
 زوينا. عبد االمير عبد كاظم 
 رئيس قسم السياحة

 

 

 االولالفصل  –الدراسة الصباحية  –المرحلة االولى  -2021-2020 الدراسي للعام السياحة لقسم االلكتروني للتعليم المحاضرات جدول
 الشعبة ب   الشعبة أ 

 اسم التدريسي الرمز االلكتروني المادة اسم التدريسي الرمز االلكتروني المادة الوقت اليوم

 حيدر مجيد دا.م. udmjgzi اقتصاد سياحي جزئي د.عبد المحسن جوادم. 5vhrdhy نظري- االنكليزيةاللغة  8.3 االحد

 حيدر مجيد دا.م. udmjgzi اقتصاد سياحي جزئي د.عبد المحسن جوادم. 5vhrdhy نظري- اللغة االنكليزية 9.3

 د.عبد المحسن جوادم. 5vhrdhy نظري- اللغة االنكليزية سامر الجنابي ع/  Wtfv7uc نظري -لغة فارسية 10.3

 د.عبد المحسن جوادم. 5vhrdhy نظري- اللغة االنكليزية سامر الجنابي ع/  Wtfv7uc نظري -لغة فارسية 11.3

 سامر الجنابي ا. Wtfv7uc نظري -لغة فارسية حيدر مجيد دا.م. udmjgzi اقتصاد سياحي جزئي 12.3

 سامر الجنابي ا. Wtfv7uc نظري -لغة فارسية حيدر مجيد دا.م. udmjgzi اقتصاد سياحي جزئي 1.3

        

 ا.م.د هدى علي Asdbgtp لغة عربية م.هديل محمد علي jthqvlx مبادئ سياحة 8.3 االثنين

 ا.م.د هدى علي Asdbgtp لغة عربية م.هديل محمد علي jthqvlx مبادئ سياحة 9.3

 د.عبد المحسن جوادم. 5vhrdhy عملي- اللغة االنكليزية علي ا.م.د هدى Asdbgtp لغة عربية 10.3

 د.عبد المحسن جوادم. 5vhrdhy عملي- اللغة االنكليزية ا.م.د هدى علي Asdbgtp لغة عربية 11.3

 م.م معتز حميد jthqvlx مبادئ سياحة د.عبد المحسن جوادم. 5vhrdhy عملي– اللغة االنكليزية 12.3

 م.م معتز حميد jthqvlx مبادئ سياحة د.عبد المحسن جوادم. 5vhrdhy عملي– االنكليزيةاللغة  1.3

        

 ا.م.د مريم ابراهيم Utqsmkm احصاء ازهار نعمةا. cfznvld مبادئ ادارة 8.3 الثالثاء

 ا.م.د مريم ابراهيم Utqsmkm احصاء ازهار نعمةا. cfznvld مبادئ ادارة 9.3

 م.م حسين كريم S3us64h محاسبة ا.م.د مريم ابراهيم Utqsmkm احصاء 10.3

 م.م حسين كريم S3us64h محاسبة ا.م.د مريم ابراهيم Utqsmkm احصاء 11.3

 د.ازهار نعمةا. cfznvld مبادئ ادارة م.م حسين كريم S3us64h محاسبة 12.3

 د.ازهار نعمةا. cfznvld مبادئ ادارة م.م حسين كريم S3us64h محاسبة 1.3

    سامر الجنابي ع/  Wtfv7uc عملي –لغة فارسية  2.3 

        

 م.هند غانم 2kfjjzs حقوق االنسان م.م جنان حسن 5zqac53 حاسبات 8.3 االربعاء

 م.هند غانم 2kfjjzs حقوق االنسان م.م جنان حسن 5zqac53 حاسبات 9.3

 سامر الجنابي ع/  Wtfv7uc عملي –لغة فارسية  م.هند غانم 2kfjjzs حقوق االنسان 10.3

 سامر الجنابي ع/  Wtfv7uc عملي –لغة فارسية  م.هند غانم 2kfjjzs حقوق االنسان 11.3

 م.م جنان حسن 5zqac53 حاسبات سامر الجنابي ع/  Wtfv7uc عملي –لغة فارسية  12.3

 م.م جنان حسن 5zqac53 حاسبات    1.3



 زوينا. عبد االمير عبد كاظم 
 رئيس قسم السياحة

 

 

 الدراسة الصباحية –لثانية المرحلة ا -2021-2020 الدراسي للعام السياحة لقسم االلكتروني للتعليم المحاضرات جدول
 اسم التدريسي الرمز االلكتروني المادة الوقت اليوم

 االحد

 ع/ سامر نور الجنابي 4lntbwt نظري - اللغة الفارسية 8.3

 نور الجنابيع/ سامر  4lntbwt نظري -اللغة الفارسية 9.3

 م.د محمد صالح مهدي M2nl5po سياحة مستدامة 10.3

 م.د محمد صالح مهدي M2nl5po سياحة مستدامة 11.3

 عبد المحسن جواد م.د 5lgifmh نظري - اللغة االنكليزية 12.3

 عبد المحسن جواد م.د 5lgifmh نظري -اللغة االنكليزية 1.3

     

 االثنين

 أ.م.د احمد عبد الكريم catexeo سياحيةجغرافية  8.3

 أ.م.د احمد عبد الكريم Catexeo جغرافية سياحية 9.3

 حيدر مجيد دا.م. 3ccednd كلياقتصاد سياحي  10.3

 حيدر مجيد دا.م. 3ccednd كلياقتصاد سياحي  11.3

 م.عادل تركي Ehyhct4 ارشاد سياحي 12.3

 تركيم.عادل  Ehyhct4 ارشاد سياحي 1.3

     
 ا.عبد االمير عبد كاظم 47g2mdk ادارة شركات سياحية 8.3 الثالثاء

 ا.عبد االمير عبد كاظم 47g2mdk ادارة شركات سياحية 9.3

 ع/ سامر نور الجنابي 4lntbwt عملي - اللغة الفارسية 10.3

 ع/ سامر نور الجنابي 4lntbwt عملي -اللغة الفارسية 11.3

 م.سامية هاني Uqhqre5 السائحسلوك  12.3

 م.سامية هاني Uqhqre5 سلوك السائح 1.3
     

 عبد المحسن جواد م.د 5igifmh عملي - اللغة االنكليزية 8.3 االربعاء

 عبد المحسن جواد م.د 5igifmh عملي -اللغة االنكليزية 9.3

 م.هديل محمد علي Waiuuff االمن والسالمة السياحية 10.3

 م.هديل محمد علي Waiuuff االمن والسالمة السياحية 11.3

 أ.م.د صباح رياح Ei4yz4r تاريخ العراق القديم 12.3

 أ.م.د صباح رياح Ei4yz4r تاريخ العراق القديم 1.3

 
 



 زوينا. عبد االمير عبد كاظم 
 رئيس قسم السياحة

 

 
 

 الدراسة الصباحية –الثالثة المرحلة  -2021-2020 الدراسي للعام السياحة لقسم االلكتروني للتعليم المحاضرات جدول
 اسم التدريسي الرمز االلكتروني المادة الوقت اليوم

 االحد

ةعالقات عام 8.3  Phppknu م.د مروة عبد الكريم 

 م.د مروة عبد الكريم Phppknu عالقات عامة 9.3

 أ.م.د احمد عبد الكريم كاظم 4frluxa أدارة مراسيم واتكيت 10.3

 أ.م.د احمد عبد الكريم كاظم 4frluxa أدارة مراسيم واتكيت 11.3

 م.م رائد جواد Z4td2wl ادارة االزمات 12.3

 م.م رائد جواد Z4td2wl ادارة االزمات 1.3
     

 االثنين

نظري -اللغة االنكليزية 8.3  Klmwvje عبد المحسن جواد م.د  

نظري -اللغة االنكليزية 9.3  Klmwvje عبد المحسن جواد م.د  

نظري -اللغة الفارسية 10.3  iyz4frs م.م كرار محمد 

نظري -اللغة الفارسية 11.3  iyz4frs م.م كرار محمد 

 د.خديجة حسن ol7wsoz معالم واثار سياحية 12.3

 د.خديجة حسن ol7wsoz معالم واثار سياحية 1.3
     

عملي -اللغة الفارسية 8.3 الثالثاء  iyz4frs م.م كرار محمد 

عملي -اللغة الفارسية 9.3  iyz4frs م.م كرار محمد 

بشرى محمد ا.م.د 4i6ifub استثمار سياحي 10.3  

بشرى محمد ا.م.د 4i6ifub استثمار سياحي 11.3  

 م.عادل تركي I5ot3bv تخطيط سياحي 12.3

 م.عادل تركي I5ot3bv تخطيط سياحي 1.3
     

حسين كريمم.م  Mlsuztm محاسبة تكاليف 8.3 االربعاء  

 م.م حسين كريم Mlsuztm محاسبة تكاليف 9.3

 ع/سامر الجنابي Q4lua5b اعالم سياحي 10.3

 ع/سامر الجنابي Q4lua5b اعالم سياحي 11.3

عملي -اللغة االنكليزية 12.3  Klmwvje عبد المحسن جواد م.د  

عملي -اللغة االنكليزية 1.3  Klmwvje عبد المحسن جواد م.د  
 

 



 زوينا. عبد االمير عبد كاظم 
 رئيس قسم السياحة

 

 الدراسة الصباحية –الرابعة  المرحلة  -2021-2020 الدراسي للعام السياحة لقسم االلكتروني للتعليم المحاضرات جدول
 اسم التدريسي الرمز االلكتروني المادة الوقت اليوم

 االحد

 أ.م عبد االمير عبد كاظم Uoh7aty تنظيم رحالت سياحية 8.3

عبد االمير عبد كاظم أ.م Uoh7aty تنظيم رحالت سياحية 9.3  

 أ.م.د هدى علي Kutw77j ثقافة دينية 10.3

 أ.م.د هدى علي Kutw77j ثقافة دينية 11.3
     

 االثنين

 م.د مروة عبد الكريم 3yuyknn ادارة الموارد البشرية 8.3

 م.د مروة عبد الكريم 3yuyknn ادارة الموارد البشرية 9.3

 ا.د ازهار نعمة Pwoftdb تسويق سياحي 10.3

 ا.د ازهار نعمة Pwoftdb تسويق سياحي 11.3

نظري – اللغة الفارسية 12.3  Gkhytj6 م. م كرار محمد 

نظري – اللغة الفارسية 1.3  Gkhytj6 م.م كرار محمد 

عملي -اللغة االنكليزية 2.3  J2dkuop عبد المحسن جواد م.د  
     

 أ.م.د.بشرى محمد Csm5pf7 دراسة جدوى 8.3 الثالثاء

 أ.م.د.بشرى محمد Csm5pf7 دراسة جدوى 9.3

 م.د محمد صالح Os5gttw تشريعات سياحية 10.3

 م.د محمد صالح Os5gttw تشريعات سياحية 11.3

عملي – اللغة الفارسية 12.3  Gkhytj6 م. م كرار محمد 

عملي – اللغة الفارسية 1.3  Gkhytj6 م.م كرار محمد 
     

م.د مريم ابراهيما. Upc3bxv تكنولوجيا معلومات 8.3 االربعاء  

م.د مريم ابراهيما. Upc3bxv تكنلوجيا معلومات 9.3  

نظري – اللغة االنكليزية 10.3  J2dkuop عبد المحسن جواد م.د  

نظري – اللغة االنكليزية 11.3  J2dkuop عبد المحسن جواد م.د  

 م.م رائد جواد 7oudwic اساليب اعداد البحث 12.3

 م.م رائد جواد 7oudwic اساليب اعداد البحث 1.3

عملي – اللغة االنكليزية 2.3  J2dkuop عبد المحسن جواد م.د  

 
 



 زوينا. عبد االمير عبد كاظم 
 رئيس قسم السياحة

 

 الدراسة المسائية –  الثالثةالمرحلة  -2021-2020 الدراسي للعام السياحة لقسم االلكتروني للتعليم المحاضرات جدول
 

 اسم التدريسي الرمز االلكتروني المادة الوقت اليوم

 االحد

ةعالقات عام 3  Gzmsdyo م.د مروة عبد الكريم 

 م.د مروة عبد الكريم Gzmsdyo عالقات عامة 4

سياحية وأثارمعالم  5  Yhlq3xk د.خديجة حسن 

سياحية وأثارمعالم  6  Yhlq3xk د.خديجة حسن 

عملي -اللغة الفارسية 7  F6ozdiz  كرار محمدم.م  

عملي -اللغة الفارسية 8  F6ozdiz م.م كرار محمد 
     

 االثنين

نظري -اللغة االنكليزية 3  Guuodfc عبد المحسن جواد م.د  

نظري -اللغة االنكليزية 4  Guuodfc عبد المحسن جواد م.د  

 م.م رائد جواد Qbfxxrl ادارة االزمات 5

جوادم.م رائد  Qbfxxrl ادارة االزمات 6  

 أ.م.د احمد عبد الكريم كاظم Nhvaypg أدارة مراسيم واتكيت 7

 أ.م.د احمد عبد الكريم كاظم Nhvaypg أدارة مراسيم واتكيت 8
     

 ع/سامر الجنابي 6q7tuqr اعالم سياحي 3 الثالثاء

 ع/سامر الجنابي 6q7tuqr اعالم سياحي 4

بشرى محمد ا.م.د S4vrg2a استثمار سياحي 5  

بشرى محمد ا.م.د S4vrg2a استثمار سياحي 6  

نظري -اللغة الفارسية 7  F6ozdiz م.م كرار محمد 

نظري -اللغة الفارسية 8  F6ozdiz م.م كرار محمد 
     

 م.م حسين كريم 7h665zb محاسبة تكاليف 3 االربعاء

 م.م حسين كريم 7h665zb محاسبة تكاليف 4

 م.عادل تركي U52bula تخطيط سياحي 5

 م.عادل تركي U52bula تخطيط سياحي 6

عملي -اللغة االنكليزية 7  Guuodfc عبد المحسن جواد م.د  

عملي -اللغة االنكليزية 8  Guuodfc عبد المحسن جواد م.د  

 


