
 قســــم رياض االطفــــال                                                                                                                        جامعــــــة ذي قــــــــار

 ــة ــــالدراســـــة المسائي                                                                                                                      كليـــة التربيــة للبنــات  

 ةــ/ الدراسة المسائي المرحلة االولىجـــدول محاضرات 

 7:00 - 9:00 5:00 - 7:00 3:00 - 5:00 اليـوم / الوقـت

 االحــــد
 بيولوجية االنسان / عملي 

 م.م. مالك بشير

 حاسبات / عملي
 م.م. دعاء ارحيم جالب

 م.باحث سحر ظاهرم.م. فاتن هادي + 

 

 االثنيـــــن
 تأريخ تطور رياض االطفال

 أ.م.د. رسول شمخي جبر

 اللغــــة العربيــــة 
 هاشـم ازمـح .أ.م.د

 

 الثالثـــاء
 علم النفس العــام

  الزيديم.م. زمان 

  / نظري بيولوجية االنسان
  م.م. مالك بشير

 

 االربعـــــاء
 اللغة االنكليزية

 م.م. حنان عبد الحسن

 الديمقراطية وحقوق االنسان
 م.م. منال عاشور

  

 الخميـــس
 حاسبات / نظري 

 م.م. دعاء ارحيم

 التنشئة االجتماعية / عملي
 م.م. حسن والي

 م.باحث حوراء جميل

 التنشئة االجتماعية / نظري
 م.م. حسن والي

 

 

 



 قســــم رياض االطفــــال                                                                                                                        جامعــــــة ذي قــــــــار

  الدراســـــة المسائيـــــة                                                                                                                      كليـــة التربيــة للبنــات  

 المسائيــةالمرحلة الثانيــة / الدراســة جـــدول محاضرات 

 7:00 - 9:00 5:00 - 7:00 3:00 - 5:00 اليـوم / الوقـت

 االحــــد 
 صحة الطفل واسعافاته االولية / نظري

 م.م. مروة مهدي
 علم نفس الطفل
 م.م. مالك بشير

 

 االثنيــــن 
 أدب االطفال

  أ. م. د. حــازم هاشــم منخي
 التربية الحركية / نظري

 م.د. حسين علي
 التربية الحركية / عملي

 م.د. حسين علي

 الثالثـــاء 
 عملي الحاسبات /

 . دعاء ارحيم م.م
 م.باحث نجوان خليل+  م.م. فاتن هادي

 صحة الطفل واسعافاته االولية / عملي
  .م. مروة مهديم

 م.باحث زهراء رزوقي

  سيكولوجية اللعب / نظري
 م.م. عبد الرزاق علي

 االربعــــاء
 اللغة االنكليزية
 م.د. محمد ناصر

 
 الحاسبات / نظري 

 م.م. دعاء ارحيم
  

 الخميــــس
 التنمية اللغوية لطفل الروضة

 م.م. زمن محمد

 عملي  / سيكولوجية اللعب
 م.م. عبد الرزاق علي

  م.باحث نبأ احمد

 

 

 

 



 قســــم رياض االطفــــال                                                                                                                        جامعــــــة ذي قــــــــار

  الدراســـــة المسائيـــــة                                                                                                                      كليـــة التربيــة للبنــات  

 المرحلة الثالثـة / الدراســة المسائيةجـــدول محاضرات 

 7:00 - 9:00 5:00 - 7:00 3:00 - 5:00 اليـوم / الوقـت

 االحــــد 
 منهج البحث التربوي / عملي

 ر سلمان كطفانمنتظ د.م.
  م.باحث حوراء جميل

 التقنيات التربوية لطفل الروضة / نظري
  م.م. مروة مهدي

 فسلجــة الطفــل
 م.م. مالك بشير

 االثنيـــــن 
 التربية البيئية

 م.د. حسين علي كاظم

 صناعة دمى و لعب اطفال / نظري
 جابرم.م. علي محسن 

 صناعة دمى و لعب اطفال / عملي
  م.م. علي محسن جابر

 الثالثـــاء 
 المناهج وطرائق التدريس / نظري

 م.م. عدنان طعمة

 الصحة النفسية
 م.م. زمان الزيدي

 المناهج وطرائق التدريس / عملي
 م.م. عدنان طعمة

 االربعـــــاء 
 االحصاء التربوي

 أ.د. محمد عبد علي عبد الحسين
 

 اللغة االنكليزية
 م.د. هدى ناهي

 التقنيات التربوية لطفل الروضة / نظري
 م.م. مروة مهدي

 م.باحث نبأ احمد

 الخميـــس
 منهج البحث التربوي / نظري

 ر سلمان كطفانمنتظ د.م.

 علم النفس التربوي
 م.م. علي ناصر

 

 

 



 قســــم رياض االطفــــال                                                                                                                        جامعــــــة ذي قــــــــار

  الدراســـــة الصباحيــــة                                                                                                                      كليـــة التربيــة للبنــات  

 ةـــة الصباحيــالمرحلة االولى / الدراسجـــدول محاضرات 

 12:30-2:30 10:30-12:30 8:30-10:30 اليـوم / الوقـت

 االحــــد 
 بيولوجية االنسان / نظري

  مالك بشيرم.م.

 الديمقراطية وحقوق االنسان
 م.م. منال عاشور

 

 االثنيـــــن
 بيولوجية االنسان / عملي

 م.م.مالك بشير
 م.باحث اسماء عبد باقر

 تأريخ تطور رياض االطفال 
 د. رسول شمخي جبر م. أ.

 

 الثالثـــاء 
 علم النفس العــام

 . زمان الزيديم.م

 الحاسبات / نظري 
   م.م. دعاء ارحيم 

 حاسبات / عملي
 أ.م.د. دعاء ارحيم

  م.باحث سحر ظاهرم.م. فاتن هادي + 

 

 االربعـــــاء
 اللغة االنكليزية

 م.م. حنان عبد الحسن
 

 اللغة العربية 
  منخي حازم هاشم .أ.م.د

 

 الخميـــس
 التنشئة االجتماعية / نظري

 م.م. حسن والي

 التنشئة االجتماعية / عملي
 م.م. حسن والي

 م.باحث حوراء جميل

  

 

 



 قســــم رياض االطفــــال                                                                                                                        جامعــــــة ذي قــــــــار

  الدراســـــة الصباحيــــة                                                                                                                      كليـــة التربيــة للبنــات  

 المرحلة الثانيــة / الدراســة الصباحيـــةجـــدول محاضرات 

 12:30-2:30 10:30-12:30 8:30-10:30 اليـوم / الوقـت

 االحــــد 
 التربية الحركية / نظري

 م.د. حسين علي

 صحة الطفل واسعافاته االولية / نظري
 روة مهديـم.م. م

 

 االثنيــــن 
  / عملي سيكولوجية اللعب

 م. عبد الرزاق علي م.
 م.باحث نبأ احمد

 التربية الحركية / عملي
 د. حسين علي م.

 / نظري سيكولوجية اللعب
 م. عبد الرزاق علي م.

 الثالثـــاء 
 الحاسبات / نظري 

    د. هديل طارق م. أ.

 عملي الحاسبات /
 أ.م.د.هديل طارق ابراهيم

   م.باحث ميس عادل +  م.م. فاتن هادي 

 صحة الطفل واسعافاته االولية / عملي
 ــروة مهديم. م م.

 م.باحث زهراء رزوقي
 

 االربعــــاء 
 اللغة االنكليزية 

 م.د. محمد ناصر

 التنمية اللغوية لطفل الروضة
 أزهار فنجان د.أ.

 أدب االطفال   
 أ. م. د. حــازم هاشــم منخي

 الخميــــس
  

 
 علم نفس الطفل

  د. سهام عبد الهادي م. أ.
  

 

 

 



 قســــم رياض االطفــــال                                                                                                                        جامعــــــة ذي قــــــــار

  الدراســـــة الصباحيــــة                                                                                                                      كليـــة التربيــة للبنــات  

 المرحلة الثالثــة / الدراســة الصباحيـــةجـــدول محاضرات 

 12:30-2:30 10:30-12:30 8:30-10:30 اليـوم / الوقـت

 االحــــد 
 المناهج وطرائق التدريس / نظري

 م.م. عدنان طعمة

 فسلجــة الطفــل
  مالك بشير م.م.

 التقنيات التربوية لطفل الروضة / نظري
 م.م. مروة مهدي

 االثنيـــــن 
 التربية البيئية

 م.د. حسين علي كاظم

 التقنيات التربوية لطفل الروضة / عملي
 م.م. مروة مهدي

 عبد باقر سماءام. باحث 

 المناهج وطرائق التدريس / عملي
 م.م. عدنان طعمة
 م.باحث منار طالب

 الثالثـــاء 
 عمليمنهج البحث التربوي / 

 ر سلمان كطفانمنتظ د.م.
 م.باحث منار طالب

 صناعة دمى و لعب اطفال / عملي
 م.م. علي محسن جابر

 الصحة النفسية
 م.م. زمان الزيدي

 االربعـــــاء 
 التربوياالحصاء 

 أ.د. محمد عبد علي عبد الحسين

 صناعة دمى و لعب اطفال / نظري
 م.م. علي محسن جابر

 اللغة االنكليزية
  م.د. هدى ناهي

 

 الخميـــس
 منهج البحث التربوي / نظري

 ر سلمان كطفانمنتظ د.م.

 علم النفس التربوي
 علي ناصرم.م. 

 

 

 



 قســــم رياض االطفــــال                                                                                                                        جامعــــــة ذي قــــــــار

  الدراســـــة الصباحيــــة                                                                                                                      كليـــة التربيــة للبنــات  

 المرحلة الرابعـــة / الدراســة الصباحيـــةـدول محاضرات ج                                          

 12:30-2:30 10:30-12:30 8:30-10:30 اليـوم  

 االحــــد 
 االدارة و االشراف التربوي

   م.م. منال عاشور

 نظريالتغذية / 

 م.د. حسين علي كاظم

 التربية الفنية / نظري 
 م.م. مالك بشير

 االثنيــــن
 االرشاد النفسي / نظري

   منتظر سلمان كطفان د.م.
 

 اللغة االنكليزية
 م.م. عمار محمد صالح

 التغذية / عملي
 م.د. حسين علي كاظم

 الثالثـــاء 

 التربية الموسيقية / عملي
 م.م. علي محسن

  م.باحث ضي حيدر 
 

 التربية الخاصة
 م.م. زمان زبن خواف

 التربية الفنية / عملي
 م.م. مالك بشير

  م.باحث ضي حيدر 

 االربعــــاء
 

 االرشاد النفسي / عملي
  منتظر سلمان كطفان د.م.

  م. باحث منار طالب

 التطبيقات التربوية / عملي
 أ.م.د. سهام عبد الهادي

 حوراء جميل  م. باحث

التربية الموسيقية / 
 نظري

  جابر م.م. علي محسن

 

 الخميــــس
 التطبيقات التربوية / نظري

 أ.م.د. سهام عبد الهادي

  

 القياس و التقويم / نظري
  .م. حسن واليم

 القياس و التقويم / عملي
  م.م. حسن والي

  حوراء جميل م. باحث

 


