
 (( الثالثة المرحلةم 0202-0202جدول الدروس األسبوعي للعام الدراسي ))                                 

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

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

 السبت
 الكتروني

  د. فراس مطشر الفسلجة  نزار طارق.د الحركي تعلمال 03:2
  د الصاحبم. نور عب االنكليزية اللغة  حميد عبد النبي.د الرياضية االصابات 22322
  احمد ذاريد.  البحث العلمي  م. نور عبد الصاحب االنكليزية اللغة 223:2

  محمد احمد.د الرياضية االصابات  - - 2322

 االثنين

  د.ياسر نجاح+د.محمد جواد الجمناستك  @+نزار طارق.+دابراهيم اسماعيل.د الجمناستك 03:2
  جالل علي.+د حسناء ستار.د المضرب العاب  سنعلي ح+د. ندى نبهان.د المضرب العاب 53:9

  . محسن علي+د.عماد كاظم+د.وميض شاملد كرة القدم  +سامر سعدد.ضياء ناجي+د.منير عبد الصاحب كرة القدم 22322
  عبدالهادي حميد.د. عبد الكريم فاضل + د االمبارزة  عبدالهادي حميد.د. عبد الكريم فاضل + د المبارزة 20329
  عباس كامل.محمود + د د. محمد كرة اليد  عبد الناصرد. + د. فؤاد متعب كرة اليد 23:2

 الثالثاء
 الكتروني

  د. مصطفى صالح التعلم الحركي  د. رافع صالح الفسلجة 03:2
  - -  د.علي جالل طرائق تدريس )نظري( 22322
  تماضر عبد العزيزد.  طرائق تدريس )نظري(  د. مشرق خليل البحث العلمي 223:2
2322 - -     

 األربعاء

  د.ياسر نجاح+د.محمد جواد الجمناستك  طارق نزار+@.اسماعيل ابراهيم+د.د الجمناستك 03:2
  مهوس رائد.د +جهاد  علي.د المضرب العاب  علي حسن.+دد.علي جالل المضرب العاب 53:9
  اضر عبد العزيزد. تم تدريس طرائق  د.علي جالل تدريس طرائق 22322
  اسعد عبد اهلل.عدي طارق+د.د المصارعة  غني صقر.م.فرحان+م احمد.د المصارعة 20329
  عالء عبد الرضاد.+د.ماهر عبد االله  طائرةالكرة ال  عمر سعيدد. احمد سبع + د.  طائرةالكرة ال 23:2
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 الوقت اليوم
  ( طالبدالشعبة )  ( طالبجالشعبة )

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

 السبت
 الكتروني

  محمد د. احمد االصابات الرياضية  د. مهند طالب تدريس طرائق 03:2
  د. فراس مطشر الفسلجة  م. نور عبد الصاحب اللغة االنكليزية 22322
  ور عبد الصاحب م. ن اللغة االنكليزية  د.عمار عباس البحث العلمي 223:2

  - -  د. وسن سعيد االصابات الرياضية 2322

 االثنين

  + د.مهند طالبد. ماهر عبداالله الكرة الطائرة  وسن جاسمد.+ عالء محسند. الكرة الطائرة 03:2
  د. محمد جواد + د. ياسر نجاح الجمناستك  طارق نزار+@.اسماعيل ابراهيم+د.د الجمناستك 9:45

  جالل+ د. علي مكي د. علي  المضرب العاب  رائد مهوس+ د.  حسند. علي  المضرب عابال 11:00
  د.ناجي كاظم + م.م. سامر سعد كرة القدم   أ.محسن علي +د.وميض شامل + د. عماد كاظم كرة القدم  20329
  م.م.سجاد عبد االمير+ حميد  د. عبد الهادي المبارزة  م.م.سجاد عبد االميرد. عبد الهادي حميد +  المبارزة 23:2

 الثالثاء
 الكتروني

  د. تماضر عبد العزيز طرائق التدريس  د. فرقد عبد الجبار الفسلجة 03:2
  د.عمار عباس البحث العلمي  عبداهللد. عالء  التعلم الحركي 22322
  د. محمد حسن التعلم الحركي  - - 223:2
2322 - -  - -  

 األربعاء

  + د. فؤاد متعبخميس د. احمد كرة اليد  رعد خنجرد.عمار دروش + د. اليد كرة 03:2
  د. محمد جواد + د. ياسر نجاح الجمناستك  طارق نزار+@.اسماعيل ابراهيم+د.د جمناستكال 9:45

  محمد حسن+ د.  هادد. علي ج المضرب العاب  د. علي جهاد + د. ندى نبهان المضرب العاب 11:00
  د. تماضر عبد العزيز طرائق التدريس  د. مهند طالب تدريس رائقط 20329
  د. عدي طارق + د. اسعد عبد اهلل  المصارعة  د. احمد فرحان + م.م. صقر غني المصارعة 23:2

 

 



 (( الثالثة المرحلةم 0202-0202جدول الدروس األسبوعي للعام الدراسي ))                                 
 

 الوقت اليوم
  ( طالبوالشعبة )  ( طالبهالشعبة )

 رمز الصف يأسم التدريس اسم المادة رمز الصف أسم التدريسي اسم المادة

 السبت
 الكتروني

  م.نور عبد الصاحب االنكليزية اللغة  م.نور عبد الصاحب االنكليزية اللغة 03:2
  محمد د. احمد االصابات الرياضية  طارق نزارد. التعلم الحركي 22322
  د. احمد فرحان البحث العلمي  جالل د.علي طرائق التدريس 223:2

 - -  - -  

 االثنين

  د. عدي طارق + د. اسعد عبد اهلل مصارعة  د. احمد فرحان + م.م.زاهر محمد المصارعة 03:2
  محمد صالحمحسن + د. د.عالء الكرة الطائرة  +د.مهند طالب د.ماهر عبداالله الكرة الطائرة 9:45

  سكران د.علي صبحي + د.جمال  الجمناستك  د. اياد صالح + د. علي عبد الواحد  الجمناستك 11:00
  د. علي مكي + د. علي جالل المضرب العاب  علي حسن+ د.  رائد مهوسد. المضرب العاب 20329
  عبد الصاحب منيرد .+ سليم د. اسماعيل كرة القدم  د. ناجي كاظم + م.م. سامر سعد كرة القدم 23:2

 الثالثاء
 الكتروني

  حسن د.محمد يالتعلم الحرك  احمد محمدد.  االصابات الرياضية 03:2

  د.رافع صالح الفسلجة  د.مشرق خليل البحث العلمي 22322

  د.تماضر عبد العزيز طرائق التدريس  د.رافع صالح الفسلجة 223:2

 - -  - -  

 األربعاء

  د. عبد الكريم فاضل + د. عالء عبد اهلل المبارزة  د. عبد الكريم فاضل + د. عالء عبداهلل المبارزة 03:2

  خميس+ د.سهير متعب د. احمد كرة اليد  رعد خنجر+ د. د. فؤاد متعب كرة اليد 9:45
  د.علي صبحي + د.جمال سكران  الجمناستك  د. اياد صالح + د. علي عبد الواحد  الجمناستك 11:00
  + د. علي حسن جهادد. علي  المضرب العاب  د.علي مكي+ د.محمد حسن مضربال العاب 20329

  تماضر عبد العزيزد. طرائق التدريس  جالل د.علي تدريس طرائق 23:2
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 الوقت اليوم
  ( طالبكالشعبة )  ( طالبزالشعبة )

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

 السبت
 الكتروني

  حمد ذارياد.  البحث العلمي  م. نور عبد الصاحب االنكليزية اللغة 03:2
  جواد د.محمد الفسلجة  صالح د.حامد الفسلجة 22322
  د. اشراق علي طرائق التدريس  احمد محمدد. االصابات الرياضية 223:2

 - -  - -  

 االثنين

  د. اشراق علي طرائق التدريس  د. بان عدنان طرائق التدريس 03:2
  د. عدي طارق + د. اسعد عبداهلل المصارعة  د. احمد فرحان + د. زاهر محمد المصارعة 9:45

  محمود د. عمار دروش + د. محمد كرة اليد  د.فؤاد متعب + د.معاذ عبد الكريم كرة اليد 11:00
  د. علي صبحي + د. جمال سكران الجمناستك  د.اياد صالح + د. علي عبد الواحد الجمناستك 20329

  م.م.حيدر طالب+  علي جاللد.  العاب المضرب  حسنعلي  + د. رائد مهوسد.  العاب المضرب 23:2

 الثالثاء
 الكتروني

  د. كمال جالل التعلم الحركي  خليل د.مشرق البحث العلمي 03:2

  م. نور عبد الصاحب االنكليزية اللغة  غادة مؤيدد. التعلم الحركي 22322

  د.احمد محمد االصابات الرياضية  د. بان عدنان طرائق التدريس 223:2

 - -  - -  

 األربعاء

  د. اسماعيل سليم + د.منير عبد الصاحب كرة القدم  د.ضياء ناجي + م. فريق عبداهلل + م.م.سامر سعد كرة القدم 03:2
  + د. عالء عبداهللد. عبد الهادي حميد  المبارزة  + د. عالء عبداهلل الهادي حميدد. عبد  المبارزة 53:9
  عمر سعيدد. د. ماهر عبداالله + الكرة الطائرة  د. نداء ياسر + د.مهند طالب رة الطائرةالك 22322

  د. علي صبحي + د. جمال سكران الجمناستك  د.اياد صالح + د. علي عبد الواحد الجمناستك 20329
  مهوسرائد + د.  علي جهادد.  العاب المضرب  م.م.حيدر طالب+ د.لؤي حسين العاب المضرب 23:2
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 الوقت اليوم
 طالبات ( طالشعبة )  طالبات( حالشعبة )

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

 السبت
 الكتروني

  د. تماضر عبد العزيز طرائق التدريس  د. وسن سعيد االصابات الرياضية 03:2
  د. خلود اليذ العلمي البحث  د. اشراق علي طرائق التدريس 22322
  د. وسن سعيد االصابات الرياضية  د. حامد صالح الفسلجة  223:2

 - -  - -  

 االثنين

  د. عبد الكريم فاضل + د. عبد الهادي حميد المبارزة  د. سوزان سليم + د. فاطمة حميد جمناستك االجهزة 03:2
  .فاطمة حميدد. غادة مؤيد + د ناستك االجهزةجم  علي مكي+ د.  رائد مهوسد. العاب المضرب 9:45

  د. عمادعبد الكريم +د. علي مكي العاب المضرب  د. اشراق علي طرائق التدريس 11:00
  د. تماضر عبد العزيز طرائق التدريس  سماح نور الديند. محمد صالح + د.  الكرة الطائرة  20329

  +ثامر حمادسماح نور الديند. محمد صالح + د.  الكرة الطائرة   + د. زينة خالد واحداميرة عبد الد.  الجمناستك االيقاعي 23:2

 الثالثاء
 الكتروني

  د. خلود اليذ التعلم الحركي  د. سوزان سليم التعلم الحركي 03:2

  د. افتخار احمد الفسلجة  د. نهى محسن البحث العلمي 22322

  م. نور عبد الصاحب االنكليزية اللغة  لصاحبم. نور عبد ا االنكليزية اللغة 223:2

 - -  - -  

 األربعاء

  د. نهى محسن + م.م. امواج الجمناستك االيقاعي  محمد عليم.م.امواج د. سوزان سليم +  جمناستك االجهزة 03:2
  ج محمد عليم.م.امواد. غادة مؤيد + د.  جمناستك االجهزة  علي مكي+ د.  محمد حسند.  العاب المضرب 9:45

  +علي جاللد. عمادعبد الكريم +د. علي مكي العاب المضرب  سهير متعبد.فؤاد متعب + د. كرة اليد 11:00

  د. احمد خميس + د. سهير متعب كرة اليد  د. اسعد الزم + د. ميثم حبيب كرة القدم )صاالت( 20329
  د. اسعد الزم + د. ميثم حبيب كرة القدم )صاالت(  الء عبد اهللعد.عبدالكريم فاضل+د.عبد الهادي حميد+د. المبارزة 23:2
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 الوقت اليوم
 طالبات ( لالشعبة )  طالبات( يالشعبة )

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

 السبت
 الكتروني

  يذد. خلود ال البحث العلمي  د. اشراق علي طرائق التدريس 03:2
  د. بان عدنان طرائق التدريس  د.احمد فرحان البحث العلمي 22322
  د. اسراء جميل االصابات الرياضية  د. محمد جواد الفسلجة  223:2
2322 - -  - -  

 االثنين

  د. عمار دروش + م. رقية عبد الرضا كرة اليد  د. اسعد الزم + د. ميثم حبيب كرة القدم )صاالت( 03:2
  د. اسعد الزم + د. ميثم حبيب كرة القدم )صاالت(  د. عبد الهادي حميد + د. عالء عبد اهلل المبارزة 9:45

  + د. زينة خالد اميرة عبدالواحدد.  الجمناستك االيقاعي  د. سوزان سليم + م.م. امواج جمناستك االجهزة 11:00
  د. غادة مؤيد + د. فاطمة حميد تك االجهزةجمناس  د. لؤي حسين+ د.ندى نبهان العاب المضرب 20329

  م.م.فرح عصام+  لؤي حسيند.  العاب المضرب  د. اشراق علي طرائق التدريس 23:2

 الثالثاء
 الكتروني

  د. حامد صالح الفسلجة  د. اميرة عبد الواحد التعلم الحركي 03:2

  اميرة عبد الواحدد.  التعلم الحركي  اسراء جميلد.  االصابات الرياضية 22322

223:2 - -  - -  

  م. نور عبد الصاحب االنكليزية اللغة  م. نور عبد الصاحب االنكليزية اللغة 2322

 األربعاء

  د. بان عدنان طرائق التدريس   جنان ناجيد. محمد كاظم + د. د.خليل خماس+ الكرة الطائرة  03:2
   جنان ناجيد. محمد كاظم + د.  الكرة الطائرة   د. زينة خالدد. خلود اليذ +  الجمناستك االيقاعي 9:45

  د. عبد الكريم فاضل + د. عالء عبد اهلل المبارزة  محمد د. سوزان سليم + م.م. امواج جمناستك االجهزة 11:00

  م.م.امواج محمد يد + د. غادة مؤ  جمناستك االجهزة  د. لؤي حسين+  د.رائد مهوس د.عماد عبدالكريم+ العاب المضرب 20329
  علي جالل+ د. حسناء ستارد.  العاب المضرب  ميرزا +د.عبد الناصرد.سهير متعب كرة اليد 23:2
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 الوقت اليوم
 طالبات ( مالشعبة )   طالب( نالشعبة )

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

 السبت
 الكتروني

  د. نهى محسن  البحث العلمي  د. اسماعيل سليم الصابات الرياضيةا 03:2
  د. وسن سعيد االصابات الرياضية  د.احمد ذاري البحث العلمي 22322
  د. بان عدنان طرائق التدريس  مرزة د. عبد الناصر طرائق التدريس 223:2
2322 - -  - -  

 االثنين

   علي مكي د. + د. حسناء ستار د.رافع صالح+ العاب المضرب  علي حسن + د. جاللد. علي  العاب المضرب 03:2
  د. محمد حمزة + م. رقية عبد الرضا كرة اليد   مرزه د. عبد الناصر طرائق التدريس 9:45

  د. محمد صالح + د. وسن جاسم  الكرة الطائرة  د. عالء عبد اهلل + م.م. سجاد عبدالواحد المبارزة 11:00
  د. نهى محسن + م.م. امواج الجمناستك االيقاعي  رقية عبد الرضا م + م.عباس كاملد.+د.رعد خنجر كرة اليد  20329

  د. زهرة شهاب + د. بان عدنان جمناستك االجهزة  @د. علي صبحي +  الجمناستك 23:2

 الثالثاء
 الكتروني

  ار احمد د. افتخ الفسلجة  م. نور عبد الصاحب االنكليزية اللغة 03:2

  م. نور عبد الصاحب االنكليزية اللغة  سوزان سليمد.  التعلم الحركي 22322

  د. غادة مؤيد التعلم الحركي  حامد صالحد.  الفسلجة 223:2

2322 - -  - -  

 األربعاء

  مكي علي+د.محمد حسن + د. د.رافع صالح العاب المضرب  + د. علي حسن علي جاللد.  العاب المضرب 03:2
  د. بان عدنان طرائق التدريس  د. فارس سامي + د. عماد كاظم  كرة القدم 9:45

  د. اسعد الزم + د. ميثم حبيب كرة القدم )صاالت(  د. احمد فرحان + م.م. صقر غني المصارعة 11:00

  عالء عبد اهللد. عبد الكريم + د.  المبارزة  د. نداء ياسر + د. خليل ستار  الكرة الطائرة  20329
  د. زهرة شهاب + د. بان عدنان جمناستك االجهزة  @د. علي صبحي +  الجمناستك 23:2
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