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

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

 القاعة أسم التدريسي اسم المادة القاعة أسم التدريسي اسم المادة

 األحد

  أ.د. عدي طارق + م. زاهر محمد + @ جودو  د. مؤيد جاسم + د. تيسير+د حسين خميس رفع االثقال 8.30
  د. علي صادق + م. ميساء حسين ساحة وميدان  كمالأ.د سلوان صالح + م.د علي  كرة السلة 01.01
    مختبر أ.م. ميادة زهير اللغة االنكليزية 08.11
03:1       

 االثنين

  أ.م.د. مصطفى+أ.م.د غسان + م. د. تيسير + م. د.عمر  رفع اثقال ق.العربي م.د. بيداء عبد الصاحب اللغة العربية 8.30
 02 الهام احمد .م اللغة االنكليزية  ايهاب + م.م. زاهية صباح أ.م.د. ساحة وميدان 01.01

 6 أ.م.د. اسراء جميل التأريخ    08.11
03:1       

 الثالثاء

  أ.د سلوان صالح + م.د علي كمال كرة سلة  أ.د. محمد عبد الحسين + م.د. احمد ذاري كرة قدم 8.30

  أ.د. محمد عبد الحسين + م.د. احمد ذاري كرة قدم م.التشريح أ.م.د. وسن حنون التشريح 01.01

 ق.العربي م.د. محمد عبداهلل اللغة العربية  أ.د. مؤيد جاسم + د. غسان اديب +د تيسير رفع اثقال  08.11

03:1       

 األربعاء

 م.التشريح أ.م.د. علي احمد التشريح  م.م. زاهر محمد جودو 8.30

 م.الحاسوب أ.م.د. سعيد احمد الحاسبات العربي.ق اوميدم.م. بان  الحاسبات 01.01
  د. مصطفى + د. تيسير + د. عمر خالد رفع االثقال  أ.م.د. ايهاب داخل + م.م. زاهية صباح وميدان ساحة 08.11
03:1       

 الخميس
  بيداء رزاق د.م+  صادق علي. د وميدانساحة  المخيم م.عبد الناصر + م.د. عباس كامل + أ.م.د.علي صبحي التربية الكشفية 8.30

    00 أ.م.د اسراء جميل التأريخ 01.01
 المخيم أ.د.هدى ابراهيم + م.د. سؤدد + م. عبد الناصر التربية الكشفية    08.11

 03:1       

 
 



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

 

 الوقت اليوم
 ( طالبدالشعبة ) ( طالبجالشعبة )

 القاعة أسم التدريسي المادةاسم  القاعة أسم التدريسي اسم المادة

 األحد

 المخيم م.د عباس + م. عبد الناصر  التربية الكشفية  أ.د. محمد عبد الحسين + م.د. احمد ذاري كرة قدم 8.30
 م.الحاسوب أ.م.د. فالح هاشم الحاسبات المخيم م.د. عباس كامل أ.م.د.علي صبحي+ التربية الكشفية 01.01
  أ.م.د. ظافر حرب + د. حسين خميس رفع اثقال  + د. عمرغسان + د. ظافرد.  رفع اثقال 08.11
03:1       

 االثنين

  أ.م.د. ايهاب داخل + م.م. زاهية صباح ساحة وميدان م.الحاسوب اوميد رشيدم.م بان  الحاسبات 8.30
 1 أ.م.د. علي احمد التشريح  أ.د سلوان صالح + م.د علي كمال كرة سلة 01.01

     + @ محمد زاهر. م+  طارق عدي. د.أ جودو 08.11

03:1       

 الثالثاء

 ق.العربي م.د. محمد عبداهلل اللغة العربية  رزاق بيداء د.م+  النبي عبد حميد د.أ ساحة وميدان 8.30
  أ.د سلوان صالح + @ كرة سلة    01.01
    م.التشريح أ.م.د وسن حنون التشريح 08.11
03:1       

 األربعاء

  د. فالح + د. ظافر + د. حسين خميس+ أ.د. علي شبوط  رفع اثقال 8 م.د فؤاد متعب اللغة االنكليزية 8.30
  أ.د. محمد عبد الحسين + م.د. احمد ذاري كرة قدم    01.01
 8 الهام احمد .م اللغة االنكليزية  أ.د حميد عبد النبي + م.د بيداء رزاق ساحة وميدان 08.11

03:1       

 الخميس

  أ.م.د. ايهاب داخل + م.م. زاهية صباح ساحة وميدان 01 أ.م.د.وفاء صباح التأريخ 8.30

 0 أ.م.د. وفاء صباح التأريخ ق.العربي م.د. بيداء عبد الصاحب اللغة العربية 01.01

  م.م. زاهر محمد جودو  أ.م.د. مصطفى + د. غسان + د. ظافر رفع اثقال 08.11
03:1       



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

 

 الوقت اليوم
 ( طالبوالشعبة ) ( طالبهالشعبة )

 القاعة أسم التدريسي اسم المادة القاعة أسم التدريسي اسم المادة

 األحد

     @أ.د سلوان صالح  كرة سلة  8.30
 02 م.د جمال سكران التأريخ  + م.د. عمر خالد حرب د. ظافرأ.م. رفع اثقال 01.01
  + د. وميض شاملأ.م.د ناجي كاظم  كرة قدم ق.العربي بيداء عبد الصاحبم.د.  اللغة العربية 08.11
1:30       

 االثنين

  د. علي صادقد. سناء مجيد +  ساحة وميدان 0 م.د. فؤاد متعب اللغة االنكليزية 8.30

 ق.العربي م.د. بيداء عبد الصاحب اللغة العربية المخيم م.عبد الناصر + م.د. عباس كامل + أ.م.د.علي صبحي التربية الكشفية 01.01

 المخيم م.عبد الناصر + أ.م.د.علي صبحي + هدى ابراهيمأ.د. التربية الكشفية    08.11

1:30       

 الثالثاء

 مختبر زهيرأ.م. ميادة  اللغة االنكليزية  م.د. عمر خالد د ظافر حرب + د. مصطفى +أ.م. رفع اثقال 8.30
  د. علي شبوط + د. حسين خميس.أ رفع اثقال 01 علي احمدد. م.أ. التشريح 01.01
  + م.م. علي كمال خالد نجمأ.م.د  كرة سلة    08.11
1:30       

 األربعاء

     + م.م. زاهية صباح د. علي صادق ساحة وميدان 8.30
 م.التشريح أ.م.د.احمد محمد عبد الخالق التشريح  م.م. زاهر محمد جودو 01.01
  أ.د. عدي طارق + م. زاهر محمد + @ جودو 01 أ.م.د. سعيد احمد الحاسبات 08.11

1:30       

 خميسال

  + د. حسين خميس + د. فالح هاشممؤيد د. .أ رفع اثقال 1 م.د. جمال سكران التأريخ 8.30
 م.الحاسوب م. بان اوميدم. الحاسبات  + م.م. زاهية صباح د. علي صادق ساحة وميدان 01.01
  صادق علي. د+  مجيد سناء. د ساحة وميدان  أ.م عماد كاظم ++د. وميض أ.م.د ناجي كاظم   كرة قدم 08.11
1:30       



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

 الوقت اليوم
 طالبات( حالشعبة ) ( طالبزالشعبة )

 القاعة أسم التدريسي المادةاسم  القاعة أسم التدريسي اسم المادة

 األحد

  صادق علي. د+  مجيد سناء. د ساحة وميدان  أ.د حميد عبد النبي + د. احالم شغاتي  ساحة وميدان 8.30
 Eم. أ.م. ميادة زهير           اللغة االنكليزية م.التشريح أ.م.د احمد محمد عبد الخالق التشريح 01.01

08.11       
03:1       

 االثنين

 م.التشريح أ.م.د. وسن حنون التشريح  م.م. زاهر محمد جودو 8.30
  أ.م.د نداء ياسر +أ.د رعد حسين  كرة قدم)صاالت(   غسان+د.د. مصطفى+د. تيسيرأ.م. رفع االثقال 01.01
   أ.م.د. لؤي حسين + أ.د علي جهاد ريشة ق.العربي م.د. محمد عبداهلل اللغة العربية 08.11
03:1       

 الثالثاء

 المخيم أ.م.د. اسراء+ م.د. سؤدد التربية الكشفية 01 م.د. جمال سكران التأريخ 8.30

  د. افتخار احمد + م.م. ليلى عبد االمير لياقة بدنية  + د. وميض شامل أ.م.د ناجي كاظم كرة قدم 01.01
 م.الحاسوب م.م. بان اوميد الحاسبات  @أ.د سلوان صالح  كرة سلة 08.11
03:1       

 األربعاء

 ق.العربي م.د. محمد عبداهلل اللغة العربية المخيم م.عبد الناصر + م.د. عباس كامل + أ.م.د.علي صبحي التربية الكشفية 8.30
  صادق علي. د+  مجيد سناء. د ساحة وميدان  د. مصطفى + د. تيسير + د. عمر أ.م. رفع االثقال 01.01
08.11       
03:1       

 الخميس

 ساحة وميدان 8.30
  م.م. ليلى عبد االمير لياقة بدنية  ميساء حسين + @

  + م.م. فرح عصام أ.د فراس مطشر كرة سلة مختبر أ.م. ميادة زهير اللغة االنكليزية 01.01
 01 أ.م.د. اسراء جميل التأريخ م.الحاسوب م.م. بان اوميد الحاسبات 08.11

03:1       



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

 

 الوقت اليوم
 ( طالباتيالشعبة ) ( طالباتطالشعبة )

 القاعة أسم التدريسي اسم المادة القاعة أسم التدريسي اسم المادة

 األحد

 ق.العربي محمد عبداهللم.د.  اللغة العربية Eم. أ.م. ميادة زهير اللغة االنكليزية 8.30
  أ.م.د اشراق علي + م.م. فرح عصامأ.د فراس مطشر + كرة سلة  أ.م.د وسن سعيد لياقة بدنية 01.01
  أ.د. ندى نبهان + أ.م.د. لؤي حسين ريشة  +م.م فرح أ.د فراس مطشر كرة سلة 08.11
03:1       

 االثنين

  د. بيداء رزاقأ.د حميد عبد النبي +  ساحة وميدان  + م.م ليلى عبد االمير أ.م.د وسن سعيد لياقة بدنية 8.30
 م.التشريح د. وسن حنونم.أ. التشريح م.الحاسوب م.م بان اوميد الحاسبات 01.01
  م. فاطمة حميد لياقة بدنية    08.11
03:1       

 الثالثاء

  + م.م. ليلى عبد االميرحميد م. فاطمة لياقة بدنية 01 أ.م.د. وفاء صباح التأريخ 8.30
  أ.م.د نداء ياسرأ.د رعد حسين + كرة قدم )صاالت(  م.م. زاهية صباح د. ايهاب داخل +أ.م. ساحة وميدان  01.01
 مختبر أ.م. ميادة زهير اللغة االنكليزية  أ.د. ندى نبهانستار أ.د حسناء  ريشة 08.11
03:1       

 األربعاء

 01 أ.م.د. اسراء جميل التأريخ  +أ.م.د نداء ياسرحسين أ.د رعد  كرة قدم )صاالت( 8.30
 المخيم +أ.م.د.سؤددأ.د.هدى ابراهيم+ أ.م.د. اسراء التربية الكشفية  أ.م.د. ايهاب داخل + م.م. زاهية صباح ساحة وميدان 01.01
    ق.العربي م.د. بيداء عبد الصاحب اللغة العربية 08.11
03:1       

 الخميس

 06 م. هند حسين الحاسبات م.التشريح أ.م.د. وسن حنون التشريح 8.30
  أ.م.د ايهاب داخل + د. بيداء رزاق ساحة وميدان المخيم  أ.د.هدى ابراهيم+ أ.م.د. اسراء+ م.د. سؤدد التربية الكشفية 01.01
08.11       
03:1       



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

 

 الوقت اليوم
 ل( طالباتالشعبة ) ك( طالبالشعبة )

 القاعة أسم التدريسي اسم المادة القاعة أسم التدريسي اسم المادة

 األحد

   الساحة والميدان 0 أ.م.د. فالح هاشم فنجان الحسابات 8.30
  د. لؤي حسين شكر ريشة الطائرة  د. عمر خالد + د. حسين خميس رفع االثقال 01.01
 م.الحاسوب أ.م.د. فالح هاشم فنجان الحاسبات    08.11
03:1       

 االثنين

 01 د. اسراء جميل التأريخ  صبحي+ م.د. عباس كاملأ.م.د.علي  التربية الكشفية 8.30
  م.م. ليلى عبد االمير اللياقة البدنية  م.م. زاهر محمد جودو 01.01
 06 م.د. بيداء عبد الصاحب اللغة العربية م.التشريح د. علي احمد التشريح 08.11
03:1       

 الثالثاء

  د. فراس مطشر+ د.اشراق علي+م.م.فرح عصام كرة السلة  د. خالد نجم + @ كرة السلة 8.30
  أ.م.د. سؤدد ابراهيم+ أ.م.د. اسراء جميل التربية الكشفية 01 أ.م. ميادة زهير اللغة االنكليزية 01.01
  د. رعد حسين + د.نداء ياسر كرة قدم/صاالت   الساحة والميدان 08.11
03:1       

 األربعاء

     علي+ أ.م. عماد كاظمأ.م. محسن  كرة قدم 8.30
 Eم. د. وسن حنون التشريح   الساحة والميدان 01.01
   الساحة والميدان 06 د. اسراء جميل التأريخ 08.11
03:1       

 الخميس

 02 أ.م. ميادة زهير اللغة االنكليزية ق.العربي د.بيداء عبد الصاحب اللغة العربية 8.30
  م.م. ليلى عبد االمير اللياقة البدنية  خالد + د. حسين خميسد. عمر  رفع االثقال 01.01
08.11       
03:1       


