
 1027 - 1026للعبم الدراسي  الفصل األول/  قسن البيئة - األوىل مرحلةلل سبوعياإلاحملبضرات جدول 

 1:00 - 21:00 21:00 - 20:00 20:00 - 8:00 اليوم

 ريبضة األحد
 عقيل رحويم. 

 حقىق اإلًسبى
 حاهد عبد الرضام. م. 

 ريبضيبت
 م. ضلين حوسة طرير

 كيويبء تحليلية ًظزي االثنني

 م. لجيي إبراهين م.

 Aكيويبء تحليلية عولي/ 

 م. م. لجيي إبراهين

 Bحيىاى عولي/ 
 م. م. حطيي رياض

 Bكيويبء تحليلية عولي/ 

 م. م. لجيي إبراهين

 Aحيىاى عولي/ 
 م. م. حطيي رياض

 ًظزي (حيىاىأحيبء عبم ) الثالثبء
 د. خديجت عبيصم.  أ.

 لغة عزبية
 م. م. حاهد عبد الرضا

 

 فيزيبء حيبتية ًظزي  األربعبء
 م. م. ًصار عبد األهير

 Aفيزيبء حيبتية عولي/ 
  م. م. ًصار عبد األهير

 Bفيزيبء حيبتية عولي/ 
  م. م. ًصار عبد األهير

حبسببت اخلميس
1

 ًظزي 
 هحود ضاهيم. 

 Bعولي/  1حبسببت
 م. هحود ضاهي

 Aعولي/  1حبسببت
 م. هحود ضاهي

(، 20 - 8300في حين تكون المحاضرة األولى من )( 00ــ  01مالحظة : يبدأ االمتحان من الساعة )

 .( أما الثالثة فتبقى بنفس الوقت03:21 – 00والثانية )

 1027 - 1026الفصل األول للعبم الدراسي /  قسن البيئة - ثبنيةال مرحلةسبوعي للاحملبضرات اإلجدول 



 1300 - 21300 21300 - 20300 20300 - 8300 اليوم

 كيويبء حيبتية ًظزي األحد
 هبت رياضد. 

 Aكيويبء حيبتية عولي/ 
 هبت رياضد. 

  Bبيئة عبهة عولي/ 

 ختام عباشم. م. 

 Bكيويبء حيبتية عولي/ 
 هبت رياضد. 

  Aبيئة عبهة عولي/ 

 ختام عباشم. م. 

 هجهزية ًظزي أحيبء االثنني
 آالء فاهن م. د. أ.

  Aعولي/  1حبسببت

  م. م. ثائر عبد
 Bعولي/ ال فقزيبت 

 دًيا عبد هللام. م. 

  Bعولي/  1حبسببت

  م. م. ثائر عبد
 Aعولي/ ال فقزيبت 

 م. م. دًيا عبد هللا

 وراثة بيئية ًظزي الثالثبء
 م. هيفاء عباش

 بيئة عبهة ًظزي
 د. حازم عبد واليم.  أ.

 ًظزي 1حبسببت
 م. م. ثائر عبد

 األربعبء
 Aجيىلىجيب بيئية عولي/ 

 كرين غافلم. م. 

  Bعولي/ وراثة بيئية 

 دعاء عبد العباشم. م. 

 ال فقزيبت ًظزي
 خديجت عبيص م. د. أ.

  Bجيىلىجيب بيئية عولي/ 

 كرين غافلم. م. 

  Aعولي/ وراثة بيئية 

 م. م. دعاء عبد العباش

 جيىلىجيب بيئية ًظزي اخلميس
 خالد وليد م. د. أ.

  A/ هجهزية عولي أحيبء

 ثائر عبد م. م. 

 B/ هجهزية عولي أحيبء

 ثائر عبد م. م. 

(، 20 - 8300في حين تكون المحاضرة األولى من )( 00ــ  01مالحظة : يبدأ االمتحان من الساعة )

   ( أما الثالثة فتبقى بنفس الوقت.03:21 – 00والثانية )

  



 1027 - 1026الفصل األول للعبم الدراسي /  قسن البيئة - ثبلثةال مرحلةسبوعي للاحملبضرات اإلجدول 

 1300 - 21300 21300 - 20300 20300 - 8300 اليوم

 أوبئة ًظزي األحد
  آهال عازي م. د. أ.

 بيئة هبئية ًظزي
 م. م. والء عباش

 تقيين اثز بيئي ًظزي
 د. ضلواى علي

 االثنني
 Aعولي/  أهزاض اًتقبلية

 إبراهينفاطوت م. م. 

  Bتدريب حقلي عولي/
 م. م. لجيي إبراهين

 تدريب حقلي ًظزي
 م. م. لجيي إبراهين

 Bعولي/  أهزاض اًتقبلية

 فاطوت إبراهينم. م. 

  Aتدريب حقلي عولي/
 م. م. لجيي إبراهين

 الثالثبء
  Aعولي/  تقيين أثز بيئي

 حطيي رياضم. م. 

  B/ بيئة هبئية عولي

 احود هجيدم. م. 

 بيئية ًظزيسوىم 
 م. م. هحود كاظن خويي

  Bعولي/  تقيين أثز بيئي

 حطيي رياضم. م. 

  A/ بيئة هبئية عولي

 احود هجيدم. م. 

 أهزاض اًتقبلية ًظزي األربعبء
 آهال غازي م. د. أ.

  Aعولي/ ارصبد جىي 

 م. م. ختام عباش
  Bعولي/ ارصبد جىي 

 م. م. ختام عباش

 اخلميس
  B/ سوىم بيئية عولي

  هحود كاظن خوييم. م. 
  A/ أوبئة عولي

 دعاء عبد العباش م. م.

 ارصبد جىي ًظزي
  م. م. والء عباش

  A/ سوىم بيئية عولي

 هحود كاظن خوييم. م. 

  B/ أوبئة عولي

 دعاء عبد العباش م. م.

(، 20 - 8300في حين تكون المحاضرة األولى من )( 00ــ  01مالحظة : يبدأ االمتحان من الساعة )

   ( أما الثالثة فتبقى بنفس الوقت.03:21 – 00والثانية )



 1027 - 1026الفصل األول للعبم الدراسي /  قسن البيئة - رابعةال مرحلةسبوعي للاحملبضرات اإلجدول 

 1300 - 21300 21300 - 20300 20300 - 8300 اليوم

 األحد
  A/ بيئة ًببت عولي

 إبراهينفاطوت م. م. 

 Bتلىث غذائي عولي/ 
 م. م. دًيا عبد هللا بركاث

 بيئة ًببت ًظزي
 م. هيفاء عباش

  B/ بيئة ًببت عولي

 إبراهينفاطوت م. م. 

 Aتلىث غذائي عولي/ 
 م. م. دًيا عبد هللا بركاث

 بيئة حيىاى ًظزي االثنني
  هبت رياض د.

  Aعولي/ بيئة تصحز  

 م. م. صبا عبد األهير

  Bعولي/ بيئة تصحز 

 م. م. صبا عبد األهير

 هصبدر الطبقة البديلة  الثالثبء
 د. ضلواى علي

 بيئة تصحز ًظزي
 د. ضلواى علي

 

 تلىث غذائي ًظزي األربعبء
 آالء فاهن م. د. أ.

 Bبيئة حيىاى عولي/  
 م. م. حطيي رياض

 Aبيئة حيىاى عولي/ 
  م. م. حطيي رياض

 استشعبر عي بعد ًظزي اخلميس
  طريرضلين حوسة م. 

 Aاستشعبر عي بعد عولي/ 
 م. ضلين حوسة طرير

 Bاستشعبر عي بعد عولي/ 
 م. ضلين حوسة طرير

(، 20 - 8300في حين تكون المحاضرة األولى من )( 00ــ  01مالحظة : يبدأ االمتحان من الساعة )

   ( أما الثالثة فتبقى بنفس الوقت.03:21 – 00والثانية )


