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 حداأل

 ) ۳مختبر ( ) G1حیاتیة خلیة عملي (
 م. د. لقاء حسون + م.م. عالء حسین

 )٤مختبر ( )G2 أحیاء عامة عملي (
 السجاد  قیصر عبد .م. م ا.د. ماجد خلیف + 

 ) ۲مختبر ()G3 تشریح نبات عملي (
 م.رؤوف حسین+م.م. ایسر عاشور  

 )۳مختبر ( )G2( حیاتیة خلیة عملي 
 م. د. لقاء حسون + م.م. عالء حسین

 )٤( مختبر) G3( عملي عامة أحیاء
 السجاد   عبد قیصر. م.ما.د. ماجد خلیف +

 )۲) مختبر ((G1 تشریح نبات عملي
 (م.رؤوف حسین+م.م. ایسر عاشور

 
 ) 2مختبر ( ) G3حیاتیة خلیة عملي (

 عالء حسینم. د. لقاء حسون + م.م. + 
 )1مختبر ( )G1 أحیاء عامة عملي (

  السجاد  قیصر عبد .م. م 
 )G2 تشریح نبات عملي (

 م.رؤوف حسین+م.م. ایسر عاشور  
 

 ثنیناإل

۲.۳۰-۳.۳۰ ۳.۳۰-٤.۳۰  
 )۱۱ق (  (A)  حاسبات نظري

 م.م. محمد نعمة
 )۱۰ق ( )B( اللغة العربیة 

  مجید د.صالح

 
 )۱۱( ق)  A(  نظري حاسبات
 نعمة محمد. م.م

 )۱۰( ق) B( اللغة العربیة 
 مجید د.صالح
 

) ۱۰) ق (Aعلم االرض (
 م. رؤوف حسین

ق   )Bل( حقوق إنسان 
 ). اسماء الشكرجي ۱۱(

) ق Bلعلم االرض (
 م. رؤوف حسین) ۱۰(
ق   )A( حقوق إنسان 
 )د. اسماء الشكرجي ۱۱(

 الثالثاء

 )۱۰) ق ( A( احیاء عامة نظري
 ا.د. ماجد خلیف 

 )۱۱) ق ( B(اسس التربیة 
 م.م.صفا بھاء

 
 

٤.۳۰-٥.۳۰ 
 

٥.۳۰-٦.۳۰  
 )۱۰) ق ( B( نظري عامة احیاء 

 خلیف ماجد. د.ا
 )۱۱) ق ( Aاسس التربیة (

 م.م.صفا بھاء
 

  )Bل(كیمیاء عامة نظري
   )۱۱ق (

ق   )A( للغة انكلیزیةا
 م.د. رعد ھاشم  )۱۰(

  )Aكیمیاء عامة نظري(
   )۱۱ق (

ق   )B ( للغة انكلیزیةا
 م.د. رعد ھاشم   )۱٥(

 ربعاءاأل
 

 
 ) د.لقاء حسون۱۰) ق((Aحیاتیة خلیة 

 )۱۱ق ( )B(علم النفس التربوي 
 م. م. زینب خضر 

 

  )۱۰ق (  )B ( تشریح نبات نظري
 رؤوف حسینم. 

 )۱1ق ( )A(علم النفس التربوي 
 م. م. زینب خضر

 رؤوف حسینم.  )۱۰ق (  )A( تشریح نبات نظري
 ) د.لقاء حسون۱۱) ق((B حیاتیة خلیة 

 الخمیس

 
 ) (مختبر الحاسبة)G1حاسبات عملي (

 م.م. محمد نعمة +م. زید صالح 
 3)  (مختبر) (G2 عملي عامة كیمیاء

 طالب عمرانزینة  م+م.بد االمیر م.م. حسنین ع
 

  ) الحاسبة مختبر) (G2( عملي حاسبات  
 +م. زید صالح م.م. محمد نعمة 

 3)( مختبر G3)( عملي عامة كیمیاء
 طالب عمران زینة  م.+م.م.م. حسنین عبد االمیر   

 
  ) الحاسبة مختبر) (G3( عملي حاسبات

 م.م. محمد نعمة  +م. زید صالح
 )۳( مختبر)  (G1  عملي عامة كیمیاء

 طالب عمرانزینة +م.م.م.م. حسنین عبد االمیر



 )۲۰۱۸-۲۰۱۷( ةيمسائالدراسة ال                                     ةثانيالمرحلة الالجدول األسبوعي لمواد 
 

 ۱۰.۳۰ -۸.۳۰ ۸.۳۰ -٦.۳۰ ٦.۳۰ -٤.۳۰ ٤.۳۰ - ۲.۳۰ الیوم

 األحد
 

   ) (مختبر الحاسبات)1Gإحصاء حیاتي عملي ( 
 أ. حسین على عبد اللطیف 

   م.مھندس زید صالح

 
      ) (مختبر الحاسبات)2Gإحصاء حیاتي عملي (

  اللطیف عبد على حسین. أ
 م.مھندس زید صالح 

 
   )۳ق ( )Aعلم نفس النمو (

 م.م. أیمن أنیس
 

تعلیم ( A ) ق (۳) 
 ثانوي
 م.م. لواء عبدهللا الفواز

 اإلثنین

  )۳) مختبر (G1أجنة عملي (
 م.د. رعد ھاشم 

 عالء حسینم.م. 
            )۲) مختبر (G2نبات عملي ( تصنیف

 م.م. علیاء محمد

  )۳) مختبر (G2أجنة عملي (
 م.م. عالء حسین ھاشم رعد. د.م  

     )۱) مختبر (G1الفقریات عملي (
 م.م. علي حسین     

 )۱) مختبر (G2الفقریات عملي (
 زویر  حنان. د.م.أ

 م.م. علي حسین
     )۲) مختبر (G1نبات عملي ( تصنیف

 م.م. علیاء محمد 

 
 
 

 

 الثالثاء

۲.۳۰ - ۳.۳۰ ۳.۳۰ - ٤.۳۰ 

  
  )٥ق ( B)أنسجة نظري (

 أ.م.د. سیناء جبوري

  )٥ق ( A)الفقریات  نظري (
 أ.م.د. حنان زویر

 
 

  )Aإحصاء حیاتي نظري (
  )٥ق (

 ا.حسین علي عبد اللطیف 

 A)برمجة حاسبات نظري (
 م.م. محمد نعمة  )٥ق (

 األربعاء
 

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

 +  م.م. ایسر عاشور 
 مختبر (الحاسبات) (G2)برمجة حاسبات عملي 

 م.م. محمد نعمة

مختبر  (G1)برمجة حاسبات عملي 
 م.م. محمد نعمة  (الحاسبات)

 (الكیمیاء) ) مختبرG2كیمیاء حیاتیة عملي (
 + م.كیمیاوي زینة جعفر م.م.موسى 

  مختبر (الكیمیاء) )G1كیمیاء حیاتیة عملي (
 + م.كیمیاوي زینةجعفر + م.م.موسى

  )۳) مختبر (G2أنسجة عملي (  
 +  أ.م. أشواق كاظمجبوري  سیناء. د.م.أ

 +م.م. ایسر عاشور 
 

 
 

 

 م.د. بان عبد الحسین   )٥ق ( A)تصنیف نبات نظري ( الخمیس
  )٥ق ( )Aأجنة نظري (

 م.د. رعد ھاشم
  

  )5ق ( )Aنظري ( كیمیاء حیاتیة
 جعفر م.م.موسى

 
 

 قسم علوم الحیاة  


	المرحلة الأولى
	المرحلة الثانية

