
 جدول التطبيقات االفتراضية  للمرحلة الرابعة 

للدراسة المسائية بأسماء المشرفين   2020 – 2019قسم رياض االطفال للعام الدراسي 

 والتواريخ ؛على منصة التليكرام 

 اليوم والتاريخ  المشرف التربوي   المشرف العلمي  اسم الطالبة   ت

 ظهرا    1/ الساعة   18/7السبت  عبد الرزاق م.م هدى  م .د انتصار كاظم   اسكينة سالم دباس  1

 ظهرا    1/ الساعة   18/7السبت  جبر د.عدي أ . د سهيلة محسن  انتصار ثامر خليفة  2

 ظهرا    1/ الساعة   18/7السبت  د. ميالد ابراهيم  أ.م.د بليغ حميد  انفال كاظم سويلم  3

 ظهرا   1،30/ الساعة   18/7السبت  م. عباس عبد االمير  د. سعاد عبد للا  انوار عادل مبدر   4

 ظهرا   1،40/ الساعة   18/7السبت  احمد   م.م رشا  م. صالح عدنان   اية طالب ناصر    5

 ظهرا   1،50/ الساعة   18/7السبت  م.م نوال عباس  الفالحي  م.م محمد  بروج حميد حزام   6

 ظهرا    2/ الساعة   18/7السبت  م.م ريام محمد  م . حذام جليل   حنين شاكر جحيق  7

 ظهرا   2،10/ الساعة   18/7السبت  صليبي  م.م شيماء أ.م.د. بليغ حميد  دعاءعويد عساف  8

 ظهرا   2،20/ الساعة   18/7السبت  م.م زينب جواد  م .د انتصار كاظم  رسل ثائر طالب  9

 ظهرا   2،30/ الساعة   18/7السبت  م.م نور فيصل د. سعاد عبد للا  رسل علي حسين  10

 ظهرا    1/ الساعة  22/7االربعاء  م.م مروة صالح  م. صالح عدنان  رغد فالح فاضل 11

 ظهرا  1،10/ الساعة  22/7االربعاء  م.م حسام هادي  الفالحي  م.م محمد  رفل سعد ماجود  12

 ظهرا   1,20/ الساعة 7/  22االربعاء  م. عباس عبد االمير   سهيلة محسن    أ,د زهراء سمير رشيد مجيد  13

 ظهرا   1,30/ الساعة 7/  22االربعاء  م.م رشا احمد  م.حذام جليل عباس  سارة جواد محمد جاسم  14

 ظهرا   1,40/ الساعة 7/  22االربعاء  م.م نوال عباس  م.د انتصار كاظم   سراب ناصر حسين داود  15

 ظهرا   1,50/ الساعة 7/  22االربعاء  م.م ريام محمد   أ.م.د بليغ حميد  سرى فالح حمد سميسم  16

 ظهرا   2/ الساعة 7/  22االربعاء  م.م شيماء صليبي  د. سعاد عبد للا   شهد خالد راشد داود 17

 ظهرا  2،10/ الساعة  22/7االربعاء  م.م زينب جواد  م . حذام جليل عبير عمار حامد خنجر  18

 ظهرا  2،20/ الساعة  22/7االربعاء  م.م نور فيصل أ. د سهيلة محسن فاطمة عذاب حسين شكير  19

 ظهرا  2،30/ الساعة  22/7االربعاء  م.م نور فيصل الفالحي م.م محمد  نبأ ستار كاظم طاهر 20

 ظهرا   1،30/ الساعة 24/7الجمعة  م.م مروة صالح  م. صالح عدنان  نجاة محمد سلطان مهاوش  21

 ظهرا   1،40/  الساعة24/7الجمعة  عبد الرزاق  م.م  هدى م . حذام جليل نضال عبد الحسين زرزور عبود  22

 ظهرا   1،50 /  الساعة24/7الجمعة  جبر د.عدي د. سعاد عبد للا  نورس محمد عباس حميد  23

 ظهرا    2الساعة /  24/7الجمعة  ابراهيم د. ميالد   م. صالح عدنان  هناء عذاب ضمد  24



 

 اللجنة العلمية 

 

 اعضو                            ارئيسة اللجنة العلمية                      عضو

 محسن كاظم          أ.م. بليغ حميد الشواك            م.د. انتصار كاظم خميس  أ.د.سهيلة

 

                                                          

 سمالقرئيس                                                        

 م . عباس عبد االمير شحاذة                                                      

 ظهرا   2،10/  الساعة 24/7الجمعة  م.م ريام محمد  الفالحي م.م محمد  هيام علي عباس   25


