
  )۲۰۱۸-۲۰۱۷( الدراسة الصباحیة                                     ولىلمرحلة األالمواد سبوعي األل جدوال

 2.30 - 3.30 ۲.۳۰ - ۱۲.۳۰ ۱۲.۳۰ - ۱۰.۳۰ ۱۰.۳۰ - ۸.۳۰ الیوم

 حداأل

              )2( مختبر) 1G( عملي نبات تشریح
 عليالحسین + م.م. علیاء محمدم.د. بان عبد 

                 )(4 مختبر) 2Gأحیاء عامة عملي (
 م.م. قیصر عبدالسجاد   +  أ.د. ماجد خلیف

       ) م.م. محمد نعمة + م.زید صالح  G3 (حاسبات عملى 

                  )2) مختبر (2Gتشریح نبات عملي (
  عليالحسین + م.م. علیاء محمدم.د. بان عبد

 +بایولوجي سرمد مھدي 
                  )٤) مختبر (3Gأحیاء عامة عملي (

+ م.م. قیصر  م.د. ھبھ علوان   أ.م. شاكر محمود + 
                  عبدالسجاد 

             ) م.م. محمد نعمة + م.زید صالح  ۱G (حاسبات عملى 

                    )2( مختبر) 3G( عملي نبات تشریح
 + م. رؤوف حسین الحسینم.د. بان عبد

 +بایولوجي سرمد مھديعلي+ م.م. علیاء محمد 
                     )٤) مختبر (1Gأحیاء عامة عملي (

 م.د. ھبھ علوان                          أ.م. شاكر محمود + 
 م.م. قیصر عبدالسجاد+  
       ) م.م. محمد نعمة + م.زید صالح  ۲G (حاسبات عملى 

 
 

 

 ثنیناإل

 ) 10) ق (A(أسس تربیة 
  م.م.صفا بھاء

                      )1۱) ق (Bأحیاء عامة نظري (
 أ.د. ماجد خلیف     

۱۲.۳۰ - ۱۱.۳۰   ۱۱.۳۰ - ۱۲.۳۰  
  )۰1) ق (B( أسس تربیة 

 م.م.صفا بھاء
                        )۱۱) ق (Aأحیاء عامة نظري (

 أ.م. شاكر محمود  

  
 
 

   )۱۰ق ( )A( رضاأل علم
 م. رؤوف حسین

  )۱۱) ق (Bحقوق إنسان (
 م. سھاد صالح

   )۱۰ق ( )B( رضاأل علم
 م. رؤوف حسین

  )۱۱ق ( (A)حقوق إنسان 
 م. سھاد صالح

 الثالثاء

  )14) ق (Aاللغة العربیة (
 م.م. كریم عبد الواحد

  )۱۲) ق (B( اللغة العربیة
 م.م. كریم عبد الواحد

۱۲.۳۰-۱.۳۰ 
 

۱.۳۰-۲.۳۰  
 

 
 

 ق   A)( كلیزیةناإل اللغة ۱۱.۳۰-۱۲.۳۰ ۱۰.۳۰-۱۱.۳۰ ۹.۳۰-۱۰.۳۰ ۸.۳۰-۹.۳۰
)۱۰( 

 ھاشمم.د. رعد 
ق     )Bحاسبات نظري (

)14( 
 م.م. محمد نعمة

        B)( كلیزیةناإل اللغة
 )۱۰( ق

 م.د. رعد ھاشم

) Bكیمیاء عامة نظري (
  )12ق (

 م.م. حسین عبد االمیر  
 

 

) Aكیمیاء عامة نظري (   
  )12ق (

 م،م. حسین عبد االمیر 
 

ق     A)حاسبات نظري (
)14( 

 م.م. محمد نعمة 

 ربعاءاأل
 

                   )۰1) ق (A( حیاتیة خلیة نظري
 م.د. لقاء حسون    

  )۲۱ق ( )B( علم النفس التربوي 
 خضرم.م.زینب 
 

                       )۱۰) ق (B( تشریح نبات نظري
 م.د. بان عبدالحسین

  )21ق ( )A(علم النفس التربوي   
 خضر م.م.زینب
 

                         )10) ق (Aتشریح نبات نظري (
 م.د. بان عبدالحسین

                         )21ق ( )Bحیاتیة خلیة نظري (
 م.د. لقاء حسون 

 

 الخمیس

 
               )6) مختبر (G1حیاتیة خلیة عملي (

 م.د. لقاء حسون + م. إنتصار حسین + بایولوجي كوثر نعمة 
 (الكیمیاء)مختبر  )G2كیمیاء عامة عملي (
 + م.م. زینة  االمیرم.م. حسین عبد 

 

                 )6) مختبر (G2حیاتیة خلیة عملي (
 م.د. لقاء حسون + م. إنتصار حسین  

 ) مختبر (الكیمیاء)G3كیمیاء عامة عملي (
  + م.م. زینة االمیرم.م. حسین عبد 

 

                   )6( مختبر) G3( عملي خلیة حیاتیة
 م.د. لقاء حسون + م. إنتصار حسین 

 ) مختبر (الكیمیاء)G1كیمیاء عامة عملي (
 

 

   قسم علوم الحیاة



 )۲۰۱۸-۲۰۱۷( الدراسة الصباحیة                                     ثانیةلمرحلة الا لمواد سبوعياألجدول ال 

 4.30 -۲.۳۰ ۲.۳۰ -۱۲.۳۰ ۱۲.۳۰ -۱۰.۳۰ ۱۰.۳۰ - ۸.۳۰ الیوم

 األحد
  )10( ق (A)علم نفس النمو 

 م.م. أیمن أنیس
 )                ۱٥( ق) B( نظري أنسجة

 جبوري سیناء. د.م.أ 

   )10) ق (Bعلم نفس النمو (
 م.م. أیمن أنیس

                )٥۱) ق (Aأنسجة نظري (
 أ.م.د. سیناء جبوري  

  ) مختبر (الحاسبات)1Gإحصاء حیاتي عملي (
 أ. حسین علي عبداللطیف                     

 + م.مھندس زید صالح        

                                     مختبر (الحاسبات) G۲)إحصاء حیاتي عملي (
 أ. حسین علي عبداللطیف                

 س  زید صالح+ م.مھند    

 اإلثنین

    )۲) مختبر (G1نبات عملي ( تصنیف
+ م.م. علیاء    أ.م.د. نیبال أمطیر + م.د. قیود ثعبان  

 +بایولوجي زینة داوودمحمدعلي
 )۱) مختبر (G2الفقریات عملي (
 م.د. إسراء ناصر أ.م.د. حنان زویر +

 +بایولوجي سرمد مھدي + م.م. علي حسین
               )۳مختبر () G3أجنة عملي (

 + م.د. رعد ھاشم م.د. شیماء مالك   
 +م.بایولوجي بیداء جمیل  + م.م. عالء حسین

    )۲) مختبر (G2تصنیف نبات عملي (
  أ.م.د. نیبال أمطیر + م.م. علیاء محمدعلي 

 +بایولوجي زینة داوود
 )۱) مختبر (G3الفقریات عملي (

 ناصرم.د. إسراء أ.م.د. حنان زویر + 
+ بایولوجي سرمد م.م. علي حسین م. ندى ناجي + + 

 مھدي
               )۳) مختبر (G1أجنة عملي (

 م.د. رعد ھاشم     م.د. شیماء مالك +   
 +م.بایولوجي بیداء جمیل  م.م. عالء حسین + 

     )۲) مختبر (G3تصنیف نبات عملي (
 +بایولوجي زینة داوود م.م. علیاء محمدعلي  

  )۱) مختبر (G1الفقریات عملي (
 م.د. إسراء ناصرأ.م.د. حنان زویر + 

+ بایولوجي م.م. علي حسین   م. ندى ناجي + + 
 سرمد مھدي

          )۳) مختبر (G2أجنة عملي (
 +  + م.د. رعد ھاشم    م.د. شیماء مالك        

 +م.بایولوجي بیداء جمیل   م.م. عالء حسین

                                          ) مختبر (الحاسبات)G1إحصاء حیاتي عملي (
أ. حسین علي عبداللطیف                              

 + م.مھندس زید صالح

 الثالثاء

۸.۳۰ -۹.۳۰ ۹.۳۰ -۱۰.۳۰    
              )٥۱( ق) A( نظري  الفقریات
 زویر حنان. د.م.أ 

  )11) ق (Bتعلیم ثانوي (
    صالح م. سھاد
 

  )11) ق (Aتعلیم ثانوي (
  م. سھاد صالح

 1٥) ق (Bالفقریات  نظري (
 أ.م.د. حنان زویر

 

  
إحصاء حیاتي   نظري 

)A) ۱۱) ق (           
أ. حسین علي عبداللطیف  

حاسبات نظري برمجة 
)B) ٥۱) ق( 

إحصاء حیاتي   نظري 
)B) ۱۱) ق (           

أ. حسین علي عبداللطیف  
حاسبات نظري برمجة 

)A) ۱٥) ق( 

 األربعاء
 

            )۳) مختبر (G3أنسجة عملي (
   أ.م. أشواق كاظم أ.م.د. سیناء جبوري + 

    +بایولوجي سجى سالم
  ) مختبر (الكیمیاء)G2كیمیاء حیاتیة عملي (

 زینة مم.م.موسى جعفر +م.
 مختبر (الحاسبات) (G1)برمجة حاسبات عملي 

 م.م. محمد نعمة +م.زید صالح 

                )۳مختبر ( G1)أنسجة عملي (
   أ.م. أشواق كاظمأ.م.د. سیناء جبوري + 

      +بایولوجي سجى سالم  
  مختبر (الكیمیاء )G3كیمیاء حیاتیة عملي (

 زینة مم.م.م.موسى جعفر +
  مختبر (الحاسبات) (G2)برمجة حاسبات عملي 

 +م.زید صالحم.م. محمد نعمة 

                )۳) مختبر (G2أنسجة عملي (
+بایولوجي سجى   + م.د. محمد وسام أ.م. أشواق كاظم

  سالم  
 مختبر (الكیمیاء) )G1كیمیاء حیاتیة عملي (

 زینة م.م م.م.موسى جعفر +
 مختبر (الحاسبات) (G3)برمجة حاسبات عملي  

 

 الخمیس
                )٤۱) ق (Aتصنیف نبات نظري (

 أ.م.د. نیبال أمطیر 
 ) ٥۱) ق (Bأجنة نظري (

                       م.د. شیماء مالك  

 ٤۱) ق (Bتصنیف نبات نظري (
 أ.م.د. نیبال أمطیر

 )۱٥() قAكیمیاء حیاتیة نظري (
 م.م. موسى جعفر 

                      )٥۱) ق (Aأجنة نظري (
 م.د. رعد ھاشم 

 )٥۱) ق (Bحیاتیة نظري (كیمیاء 
 م.م. موسى جعفر 

 

 قسم علوم الحیاة  



  (2017-2018) الدراسة الصباحیة                                      ثالثةلمرحلة الا لمواد سبوعياألل جدوال

 2.30 - 12.30 12.30  -  10.30 10.30 - 8.30 الیوم  

 حداأل

  )1(مختبر ) G1( عملي حشرات
 + م.م. علي حسین  م.م. یعرب مضر
  )6( مختبر) G2وراثة عملي (

 م. إنتصار حسین
  )5(مختبر  )G3بیئة عملي (

 + م.م. إنتظار جبار سوسن سمیرم.م. 
 بایولوجي سرمد مھدي +م.م. ھدیل محمد + 

 

  )1( مختبر) G2( عملي حشرات
 + م.م. علي حسین م.م. یعرب مضر
  )6( مختبر) G3وراثة عملي (

 م. إنتصار حسین
  )5مختبر ( )G1بیئة عملي ( 
 م.م. إنتظار جبار + سوسن سمیرم.م. 

 بایولوجي سرمد مھدي +م.م. ھدیل محمد + 
 

  )1( مختبر) G3( عملي حشرات
  + م.م. علي حسین م.م. یعرب مضر
  )6( مختبر) G1وراثة عملي (
 + م. إنتصار حسین م.د. زینب نزار

  )5(مختبر  )G2بیئة عملي ( 
 م.م. إنتظار جبار + سوسن سمیرم.م. 

 بایولوجي سرمد مھدي +م.م. ھدیل محمد +
 

 ثنیناإل

   )14) ق (A(تدریس  طرائق
 د. فاضل عبید 

  )14) ق (Aوراثة نظري ( 
             أ.م.د. یاسمین خضیر

  )14(ق  )Aفطریات نظري (
 أ.م.د. بان موسى

  )13) ق (Bوراثة نظري (
  أ.م.د. یاسمین خضیر 

 )13( ق B)( فطریات نظري
 أ.د. بان طھ  
  )13(ق  )B(تدریس طرائق 

 د. فاضل عبید
 

 الثالثاء

  )3(مختبر  )G1عملي (مقارن تشریح 
 أ.م.د. نصیر میرزا + م.د. محمد وسام

  )5( مختبر) G2عملي (طحالب 
 + م.م. ھدیل محمد م.د. سارا حمود

  )2(مختبر  )G3( عملي فطریات
 + بایولوجي سحر نوري+ م.م. إنتظار جبار   أ.د. بان طھ

  )3(مختبر ) G2عملي ( مقارن تشریح
 أ.م.د. نصیر میرزا + م.د. محمد وسام

  )5( مختبر) G3طحالب عملي (
   محمد+ م.م. ھدیل  م.د. سارا حمود

  )2(مختبر  )G1( عملي فطریات
+ بایولوجي سحر + م.م. إنتظار جبار    أ.م.د. بان موسى

 نوري

  )3( مختبر) G3عملي (مقارن تشریح 
 أ.م.د. نصیر میرزا + م.د. محمد وسام

  )5(مختبر ) G1طحالب عملي (
   م.د. سارا حمود + م.م. ھدیل محمد

  )۲(مختبر  )G2( عملي فطریات
      + بایولوجي سحر نوري    إنتظار جبارم.م. 

 ربعاءاأل
 

 )31( ق )Aمنھج بحث (
 اللطیفأ. حسین علي عبد 

 )41) ق (B( وصحة نفسیةرشاد إ
 م.د. علي عباس 

  )13( ق )B(بحث منھج 
 أ. حسین علي عبداللطیف

  )41) ق (Aبیئة نظري ( 
 م.م. سوسن سمیر

  )3۱( ) قA(إرشاد وصحة نفسیة 
 عباسم.د. علي 

 )۱٤( ق )Bبیئة نظري (
 م.م. سوسن سمیر 

 الخمیس

  )01) ق (Aنظري ( طحالب
 م.د. سارا حمود

  )11( ق) B( نظري تشریح مقارن
     أ.م.د. نصیر میرزا 

  )10( ق B)( نظري طحالب
 م.د. سارا حمود

 )11) ق (Aحشرات نظري ( 
 م.م. یعرب مضر 

 
  )۰۱( ق )A( نظري تشریح مقارن

  وسامم.د. محمد 
  )۱۱) ق (Bحشرات نظري (

 م.م. یعرب مضر
 

 قسم علوم
  



    2017-2018)( الدراسة الصباحیة                                      رابعةلمرحلة الا لمواد سبوعياألل جدوال

 2.30 -12.30  12.30-11.30 9.30 - 11.30   9.30- 8.30 الیوم   ؛

 حداأل

 )۱۲( ق) A( نظريمناعة 
 )۱۲( ق )B( نظريمناعة   إحسان خضیر م. )12( ق )A( قیاس وتقویم عبد األمیر عودة.د. أ

 إحسان خضیر م. )12( ق )B( قیاس وتقویم عبد األمیر عودة.د. أ

11.30 - 8.30 2.30 - 11.30 

 زین العابدین موسى د. .أ )14ق ( )A( ـقوتطبیـــــــــمشـــــــاھدة  زین العابدین موسى د. .أ )14ق ( )B(ـق ــــــاھدة وتطبیـــــــــمشـ  

 
 ثنیناإل

8.30 -10.30   12.30 - 10.30 2.30 - 12.30 

  )4( مختبر )G1(جراثیم عملي 
 السجادعبد أ.م.د. ھیام عبدالرضا + م.م. قیصر

   + م.م. أیسر عاشور   
  )٥مختبر () G2( عمليفسلجة نبات 

+م. بایولوجي + م.م. فاطمة كریم م.د. قیود ثعبان
 زھراء كریم 

  )4( مختبر) G2(جراثیم عملي 
 السجادأ.م.د. ھیام عبدالرضا + م.م. قیصر عبد

    + م.م. أیسر عاشور    
  )٥مختبر () G3( عمليفسلجة نبات 

+م. بایولوجي  + م.م. فاطمة كریم قیود ثعبان م.د.
 زھراء كریم

  )4( مختبر )G3( جراثیم عملي
     السجاد + م.م. أیسر عاشور   م.م. قیصر عبد

  )٥مختبر ( )G1(عملي فسلجة نبات 
م. بایولوجي   +   م.م. فاطمة كریم+  م.د. قیود ثعبان

 زھراء كریم

 الثالثاء

  )٤۱) ق (A(نظري فسلجة حیوان 
 سم      أ.د. ستار جا

  )31ق ( )B(طفیلیات نظري 
 الحسینأ.م.د. كوثر عبد

  )12ق ( )B( جراثیم نظري
  الرضا م عبدأ.م.د. ھیا

  )31ق ( )A(طفیلیات نظري 
  الحسینأ.م.د. كوثر عبد

  )۲۱ق ( )A( جراثیم نظري
 الرضاأ.م.د. ھیام عبد

  )41ق () B( نظريفسلجة حیوان  
     عبداألمیر أ.م.د. رشا

 ربعاءاأل
 

  )۱( مختبر )G1(طفیلیات عملي 
   + م. ندى ناجي الحسینعبد أ.م.د. كوثر

  )٤مختبر ( )G2( مناعة عملي
 السجاد+ م.م. قیصر عبدأ.د. عبد األمیر عودة 

     أیسر عاشورم.م. +  
  )6مختبر () G3( فسلجة حیوان عملي

 أ.م.د. رشا عبداألمیر أ.د. ستار جاسم +
       + م.م. بتول عباس م.د. ھبھ علوان + 

  )1( مختبر )G2( طفیلیات عملي
 م.د. إسراء ناصر+  الحسینعبد أ.م.د. كوثر

     م. ندى ناجي +  
   )٤مختبر ( )G3(عملي  مناعة

        أیسر عاشورم.م. +  السجادم.م. قیصر عبد
  )6(مختبر  )G1فسلجة حیوان عملي (

 م.د. ھبھ علوانأ.م.د. رشا عبداألمیر + 
   + م.م. بتول عباس 

  )1( مختبر )G3(طفیلیات عملي 
    م. ندى ناجيم.د. إسراء ناصر + 

   )٤مختبر ( )G1( مناعة عملي
        أیسر عاشورم.م. +  السجادم.م. قیصر عبد

  )6(مختبر  )G2فسلجة حیوان عملي (
 ھبھ علوانم.د. أ.م.د. رشا عبداألمیر + 

   + م.م. بتول عباس 

 الخمیس
  م.د. زینب نزار )31ق ( )A( ختیاريإ  

     أ.م.د. قیس السماك )8( ق )B(نظري فسلجة نبات 
   م.د. قیود ثعبان  )8ق ( )A(نظري فسلجة نبات   

           م.د. زینب نزار )13( ق) Bختیاري (إ  

 قسم علوم الحیاة  
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