
 6102/6102جدول الدروس الٌومً للصف االول /الدراسة المسائٌة /الفصل االول للعام الدراسً 

 5:30 _7:00 4:00_ 5:30 2:30 _4:00 الٌوم

 ) م.م. صهٌب مجٌد(اللغه االنكلٌزٌه ) ا.م.د. علً بستان(نظري حٌوان االحد
)م.د. حسن محمد كٌمٌاء تحلٌلٌه نظري

 لعٌبً(

 حزٌران جبار حمٌد.د.م)فٌزٌاء حٌاتٌه نظري االثنٌن
)م.د.حمٌد جبار A عملً  حٌاتٌه فٌزٌاء

 حزٌران(
 جبار حمٌد.د.م)B حٌاتٌه عملًفٌزٌاء 

 حزٌران

 ______  عباس( عبد الحسٌنا.م.د.) رٌاضٌات ) م.م. ولٌد حسن(حقوق االنسان الثالثاء

 ) م.م. ثائر عبد دعٌشٌش(Bحاسبات عملً  االربعاء
 عبد ثائر. م.م) نظري حاسبات

 (دعٌشٌش
 عبد ثائر. م.م) A  حاسبات عملً

 (دعٌشٌش

 (بستان علً. د.م.ا) حٌوان نظري الخمٌس

)م.م. اسراء فاضل Aحٌوان عملً 

 وذاح(

 فاضل اسراء. م.م)Bحٌوان عملً 

 (وذاح

)م.م. ابتسام Bكٌمٌاء تحلٌلٌه عملً 

 كاظم خضٌر(

 ابتسام. م.م)A عملً تحلٌلٌه كٌمٌاء

 (خضٌر كاظم
 



 6102/6102/الدراسة المسائٌة /الفصل االول للعام الدراسً  ثانًجدول الدروس الٌومً للصف ال

 5:30 _7:00 4:00_ 5:30 2:30 _4:00 الٌوم

 االحد

 )م.م.هناء رحمن(Bحشرات عملً  (مهدي ضحى. م.م)Aحشرات عملً  ) م.م. سماح صالح(Aتشرٌح نبات عملً 

 (صالح سماح. م.م) Bتشرٌح نبات عملً  )م.م. ضحى مهدي(Bاحٌاء مجهرٌة عملً 
)م.م. ضحى Aاحٌاء مجهرٌة عملً 

 مهدي(

 _____ )نظري(0كٌمٌاء حٌاتٌه  )ا.م.د. محمد رضا(حشرات نظري  االثنٌن

 ال فقرٌات نظري  الثالثاء
 Aال فقرٌات عملً  Bال فقرٌات عملً 

 Bحاسبات عملً  Aحاسبات عملً  

 حاسبات نظري تشرٌح نبات نظري )نظري(0احٌاء مجهرٌة  االربعاء

 الخمٌس
 B (عملً)0 حٌاتٌه كٌمٌاء A (عملً)0 حٌاتٌه كٌمٌاء

 مجامٌع نباتٌه نظري 
 Bمجامٌع نباتٌه عملً 

 A عملً نباتٌه مجامٌع



 6102/6102/الدراسة المسائٌة /الفصل االول للعام الدراسً  الثالثجدول الدروس الٌومً للصف 

 

 5:30 _7:00 4:00_ 5:30 2:30 _4:00 الٌوم

 ) د. حٌدر مشكور(بٌٌئه نظري  االحد

 ).م.م. رشا مزاحم(B انسجه عملً  ) م.م. رشا مزاحم(Aانسجه عملً 

 Aمناعه عملً  Bمناعه عملً 

 فسلجه احٌاء مجهرٌه نظري)م.د. غٌداء جهادي( االثنٌن

 (عباس انتظار. د.م)A عملً طبٌه نباتات )م.د. انتظار عباس(Bنباتات طبٌه عملً 

 (رحمن هناء. م.م)B عملً خلٌه )م.م. هناء رحمن(Aخلٌه عملً 

 مناعه نظري)م. دٌار خلٌف( ) م.م. ضحى مهدي(Aفسلجه احٌاء مجهرٌه عملً (سرٌع لٌث. د.م) نظري طبٌه نباتات الثالثاء

 انسجه نظري) ا.م.د. وجدان ثامر( االربعاء

 )م. ابتسام كاظم(Bبٌئه عملً  )م.م. ابتسام كاظم(Aبٌئه عملً 

 (الهادي عبد علً. د.م) Aفطرٌات عملً  ) م.د. علً عبد الهادي(Bفطرٌات عملً 

 خلٌه نظري  فطرٌات نظري )ا.م.د. عبد االمٌر سمٌر ( الخمٌس
)م.م. ضحى Bفسلجه احٌاء مجهرٌه عملً 

 مهدي



 6102/6102/الفصل االول للعام الدراسً  لصباحٌهجدول الدروس الٌومً للصف الرابع /الدراسة ا

 5:30 _7:00 4:00_ 5:30 2:30 _4:00 الٌوم

 االحد
 سرحان فراس. د.م.ا)B عملً مرضٌه )ا.م.د. فراس سرحان(Aمرضٌه عملً 

 
 (سرٌع لٌث. د.م) B عملً جزٌئً باٌلوجً ) م.د. لٌث سرٌع(Bعملً  جزٌئً باٌلوجً

 جهادي غٌداء. د.م)نظري جزٌئً باٌلوجً االثنٌن
 (ٌاس والء. م.م) B فطرٌات طبٌه عملً 

 والء. م.م) A فطرٌات طبٌه عملً 

 (ٌاس

 (مزاحم رشا. م.م)  Bغدد صم عملً  (مزاحم رشا. م.م) Aغدد صم عملً 

  )ا.م.د. مٌثم غالً(بكترٌا مرضٌه نظري فطرٌات طبٌه نظري)م.د. علً عبد الهادي الثالثاء

  فراس سرحان()ا.م.د.  غذائٌه نظري غدد صم نظري ) د. جاسم حنون االربعاء

 حبلٌات نظري)ا.م.د. االء محمد حسون( الخمٌس

 (مزاحم رشا. م.م Bحبلٌات عملً  ) م.م. رشا مزاحم(Aحبلٌات عملً 

 (ٌاس والء. م.م) A غذائٌه عملً  ) م.م. والء ٌاس(Bغذائٌه عملً 



 


