
شعبة بشعبة أشعبة بشعبة أشعبة بشعبة أشعبة دشعبة جشعبة بشعبة أ

3rybuwcأ.د علي محمد خلفاسس التربیةt4c2lo7أ.م.د شاكر محمود عبدهللاالختبارات والقیاسعملي حضوريصباحا 11:00/   9االحد

vo65n32أ.د علي محمد خلفاسس التربیةzj4d3ilأ.م.د شاكر محمود عبدهللاالختبارات والقیاسعملي حضوريصباحا 1:00/  11االحد

 i4jnwtbأ.د ولید خالد حماديالتدریب الریاضيun4emjoأ.د موفق اسعد محمودالبحث العلميعملي حضوريjd4jleiأ.د علي محمد خلفتاریخ التربیة الریاضیةصباحا 11:00/   9االثنین

ry2cenhأ.د ولید خالد حماديالتدریب الریاضي3z64frfأ.د موفق اسعد محمودالبحث العلميعملي حضوريubixfbiأ.د علي محمد خلفتاریخ التربیة الریاضیةصباحا 1:00/  11االثنین

dzrb36qأ.م.د یاسین علي خلفاالدارة الریاضیةrzbqssvأ.د عارف عبد الجبار حسین االصابات البدنیة وتاھیلھاعملي حضوريvi4ukugد . طالب حمیداللغة العربیة صباحا 11:00/   9االثنین

4ohql3lأ.م.د یاسین علي خلفاالدارة الریاضیة d57lsaxأ.د عارف عبد الجبار حسین االصابات البدنیة وتاھیلھاعملي حضوريim2s4twد . طالب حمیداللغة العربیة صباحا 1:00/  11االثنین

عملي حضوريjzzwft7أ.د عدنان فدعوس عمرالتدریب الریاضيzj4d3ilvsouzzlم. مازن عبد الجباراللغة االنكلیزیةصباحا 11:00/   9الثالثاء

عملي حضوريfp232ksأ.د عدنان فدعوس عمرالتدریب الریاضيyvzfnux5meow7wم. مازن عبد الجباراللغة االنكلیزیةصباحا 1:00/  11الثالثاء

عملي حضوري23rqoxvأ.د عارف عبد الجبار حسینالتشریحصباحا 11:00/   9الثالثاء

عملي حضوريm3p7hvuأ.د عارف عبد الجبار حسینالتشریحصباحا 1:00/  11الثالثاء

عملي حضوريf4pns3wم. مازن عبد الجباراللغة االنكلیزیةjzzwft7أ.د عدنان فدعوس عمرالتدریب الریاضيgebxyioأ.د عارف عبد الجبار حسینالتشریحصباحا 11:00/   9االربعاء

عملي حضوري5mse2woم. مازن عبد الجباراللغة االنكلیزیةfp232ksأ.د عدنان فدعوس عمرالتدریب الریاضيP4rq34fأ.د عارف عبد الجبار حسینالتشریحصباحا 1:00/  11االربعاء

kpemhwiأ.د لبیب زویان مصیخاالسعافات Ftm60a4م. مازن عبد الجباراللغة االنكلیزیةصباحا 11:00/   10الخمیس

ok36axfأ.د لبیب زویان مصیخاالسعافات llpqtheم. مازن عبد الجباراللغة االنكلیزیةصباحا 1:00/  12الخمیس

رمزالصفر 
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المادة 

كلیة التربیة البدنیة وعلوم الریاضة / الدراسة الصباحیة

اسم التدریسي المادة 
الساعة  الیوم

اسم التدریسي 

رمزالصفر 

المرحلة الرابعةالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانیة

اسم التدریسي المادة 

رمزالصفر 

المادة 

المرحلة االولى



شعبة بشعبة أشعبة بشعبة أشعبة بشعبة أشعبة جشعبة بشعبة أ

e2k4floأ.د علي محمد خلفاسس التربیةs3kwlpvأ.م.د شاكر محمود عبدهللاالختبارات والقیاسعملي حضوريظھرا 3:00/   1:00االحد

4lxkqubأ.د علي محمد خلفاسس التربیةgcjhtvcأ.م.د شاكر محمود عبدهللاالختبارات والقیاسعملي حضوريمساءا 5:00/ 3:00االحد

owtdmjoأ.د ولید خالد حماديالتدریب الریاضيwiz4qsgأ.د موفق اسعد محمودالبحث العلميعملي حضوري6gqebzyأ.د علي محمد خلفتاریخ التربیة الریاضیةظھرا 3:00/   1:00االثنین

dkh6qj2أ.د ولید خالد حماديالتدریب الریاضيw44wbwxأ.د موفق اسعد محمودالبحث العلميعملي حضوري6aycwiqأ.د علي محمد خلفتاریخ التربیة الریاضیةمساءا 5:00/ 3:00االثنین

r2gc2dqأ.م.د یاسین علي خلفاالدارة الریاضیةrdyf5efأ.د عارف عبد الجبار حسین االصابات البدنیة وتاھیلھاعملي حضوريG4wx2n7د . طالب حمیداللغة العربیة ظھرا 3:00/   1:00االثنین

pekve6uأ.م.د یاسین علي خلفاالدارة الریاضیةfrawbagأ.د عارف عبد الجبار حسین االصابات البدنیة وتاھیلھاعملي حضوريmmt76ogد . طالب حمیداللغة العربیة مساءا 5:00/ 3:00االثنین

عملي حضوريx4icydqأ.د عدنان فدعوس عمرالتدریب الریاضيم. مازن عبد الجباراللغة االنكلیزیةظھرا 3:00/   1:00الثالثاء

عملي حضوريthizdf5أ.د عدنان فدعوس عمرالتدریب الریاضيA6v46h5hhgqisrم. مازن عبد الجباراللغة االنكلیزیةمساءا 5:00/ 3:00الثالثاء

عملي حضوريhc7sbp6أ.د عارف عبد الجبار حسینالتشریحظھرا 3:00/   1:00الثالثاء

عملي حضوريm3p7hvuocorkcaأ.د عارف عبد الجبار حسینالتشریحمساءا 5:00/ 3:00الثالثاء

عملي حضوريmfvaqtrم. مازن عبد الجباراللغة االنكلیزیةx4icydqأ.د عدنان فدعوس عمرالتدریب الریاضيdrwkfewد . طالب حمیداللغة العربیة ظھرا 3:00/   1:00الثالثاء

عملي حضوري4lfsof5م. مازن عبد الجباراللغة االنكلیزیةthizdf5أ.د عدنان فدعوس عمرالتدریب الریاضيOesb4dvأ.د علي محمد خلفتاریخ التربیة الریاضیةمساءا 5:00/ 3:00الثالثاء

عملي حضوري6n675i2أ.د لبیب زویان مصیخاالسعافات e5f7ztiأ.د عارف عبد الجبار حسینالتشریحظھرا 3:00/   1:00االربعاء

عملي حضوريkool24pأ.د لبیب زویان مصیخاالسعافات Amow4ohم. مازن عبد الجباراللغة االنكلیزیةظھرا 3:00/   1:00الخمیس
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