
 (( الثانية 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

  أ.م.د شيرزاد+  أ.د ليث فارس كرة سلة  أ.م.د محمد محمود أ.م علي عبد اللطيف كرة يد 8.30
 6 ى نبهانند.د أ االختبارات 1 سلوان صالح دأ. علم التدريب 10.15
 14 أ.د احمد عدنان حقوق االنسان والحريات  أ.م.د خالد نجم د. ليث عبد الرزاق +@ كرة سلة 12.00
1.30       

 االثنين

 2 صالح راضيأ.د  االحصاء 14 علي م. اسامة عبدأ. حقوق االنسان والحريات 8.30
  سعيدا.م.د  .د مصطفى صالح الدينأ احة بس  يحسامر منصور أ.م.د يسار صب داحمد ثامر أ.م.أ.د  سباحة 10.15

  عمر سعيد طارق علي  م.دأ.م.د ماهر عبد االله أ.م.د كرة طائرة  أ.د كمال جالل م.د ايالف ربيع مالكمة 12.00
1.30       

 الثالثاء

 م.الحاسوب لحسينعبد ا م.رشا الحاسبات   أ.م.د محمد صالح أ.م.د ماهر عبد االله م.د خليل ستار طائرة 8.30
  أ.م.د سعيد أ.م.د سامر منصور  أ.د مصطفى صالح الدين سباحة 16 فارس شابا أ.د االحصاء 10.15
  + م.د معاذ عبد الكريم أ.د احمد خميس كرة يد  أ.م.د يسار صبيح  أ.م مصطفى صالح الدين أ.م.د سامر  سباحة 12.00
1.30       

 األربعاء

 مختبر احمد م.الهام اللغة االنكليزية 5 عباس علي عذابد أ. االختبارات 8.30
  أ.د اسماعيل ابراهيم أ.د طارق نزار جماستك اجهزة 9 احمد م. الهام اللغة االنكليزية 10.15
 17 داأ.د علي جه علم التدريب  علي صادقم.د أ. زيدون جوادد م.أ. ساحة وميدان 12.00
1.30       

 الخميس

 2 أ.د ليث فارس بايو ميكانيك 3 عالء محسند م.أ. ميكانيكالبايو  8.30
م.د ايالف ربيع أ.د كال جالل  مالكمة  أ.د ياسر نجاح م.د جمال سكران جمناستك اجهزة 10.15   
  م محمد ناهضم. علي صادق م.د  ساحة 10 عبد الحسين م. رشا الحاسبات 12.00

1.30      
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 الشعبة )د( طالب بالشعبة )ج( طال الوقت اليوم
 القاعة أسم التدريسي اسم المادة القاعة أسم التدريسي اسم المادة

 األحد

  .م محمد ناهضأ.م.د محمد جاسم عثمان  م ساحة وميدان 3 م.د فالح هاشم فنجانأ. علم التدريب 8.30
 9 ي عذابأ.د عباس عل االختبارات   أ.م.د عبد الجليل جبار م.د محمد قصي مالكمة 10.15
 2 احمد خميسأ.د  علم التدريب 7 م. الهام احمد اللغة االنكليزية 12.00
1.30       

 االثنين

 مختبر م. الهام احمد اللغة االنكليزية  +@ أ.د ليث فارس أ.م.د خالد نجم كرة سلة 8.30

 14 علي اسامة عبد م.أ. حقوق االنسان والحريات 17 أ.د احمد عدنان حقوق االنسان والحريات 10.15
  م.د علي كمال أ.م.د خالد نجم كرة سلة  سعيد احمد أ.م.د م.د فرقد عبد الجبار أ. سباحة 12.00
1.30       

 الثالثاء

  م.م زاهر سامر منصور دم.أ.  أ.د مصطفى صالح الدين سباحة  أ.م.د محمد محمود أ.م.د علي عبد اللطيف كرة يد 8.30
  أ.د عمار دروش م.د معاذ عبد الكريم كرة يد  هند طالبأ.م.د طارق علي يوسف م.د خليل  م.د م كرة طائرة 10.15
صريح عبد الكريمأ.د  البايوميكانيك 12.00  3 أ.م.د عبد الجليل جبار الحاسبات 2 
1.30       

 األربعاء

  جمال سكران أ.د محمد جواد  م.د جمناستك اجهزة 7 فارس سامي مالك أ.د االختبارات 8.30
 6 م.د عالء محسنأ. البايوميكانيك  أ.م.د علي عبد الواحد + @ جمناستك اجهزة 10.15

  أ.د كمال جالل م.د ايالف ربيع مالكمة  م.م محمد ناهضم.د ميساء حسين  ساحة وميدان 12.00

1.30       

 لخميسا

   م.م زاهر أ.م.د يسار صبيح مصطفى صالح الدين  أ.د سباحة م.الحاسوب أ.م.د عبد الجليل جبار الحاسبات 8.30
 9 أ.د ثائر داوود االحصاء  م.د فرقد عبد الجبار أ.م.د سعيد احمدأ. سباحة 10.15
  أ.م.د عالء محسن م.د عالء عبد الرضا م.د عمر سعيد كرة طائرة 6 ثائر داوودأ.د  االحصاء 12.00

1.30       
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 الشعبة )و( طالب بالشعبة )هـ( طال الوقت اليوم
 القاعة أسم التدريسي اسم المادة القاعة أسم التدريسي اسم المادة

 األحد

 14 أ.م.د اسعد عبد اهلل  االختبارات 5 أ.د صريح عبد الكريم البايوميكانيك 8.30
  اسم عثمان أ.م.د زيدون جواد أ.م.د محمد ج ساحة وميدان  أ.م.د علي عبد الواحد + @ جمناستك اجهزة 10.15
  أ.م.د طارق علي يوسف  م.د ثامر حماد م.د خليل ستار كرة طائرة 16 أ.د عباس علي عذاب االحصاء 12.00
1.30       

 االثنين

  ذ عبد الكريماأ.د عمار دروش  م.د مع كرة يد  أ.م.د سامر منصور أ.د مصطفى صالح الدين سباحة  8.30
  أ.د كمال جالل   م.د ايالف ربيع مالكمة  م.د ميساء حسينأ.م.د محمد جاسم سف أ.د حامد يو  ساحة وميدان 10.15
 16 م. الهام احمد اللغة االنكليزية 1 أ.د احمد عدنان حقوق االنسان والحريات 12.00
1.30       

 الثالثاء

 16 أ.د عمار دروش علم التدريب  أ.م.د فؤاد متعب  م.د معاذ عبد الكريم كرة يد 8.30
   أ.د فرقد عبد الجبار  م.م زاهر سباحة مختبر م. الهام احمد اللغة االنكليزية 10.15
 16 علي م. اسامة عبدأ. حقوق االنسان والحريات  م.د حارث مبشرأ.م.د لؤي سامي  كرة سلة 12.00
1.30       

 األربعاء

 10 وود أ.د ثائر دا االحصاء م.الحاسوب أ.م.د اياد صالح الحاسبات 8.30
  أ.م.د لؤي سامي  م.د ليث عبد الرزاق كرة سلة  م.د محمد قصي م.د ايالف ربيع مالكمة 10.15

 7 صريح عبد الكريم.د أ البايوميكانيك  م.د عمر سعيد م.د محمد اسماعيل م.د طارق علي يوسفأ.  كرة طائرة 12.00
1.30       

 الخميس

  أ.علي احمد جمناستك اجهزة 8 أ.د ثائر داوود االختبارات 8.30
 م.الحاسبات أ.م.د اياد صالح الحاسبات  د سامر منصورم.أ.أ.م.د علي احمد  سباحة 10.15
  يسار صبيح  م.م زاهرأ.م.د   سباحة  2 أ.د حيدر فائق علم التدريب 12.00

1.30      
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 الوقت اليوم
 الشعبة )ح( طالبات الشعبة )ز( طالب

 القاعة أسم التدريسي اسم المادة القاعة أسم التدريسي اسم المادة

 األحد

  أ.م.د وفاء صباح  أ.م.د سؤدد  سباحة 7 أ.د علي شبوط  البايوميكانيك 8.30
 10 زهرة شهابأ.د  االحصاء  م.د ثامر حماد م.د محمد اسماعيل أ.م.د طارق علي كرة طائرة 10.15
م.د محمد قصي  مالكمة 12.00   أ.م سهير متعبم.د محمد حمزة  + كرة يد  
1.30       

 االثنين

  أ.م.د خلود اليذ + م.د زينة  جمناستك ايقاعي 15 أ.د عباس علي عذاب االحصاء 8.30
 2 أ.د عبد الكريم فاضل علم التدريب  أ.م.د محمد محمود  أ.م علي عبد اللطيف كرة يد 10.15
 م.الحاسوب م. رشا عبد الحسين الحاسبات 6 ناجي كاظمم.د أ. علم التدريب 12.00
1.30       

 الثالثاء

  أ.د سوزان سليم  أ.د غادة مؤيد جمناستك أجهزة  أ.م.د فرقد عبد الجبار أ.م.د علي احمد  سباحة 8.30
 3 أ.د زهرة شهاب االختبارات  أ.م.د علي عبد الواحد أ.علي احمد جمناتك اجهزة 10.15
 8 أ.م.د انتصار رشيد البايوميكانيك 17 م. الهام احمد اللغة االنكليزية 12.00
1.30       

 األربعاء

 16 أ.د احمد عدنان حقوق االنسان والحريات 1 حسين حمد م. هند الحاسبات 8.30
  أ.م.د نداء ياسر أ.م.د سماح  أ.م بيداء خضر كرة طائرة  8 أ.د اسعد عبد اهلل  االختبارات 10.15
  أ.م.د وفاء صباح  أ.م.د سؤدد  سباحة  أ.م.د خالد نجم  م.د ليث عبد الرزاق  @ كرة سلة 12.00
1.30       

 الخميس

  + م.د ميساء حسينأ.د حيدر فائق ساحة وميدان  أ.م.د سامر منصور م.م وليد قصي أ.م.د علي احمد  سباحة 8.30
 2 أ.د سها علي اللغة االنكليزية  + @أ.م.د زيدون جواد  ساحة وميدان 10.15

  أ.د اشراق  م.م فرح  كرة سلة 7 علي م. اسامة عبدأ. حقوق االنسان والحريات 12.00

1.30       
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 الوقت اليوم
 الشعبة )ي( طالبات الشعبة )ط( طالبات

 القاعة أسم التدريسي اسم المادة القاعة أسم التدريسي اسم المادة

 األحد

 م.الحاسوب دحسين حم م. هند الحاسبات 15 م اسامة عبد علي أ. االنسان والحرياتحقوق  8.30
  سؤددم.د أ.أ.م.د وفاء صباح  أ.م.د هويدة اسماعيل  سباحة  م.د محمد حمزة  م. سهير متعب كرة يد 10.15
 6 أ.د زهرة شهاب االختبارات  أ.د افتخار احمد  م.د زاهية صباح سباحة  12.00
1.30       

 االثنين

  أ.م ميساء حسين  أ.د حامد يوسف+  ساحة وميدان  أ.م.د نداء ياسر أ.م بيداء خضر  نور الدين أ.م.د سماح كرة طائرة 8.30
  أ.د بان عدنان  م.م فاطمة حميد جمناستك اجهزة  أ.م.د نهى محسن  م.د زينة جمناستك ايقاعي 10.15
 7 قاسم محمد الخاقانيأ.د  ايوميكانيكالب 3 أ.د زهرة شهاب االحصاء 12.00
1.30       

 الثالثاء

 2 م. الهام احمد اللغة االنكليزية 11 أ.م.د انتصار رشيد البايوميكانيك 8.30
  د نهى محسن  م.د زينةم.أ. جمناستك ايقاعي  أ.د غادة مؤيد م.م فاطمة كزار جمناستك اجهزة 10.15
 10 نغم نذيرد م.أ. حقوق االنسان والحريات 7 بأ.د زهرة شها االختبارات 12.00
1.30       

 األربعاء

  أ.م.د وفاء صباح  أ.م.د سؤدد سباحة 14 علي أ.د سها اللغة االنكليزية 8.30
 1 أ.د عبد الكريم فاضل علم التدريب  أ.د افتخار احمد  م.د زاهية صباح سباحة 10.15
  أ.م سهير متعبأ.د احمد خميس  +  كرة يد  .الحاسوبم م. رشا عبد الحسين الحاسبات 12.00
1.30       

 الخميس

  أ.د اشراق  م.م فرح عصام كرة سلة 7 مؤيد جاسم أ.د علم التدريب 8.30
 16 أ.م.د نداء ياسر أ.م.د سماح نور الدين أ.م.د جنان ناجي كرة طائرة  أ.د هدى عبد الحسين حميد أ.م.د لؤي سامي كرة سلة 10.15

  أ.د فارس سامي شابا االحصاء  م.د ميساء  +@ ساحة وميدان 12.00
1.30       
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 الوقت اليوم
 ( طالباتلالشعبة ) ( طالبكالشعبة )

 القاعة أسم التدريسي اسم المادة القاعة أسم التدريسي اسم المادة

 األحد

 مختبر م.الهام احمد نكليزيةاللغة اال   أ.م.د عبد الجليل جبار  م.د محمد قصي مالكمة 8.30
  أ.د غادة مؤيدأ.د سوزان سليم   جمناستك اجهزة مختبر م.الهام احمد اللغة االنكليزية 10.15
  أ.م.د سؤدد أ.م.د وفاء صباح  سباحة 3 أ.د عمار دروش تدريب 12.00
1.30       

 االثنين

 16 ر فائقحيد.د أ تدريب  يسار صبيحأ.م.د فرقد أ.م.د  سباحة 8.30
  جنان ناجيأ.م.د اسماء حكمت  أ.م.د  كرة طائرة مختبر م. رشا عبد الحسين حاسبات 10.15

 2 أ.د علي شبوط بايو ميكانيك  محمد اسماعيلم.د ثامر م.د أ.م.د محمد صالح  كرة طائرة 12.00
1.30       

 الثالثاء

  ق علي  م.م فرح عصامأ.د أشرا كرة سلة 15 أ.د علي شبوط بايو ميكانيك 8.30
 9 أ.د صالح راضي احصاء 17 أ.د ثائر داوود اختبارات  10.15
  م. رشا عبد الحسين حاسوب  + شيرزادأ.د فراس مطشر   كرة سلة 12.00
1.30       

 األربعاء

  د  أ.م.د خلود اليذأ.م أميرة عبد الواح جمناستك ايقاعي  م.د علي صادق أ.م.د محمد جاسم عثمان  ساحة وميدان 8.30
  ابراهيم أ.م.د وفاء صباح أ.م.د سؤدد سباحة  3 فارس شاباأ.د  احصاء 10.15
 2 صالح راضيأ.د  اختبارات   أ.د محمد جواد  م.م صقر غني جماستك اجهزة 12.00
1.30       

 الخميس

  جواد  أ.م.د احالم شغاتي أ.م.د زيدون ساحة وميدان 5 أ.د احمد عدنان حقوق االنسان والحريات 8.30
دعلي م. اسامة عبا. حقوق االنسان والحريات  أ.م.د فؤاد متعب  م.د رقية كرة يد 10.15  18 
  م.م رقية عبد الرضاأ.د عبد الوهاب غازي +  كرة يد  أ.م.د فرقد أ.م.د سعيد احمد  سباحة 12.00

1.30      
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 الوقت اليوم
 ( طالبن) الشعبة البات( طمالشعبة )

 القاعة أسم التدريسي اسم المادة القاعة أسم التدريسي اسم المادة

 األحد

 1 أ.د زهرة شهاب اختبارات  أ.د هدى حميد م.م فرح عصام كرة سلة  8.30
  م.د حارث مبشر أ.م.د شيرزاد كرة سلة  .د زاهية صباحم أ.د سهى علي أ.د أفتخار   سباحة 10.15
   م.د علي صا دقأ.د حيدر فائق  ساحة وميدان م حاسبات .د اياد صالح أ.م حاسوب 12.00
1.30       

 االثنين

   م.د محمد قصيأ.م.د عبد الجليل جبار  مالكمة  أ.د سوزان سليم  م.م فاطمة جمناستك اجهزة 8.30
 16 م. الهام احمد اللغة االنكليزية 6 أ.د صالح راضي اختبارات 10.15

  علي احمد  م.م زاهرأ.م.د  سباحة  م.م رقية عبد الرضا+   م.د رعد خنجر يدكرة  12.00
1.30       

 الثالثاء

 5 أ.د حسناء ستار بايو ميكانيك  أ.م.د جبار رحيمة  م.د بيداء رزاق ساحة وميدان 8.30
 م حاسبات م. هند حسين حمد حاسبات 10 أ.د مؤيد جاسم تدريب 10.15
  أ.م.د علي احمد  م.م زاهر سباحة  أ.م.د اسماء حكمت  أ.م.د وسن جاسم كرة طائرة 12.00
1.30       

 األربعاء

  أ.د ياسر نجاح +م.م صقر جمناستك اجهزة  أ.د أفتحار احمد  م.د زاهية صباح سباحة 8.30
  أ.د احمد خميس + @ كرة يد 2 أ.د احمد عدنان حقوق االنسان والحريات 10.15
 16 أ.د سلوان صالح تدريب 15 أ.د حسناء ستار ميكانيك بايو 12.00
1.30       

 الخميس

 1 علي م. اسامة عبدأ. حقوق االنسان والحريات  م امواجم. م.د زينة أ.م.د خلود اليذ جمناستك ايقاعي 8.30
  أ.م.د احمد سبع + م.د مهند طالب كرة طائرة 10 أ.د عباس علي عذاب احصاء 10.15
 14 أ.م.د فارس سامي مالك احصاء 16 أ.د سها علي اللغة االنكليزية 12.00

1.30      
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