
 الثانية(( 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. علي جهاد علم التدريب  د. عمار دروش علم التدريب 03:2
  د. ثائر داود االختبارات  د. عباس علي  االختبارات 22322

  أ.م. اسامة عبد علي حقوق االنسان والحريات  د. صريح عبد الكريم البايوميكانيك 223:2
  د. ليث فارس البايوميكانيك  - - 2322

 االحد

  د.علي احمد +د.سعيد احمد + م.م.وليد قصي السباحة  + م.زاهر+د.سامر .مصطفى +د.يسار د السباحة 03:2
  + د.شيرزاد محمد سلوان صالحد.  كرة السلة  مبشرد.لؤي سامي  + م. حارث  كرة السلة 53:9
  د.علي عبد اللطيفد.محمد حمزة+  كرة اليد  د.رقية عبد الرضاد. مشرق خليل +  كرة اليد 22322
  د.كمال جالل+ د.محمد قصي المالكمة  د.عبدالجليل جبار + د.ايالف ربيع المالكمة 20329

 الثالثاء
 الكتروني

  - -  د.عبدالجليل جبار حاسوبال 03:2
  عبد الحسين م.رشا حاسوبال  م.م. محمد كاظم حقوق االنسان والحريات 22322
  د. عباس علي االحصاء   د. ثائر داود  االحصاء  223:2
  م. الهام احمد اللغة االنكليزية  م.الهام احمد اللغة االنكليزية 2322

 OFF األربعاء

 الخميس

  د. فرقد عبد الجبار + د. سعيد احمد  السباحة   د.علي احمد +د.يسار صبيح +د.سامر منصور السباحة  03:2
  د.اياد صالح + د.علي عبد الواحد  الجمناستك   @د. جمال سكران +  الجمناستك  53:9
  صادقد.عمر سعيد + م. هيثم  الكرة الطائرة  + د. محمد اسماعيل خليل ستارد. الكرة الطائرة 22322
  د.سناء مجيد+  صريح عبد الكريمد.  الساحة والميدان  علي صادق+ د.  زيدون جوادد.  الساحة والميدان 20329

 

  



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

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

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

 السبت
 الكتروني

  أ.م. اسامة عبد علي حقوق االنسان والحريات  م.م. محمد كاظم االنسان والحرياتحقوق  03:2
  د. غسان اديب علم التدريب  عبد الجليل جبارد.  علم التدريب 22322

  د.اياد صالح الحاسوب  اسعد عبداهللد.  االختبارات 223:2
  عبداهللد. اسعد  االختبارات  محمد عثماند.  البايوميكانيك 2322

 االحد

  + د. انتصار رشيد سناء مجيدد.  الساحة والميدان  علي صادقد. قاسم محمد + د.  الساحة والميدان 03:2
  د. مصطفى صالح+د. سامر منصور+د. يسار صبيح السباحة  د. فرقد عبد الجبار + م.م. وليد قصي السباحة 53:9
  د. اسماعيل ابراهيم + د. طارق نزار الجمناستك  @د. جمال سكران +  الجمناستك 22322
  د. محمد محود + د. علي عبد اللطيف كرة اليد  د.عبد الناصر مرزةليل + خد. مشرق  كرة اليد 20329

 الثالثاء
 الكتروني

  د. صالح راضي االحصاء   خليل ستارد.  االحصاء  03:2
  م. الهام احمد االنكليزيةاللغة   م. الهام احمد اللغة االنكليزية 22322
  د. علي شبوط البايوميكانيك  د.سعيد احمد الحاسوب 223:2
2322 - -  - -  

 OFF األربعاء

 الخميس

  د. كمال جالل + د. ايالف ربيع المالكمة  د. عبد الجليل جبار + د. محمد قصي المالكمة 03:2
  د. مصطفى صالح+د. يسار صبيح السباحة   د. سامر منصور+د.فرقد عبد الجبار السباحة  53:9
  د. لؤي سامي + م. حارث مبشر كرة السلة   د. ليث محمد + م. ايالف احمد كرة السلة  22322
  د.محمد اسماعيلد.عالء عبدالرضا + الكرة الطائرة  + د. خليل ستارد.سماح نورالدين  الكرة الطائرة 20329

 

 

 

 



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

 الوقت اليوم
 الشعبة )و( طالب  طالبالشعبة )ه( 

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

 السبت
 الكتروني

  د. ثائر داود االختبارات  د. عباس علي االختبارات 03:2
   عبد الحسين م.رشا الحاسوب  اسامة عبد علي.م. أ حقوق االنسان والحريات 22322

  احمد خميسد.  علم التدريب  د. ناجي كاظم التدريبعلم  223:2
  محمد كاظمم. م. حقوق االنسان والحريات  د. صريح عبد الكريم البايوميكانيك 2322

 االحد

  د.عالء عبدالرضا +د. ثامر حماد +نداء ياسرد. الكرة الطائرة  د. اسماء حكمت + د. خليل ستار الكرة الطائرة 03:2
  @+ قاسم محمدد. الساحة والميدان  سناء مجيد+ د.  حيدر فائقد.  والميدانالساحة  53:9
  د.احمد ثامر+د.سعيد احمد+م.م. وليد قصي السباحة  د.علي احمد+د.سامر منصور+د.يسار صبيح السباحة 22322
  د. محمد جواد + د. ياسر نجاح الجمناستك  @+  جمال سكراند. الجمناستك 20329

 الثالثاء
 الكتروني

  د. علي شبوط البايوميكانيك  د.سعيد احمد الحاسوب 03:2
  د. عباس علي  االحصاء   ثائر داودد.  االحصاء  22322
  م. الهام احمد اللغة االنكليزية  م. الهام احمد اللغة االنكليزية 223:2
2322 - -  - -  

 OFF األربعاء

 الخميس

  د.علي عبد اللطيف+  محمودد. محمد  كرة اليد  د.معاذ عبدالكريمد.مشرق خليل +  كرة اليد 03:2
  د. كمال جالل + د. ايالف ربيع المالكمة  د. عبد الجليل جبار + د. محمد قصي المالكمة 53:9
  د.احمد ثامر+د.فرقد عبد الجبار+م.م. وليد قصي السباحة  د.مصطفى صالح + د. سامر منصور السباحة 22322
  + م.حارث مبشر ليث فارسد.  كرة السلة  د.علي كمالد.ليث محمد +  كرة السلة 20329

 

 

 

 

 



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

 الوقت اليوم
 الشعبة )ك( طالب  الشعبة )ز( طالب 

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

 السبت
 الكتروني

  م. الهام احمد االنكليزيةاللغة   م. الهام احمد اللغة االنكليزية 03:2
  د. عالء محسن البايوميكانيك  د. ليث فارس البايوميكانيك 22322

  د. فارس سامي يوسف شابا االحصاء   د. صالح راضي االحصاء  223:2
  - -  فالح هاشمد.  علم التدريب 2322

 االحد

  شيرزاد محمد + م. حارث مبشرد.  كرة السلة  د. ليث محمد د.ثائر داوود +  كرة السلة 03:2
  د. مهند طالبد. خليل ستار +  الكرة الطائرة  عالء عبد الرضاد. د.جنان ناجي + الكرة الطائرة 53:9
  جليل جبار + د.ايالف احمدعبد الد. المالكمة  د.كمال جالل + د. محمد قصي المالكمة 22322
  د.سامر منصور+د.فرقد عبد الجبار+م.م. وليد قصي السباحة  احمد+د.سعيد احمدد.مصطفى صالح+د.علي  السباحة 20329

 الثالثاء
 الكتروني

  م.م. محمد كاظم حقوق االنسان والحريات  - - 03:2
  احمد خميسد.  علم التدريب  د. ندى نبهان االختبارات 22322
  د. صالح راضي االختبارات  د.عبدالجليل جبار حاسوبال 223:2
  - -  م.م.محمد كاظم حقوق االنسان والحريات 2322

 OFF األربعاء

 الخميس

  د.اياد صالح + د. علي عبد الواحد الجمناستك  @د.جمال سكران +  الجمناستك 03:2
  د.محمد حمزة + د. علي عبد اللطيف كرة اليد  د.مشرق خليل + د. معاذ عبد الكريم كرة اليد 53:9
  @+  قاسم محمدد.  الساحة والميدان  سناء مجيد+ د.  صريح عبد الكريمد. والميدانالساحة  22322
  د.سعيد احمد+د.فرقد عبد الجبار+م.م.وليد قصي  السباحة  د. علي احمد + د.يسار صبيح السباحة 20329

 

 

 

 

 



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

 الوقت اليوم
 الشعبة )ط( طالبات الشعبة )ح( طالبات

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

 السبت
 الكتروني

  د. زهرة شهاب االحصاء   د. ليلى عبد االمير حقوق االنسان والحريات 03:2
  م. الهام احمد اللغة االنكليزية  م. الهام احمد اللغة االنكليزية 22322

  انتصار رشيدد.  البايوميكانيك  د. حسناء ستار البايوميكانيك 223:2
  عبد الحسين م.رشا الحاسوب  د. فارس سامي يوسف مالك االحصاء  2322

 االحد

  + د. فاطمة حميد غادة مؤيدد.  جمناستك اجهزة  د.افتخار احمد+د.هويدة اسماعيل+د.سهى علي+د.سؤدد  السباحة 03:2
  سؤددد.افتخار +د.هويدة +د.سهى +د. السباحة  انتصار رشيد+ د.  احمد محمدد.  الساحة والميدان 53:9
  عمر سعيدد. د.سماح نورالدينمحمد صالح +د. الكرة الطائرة  ايالف احمدد.هدى حميد + د.  كرة السلة 22322
  ايالف احمدد. هدى حميد + د.  كرة السلة  م رقية عبد الرضا. مد. محمد حمزة +  كرة اليد 20329

 الثالثاء
 الكتروني

  ندى نبهاند.  االختبارات  د. فارس سامي يوسف مالك االختبارات 03:2
  م.م. محمد كاظم حقوق االنسان والحريات  - - 22322
  د. عبد الكريم فاضل علم التدريب  د. عبد الكريم فاضل علم التدريب 223:2
  - -  عبد الحسين م.رشا الحاسوب 2322

 OFF األربعاء

 الخميس

   حمزةد.محمد + سهير متعبد.  كرة اليد  سؤددد.افتخار +د.هويدة +د.سهى +د. السباحة 03:2
  د.افتخار +د.هويدة +د.سهى +د.زاهية السباحة   د. ثامر حماد + د.خليل ستار  الكرة الطائرة 53:9
  + رشيد انتصارد. د.ايهاب داخل + الساحة والميدان  د. خلود اليذ + د. زينة خالد جمناستك ايقاعي 22322
  د.زينة خالد+  خلود اليذد.  جمناستك ايقاعي  م.م.امواج محمد د. سوزان سليم +  جمناستك اجهزة 20329

 

 

 

 



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

 الوقت اليوم
 الشعبة )ل( طالبات  الشعبة )ي( طالبات 

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

 السبت
 الكتروني

  د. انتصار رشيد البايوميكانيك  د. حسناء ستار البايوميكانيك 03:2
  د. زهرة شهاب االحصاء   د. فارس سامي يوسف مالك االحصاء  22322

  م. الهام احمد اللغة االنكليزية  م. الهام احمد اللغة االنكليزية 223:2
  د.ليلى عبداالمير والحريات حقوق االنسان  أ.م. اسامة عبد علي حقوق االنسان والحريات 2322

 االحد

  + د. احالم شغاتي  حيدر فائقد. الساحة والميدان   د.اميرة عبد الواحد + د. خلود اليذ جمناستك ايقاعي 03:2
  محمد علي د.نهى محسن + م.م. امواج جمناستك ايقاعي  د. غادة مؤيد + د. فاطمة حميد جمناستك اجهزة 53:9
  د.محمد محمود + د.سهير متعب كرة اليد  +د. زاهيةد.وفاء + د. فاطمة السباحة 22322
   + د. زاهية + د. فاطمة د.وفاء السباحة  + د. سماح نور الدين أ.م.د محمد صالح الكرة الطائرة 20329

 الثالثاء
 الكتروني

  - -  عبد الحسين م.رشا الحاسوب 03:2
  د. زهرة شهاب االختبارات  مالكد. فارس سامي يوسف  االختبارات 22322
  عبد الحسين م.رشا الحاسوب  - - 223:2
  عبد الكريم فاضلد.  علم التدريب  عبد الكريم فاضلد.  علم التدريب 2322

 OFF األربعاء

 الخميس

  +د.عمر سعيداسماء حكمت+د.جنان ناجيد. الكرة الطائرة  د. هدى حميد + م. ايالف احمد كرة السلة 03:2
  د. هدى حميد + م. ايالف احمد كرة السلة  د. محمد محمود + د. سهير متعب كرة اليد 53:9
  د سوزان سليم د.زهرة شهاب +  جمناستك اجهزة   د.وفاء + د. سؤدد + د. فاطمة السباحة 22322
  د. فاطمةد.وفاء + د. زاهية +  السباحة  ايهاب داخلد.+ د.احمد محمد الساحة والميدان 20329
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