
 : صباحي المرحلة االولى

 الرمز المرحلة المادة اسم التدريسي الوقت  اليوم

 

 

 االحد

 

8.30 

 

 

 d47t3fy ز(-و-ه-األول )د األثقال م.د جعفر شعيل

 Qhhvetr ب(   –االول )أ  الكشافة   االء عبد الوهابد أ.

 2ol3rnw االول  ج  االثقال  د عادل تركي 
10.30 

 
 5v2csdw ب(-االول  )أ ة السلكرة  عباس رؤىم.م 

 37f5wkt ز(-و-ه-د–االول )ج  الساحة والميدان ا.م.د محمد حاتم
 Qtqasow ز( -االول) و   ة السلكرة  فايز حسنم.د  12.30

 

 

 االثنين

 

8.30 
 2sqzjyw االول أ  الساحة والميدان ا.د حسين مردان 

 Qtqasow ز( -االول) و   ة السلكرة  فايز حسنم.د 
 5n4z27f ب(-االول )أ كرة القدم رافت عبد الهاديأ.م.د 

 

10.30 
 i7jdsxz ب( -األول )أ اللياقة البدنية ا.م.د وسام فالح

 yvj4wsg ز(  -و-)هـاالول  كرة القدم صفاء كاظمم.م 

 wcrj254 د(  -االول )ج كرة القدم  احمد فاهمأ.م.د 

 

12.30 
 Skpcprb االول ب   الساحة والميدان أ.د رحيم رويح 

 Mazwsrh هـ(-د-االول  )ج  ة السلكرة  اسعد سفيحأ.د 

 

 

 الثالثاء

 5v2csdw ب(-االول  )أ ة السلكرة  عباس رؤىم.م  8.30

 

10.30 
 Kswazqr ب(  -االول )أ  السباحة  كاظم أ . جميل 

 37f5wkt ز(-و-ه-د–االول )ج  الساحة والميدان ا.م.د محمد حاتم

 isdb6k3   ز( –و  -هـ  –د  –)ج االول  السباحة  حيدر مهدي أ.م.د  12.30
 

8.30 

 5n4z27f ب(-االول )أ كرة القدم رافت عبد الهاديأ.م.د 

 yvj4wsg ز(  -و-)هـاالول  كرة القدم صفاء كاظمم.م 

 

10.30 
 Mazwsrh هـ(-د-االول  )ج  ة السلكرة  اسعد سفيحأ.د 

 2sqzjyw االول أ  الساحة والميدان ا.د حسين مردان 

 Skpcprb االول ب   الساحة والميدان أ.د رحيم رويح 
 hvypsda  ز( –و  -هـ  –د  –)ج االول  الكشافة   د ليث جبارم. 12.30

 

 االربعاء

 q2atnwx جميع الشعب التربية البدنية تاريخ أ.م.د صبا شاكر  8.30
 Ngpkbji جميع الشعب الحاسبات م.م رشا عباس  10.30
 Curogkh جميع الشعب اللغة العربية ا.م.د خولة صالح  12.30
 Gqxdkpr جميع الشعب االنكليزي م.د حسن عالوي  2.30

 

 

 الخميس

 4ys3pdt جميع الشعب الحقوق م.د ليث جبار  9.30- 8.30

 Zzzeaxx ( هـ-د-ج-ب-أ) االول التشريح أ.م.د بشير شاكر  10.30
 wetmnyu (ز -واالول ) التشريح  أ.د اسعد عدنان  12.30
 wcrj254 د(  -االول )ج كرة القدم  احمد فاهمأ.م.د  2.30

 

 

 



 

 المرحلة االولى )مسائي( :

 الرمز المرحلة المادة اسم التدريسي الوقت  اليوم

 

 

 

 االحد

 

3.00 

 bd2ymtu األول  ب األثقال  م.م علي سعد عزيز 

 Kyicfze األول أ  اللياقة البدنية  م.م مروه عبد الكاظم 

 

5.00 

 xbkfocp (أاالول   ) ة السلكرة  م.م مروه عبد الكاظم 

 jk2ss5i األول ب الساحة والميدان م.م احمد شاكر 

 

7.00 

 vsh4crf ) االول  )ب كرة القدم م.م علي سعد عزيز

 zjk2hv3 االول أ ساحة وميدان ضحى طارق   م.م

 s4y76hv االول أ  كرة القدم  م.م ضحى طارق 9.00

 االثنين

 V7engne ب( -االول)أ التشريح فالح  د. حسنين 3.00

 6p3fdfp ب(-االول )أ الكشافة    د بسام صاحب   5.00

 

7.00 

 xbkfocp (أاالول   ) ة السلكرة  م.م مروه عبد الكاظم 

 jk2ss5i األول ب الساحة والميدان م.م احمد شاكر 

 الثالثاء

 

9.00 

 vsh4crf ) االول  )ب كرة القدم م.م علي سعد عزيز

 zjk2hv3 االول أ ساحة وميدان م.م  ضحى طارق 

 folwry2 ب( -االول )أ السباحة  م.م احمد شاكر 3.00

 St35llp ب( -االول )أ الحاسبات طالل  م.م كرار 7.00

 drrminx ب(-االول )أ التربية البدنية تاريخ د هدى جمعة  9.00

 االربعاء

 Dosorky ب( -االول )أ اللغة العربية  جمعه  د.هدى 3.00

 43l4csi ) االول  )ب  ة السلكرة  د حسنين فالح  5.00

 Xcyaewo ب( -االول)أ االنكليزي م.م عباس عبود 7.00

 

 الخميس

 6kim4sb ب( -االول )أ الحقوق  سارة كاظم م.م 3.00

 s4y76hv االول أ  كرة القدم  م.م ضحى طارق 4.00

 43l4csi ) االول  )ب  ة السلكرة  د حسنين فالح  6.00
 

 


