
  )16......رقم القـاعة ( 2017-2018للعام الدراسي   )Aجدول المرحلة االولى (

  

  

  

  

  

 4:30-5:30  3:30-4:30  2:30-3:30  1:30-2:30  12:30-1:30  11:30-12:30  10:30-11:30  9:30-10:30  8:30-9:30  اليوم

  علوم الحیاة ن  االحد
 م.م.سراب 

  A1علوم حیاة ع
  م.م.سراب +م.م.بتول

 A2علوم حیاة ع 
  م.م.سراب+م.م.بتول

 عضویة ن
 م.م.أسامة

 

  

  علم النفس التربوي   االثنين
 حمودم.م.علي 

  اللغة العربیة 
  م.م.كریم عبد الواحد

  
 

  حقوق أنسان    الثالثاء
 م.سھاد صالح 

  أنكلیزي 
 م.م.مصطفى

 A1حاسبات ع
  م.م.حسین 

 A2حاسبات ع
  م.م.حسین

 

  العضویة ن  االربعاء
 م.م.جھان حمید

  ریاضیات
 د.زیاد نبیل

  أسس تربیة 
 م.م.شھالء

 

  تحلیلیة ن  الخميس
  مھند الحلو

 A2عضویة ع
  االمیر م.م.شذى عبد
 A1تحلیلیة ع 

  د.عال مھدي +أالء ھادي
  

 A1عضویة ع
  م.م.شذى عبد االمیر

 A2تحلیلیة ع 
 د.عال مھدي +أالء ھادي



  ة (الرياضيات)......رقم القـاع 2017-2018للعام الدراسي   )Bجدول المرحلة االولى (

  

   

 4:30-5:30  3:30-4:30  2:30-3:30  1:30-2:30  12:30-1:30  11:30-12:30  10:30-11:30  9:30-10:30  8:30-9:30  اليوم

 B1تحلیلیة ع   االحد
  د.عالمھدي +أالء ھادي 

 B2عضویة ع 
  م.م.شیماء حمزه+سمیر ھویدي

 B2تحلیلیة ع 
  د.عال مھدي +أالء ھادي 

 B1عضویة ع 
 +سمیر ھویدي م.م.شیماء حمزة

 
 
 

 
  اللغة العربیة   االثنين

 م.م.كریم عبد الواحد
  علم النفس التربوي

 م.م.علي حمود
  ریاضیات

 د.زیاد نبیل 
  تحلیلیة ن 

 مھند الحلو
  العضویة ن  الثالثاء

 م.م.جھان حمید 
  أسس تربیة
 م.م.شھالء 

  أنكلیزي
  م.م.مصطفى

 

  علوم حیاة ن  االربعاء
 م.م.سراب

  حقوق انسان
 اد صالحم.سھ

 B1علوم حیاة ع
  م.م.سراب +م.م.بتول

 B2حاسبات ع
  م.م.حسین

 B2علوم حیاة ع
  م.م.سراب +م.م.بتول

 B1حاسبات ع 
  م.م.حسین

 

  عضویة ن  الخميس
  م.م.أسامة 

 
  

       



  )18......رقم القاعة (2018 – 2017 الدراسة الصباحية  )A(جدول المرحلة  الثانية

 

 

  

  

 

 6:30-4:30-5:30  3:30-4:30  2:30-3:30  1:30-2:30  12:30-1:30  11:30-12:30  10:30-11:30 9:30-10:30  8:30-9:30  اليوم

  فیزیائیة ن  االحد
 م.م.منال عبد

 A1فیزیائیة ع 
  م.م.منال عبد

 

 A2حاسبات ع 
  م.م.صفا احمد

  

  عضویة ن  االثنين
 م.م. محمد عالء

  تحلیلیة ن
 د.عال مھدي

  العضویة ن
 مھند الحلو 

 
 

 A1العضویة ع   الثالثاء
  م.م. مھند جابر

 A2یلیة عتحل
  م.م.شیماء حمزة+أالء ھادي 

 A2فیزیائیة ع 
  م.م. منال عبد

 A1تحلیلیة ع
  م.م.شیماء حمزة +أالء ھادي 

 

  ریاضیات  االربعاء
 د.زیاد نبیل

  علم النفس النمو 
 م.م.أیمن انیس

  أدارة وتعلیم ثانوي
 م.سھاد صالح

  

 A1حاسبات ع   الخميس
  م.م.صفا

A2العضویة ع 
ھند الحلو+علي رزاقم  

A1عضویة ع 
 م.أالء جواد+زھیرعلي

 

 A1عضویة ع
  م.أالء جواد +زھیر علي

  



  )19......رقم القـاعة(2018 – 2017 الدراسة الصباحية  )B(مرحلة  الثانيةجدول ال

 

  

  

  

  

 4:30-5:30  3:30-4:30  2:30-3:30  1:30-2:30  12:30-1:30  11:30-12:30  10:30-11:30  9:30-10:30  8:30-9:30  اليوم

  العضویة ن  االحد
  م.م. مھند جابر

    B1العضویة ع 
  مھند الحلو +علي رزاق

 B2عضویة ع 
  م.أالء جواد + زھیر علي

B1عضویة ع 
 

 م.أالء جواد + زھیرعلي

 

  تحلیلیة ن  االثنين
 د.عال مھدي

  عضویة ن 
 م.م. محمد عالء

 واإلدارة الثانوي التعلیم
  التربویة

 م.سھاد صالح

 

  فیزیائیة ن   الثالثاء
 م.م. منال عبد

 B2العضویة ع 
 الحلو +علي رزاقمھند 

  ریاضیات
  د.زیاد نبیل 

 
 

  علم النفس النمو   االربعاء
  م.م.أیمن انیس

 B1فیزیائیة ع 
  +مھام.م. محمد طاھر

 B2تحلیلیة ع
  +االء ھاديحمزة م.م. شیماء

 B2فیزیائیة ع 
  +مھام.م. محمد طاھر

  B1تحلیلیة ع 
دي+أالء ھام.م. شیماء حمزة  

 

 

  B1حاسبات ع    الخميس
  م.م.أسامة ثامر

  B2حاسبات ع 
  م.م.أسامة ثامر

 



  )17.....رقم القـاعة (2018 – 2017 الدراسة الصباحيةلثالثة  جدول المرحلة  ا

  

  

  

  

 

 4:30-5:30  3:30-4:30  2:30-3:30  1:30-2:30  12:30-1:30  11:30-12:30  10:30-11:30  9:30-10:30  8:30-9:30  اليوم

  منھج بحث  االحد
  د.فاضل 

 
  A1العضویة ع

+أسراء م.م. شذى عبد االمیر  
A2 صناعیة ع 

+فرقان محمدم.م.جھان حمید  
  

A2 العضویة ع 
+أسراء م.م.شذى عبد االمیر  

A1 صناعیة ع 
  +فرقان محمدم.م.جھان حمید 

 

  حیاتیة ن   االثنين
  م.م. عبد المطلب بدر

  صناعیة ن
 أ.م.د محمد ناظم

  عضویة ن
  طعمةأ.م.د رحمن 

 

 

  تناسقیة ن  الثالثاء
 م.م. شذى عبد االمیر

 A1فیزیائیة ع 
  +مھام.م. نداء عبد االمیر

 A2عضویة ع 
جھان حمید+سلوىم.م.   

A2فیزیائیة ع 
+مھام.م. نداء عبد االمیر  

 A1عضویة ع 
  جھان حمید +سلوىم.م. 

 

  أختیاري (كیمیاء السطح)  االربعاء
 د.أحمد الیساري

  أرشاد 
 د.علي غزیوي

  

  طرائق تدریس   ميسالخ
  م.م. محمد ابراھیم 

  فیزیائیة ن
 أ.د. حمیدة عیدان

 
 



  )20.....رقم القـاعة(2018 – 2017 الدراسة الصباحية)Aالرابعة (جدول المرحلة   

  

  

 
 

 

  

 5:30-6:30 4:30-5:30  3:30-4:30  2:30-3:30  1:30-2:30  12:30-1:30  11:30-12:30  10:30-11:30  9:30-10:30  8:30-9:30  اليوم

  ن تشخیص  االحد
  م.م. محمد عالء

  حیاتیة ن
  م.م. زیاد طارق

 مشاھدة وتطبیق
 د.فاضل 

 

  كم  االثنين
  م.م. منال عبد

 A2حیاتیة ع 
  +فرقانم.م.زیاد طارق

 A1تحلیل الي ع 
 +سمیرم.م. عبد المطلب بدر

 A1حیاتیة ع 
  +فرقانم.م.زیاد طارق

 A2تحلیل الي ع 
+سمیرم.م. عبد المطلب بدر  

 

 قیاس وتقویم  الثالثاء
 م. أحسان خضیر

 أختیاري (كیمیاء سریریة)
 م.م. عبد المطلب بدر

یة نصناع  
 أ.م.د. محمد ناظم

   

  تحلیل الي ن  االربعاء
 أ.د. منیر عبد العالي

A1 تشخیص عضوي ع 
 م.أالء جواد+ زھیر علي

 

  A2تشخیص عضوي ع 
 م.أالء جواد+زھیر علي

 

  مشروع بحث التخرج  الخميس
 

 



  )21.....رقم القـاعة(2018 – 2017 الدراسة الصباحية)Bعة (الرابجدول المرحلة   

  

 

  

  

  

  

 4:30-5:30  3:30-4:30  2:30-3:30  1:30-2:30  12:30-1:30  11:30-12:30  10:30-11:30  9:30-10:30  8:30-9:30  اليوم

  تحلیل الي ن  االحد
  أ.د. منیر عبد العالي

  تشخیص ن
 م.م. محمد عالء

 

 حیاتیة ن
 م.م. زیاد طارق

 

 قیاس وتقویم  االثنين
 خضیرم. أحسان 

  كم
 م.م. منال عبد

 مشاھدة وتطبیق
 د.فاضل 

 

 أختیاري (كیمیاء سریریة)  الثالثاء
 م.م. عبد المطلب بدر

 B1حیاتیة ع 
 +فرقانم.م.زیاد طارق

  B2تشخیص عضوي ع 
  م.أالء جواد+زھیر علي

 

 B2حیاتیة ع 
 +فرقانم.م.زیاد طارق

  B1تشخیص عضوي ع 
  م.أالء جواد+زھیر علي

  

 

  صناعیة ن   االربعاء
  حمد ناظمأ.م.د. م

B1 تحلیل الي ع 
+سمیرم.م. عبد المطلب بدر  

B2تحلیل الي ع 
 +سمیرم.م. عبد المطلب بدر

 

  مشروع بحث التخرج  الخميس
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