
 

 ((األولى المرحلة 0202-0202الدراسي للعام األسبوعي الدروس جدول))

 الوقت اليوم
 طالبات( ب) الشعبة طالبات( أ) الشعبة

 رمزالصف التدريسي أسم المادة اسم رمزالصف التدريسي أسم المادة اسم

 األحد

  - -  داخل ايهاب. د+ مجيد سناء. د والميدان ساحةال 03:2
  شغاتي احالم. د+  النبي عبد حميد. د والميدان ساحةال  محمد امواج.م.م+  سعيد وسن. د البدنية اللياقة 53:9

  عبداالمير ليلى. د+  سعيد وسن. د البدنية اللياقة  سعد علي. م+  ياسر نداء. د (صاالت) القدم كرة 22322

  سعد علي.م+ ياسر نداء. د (صاالت) القدم كرة  علي اشراق. د+ سامي لؤي. د سلةال كرة 20329

  كمال علي. د+ مطشر فراس .د السلة كرة  - - 23:2

 االثنين
 الكتروني

  حنون وسن .د التشريح  - - 03:2
  اوميد بان. م.م الحاسوب  عبدالصاحب بيداء. د العربية اللغة 22322

  عبدالصاحب بيداء.د اللغةالعربية  حنون وسن.د شريحالت 223:2

2322 - -  - -  

 الثالثاء

  - -  داخل ايهاب. د+ مجيد سناء. د والميدان الساحة 03:2

  شغاتي احالم.د+  النبي عبد حميد.د والميدان الساحة  االمير عبد ليلى.د+  سعيد وسن. د البدنية اللياقة 53:9

  عبداالمير ليلى.د+  سعيد وسن. د البدنية اللياقة  حسين لؤي. د+ الكريم عبد عماد.د الطائرة يشةالر  22322

  +@حسين لؤي. د+ حسن محمد.د الطائرة الريشة  مرزه عبدالناصر.د+  سؤددابراهيم.د الكشفية التربية 20329

  جميل اسراء.د الكشفية التربية  - - 23:2

 األربعاء
 الكتروني

 

  - -  صباح زاهية. د التاريخ 03:2

  صباح زاهية.د التاريخ  زهير ميادة.م.أ االنكليزية اللغة 22322

  زهير ميادة. م.أ االنكليزية اللغة  حسين هند. م.أ اسوبالح 223:2

2322 - -  - -  

 OFF الخميس



 

 
 ((األولى المرحلة 0202-0202الدراسي للعام األسبوعي الدروس جدول))

 الوقت اليوم
 طالبات( د) الشعبة طالبات( ج) الشعبة

 رمزالصف التدريسي أسم المادة اسم رمزالصف التدريسي أسم المادة اسم

 األحد

  - -  علي أشراق .د+ سامي لؤي .د السلة كرة 03:2
  علي أشراق .د+ مطشر فراس. د السلة كرة  - - 53:9

  سامرسعد. م.م+  الحسين عبد محمد. د (صاالت) كرةالقدم  صادق علي.د+ رزاق بيداء. د والميدان احةالس 22322

  مجيد سناء.د+ داخل ايهاب. د والميدان الساحة  محمد امواج.م.م+ سعيد وسن. د  البدنية اللياقة 20329

  عبداالمير ليلى.د+  سعيد وسن. د البدنية اللياقة  سعد علي.م+ نداءياسر.د (صاالت) كرةالقدم 23:2

 االثنين
 الكتروني

  بيداءعبدالصاحب.د العربية اللغة  احمد اسامة.د التشريح 03:2
  حسين هند. م.أ الحاسوب  - - 22322

  احمد اسامة.د التشريح  اوميد بان. م.م اسوبالح 223:2

2322 - -  - -  

 الثالثاء

  حسن علي.د+ حسين لؤي. د الطائرة الريشة  كامل عباس.د+ ابراهيم سؤدد.د الكشفية التربية 03:2

  كامل عباس.د+ ابراهيم سؤدد.د الكشفية التربية  - - 53:9

  - -  صادق علي.د+ رزاق بيداء. د والميدان احةالس 22322

  مجيد سناء.د+ داخل ايهاب. د والميدان الساحة  محمد امواج.م.م+ سعيد وسن. د البدنية اللياقة 20329

  عبداالمير ليلى.د+  سعيد وسن. د البدنية اللياقة  +@ حسين لؤي. د الطائرة ريشةال 23:2

 األربعاء
 الكتروني

 

  عبدالصاحب بيداء.د العربية اللغة  صباح وفاء. د التاريخ 03:2

  زهير ميادة. م.أ االنكليزية اللغة  عبدالصاحب بيداء.د العربية اللغة 22322

  صباح وفاء. د التاريخ  زهير ميادة. م.أ االنكليزية غةالل 223:2

2322 - -  - -  



 

 
 ((األولى المرحلة 0202-0202الدراسي للعام األسبوعي الدروس جدول))

 OFF الخميس

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

 الصف رمز التدريسي أسم المادة اسم الصف رمز التدريسي أسم المادة اسم

 األحد

  رزاق بيداء.د+  النبي عبد ديحم. د والميدان الساحة  علي محمد امواج.م.م+  سعيد وسن.د  البدنية اللياقة 03:2
   خميس حسين.د+  اديب غسان. د+  صالح مصطفى.د االثقال  سعد علي.م+ ياسر نداء.د (صاالت) القدم كرة 53:9

  محمد زاهر.م.م+  فرحان احمد. د الجودو  علي أشراق.د+ مطشر فراس.د السلة كرة 22322

  كامل عباس.د+ جميل اسراء.د الكشفية التربية  - - 20329

  - -  صادق علي.د+ النبي عبد حميد.د والميدان الساحة 23:2

 االثنين
 الكتروني

  سعيد عمر.د التاريخ  - - 03:2
  هاشم فالح.د الحاسوب  احمد اسامة.د التشريح 22322

  زهير ميادة. م.أ االنكليزية اللغة  صباح زاهية. د اريخالت 223:2

2322 - -  - -  

 الثالثاء

  رزاق بيداء.د+  النبي عبد ديحم. د والميدان الساحة   محمد امواج.م.م+  سعيد وسن.د  البدنية اللياقة 03:2

   خميس حسين.د+  اديب غسان. د+  صالح مصطفى.د االثقال  +@حسين لؤي.د+  حسن محمد.د الطائرة الريشة 53:9

  + @صالح سلوان. د السلة كرة  كامل عباس.د+ ابراهيم سؤدد.د الكشفية التربية 22322

  ذاري احمد.د+  عبدالحسين محمد. د القدم كرة  - - 20329

  - -  صادق علي.د+ النبي عبد حميد.د والميدان ساحةال 23:2

 األربعاء
 الكتروني

 

  حنون وسن.د التشريح  حسين هند. م.أ الحاسوب 03:2

22322 - -  - -  

  عبداهلل محمد.د العربية اللغة  عبدالصاحب بيداء.د العربية غةالل 223:2



 

 
 ((األولى المرحلة 0202-0202الدراسي للعام األسبوعي الدروس جدول))

  - -  زهير ميادة. م.أ االنكليزية اللغة 2322

 OFF الخميس

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

 الصف رمز التدريسي أسم المادة اسم الصف رمز التدريسي أسم المادة اسم

 األحد

  ذاري احمد.د+  عبدالحسين محمد.د القدم كرة  صادق علي.د +  جاسم محمد.د والميدان الساحة 03:2
  صادق علي.د+  داخل ايهاب .د والميدان الساحة  خالد عمر.د+  احمد تيسير.د+  شبوط علي.د االثقال 53:9

  اديب غسان.د+   احمد تيسير. د+  جاسم مؤيد. د االثقال  عبداهلل اسعد. د+  طارق عدي. د ودوالج 22322

  محمد زاهر.م.م+  فرحان احمد. د الجودو  ربيع ايالف.د+  عبيس موفق.د الكشفية التربية 20329

23:2 - -  - -  

 االثنين
 الكتروني

  محمدعبداهلل .د العربية اللغة  هاشم فالح.د الحاسوب 03:2
  زهير ميادة. م.أ االنكليزية اللغة  سعيد عمر.د التاريخ 22322

  سعيد عمر.د التاريخ  ميادةزهير. م.أ االنكليزية غةالل 223:2

2322 - -  - -  

 الثالثاء

  - -  صادق علي.د+ النبي عبد حميد.د والميدان الساحة 03:2

  صادق علي+داخل ايهاب .د والميدان الساحة  خالد عمر.د+  احمد تيسير.د+  شبوط علي.د االثقال 53:9

  اديب غسان.د+  احمد تيسير. د+  جاسم مؤيد. د االثقال  محمد ليث. د+ فارس ليث. د السلة كرة 22322

  @ +فارس ليث .د السلة كرة  نجيب وسام.م+ شامل وميض.د+  كاظم ناجي.د القدم كرة 20329

  مرزة الناصر عبد.د+ عبيس موفق.د الكشفية التربية  - - 23:2

 األربعاء
 الكتروني

  - -  محمدعبداهلل. د العربية اللغة 03:2

  - -  احمد اسامة.د التشريح 22322



 

 
 ((األولى المرحلة 0202-0202الدراسي للعام األسبوعي الدروس جدول))

  حنون وسن.د التشريح  - - 223:2 

  احمد سعيد.د الحاسوب  - - 2322

 OFF الخميس

 الوقت اليوم
 طالب( ي) الشعبة طالب( ط ) الشعبة

 الصف رمز التدريسي أسم المادة اسم الصف رمز التدريسي أسم المادة اسم

 األحد

  فيصل طالب.م.م+  عبيس موفق.د الكشفية التربية  منيرعبدالصاحب.د+  سليم اسماعيل.د القدم كرة 03:2
  - -  جاسم محمد. د+  جواد زيدون. د والميدان الساحة 53:9

  داخل ايهاب.د+  مجيد سناء.د والميدان الساحة  خميس حسين.د+ هاشم فالح.د + شبوط علي.د ثقالاال  22322

  فيصل طالب. م.م+  عمرخالد.د+ صالح مصطفى.د االثقال  عبداهلل اسعد.د+  طارق عدي.د الجودو 20329

  محمد زاهر. م.م+  فرحان احمد. د الجودو  - - 23:2

 االثنين
 الكتروني

  زهير ميادة. م.أ اللغةاالنكليزية  اوميد بان.م.م الحاسوب 03:2
  - -  سكران جمال.د التاريخ 22322

  صباح وفاء. د التاريخ  - - 223:2

  اوميد بان.م.م الحاسوب  زهير ميادة. م.أ اللغةاالنكليزية 2322

 الثالثاء

  سعد سامر..م.م+ محمدعبدالحسين.د القدم كرة  - - 03:2

  - -  جاسم محمد. د+  جواد زيدون. د والميدان الساحة 53:9

  داخل ايهاب.د+  مجيد سناء.د والميدان الساحة  خميس حسين.د+ هاشم فالح.د + شبوط علي.د االثقال 22322

  فيصل طالب. م.م+  عمرخالد.د+ صالح مصطفى.د االثقال  محمد ليث.د +صالح سلوان. د السلة كرة 20329

  كمال علي. د+ فارس ليث. د السلة كرة  كامل عباس. د+  صبحي علي. د الكشفية تربيةال 23:2

  - -  احمد علي.د التشريح 03:2 األربعاء



 

 

 ((األولى المرحلة 0202-0202الدراسي للعام األسبوعي الدروس جدول))

 الكتروني
 

  احمد علي.د التشريح  محمدعبداهلل.د العربية اللغة 22322

223:2 - -  - -  

  عبداهلل محمد.د العربية اللغة  - - 2322

 OFF الخميس

 الوقت اليوم
 طالب( ل ) الشعبة طالب( ك ) الشعبة

 الصف رمز التدريسي أسم المادة اسم الصف رمز التدريسي أسم المادة اسم

 األحد

  محمد زاهر.م.م+  فرحان احمد. د الجودو  مرزه عبدالناصر.د+ جميل اسراء.د الكشفية التربية 03:2
  كامل عباس.د+  صبحي علي.د الكشفية التربية  - - 53:9

  - -  شغاتي احالم.د+ النبي عبد حميد.د والميدان احةالس 22322

  شغاتي احالم.د+ جاسم محمد. د والميدان الساحة  مخيف صالح.م.م+  ظافرحرب. د+ هاشم فالح.د االثقال 20329

  فيصل طالب.م.م+ خالد عمر.د+ احمد تيسير. د االثقال  عبداهلل اسعد. د+  طارق عدي. د الجودو 23:2

 االثنين
 الكتروني

  - -  ميادةزهير. م.أ االنكليزية اللغة 03:2
  عبداهلل محمد.د العربية اللغة  - - 22322

  حسين هند.م.أ الحاسوب  سكران جمال.د اريخالت 223:2

2322 - -  - -  

 الثالثاء

  احمد ايالف. م+فارس ليث د السلة كرة  اهلل عبد فريق.م+ سليم اسماعيل.د القدم كرة 03:2

  ذاري احمد.د+  عبدالحسين محمد.د القدم كرة  - - 53:9

  - -  شغاتي احالم.د+ النبي عبد حميد.د والميدان الساحة 22322

  شغاتي احالم.د+ جاسم محمد. د والميدان الساحة  مخيف صالح.م.م+  ظافرحرب. د+ هاشم فالح.د االثقال 20329

  فيصل طالب.م.م+خالد عمر.د+ احمد تيسير. د االثقال  محمد ليث. د+صالح سلوان. د السلة كرة 23:2



 

 

 ((األولى المرحلة 0202-0202الدراسي للعام األسبوعي الدروس جدول))

 األربعاء
 الكتروني

 

  زهير ميادة. م.أ االنكليزية اللغة  عبدالصاحب بيداء.د العربية اللغة 03:2

  محمداسماعيل. د التاريخ  حسين هند.م.أ الحاسوب 22322

  - -  احمد علي.د شريحالت 223:2

  احمد علي.د التشريح  - - 2322

 OFF الخميس

 الوقت اليوم
 طالب( ن) الشعبة طالب(  م ) الشعبة

 الصف رمز التدريسي أسم المادة اسم الصف رمز التدريسي أسم المادة اسم

 األحد

  ظافرحرب. د+ اديب غسان.د +جاسم مؤيد.د االثقال  اهلل عبد اسعد. د+  طارق عدي.د الجودو 03:2
  عبداهلل اسعد. د+  طارق عدي. د الجودو  فيصل طالب.م.م+  عبيس موفق.د الكشفية التربية 53:9

  مرزه عبدالناصر.د+ جميل اسراء.د الكشفية التربية  - - 22322

  - -  @+  جواد زيدون. د والميدان الساحة 20329

  جاسم محمد.د+  فائق حيدر.د والميدان الساحة  مخيف صالح. م.م+  حرب ظافر.د+صالح مصطفى.د االثقال 23:2

 االثنين
 الكتروني

  سكران جمال. د التاريخ  حسين هند.م.أ الحاسوب 03:2
  ميادةزهير. م.أ اللغةاالنكليزية  حنون وسن.د التشريح 22322

  - -  محمدعبداهلل.د العربية غةالل 223:2

2322 - -  - -  

 الثالثاء

  ظافرحرب. د+اديب غسان.د+جاسم مؤيد.د االثقال  + @صالح سلوان. د السلة كرة 03:2

  محمد ليث. د +مطشر فراس .د السلة كرة  شامل وميض.د+   ناجي ضياء.د القدم كرة 53:9

  شامل وميض.د+ كاظم ناجي.د القدم كرة  - - 22322

  - -  @+  جواد زيدون. د والميدان الساحة 20329



 

   جاسم محمد.د+ فائق حيدر.د والميدان الساحة  مخيف صالح. م.م+  حرب ظافر.د+صالح مصطفى.د ثقالاال  23:2

 األربعاء
 الكتروني

 

  احمد اسامة.د التشريح  زهير ميادة. م.أ االنكليزية اللغة 03:2

  حسين هند. م.أ الحاسوب  حسين هند.م.أ الحاسوب 22322

  - -  اسماعيل محمد.د اريخالت 223:2

  عبدالصاحب بيداء.د العربية اللغة  - - 2322

 OFF الخميس


