
                                                  ((الرابعة 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. بان عدنان علم النفس  أ.محسن علي االدارة والتنظيم 03:2
  د.محمد قصي االدارة والتنظيم  د.ياسر نجاح التحليل الحركي 22322
  د. احمد سبع التحليل الحركي  د. وسن جاسم علم النفس 223:2
2322 - -  - -  

 االثنين
 الكتروني

  د. ايمان عبد االمير رياضة المعاقين   د. عبد الوهاب غازي علم التدريب 03:2
  د. عبد الوهاب غازي علم التدريب  أ.انسام يعرب اللغة االنكليزية 22322
  أ.انسام يعرب اللغة االنكليزية  د. احمد محمد اسماعيل اقينرياضة المع 223:2
2322 - -  - -  

 الثالثاء

  د.ايمان عبد االمير + @ الساحة والميدان   د. صريح عبد الكريم +د.انتصار رشيد الساحة والميدان  03:2
  سامي+ م.ايالف احمدد. فارس  كرة السلة   د.مهند عبد الستار + د. شيرزاد محمد كرة السلة  53:9
  د.محمد كاظم + د.عالء محسن الكرة الطائرة  محمداسماعيلد.د.عالءعبد الرضا+ +د.حسين سبهان الكرة الطائرة 22322
20329 - -  - -  

 OFF االربعاء

 الخميس

  @د.احمد محمد +  الساحة والميدان   د. صريح عبد الكريم +د.انتصار رشيد الساحة والميدان  03:2
  د. صالح راضي + د. احمد ذاري كرة القدم  د. فارس سامي + د. منير عبد الصاحب كرة القدم 53:9
  د.عبد الناصر مرزة طرائق التدريس  د.مهند طالب طرائق التدريس 22322
  د. احمد خميس + د. عبد الناصر مرزة كرة اليد  د. عباس كامل + د. معاذ عبد الكريم كرة اليد 20329
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 الوقت اليوم
 ( طالبدالشعبة ) ( طالبجالشعبة )

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

 السبت
 الكتروني

  ماهر عبدااللهد.  علم النفس  د. ياسر نجاح التحليل الحركي 03:2
  د. حيدر فائق علم التدريب   جنان ناجيد.  علم النفس 22322
  أ.انسام يعرب اللغة االنكليزية  د. علي عبد اللطيف االدارة والتنظيم 223:2
2322 - -  - -  

 االثنين
 الكتروني

  د. احمد ثامر التحليل الحركي  أ.انسام يعرب اللغة االنكليزية 03:2
  د. يسار صبيح رياضة المعاقين   د. احمد محمد اسماعيل رياضة المعاقين 22322
  د. صالح وهاب االدارة والتنظيم  د. حسين سبهان علم التدريب 223:2
2322 - -  - -  

 الثالثاء

  د. علي عبد اللطيف  + د. رعد خنجر كرة اليد  د. عمار دروش + د. معاذ عبد الكريم كرة اليد 03:2
  د.ايمان عبد االمير + @  الساحة والميدان  د.احمد محمد اسماعيل + د. احالم شغاتي  الساحة والميدان  53:9
  د.عماد كاظم + م.فريق عبد اهلل +م.م سامر سعد كرة القدم   د.ضياء ناجي + م. وسام نجيب كرة القدم  22322
  د.احمد سبع + د. محمد اسماعيل الكرة الطائرة  عالء عبد الرضامحمد كاظم+د.عالء محسن+ د.د. الكرة الطائرة 20329

 OFF االربعاء

 ميسالخ

  د.ثائر داود + د. فارس سامي كرة السلة   د. مهند عبد الستار + د. شيرزاد محمد كرة السلة  03:2
  - -  د.احمد محمد اسماعيل + د. احالم شغاتي  الساحة والميدان  53:9
  د.صريح عبدالكريم + د.انتصار رشيد الساحة والميدان   - - 22322
  د.مهند طالب طرائق التدريس  ر عبد العزيزد.تماض طرائق التدريس 20329
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 الوقت اليوم
 ( طالبوالشعبة ) ( طالبهالشعبة )

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

 السبت
 الكتروني

  صباح قاسمد.  علم التدريب  أ.انسام يعرب اللغة االنكليزية 03:2
  أ.انسام يعرب اللغة االنكليزية  د. يسار صبيح ين رياضة المعاق 22322
  د. علي عبد الواحد رياضة المعاقين   ماهر عبد االلهد.  علم النفس 223:2
2322 - -  - -  

 االثنين
 الكتروني

  د. نداء ياسر علم النفس  د. ثامر حماد االدارة والتنظيم 03:2
  د.حسين خميس دارة والتنظيماال  د. احمد ثامر التحليل الحركي 22322
  د. احمد سبع التحليل الحركي  د. مؤيد جاسم علم التدريب 223:2
2322 - -  - -  

 الثالثاء

  أ.محسن علي + د. عماد كاظم  كرة القدم   د.صباح قاسم+د. ضياء ناجي + م. وسام نجيب كرة القدم  03:2
  د. عمار دروش + د. معاذ عبد الكريم كرة اليد   د. علي عبد اللطيف + د. رعد خنجر كرة اليد  53:9
  د. صريح عبد الكريم + د. انتصار رشيد الساحة والميدان  د.احمد محمد اسماعيل + د. احالم شغاتي الساحة والميدان 22322
  - -  د. اشراق علي طرائق التدريس 20329

 OFF االربعاء

 الخميس

  د. رياض خليل + م.هيثم صادق الكرة الطائرة   د.عالء عبد الرضاد.حسين سبهان+ الكرة الطائرة  03:2
  د. تماضر عبد العزيز طرائق التدريس  د. مهند عبد الستار+ د. شيرزاد محمد كرة السلة 53:9
  د. صريح عبد الكريم + د. حيدر فائق الساحة والميدان  د.احمد محمد اسماعيل + د. علي صادق الساحة والميدان 22322
  د. ثائر داود + د. فارس سامي كرة السلة  - - 20329
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 الوقت اليوم
 طالبات( يالشعبة ) ( طالبزالشعبة )

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

 السبت
 الكتروني

  سهى عليد. اضة المعاقين ري  د. احمد سبع التحليل الحركي 03:2
  د. صباح قاسم علم التدريب  د. فؤاد متعب علم النفس 22322
  أ. انسام يعرب اللغة االنكليزية  د. صالح وهاب االدارة والتنظيم 223:2
2322 - -  - -  

 االثنين
 الكتروني

  د. صالح وهاب االدارة والتنظيم  د.حسين سبهان علم التدريب 03:2
  د. هدى حميد التحليل الحركي  أ. انسام يعرب اللغة االنكليزية 22322
  د.هويدة اسماعيل علم النفس  د.ظافر حرب رياضة المعاقين  223:2
2322 - -  - -  

 الثالثاء

  - -  د. مهند عبد الستار + د. شيرزاد محمد كرة السلة 03:2
  عبد الرضاد.عبد الوهاب غازي + م.رقية  كرة اليد    53:9
  د. ايمان عبد االمير + @ الساحة والميدان  د. اشراق علي طرائق التدريس 22322
  د. علي جهاد + د. علي حسن + م.م. فرح عصام االسكواش  د. حيدر فائق + د. احمد محمد اسماعيل الساحة والميدان 20329

 OFF االربعاء

 الخميس

  د.وسن حنون + د. علي كمال كرة السلة  نير عبد الصاحبد. فارس سامي + د. م كرة القدم 03:2
   د. وسن جاسمد. رياض خليل + د. اسماء حكمت + الكرة الطائرة  د. عالء محسن +م. هيثم صادقد.حسين سبهان+ الكرة الطائرة 53:9
  مير + @د. ايمان عبد اال الساحة والميدان  د.مشرق خليل + د. معاذ عبد الكريم كرة اليد  22322
  د.ثامر حماد طرائق التدريس  د. حيدر فائق+ د. احمد محمد اسماعيل  الساحة والميدان 20329
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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. عبد الهادي حميد علم التدريب  - - 03:2
  أ. انسام يعرب اللغة االنكليزية  د. هدى حميد التحليل الحركي 22322
  سهى عليد.  رياضة المعاقين   د. نهى محسن علم النفس 223:2
  - -  د.عبد الهادي حميد علم التدريب 2322

 االثنين
 الكتروني

  د. هدى حميد التحليل الحركي  د. سهى علي رياضة المعاقين  03:2
  د. هويدة اسماعيل علم النفس  د. صالح وهاب االدارة والتنظيم 22322
  د.ثامر حماد االدارة والتنظيم  أ. انسام يعرب اللغة االنكليزية 223:2
2322 - -  - -  

 الثالثاء

  رقية عبد الرضا د. عبدالوهاب غازي + م. كرة اليد  د. احمد محمد + د.علي صادق الساحة والميدان 03:2
  د. حيدر فائق + د.انتصار رشيد  الساحة والميدان  د. وسن حنون + د. علي كمال كرة السلة 53:9
  د.علي جهاد + م.م. حيدر طالب + م.م. فرح عصام االسكواش  د. رياض خليل+ د.اسماء حكمت+د. وسن جاسم الكرة الطائرة 22322
  د. حسين سبهان + د. اسماء حكمت الكرة الطائرة  زي +د. رعد خنجرد. عبدالوهاب غا كرة اليد 20329

 OFF االربعاء

 الخميس

  د.بان عدنان طرائق التدريس  د. احمد محمد + د.علي صادق الساحة والميدان  03:2
  ر رشيدد. حيدر فائق + د.انتصا الساحة والميدان  فرح عصامحيدر طالب+م.م.د.علي جهاد + م.م.  االسكواش 53:9
  د. وسن حنون + د. علي كمال كرة السلة  د.تماضر عبد العزيز طرائق التدريس 22322
20329 - -  - -  

 


