
                                                  ((الرابعة المرحلة 2020-2019جدول الدروس األسبوعي للعام الدراسي ))                                
 

 الوقت اليوم 
 الشعبة )ب( طالب الشعبة )أ( طالب

 القاعة أسم التدريسي اسم المادة القاعة أسم التدريسي اسم المادة

 األحد

 9 ثامر حمادم.د. االدارة والتنظيم  أ.م.د.أحالم شغاتي+أسماعيل محمدأ.د. احمد  ساحة وميدان 8.30
  +م.د.احمد ذاريسليمأ.د صباح قاسم+أ.م.أسماعيل  كرة القدم 15 أ.د. احمد محمد أسماعيل رياضة المعاقين 10.15
12.00       
1.30       

 االثنين

 10 أ.د. أحمد ثامر التحليل الحركي 3 أ.م.د. احمد سبع التحليل الحركي 8.30
  عبد العزيز أ.م.د. تماضر طرائق  أ.د. مهند عبد الستار + أ.م.د. شيرزاد محمد كرة السلة 10.15
  أ.د. عمار دروش + م.م. معاذ عبد الكريم كرة اليد مختبر م.م. نور عبد الصاحب اللغة االنكليزية 12.00
1.30       

 الثالثاء

 8 أ.د. علي يوسف علم النفس  أ.د. احمد محمد أسماعيل+أ.م.د.أحالم شغاتي ساحة وميدان 8.30
  +م.د. محمد اسماعيلأ.د. حسين سبهانأ.د.علي يوسف+ رةالكرة الطائ  أميرة عبد الواحد.د.أ طرائق  10.15
 15 أ.م انسام يعرب اللغة االنكليزية 1 أ.د. علي صبحي علم النفس 12.00
1.30       

 األربعاء

  أ.د. جبار رحيمة+ أ.م.د.زيدون جواد ساحة وميدان  د+م.م سامر سعسليمأ.د.صباح قاسم+أ.م.أسماعيل  كرة القدم 8.30
 17 أ.د. عبد الهادي حميد علم التدريب 7 حسين خميسم.د.  االدارة والتنظيم 10.15
     د.عالءعبدالرضام.+خليل ستارم.د.+م.د.عالء محسنأ. كرة الطائرة 12.00
1.30       

 الخميس

  أ.د.لؤي سامي .د. مهند عبد الستار+أ كرة السلة 17 أ.د. صباح قاسم علم التدريب 8.30
 8 أ.م.د. علي عبد الواحد رياضة المعاقين  @أ.د احمد خميس +  اليد كرة 10.15
  أ.د. جبار رحيمة+ أ.م.د.زيدون جواد ساحة وميدان    12.00
1.30       



                                                  ((الرابعة المرحلة 2020-2019جدول الدروس األسبوعي للعام الدراسي ))                                
 

 الوقت اليوم
 الشعبة )د( طالب الشعبة )ج( طالب

 القاعة أسم التدريسي اسم المادة القاعة أسم التدريسي اسم المادة

 األحد

  الك + أ.م. اسماعيل سليممأ.م.د. فارس  كرة القدم 11 أيمان عبد االمير.د. أ رياضة المعاقين 8.30
 2 أ.د. أحمد ثامر التحليل الحركي  أ.د. صريح عبد الكريم + @ ساحة وميدان 10.15
    Eم  ميادة زهيرأ.م.  اللغة االنكليزية 12.00
1.30       

 االثنين

  شيرزاد محمد. أ.م.دأ.د. مهند عبد الستار +  كرة السلة  د. صريح عبد الكريم + @أ. ساحة وميدان 8.30
 11 أ.م.د. هويدة أسماعيل علم النفس 9 أ.م.د. وسن جاسم علم النفس 10.15
  وادأ.د.أحمد محمد أسماعيل+ أ.م.د. زيدون ج ساحة وميدان  أ.د. فارس سامي شابا + د. ليث عبد الرزاق كرة السلة  12.00
1.30       

 الثالثاء

 7 أ.د. عبد الوهاب غازي علم التدريب  عمر سعيدم.د.أ.م.د عالء محسن+أ.د. حسين سبهان+ كرة الطائرة 8.30
  عبد الناصر ميرزام.د.  طرائق 11 م.د. ثامر حماد االدارة والتنظيم 10.15
     مهند طالب+م.د.عبد الناصر ميرزا.د. م طرائق 12.00
1.30       

 األربعاء

  أ.م. د. محمد محمود+ @  كرة اليد 8 أ.د. عبد الهادي حميد علم التدريب 8.30
  +أ.م.د. زيدون جواد  أ.د.أحمد محمد أسماعيل ساحة وميدان  دم.سامر سع+م.فريق عبد اهلل.م.مالك+مسامي فارس أ.م.د. كرة القدم 10.15
 6 أ.د. أحمد محمد أسماعيل ياضة المعاقينر   @أ.د. عمار دروش +  كرة اليد 12.00
1.30       

 الخميس

 9 م.د. محمد قصي االدارة والتنظيم 11 أ.د. ياسر نجاح التحليل الحركي 8.30
  د.عالءعبدالرضا+ م.هيثم صادقم.+عالء محسنأ.م.د. كرة الطائرة    10.15
 Eمختبر أ.م. أنسام يعرب اللغة االنكليزية    12.00
1.30       



                                                  ((الرابعة المرحلة 2020-2019جدول الدروس األسبوعي للعام الدراسي ))                                
 

 الوقت اليوم
 الشعبة )و( طالب الشعبة )ه( طالب

 القاعة أسم التدريسي اسم المادة القاعة أسم التدريسي اسم المادة

 األحد

     أ.د.جبار رحيمة+ أ.م.د..بيداء عبد الرزاق ساحة وميدان 8.30
 14 أ.د. علي يوسف علم النفس 17 حسين سبهانأ.د.  علم التدريب 10.15
  معاذ عبد الكريم.م محمد محمود + م.د. .مأ كرة اليد    12.00
1.30       

 االثنين

  م.د. احمد ذاري+أ.م.د.أحمد عبد الخالق+أ.د ضياء ناجي كرة القدم  جالل. علي دم.أ.م.د.بان عدنان+أ. طرائق 8.30
 1 وهاب. صالح أ.م.د االدارة والتنظيم 10 أ.د احمد محمد اسماعيل رياضة المعاقين 10.15
  +م.م.علي حسنأ.م.د. علي جالل طرائق  @+أ.م.د. فؤاد متعب  كرة اليد 12.00
1.30       

 الثالثاء

  أ.د.أحمد ناجي+@ ساحةوميدان 3 أ.م.د. احمد سبع التحليل الحركي 8.30
 2 مد ثامرأ.د. اح التحليل الحركي  أ.د.جبار رحيمة+ م.د.بيداء عبد الرزاق ساحة وميدان 10.15
  محمدأسماعيلأ.د.علي يوسف+أ.م.د.محمد صالح+م.د.  الكرة الطائرة  د.عمر سعيدم. + أ.م.د.عالء محسن كرة الطائرة 12.00
1.30       

 األربعاء

  أ.د. مهند عبد الستار + أ.م.د. شيرزاد محمد كرة السلة 6 أ.م انسام يعرب اللغة االنكليزية 8.30
 16 عبد الوهاب غازيأ.د.  علم التدريب  أ.د. مهند عبد الستار + أ.م.د. شيرزاد محمد كرة السلة 10.15
 مختبر أ.م انسام يعرب اللغة االنكليزية 11 بان عدنانأ.م.د.  علم النفس 12.00
1.30       

 الخميس

 10 ليسها عد. .أ رياضة المعاقين  عماد كاظم.م.أ.د ضياء ناجي+أ.محسن علي+أ كرة القدم 8.30
  أ.د. احمد ناجي + @ ساحة وميدان 6 عبد الجليل جبارم.د. أ. االدارة والتنظيم 10.15
12.00       
1.30       



                                                  ((الرابعة المرحلة 2020-2019جدول الدروس األسبوعي للعام الدراسي ))                                
 

 الوقت اليوم
 الشعبة )ح( طالبات الشعبة )ز( طالب

 القاعة أسم التدريسي اسم المادة القاعة أسم التدريسي اسم المادة

 األحد

 2 أ.د. احمد ناجي علم التدريب  علي صادقأ.م.د. أنتصار رشيد  +.م.د.  ساحة وميدان 8.30
  +أ.م.د.أنتصار رشيدأيهاب داخلأ.د قاسم الخاقاني+أ.د. ساحة وميدان 3 أ.د. ياسر نجاح التحليل الحركي 10.15
12.00       
1.30       

 االثنين

 1 .م.د. هويدة اسماعيلأ علم النفس 7 م.د. ثامر حماد االدارة والتنظيم 8.30
  +أ.م.د. أنتصار رشيد+أ.د.أيهاب داخلأ.د. قاسم الخاقاني ساحة وميدان  م.د. علي جاللأ.د.عمار عباس+أ. طرائق 10.15
  أ.د.علي جهاد+م.م.فرح عصام االسكواش    12.00
1.30       

 الثالثاء

  أ.د.رياض خليل+أ.م.د.أسماء حكمت+أ.م.د.وسن جاسم الكرة الطائرة  ر سعدسام+أ.م.أسماعيل محمد+م.م.صالح راضيأ.د. كرة القدم 8.30
    6 ظافر حرب.د. .مأ رياضة المعاقين 10.15
 11 أ.د. هدى حميد التحليل الحركي 14 أ.د. عبد الرزاق كاظم تدريب  12.00
1.30       

 األربعاء

  أ.د. وسن حنون+م.م.علي كمال كرة السلة  أ.م.د. انتصار رشيد+م.د.علي صادق ساحة وميدان 8.30
  عبد العزيز أ.م.د تماضر طرائق مختبر أ.م.د. أنسام يعرب اللغة االنكليزية 10.15
 1 وهابأ.م.د. صالح  االدارة والتنظيم  أ.د. مهند عبد الستار + أ.م.د. شيرزاد محمد كرة السلة 12.00
1.30       

 الخميس

  أ.د. عبد الوهاب غازي + م.م. رقية عبد الرضا كرة اليد  +م.د.عالءعبدالرضا+م.هيثم صادقمحمد صالحد.م.أ. كرة الطائرة 8.30
 مختبر أ.م أنسام يعرب اللغة االنكليزية 5 أ.م.د. وسن جاسم علم النفس 10.15
 15 ظافر حربد. م.أ. رياضة المعاقين  م.د. رعد خنجر + م. معاذ عبد الكريم كرة اليد 12.00
1,30       



                                                  ((الرابعة المرحلة 2020-2019جدول الدروس األسبوعي للعام الدراسي ))                                
 

 الوقت اليوم
 الشعبة )ي( طالبات الشعبة )ط( طالبات

 القاعة أسم التدريسي اسم المادة القاعة أسم التدريسي اسم المادة

 األحد

     أ.م.د اسماء حكمت + أ.م.د. وسن جاسم  كرة الطائرة 8.30
 5 ميادة زهير أ.م. اللغة االنكليزية 16 عبد الوهاب غازيأ.د.  علم التدريب 10.15
 11 يسار صبيح.د. .مأ رياضة المعاقين  فرح عصامم.م.أ.م.د.علي جهاد+ االسكواش 12.00
1.30       

 االثنين

 8 أ.د. احمد ناجي علم التدريب   .سناء مجيدأ.د .د. أيمان عبد االمير+أ ساحة وميدان 8.30
  + م.م فرح عصام علي جهادأ.د أ.د.عباس علي + االسكواش  رضاأ.د. عبد الوهاب غازي + م. رقية عبد ال كرة اليد 10.15
  بيداء عبد الرزاق.م.د. حيدر فائق+أ.د. ساحة وميدان 11 أ.م.د. هويدة اسماعيل علم النفس 12.00
1.30       

 الثالثاء

      أ.د. أيمان عبد االمير+أ.د.سناء مجيد ساحة وميدان 8.30
 1 أ.م.د. هويدة اسماعيل علم النفس 8 .م.د. صالح عبد الوهابأ االدارة والتنظيم 10.15
  أ.د. حيدر فائق + م.د. بيداء عبد الرزاق ساحة وميدان    12.00
1.30       

 األربعاء

  م.د.رعد خنجر+م.سهير متعب كرة اليد 17 أ.د. هدى حميد التحليل الحركي 8.30
 15 ثامر حمادأ.م.د.  التنظيماالدارة و   بان عدناند. م..أ طرائق 10.15
  عبد العزيز أ.م.د.تماضر طرائق  أ.د.هدى حميد+أ.د.وسن حنون+م.م.علي كمال  كرة السلة 12.00
1.30       

 الخميس

  أ.م.د.وسن جاسمأ.م.د.اسماء حكمت+ كرة الطائرة 15 أ.م. أنسام يعرب اللغة االنكليزية 8.30
 3 أ.د. أحمد ثامر التحليل الحركي 11 ار صبيحأ.م.د. يس رياضة المعاقين 10.15
  +م.م.علي كمال+أ.د. وسن حنونعبد الحسين.د. هدى أ كرة السلة    12.00
1,30       
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 الوقت اليوم
 ( طالباتلالشعبة ) الب( طكالشعبة )

 القاعة أسم التدريسي اسم المادة القاعة أسم التدريسي اسم المادة

 األحد

 8 ميادة زهير. مأ. اللغة االنكليزية  أحمد ذاري +م.د.أ.د. صالح راضي قدمكرة ال 8.30
     أ.د. حيدر فائق+ أيمان عبد االميرأ.د.  ساحة وميدان 10.15
 10 أ.د. ياسر نجاح تحليل 17 علي عبد الواحد.د م..أ معاقين 12.00
1.30       

 االثنين

  أ.د. عبد الوهاب غازي+@ كرة يد 6 أ.د. علي يوسف علم النفس 8.30
  أ.د.سناء مجيد+ @ ساحة وميدان  ليث عبد الرزاق. أ.د. فارس سامي شابا + م.د  كرة السلة 10.15
 10 بان عدنانأ.م.د.  علم النفس 14 حسين سبهانأ.د.  تدريب 12.00
1.30       

 الثالثاء

  م.م.علي كمالأ.د. فارس سامي شابا +  ةكرة السل  م.م. علي حسنأ.د.أميرة عبد الواحد+ طرائق 8.30
  أ.م.د. بان عدنان طرائق    10.15
  +م.م.فرح عصامعلي جهادأ.د. االسكواش 9 أ.م.د. أحمد سبع التحليل الحركي 12.00
1.30       

 األربعاء

  ياض خليل+ أ.م.د. جنان ناجيأ.د. ر  الكرة الطائرة  +م.د.مهند طالبمحمد كاظم.د.+أحسين سبهان.د.أ الكرة الطائرة 8.30
 8 أ.م.د. صالح وهاب اإلدارة والتنظيم عربيمختبر  نور عبد الصاحب.م.م اللغة االنكليزية 10.15
 5 سها عليأ.د.  معاقين  أ.م.د.مشرق خليل+ م.د. رعد خنجر كرة اليد 12.00
1.30       

 الخميس

  أ.د. سناء مجيد+ @ وميدان ساحة 14 وهابأ.م.د. صالح  االدارة والتنظيم 8.30
 11 أ.د. صباح قاسم تدريب  أ.د.سناء مجيد+أ.د.حيدر فائق ساحة وميدان 10.15
12.00       
1,30       

 


