
 الثالثة(( المرحلة 8102-8102جدول الدروس األسبوعي للعام الدراسي ))        
 

 الوقت اليومب
 الشعبة )ب( طالب الشعبة )أ( طالب

 القاعة أسم التدريسي اسم المادة القاعة أسم التدريسي اسم المادة

 األحد

  احمد خميس + م. سهير متعب أ.د كرة اليد  + م. جمال سكران+ @أ.م.د ياسر نجاح  جمناستك 8.30
 00 أ.د. عمار عباس البحث العلمي  أم.دعالء محسن.محمد كاظم +أ.دعلي يوسف+أ.د. كرة الطائرةال 10.15
 3 أ.م.د احمد محمد عبد الخالق االصابات البدنية وتأهيلها 0 أ.د. كمال جالل التعلم الحركي 12.00
1.30       

 االثنين

  سماعيل ابراهيمأ.د. اد. طارق نزار + أ. جمناستك 2 أ.م. انسام يعرب االنكليزيةاللغة  8.30
  م.د خليل  +أ.م.د عالء محسنأ.د محمد كاظم +  كرة الطائرةال 3 أ.م.د. احمد محمد عبد الخالق االصابات البدنية وتأهيلها 10.15
 2 جوادأ.د. محمد  الفسلجة  د. عبد الهادي حميدأ. مبارزة 12.00
1.30       

 الثالثاء

 0 محمد حسن هليلأ.د.  التعلم الحركي  د. عماد عبد الكريم أ.د. علي جهاد + أ.م.  العاب المضرب 8.30
  أ.م.د ضياء ناجي + أ.م.محسن علي  كرة القدم  د. احمد فرحانأ. مصارعة 10.15
  + @ م. علي جاللأ.  المضربالعاب  18 أ.م.د. تماضر عبد العزيز طرائق التدريس 12.00
1.30       

 األربعاء

  د. اسماعيل ابراهيمأ.د. طارق نزار + أ. جمناستك  أ.م.د مشرق خليل + م محمد حمزة كرة اليد 8.30
  د. علي مكيأ.م.+ علي جهاد  أ.د العاب المضرب  م.د جمال سكران + @أ.م.د. ياسر نجاح+ جمناستك 10.15
 01 م.م. نور عبد الصاحب اللغة االنكليزية 01 أ.د. حامد صالح الفسلجة 12.00
1.30       

 الخميس
  د. احمد فرحانأ. مصارعة   م.م فريق+ علي سعد+ م.م نصيف  أ.م محسن كرة القدم 8.30
  + م.م سجاد عبد الواحد د. عالء عبداهللأ. مبارزة 7 أ.م.د. مشرق خليل البحث العلمي 10.15
 3 أ.م.د. بان عدنان طرائق التدريس  د. لؤي حسين + م. علي جاللأ.م. العاب المضرب 12.00

 



 الثالثة(( المرحلة 8102-8102جدول الدروس األسبوعي للعام الدراسي ))        

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

 القاعة أسم التدريسي اسم المادة القاعة أسم التدريسي اسم المادة

 األحد

 6 أ.م.د. احمد محمد عبد الخالق وتأهيلها االصابات البدنية  + م. علي حسنأ.م علي جالل العاب المضرب  8.30
  + @ أ.د طارق نزار جمناستك  د. احمد فرحانأ. مصارعة 10.15
  د. علي مكي + م. علي جالل العاب المضرب 15 . اشراق علي أ.م.د طرائق التدريس 12.00
1.30       

 االثنين

  علي سعدأ.م. محسن علي + م.م   كرة القدم  د. عبد الكريم فاضلأ. مبارزة 8.30
  أ.م.د احمد سبع + م.م محمد اسماعيل كرة الطائرةال 2 محمد حسن هليلأ.د.  التعلم الحركي 10.15
 2 أ.د. طارق نزار التعلم الحركي  م.م هيثم صادق +م.م عمر سعيد أ.م.د احمد سبع + كرة الطائرةال 12.00
1.30       

 الثالثاء

 2 أ.د. رافع صالح الفسلجة  + د. وميض شامل أ.م.د ناجي كاظم القدمكرة  8.30
  أ.د. عبد الهادي حميد مبارزة 7 أ.م.د. احمد خميس البحث العلمي 10.15
  أ.د. احمد فرحان مصارعة 2 أ.د. محمد جواد الفسلجة 12.00
1.30       

 األربعاء

 18 أ.م.د. اشراق علي طرائق التدريس 3 النبي أ.د. حميد عبد االصابات البدنية وتأهيلها 8.30
  م. محمد حمزة +أ.م.د. مشرق خليل كرة اليد  + @د. علي عبد الواحد  جمناستك 10.15
  @أ.م.د علي عبد الواحد +  جمناستك  م.م حيدر طالب+  أ.د ندى نبهان العاب المضرب 12.00
1.30       

 الخميس
 6 أ.د. عمار عباس البحث العلمي Eم. نور عبد الصاحب م.م. اللغة االنكليزية 8.30
  + م. علي حسن أ.د حسناء ستار العاب المضرب  .د. فؤاد متعب+ م م.د رعد خنجر  كرة اليد 10.15
 2 م.الهام احمد اللغة االنكليزية  ح مجيد + د. محمد جواد + @د. صال جمناستك 12.00

 1.30       



 الثالثة(( المرحلة 8102-8102جدول الدروس األسبوعي للعام الدراسي ))        

 الوقت اليوم
 الشعبة )و( طالب )هـ( طالبالشعبة 

 القاعة أسم التدريسي اسم المادة القاعة أسم التدريسي اسم المادة

 األحد

  أ.م.د مشرق خليل + م.د رعد خنجر كرة اليد 01 أ.د طارق نزار التعلم الحركي 8.30
 2 أ.د. حامد صالح الفسلجة  م. علي حسن + @   العاب المضرب 10.15
 2 م.م نور عبد الصاحب اللغة االنكليزية  أ.م.د اسعد عبد اهلل مصارعة 12.00
1.30       

 االثنين

 00 أ.م.د. تماضر عبد العزيز طرائق التدريس  أ.د محمد جواد + أ.م.د صالح مجيد جمناستك 8.30
  د. علي مكي+  أ.م.د عماد عبد الكريم العاب المضرب  أ.د عالء عبد اهلل مبارزة 10.15
  ا.د. احمد فرحان مصارعة 01 أ.د. حامد صالح الفسلجة 12.00
1.30       

 الثالثاء

   عبد الرزاق + د. اياد + @ د. جمناستك 6 أ.د. عمار عباس البحث العلمي 8.30
  جهادأ.د. علي أ.د. محمد حسن هليل +  العاب المضرب  + أ.م.د علي عبد اللطيف م.د فؤاد متعب أ. كرة اليد 10.15
 07 أ.د سوزان سليم التعلم الحركي 1 أ.د. حميد عبد النبي االصابات البدنية وتأهيلها 12.00
1.30       

 األربعاء
 00 أ.د. عمار عباس البحث العلمي  أ.د محمد كاظم + م.د خليل ستارأ.د علي يوسف  كرة الطائرةال 8.30
  أ.م.د احمد سبع + م.م هيثم صادقأ.د علي يوسف  كرة الطائرةال 18 أ.م.د. بان عدنان طرائق التدريس 10.15
  الرزاق + أ.م.د. اياد + @ أ.د.عبد جمناستك  م.د عماد عبد الكريم + م. علي جاللأ. العاب المضرب 12.00

 الخميس

  + م.م سجاد عبد الواحد أ.د. عالء عبداهلل مبارزة  أ.د محمد جواد + أ.م.د صالح مجيد جمناستك 8.30
  أ.م اسماعيل سليم +أ.م.د فارس  كرة القدم 15 م.م. نور عبد الصاحب اللغة االنكليزية 10.15
 1 أ.م.د. احمد محمد عبد الخالق االصابات البدنية وتأهيلها   + م.م فريق م.م علي سعدمالك + أ.م.د. فارس كرة القدم 12.00

1.30      
  



 الثالثة(( المرحلة 8102-8102جدول الدروس األسبوعي للعام الدراسي ))        

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

 القاعة أسم التدريسي اسم المادة القاعة أسم التدريسي اسم المادة

 األحد

  +أ.م.د سماح نور الدينأ.م.د جنان ناجي كرة الطائرةال  اء ستار + @أ.د. حسن العاب المضرب 8.30
  .م.د علي مكي+ أمحمد حسن هليلأ.د.  العاب المضرب 0 أ.د. كمال جالل التعلم الحركي 10.15
 1 أ.د. هدى ابراهيم البحث العلمي  عبد الرزاق + أ.م.د. علي عبد الواحدأ.د.  جمناستك 12.00
1.30       

 االثنين

بهان+أ.د محمد كاظم + م.م محمد أ.د حسين س كرة الطائرةال 8.30

 اسماعيل
 1  أ.م.د. بان عدنان طرائق التدريس 

 01 أ.م.د. وسن سعيد االصابات البدنية وتأهيلها  د. وميض شامل + أ.م.د ناجي كاظم القدمكرة  10.15
  أ.م.د اسعد الزم +أ.م.د ميثم حبيب كرة القدم)صاالت( 1 أ.م.د. مشرق خليل البحث العلمي 12.00
1.30       

 الثالثاء

 01 احمد م. الهام اللغة االنكليزية  أ.د. عالء عبداهلل مبارزة 8.30
  أ.م.د. خلود + أ.م.د. تماضر جمناستك ايقاعي 5 أ.م. انسام يعرب اللغة االنكليزية 10.15
  أ.د احمد خميس + م.م سهير متعب كرة اليد  + @ م. علي حسن  العاب المضرب 12.00
1.30       

 األربعاء

  أ.د. غادة مؤيد جمناستك اجهزة  أ.د. اسعد عبد اهلل مصارعة 8.30
 1 أ.د. اميرة عبد الواحد التعلم الحركي 00 أ.د. محمد جواد الفسلجة 10.15
  أ.د. عبد الهادي حميد مبارزة 3 أ.د حميد عبد النبي االصابات البدنية وتأهيلها 12.00
1.30       

 الخميس

  الكريم + أ.م.د علي مكيعماد عبد أ.م.د  العاب المضرب  الرزاق + أ.م.د. اياد + @ أ.د. عبد جمناستك 8.30
  + م.م فاطمة حميدأ.د. سوزان سليم  جمناستك اجهزة A.2 أ.م.د. تماضر طرائق التدريس 10.15
 0 أ.د. رافع صالح الفسلجة  أ.م.د مشرق خليل + م. محمد حمزة كرة اليد 12.00

1.30      
  



 الثالثة(( المرحلة 8102-8102جدول الدروس األسبوعي للعام الدراسي ))        

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

 القاعة أسم التدريسي اسم المادة القاعة أسم التدريسي المادةاسم 

 األحد

 06 م.م. نور عبد الصاحب اللغة االنكليزية  أ.د.م علي مكي + @ العاب مضرب 8.30
  + د.زينة خالدد. نهى محسن+أ.د غادة جمناستك ايقاعي  أ.م.د اسعد الزم +أ.م.د ميثم حبيب (كرة القدم) صاالت 10.15
  +د جنانسماح نور الدين .دد. وسن جاسم+ كرة الطائرةال 2 أ.د. رافع صالح الفسلجة 12.00
1.30       

 االثنين

  د. غادة مؤيد + أ.م.د. خلود اليذأ. جمناستك اجهزة  م.م رقية عبد الرضا أ.د احمد خميس + كرة اليد 8.30
 7 أ.د. غادة مؤيد الحركيالتعلم  Eم. أ.م. انسام يعرب اللغة االنكليزية 10.15
  + م. علي حسن محمد حسن هليلأ.م.د.  العاب المضرب  أ.د. سوزان سليم جمناستك اجهزة 12.00
1.30       

 الثالثاء

 02 أ.م.د. تماضر عبد العزيز طرائق التدريس  + م. علي حسن د لؤي حسينأ.م. العاب المضرب 8.30
  + د. زينة خالد أ.م.د. بان عدنان جمناستك اجهزة 01 أ.م.د. وسن سعيد االصابات البدنية وتأهيلها 10.15
  أ.م.د اسعد الزم +أ.م.د ميثم حبيب كرة القدم) صاالت(  أ.د. عالء عبداهلل مبارزة 12.00
1.30       

 األربعاء

  أ.م.د عماد عبد الكريم + أ.م.د علي مكي  العاب المضرب 2 أ.م.د. نهى محسن البحث العلمي 8.30
 01 ا.د. رافع صالح الفسلجة  أ.د. سوزان سليم + م فاطمة حميد جمناستك اجهزة 10.15
 2 أ.م.د. نهى محسن البحث العلمي  د. اميرة عبد الواحد+ د.خلود اليذ جمناستك ايقاعي 12.00
1.30       

 الخميس
  م.د رعد خنجر + م.م سهير متعب كرة اليد  جنان ناجي+أ.م. بيداء خضرأ.م.د  الكرة الطائرة 8.30
 07 أ.م.د. وسن سعيد االصابات البدنية وتأهيلها 01 أ.م.د. بان عدنان طرائق التدريس 10.15
  أ.د. عبد الكريم فاضل مبارزة 00 أ.د. اميرة عبد الواحد التعلم الحركي 12.00

 
 



 الثالثة(( المرحلة 8102-8102جدول الدروس األسبوعي للعام الدراسي ))        

 الوقت اليوم
 ( طالباتلالشعبة ) الب( طكالشعبة )

 القاعة أسم التدريسي اسم المادة القاعة أسم التدريسي اسم المادة

 األحد

  أ.م.د اسعد الزم +أ.م.د ميثم حبيب كرة قدم )صاالت( 01 أ.م.د. تماضر عبد العزيز طرائق التدريس 8.30
+ م.م سجاد عبد الواحد أ.د. عبد الهادي حميد مبارزة 10.15  A.2 أ.م.د. تماضر عبد العزيز التدريسطرائق   
  +أ.م بيداء خضر أ.م.د اسماء حكمت الكرة الطائرة  + @ م. علي حسن  العاب مضرب 12.00
1.30       

 االثنين

  أ.د محمد حسن هليل + أ.م.د. علي مكي العاب مضرب  أ.م.د. اياد صالح + @ جمناستك  8.30
 6 أ.د. فراس مطشر الفسلجة  م.م عمر سعيد +علي يوسفأ.م.د طارق  كرة طائرةال 10.15
  م.د رعد خنجر + م.م رقية عبد الرضا كرة يد 01 أ.م.د. احمد خميس البحث العلمي 12.00
1.30       

 الثالثاء

   خالد زينةد.أ.د غادة مؤيد +  جمناستك اجهزة 1 أ.م. انسام يعرب اللغة االنكليزية 8.30
 06 أ.د. سوزان سليم التعلم الحركي 3 أ.د. حامد صالح الفسلجة 10.15
 01 م.م. نور عبد الصاحب اللغة االنكليزية  + @ أ.م.د. علي عبد الواحد جمناستك  12.00
1.30       

 األربعاء

  أ.د. عبد الكريم فاضل مبارزة  م. علي جاللأ.د حسناء ستار +  العاب مضرب 8.30
 8 أ.م.د خلوذ اليذ البحث العلمي 01 أ.د عالء عبد اهلل التعلم الحركي 10.15
  أ.د. غادة مؤيد جمناستك اجهزة  م. علي سعدم. أ.م.محسن علي كرة قدم 12.00
1.30       

 الخميس
 01 أ.م.د. وسن سعيد االصابات البدنية وتأهيلها 1 أ.م.د. احمد محمد عبد الخالق االصابات البدنية وتأهيلها 8.30
  أ.د. ندى نبهان + أ.م.د. لؤي حسين العاب مضرب  د. اسعد عبداهلل مصارعة 10.15
  + د. زينة خالد أ.م.د. خلود اليذ جمناستك ايقاعي  + م.د فؤاد متعب أ.د احمد خميس كرة يد 12.00

 


