
 للمرحلة الرابعة جدول التطبيقات االفتراضية  

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

 يخ ؛على منصة التليكرام روالتوا

 اليوم والتاريخ  المشرف التربوي   المشرف العلمي  اسم الطالبة   ت

 ظهرا    1/ الساعة   19/7االحد  م. عباس عبد االمير   م .د انتصار كاظم   ايات رضا جواد   1

 ظهرا    1/ الساعة   19/7االحد  م.م رشا  احمد  أ.م.د بليغ حميد  ايات كامل يوسف  2

 ظهرا    1/ الساعة   19/7االحد  م.م نوال عباس   أ . د سهيلة محسن   ايمان محسن دويح 3

 ظهرا   1،30/ الساعة   19/7االحد  م.م شيماء  صليبي  عبد للا د. سعاد  بتول عباس حسين  4

 ظهرا   1،40/ الساعة   19/7االحد  م.م زينب جواد   م. صالح عدنان   بتول محمد شكر   5

 ظهرا   1،50/ الساعة   19/7االحد  م.م نور فيصل  الفالحي م.م محمد  بشائر نجم عبد للا 6

 ظهرا    2/ الساعة   19/7االحد  م.م حسام هادي   م . حذام جليل   بنين سعيد سامي   7

 ظهرا   2،10/ الساعة   19/7االحد  م.م مروة صالح  أ.م.د. بليغ حميد  تبارك حسين هاشم  8

 ظهرا    2،30/ الساعة   19/7االحد  د. ميالد ابراهيم  د سعاد عبدللا  تبارك سعد حامد   9

 ظهرا   2،20/ الساعة   19/7االحد  م.م هدى عبد الرزاق  انتصار كاظم م .د  تبارك سعدون عباس 10

 ظهرا   2،30/ الساعة   19/7االحد  د. ميالد ابراهيم  د. سعاد عبد للا  تبارك عمار عبيد   11

 ظهرا    1/ الساعة  21/7الثالثاء  د.عدي  جبر  م. صالح عدنان  تبارك مهند عباس  12

 ظهرا  1،10/ الساعة  21/7الثالثاء  م. عباس عبد االمير  سهيلة محسن   أ . د تقوى صباح عبد الغني  13

 ظهرا  1،20/ الساعة  21/7الثالثاء  م.م نوال عباس  الفالحي  م.م محمد  جال راضي كريم   14

 ظهرا  1،30/ الساعة  21/7الثالثاء  م.م شيماء صليبي  م . حذام جليل حنين رزاق طالع  15

 ظهرا  1،40/ الساعة  21/7الثالثاء  م.م رشا احمد  بليغ حميد أ.م .د   حوراء سعد علي  16

 ظهرا  1،50/ الساعة  21/7الثالثاء  م.م ريام محمد  م .د انتصار كاظم  حوراء كريم جاسم   17

 ظهرا   2/ الساعة  21/7الثالثاء  م.م نور فيصل د. سعاد عبد للا  رحاب حسين عبيد   18

 ظهرا  2،10/ الساعة  21/7الثالثاء  م.م زينب جواد  م. صالح عدنان  رباب علي عبد عيدان   19

 ظهرا  2،20/ الساعة  21/7الثالثاء  م.م مروة صالح  م . حذام جليل رباب محمود طاهر   20

 ظهرا  2،30/ الساعة  21/7الثالثاء  م.م حسام هادي  الفالحي م.م محمد  رسل مهند غالب  21

 ظهرا    1/ الساعة 20/7االثنين  م.م هدى عبد الرزاق  أ. د سهيلة محسن زهراء حمزة سياب  22

 ظهرا   1،10/ الساعة20/7االثنين  د. ميالد ابراهيم  م .د انتصار كاظم  زهراء عامر حسن  23

 ظهرا    1،20/ الساعة20/7االثنين  د.عدي جبر أ.م .د بليغ حميد  زينب محمد عبيد   24

 ظهرا   1،30/ الساعة20/7االثنين  م. عباس عبد االمير  د. سعاد عبد للا  زهراء محمد كاظم   25



 

 ا عضو                       اعضو                   رئيسة اللجنة العلمية    

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

 

 

 رئيس قسم وعضو 

 ظهرا   1،40/ الساعة20/7االثنين  م.م رشا احمد  أ. د سهيلة محسن زهور ثجيل حميد  26

 ظهرا   1،50/ الساعة20/7االثنين  م.م نوال عباس  م. صالح عدنان  زينب عبد الرزاق  27

 ظهرا   2/ الساعة20/7االثنين  م.م ريام محمد  الفالحي  م.م محمد  سجى محي المي   28

 ظهرا   2،10/الساعة20/7االثنين  م.م شيماء صليبي  م . حذام جليل سرى كاظم جبر   29

 ظهرا   2،20/الساعة20/7االثنين  م.م زينب جواد  م .د انتصار كاظم  شهد باسم جواد  30

 ظهرا   2،30/الساعة20/7االثنين  م.م نور فيصل أ. د سهيلة محسن شهد قاسم  سلمان            31

 ظهرا   1/ الساعة  23/7الخميس  م.م حسام هادي  أ.م .د بليغ حميد  صفاء ناصر حرش  32

 ظهرا   1،10/ الساعة  23/7الخميس  م.م مروة صالح  د. سعاد عبد للا  ضحى محمد عبيد  33

 ظهرا   1،20/ الساعة  23/7الخميس  م.م هدى عبد الرزاق  م. صالح عدنان  جاسم فيصلعبير  34

 ظهرا   1،30/ الساعة  23/7الخميس  د. ميالد ابراهيم  الفالحي م.م محمد  غفران رحمن هزاع 35

 ظهرا   1،40/ الساعة  23/7الخميس  د.عدي جبر م . حذام جليل غفران سدخان جعاز  36

 ظهرا   1،50/ الساعة  23/7الخميس  م.م نوال عباس  أ. د سهيلة محسن شعالنقبس احمد  37

 ظهرا   2/ الساعة  23/7الخميس  م.م ريام محمد  أ.م .د بليغ حميد  مروى جاسم سالم  38

 ظهرا   2،10/ الساعة  23/7الخميس  م.م شيماء صليبي  م .د انتصار كاظم  نور جعفر كاظم  39

 ظهرا   2،20/ الساعة  23/7الخميس  م. عباس عبد االمير  صالح عدنان م.  نور سعد عبد للا  40

 ظهرا   2،30/ الساعة  23/7الخميس  م.م رشا احمد  الفالحي م.م محمد  نور عادل حمزة 41

 ظهرا    1،10/ الساعة  24/7الجمعة   م.م نور فيصل م . حذام جليل هبة عمار جبار  42

 ظهرا   1،20/ الساعة  24/7الجمعة   م.م زينب جواد  للا د. سعاد عبد  هجران خالد مسعود  43



 شحاذة م . عباس عبد االمير 

 

 


