
 : )صباحي( المرحلة االولى

 الرمز المرحلة المادة اسم التدريسي الوقت  اليوم

 d47t3fy األولى األثقال م.د جعفر شعيل 12.00-10.00 االحد

 43e33u4 االولى اسس تربية  م.م صفاء كاظم  12.00-2.00

 37f5wkt األولى الساحة والميدان ا.م.د محمد حاتم 2.00-4.00

 

 االثنين

 2sqzjyw االولى  الساحة والميدان ا.د حسين مردان  10.00-12.00

 i7jdsxz األولى طالبات اللياقة البدنية  ا.م.د وسام فالح 12.00-2.00

 skpcprb االولى  الساحة والميدان أ.د رحيم رويح  2.00-4.00

 6376gzr االولى الصحة والترويح أ.م.د علي بدوي  12.00-10.00 الثالثاء

 a2jp3hc االولى اسس تربية أ.م.د صبا شاكر  12.00-2.00

 

 االربعاء

 Ngpkbji االولى الحاسبات م.م رشا عباس  10.00-12.00

 Curogkh االولى  اللغة العربية  ا.م.د خولة صالح  12.00-2.00

 Gqxdkpr االولى االنكليزي م.د حسن عالوي  2.00-4.00

 

 الخميس

 4ys3pdt االولى  الحقوق  م.د ليث جبار  11.00-12.00

 Zzzeaxx االولى التشريح أ.م.د بشير شاكر  12.00-2.00

 :   )صباحي( المرحلة الثانية
 الرمز المرحلة المادة اسم التدريسي الوقت  اليوم

 االحد

  

 Syygssl الثانية كرة اليد م.د نعمان كريم  10.00-12.00

 Syygssl الثانية كرة اليد أ.م علي خومان 12.00-2.00

 Bw4z55h الثانية كرة الطائرة م.م محمد فائز 2.00-4.00

 otwl222 الثانية العروض ا.د روال مقداد  4.00-6.00

 Ydptj7d الثانية  االختبارات  أ.م.د احمد فاهم  6.00-800 

 

 

 االثنين

 iv6mckb الثانية طالب الجمناستك ا.م .د حامد نوري  10.00-12.00

 Ekovpsc الثانية المالكمة  ا.م.د سمير راجي  12.00-2.00

 Sz5osxl الثانية طرائق التدريس ا.م. د عالء خلدون 2.00-4.00

 7g2rfop الثانية طالبات جمناستك األجهزة أ.م.ضرام موسى 4.00-6.00

 m7qg3wg الثانية طالبات ساحة وميدان م م رؤى عباس 6.00-8.00 

 drrfz4w الثانية  الساحة والميدان م. علي غانم  12.00-10.00 الثالثاء

 Jyxfbxz الثانية االحصاء ا.د مي علي عزيز 12.00-2.00

 65lkack ثانية االختبارات والقياس أ.د حازم موسى  2.00-4.00

 
 االربعاء

 Pyjbcfw الثانية االختبارات والقياس أ.م .د مهند ياسر 10.00-12.00

 ne4hw6w الثانية الجمناستك م. عبد الحسين ماجد 12.00-2.00

 Tc3cpxj الثانية بايوميكانيك أ.د أحمد عبد االمير  2.00-4.00

 grbov5u الثانية اللغة االنكليزية م.د حسن عالوي  4.00-6.00

 da5l5x2 الثانية  الديمقراطية  أ.د االء عبد الوهاب  6.00-7.00 

 

 

 الخميس

 5lmfvmz الثانية االختبارات والقياس أ.م.د عالء كاظم  10.00-12.00

 Ia2swzw الثانية طرائق تدريس أ.م.د حازم علي  12.00-2.00

 7mmrbht الثانية الحاسبات م.م رشا عباس  2.00-4.00

 Rrfbzgu الثانية تدريب رياضي أ.م.د وسام فالح  4.00-6.00

 yqxir5b الثانية  كرة السلة  م.م رؤى عباس  6.00-8.00

 



 :)صباحي(المرحلة الثالثة 

 الرمز المرحلة المادة اسم التدريسي الوقت  اليوم

  56lfzfb  الثالثة  كرة اليد  م.د اكرم عبد الحسين 12.00-10.00 االحد

 5zeIsht الثالثة  كرة اليد  أ.د اثير عبد هللا  12.00-2.00

 clurani الثالثة كرة القدم أ.د سالم جبار  2.00-4.00

 35rsjrp الثالثة كرة القدم م.د محمد راضي 4.00-6.00

 Lrzq4ae الثالثة الساحة والميدان ا.د رحيم رويح حبيب  8.00- 6.00 

 

 االثنين

 kog25bj الثالثة الساحة والميدان م.سنان عبد الحسين 10.00-12.00

 ngck6qt الثالثة التدريسطرائق  م.د ثامر حسين كحط 12.00-2.00

 2xbxpg6 الثالثة طالبات جمناستك اإليقاعي أ.م.ضرام موسى 2.00-4.00

 vrknx67 الثالثة طالبات جمناستك األجهزة  أ.م ضرام موسى 4.00-6.00

 Cf4exxe الثانية كرة السلة أ.م.د رياض جمعة  8.00- 6.00 

 
 

 الثالثاء

 4yfrgq2 الثالثة  المبارزة م.د حيدر محمد  10.00-12.00

 u5csaph الثالثة  المصارعة  أ. عامر موسى  12.00-2.00

 Gusfvkv الثالثة المصارعة  م. غزوان كريم  2.00-4.00

 j7wxia3 الثالثة طالب الجمناستك  أ.م.د علي بديوي 4.00-6.00

 Fjxxxee الثالثة ألعاب المضرب ا.م.د أحمد عالوي  8.00- 6.00 

 
 اربعاء

 Yxaxtpg الثالثة  بحث علمي  م.د اكرم عبد الحسين  10.00-12.00

 Di3uu3j الثالثة  الفسلجة أ.د قيس سعيد دايم 12.00-2.00

 7trmd7e الثالثة التعلم الحركي أ.د روال مقداد عبيد 2.00-4.00

 Fjxxxee الثالثة  ألعاب المضرب ا.د هشام هنداوي 4.00-6.00

 Zboam7v الثالثة  التحليل الحركي أ.م.د مشتاق عبد الرضا  8.00- 6.00 

 

 

 خميس

 

 

 6ap65xa الثالثة البحث العلمي أ.م.د مشتاق عبد الرضا 10.00-12.00

 Watawyr الثالثة اللغة االنكليزية م.م نادية حمزة كريم 12.00-2.00

 Whohgwd الثالثة كرة الطائرة  ا.د حازم موسى  2.00-4.00

 Uxdzith الثالثة كرة الطائرة  أ.د علي مهدي  4.00-6.00

 Gvjckcg الثالثة  االصابات الرياضية أ.م .د عمار مثنى   8.00- 6.00 

 J7wxia3 الثالثة  جمناستك  م.م حسنين علي كاظم  8.00-10.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )صباحي(المرحلة الرابعة 

 الرمز المرحلة المادة التدريسياسم  الوقت  اليوم

 

 

 االحد

 Um3gcrx الرابعة تدريب رياضي أ.د علي عطشان  10.00-12.00

 d2ej64l الرابعة علم النفس الرياضي أ.م.د حيد كريم  12.00-2.00

 Mcfjoiz الرابعة كرة القدم أ.م.د واثق محمد  2.00-4.00

 6evkri7 الرابعة اللغة االنكليزية  م.م نادية حمزة  4.00-6.00

 

 

 االثنين

 63x3fq2 الرابعة االدارة والتنظيم  أ.م.د ساجت مجيد  10.00-12.00

 Ib4akyh الرابعة كرة اليد أ.د احمد عبد الزهرة 12.00-2.00

 24zhxzw الرابعة كرة السلة  أ.د قاسم محمد  2.00-4.00

 Mcfjoiz الرابعة القدمكرة  م.د ماجد عبد الحميد 4.00-6.00

 

 ثالثاء

 24zhxzw الرابعة كرة السلة  أ.م.د ضياء ثامر  10.00-12.00

 D6brrn2 الرابعة  كرة الطائرة  أ.م.د عالء عرموط  12.00-2.00

 awspu45 الرابعة الساحة والميدان م. صباح مهدي 2.00-4.00

 

 اربعاء

 x63myhl الرابعة  الساحة والميدان أ.د أكرم حسين  10.00-12.00

 3dctnnh الرابعة تدريب رياضي أ.د عبد الجبار سعيد  12.00-2.00

 4hn7mr5 الرابعة علم النفس الرياضي أ.د علي حسين هاشم 2.00-4.00

 

 خميس

 C2hod3z الرابعة كرة الصاالت م.د حسن عبد  10.00-12.00

 Ib4akyh الرابعة كرة اليد أ.د فالح حسن  12.00-2.00

 الرابعة  مشاريع بحوث  2.00-4.00

 

 

 )ماجستير(دراسات عليا 

 الرمز الدراسة المادة اسم التدريسي الوقت  اليوم

 2tjkkvz ماجستير تدريب رياضي د سمير راجي 3.00-1.00 االحد

 qsgywwj ماجستير  طرائق التدريس د عالء خلدون 3.00-5.00

 5rgb4yb ماجستير االحصاء د فاضل حميد  3.00-1.00 االثنين

 Wadsvh6 ماجستير طرائق بحث أ.م .د مهند ياسر 3.00-1.00 الثالثاء

 2nI363z ماجستير  البايوميكانيك  أ.د قاسم محمد  3.00-5.00

 66x2ics ماجستير حلقة نقاشية أ.د علي عطشان  3.00-1.00 االربعاء

 

 الخميس

 ddomtfz ماجستير  اللغة االنكليزية  م.د حسن عالوي  1.00-3.00

  د رياض جمعة  3.00-5.00

 اختيارية

رياضة 

 الخواص

 4ip7g2d ماجستير 

اصابات  د علي بديوي

 رياضية

 aqnak7y ماجستير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دراسات عليا) دكتوراه(
 الرمز الدراسة المادة اسم التدريسي الوقت  اليوم

 Va225oz دكتوراه تدريب مستويات  أ.د عادل تركي حسن  3.00-1.00 االثنين

 

 الثالثاء

 qeywnoe دكتوراه  اللغة االنكليزية  أ.م.د سعدية وداعة  1.00-3.00

 Vm3gdsx دكتوراه االحصاء  أ.م.د مهند فائز  3.00-5.00

 

 االربعاء

 6ttu4ce دكتوراه علم النفس الرياضي علي حسين هاشم أ.د  1.00-3.00

 Td5hkmz دكتوراه حلقة نقاشية أ.د هشام هنداوي  3.00-5.00

 3tyixbi دكتوراه  طرائق بحث أ.م.د مشتاق عبد الرضا 3.00-1.00 الخميس

  أ.د حسين مردان 3.00-5.00

 اختيارية 

تصميم 

التجارب 

 الميدانية

 Oh6iyzm دكتوراه 

 2epytwz دكتوراه  كنسلوجي  أ.د اسعد عدنان
 

 مالحظة : وقت المحاضرة ممكن ان يتغير اعتماداً على كفاءة خدمة االنترنت المتوفرة 
 


