
 

 

 اليوم  الشعبة  المادة  9:30- 8:30 10:30- 9:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-1:30 2:30- 1:30

  )نظري/عملي(  الحاسبات
  الكيمياء العامة

 )نظري/عملي( 
 )نظري/عملي(  علم االحياء

  )نظري/عملي( تشريح نبات

 )د.مرتضى( 

  )نظري/عملي( حياتية الخلية

 )د.علي عبود(
 أ 

 السبت 

 الكتروني 

  الكيمياء العامة

 )نظري/عملي( 
  )نظري/عملي(  الحاسبات

  )نظري/عملي( تشريح نبات

 )د.مرتضى( 

  )نظري/عملي( حياتية الخلية

 )د.غزوان( 
 ب  )نظري/عملي(  علم االحياء

 
  الكيمياء العامة

 )نظري/عملي( 
 )نظري/عملي(  الحاسبات

  )نظري/عملي( حياتية الخلية

 )د.انعام(
 )نظري/عملي(  علم االحياء

  )نظري/عملي( تشريح نبات

 )د.وئام( 
 جـ  

 9مجموعة  10مجموعة 

 استراحة 

 8م علم االحياء 6مجموعة  7مجموعة  8مجموعة 

االحد  

 حضوري

 3م حياتية الخلية 7مجموعة  8مجموعة  9مجموعة   10مجموعة  6مجموعة 

 1منبات ال تشريح 8مجموعة  9مجموعة   10مجموعة  6مجموعة  7مجموعة 

 العامة كيمياء ال 9مجموعة   10مجموعة  6مجموعة  7مجموعة  8مجموعة 

   الحاسبات 10مجموعة  6مجموعة  7مجموعة  8مجموعة  9مجموعة 

 4مجموعة  5مجموعة 

 استراحة 

 8م علم االحياء 1مجموعة  2مجموعة  3مجموعة 

االثنين  

 يحضور

 7م حياتية الخلية 2مجموعة  3مجموعة  4مجموعة   5مجموعة  1مجموعة 

 6منبات ال تشريح 3مجموعة  4مجموعة   5مجموعة  1مجموعة  2مجموعة 

 العامة كيمياء ال 4مجموعة   5مجموعة  1مجموعة  2مجموعة  3مجموعة 

 الحاسبات  5مجموعة  1مجموعة  2مجموعة  3مجموعة  4مجموعة 

 أ  اللغة العربية  اللغة اإلنكليزية )د.لؤي(   الكيمياء العامة 

 الثالثاء 

 ب  اللغة اإلنكليزية )د.لؤي(   الكيمياء العامة  اللغة العربية  الكتروني 

 جـ   الكيمياء العامة  اللغة العربية  اإلنكليزية )د.لؤي( اللغة  

 أ  6( ق ب ماجدة)د.  علم االحياء 6( ق ب مرتضى)د.  تشريح النبات 3( ق ب علي عبود)د. حياتية الخلية

األربعاء  

 حضوري
 ب  7( ق ب غزوان)د. حياتية الخلية 7( ق ب ماجدة)د.  علم االحياء 6( ق ب مرتضى)د.  تشريح النبات

 جـ   6( ق ب وئام)د.  تشريح النبات 7( ق ب انعام)د.حياتية الخلية   3( ق ب اسماء)د. علم االحياء

 ( سلمى)د. علم االرض
الديمقراطية وحقوق  

 )د.زينب(االنسان
 أ  ر كاطع(و)م.ن علم النفس التربوي  اق()م.م.أشوأسس التربية

 الخميس

 الكتروني 
 ( سلمى)د. علم االرض ر كاطع(و)م.نعلم النفس التربوي 

الديمقراطية وحقوق  

 )د.زينب(االنسان
 ب  اق( )م.م.أشو أسس التربية

 ( سلمى)د. علم االرض ر كاطع(و)م.نعلم النفس التربوي  اق()م.م.أشوأسس التربية
الديمقراطية وحقوق  

 )د.زينب(االنسان
 جـ  

 

 

 

2022-2021/قسم علوم الحياة – االولىجدول الدروس األسبوعي لطلبة المرحلة  9/10/2021 السبتيُعمل به اعتباراً من    



 

 

 اليوم  الشعبة  المادة  9:30- 8:30 10:30- 9:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-1:30 2:30- 1:30

 ( عبداالميراية م.م.) اإلدارة التربوية
 )نظري/عملي(الحاسبات 

 )م.م.حيدر(
 أ  (االحصاء )نظري  عملي( / االحصاء )نظري  ( عباس)م. (الحاسبات )نظري 

 السبت 

 الكتروني 
 ( عبداالميراية م.م.) اإلدارة التربوية (االحصاء )نظري  االحصاء )نظري/عملي( 

 الحاسبات )نظري/عملي(

 )م.م.حيدر(
 ب  ( عباس)م.( الحاسبات )نظري 

 الحاسبات )نظري/عملي(

 )م.م.حيدر(

(  الحاسبات )نظري 

 (عباس)م.
 جـ   ( عبداالميراية م.م.) اإلدارة التربوية (االحصاء )نظري  االحصاء )نظري/عملي( 

الالفقريات )نظري/عملي( 

 )د. صبيح(
  علم االجنة )نظري/عملي( 

الكيمياء الحياتية  

 )نظري/عملي( 

تصنيف نبات )نظري/عملي(  

 )د.امل( 

االنسجة )نظري/عملي(  

 )د.علي( 
 أ 

 االحد 

 الكتروني 

)نظري/عملي(  الالفقريات

 ( مرتضى)د.

تصنيف نبات )نظري/عملي(  

 )د.امل( 
 

االنسجة )نظري/عملي(  

 )د.سلمى( 
 علم االجنة )نظري/عملي( 

الكيمياء الحياتية  

 )نظري/عملي( 
 ب 

الالفقريات )نظري/عملي( 

 (محمد)د.
 علم االجنة )نظري/عملي(  

تصنيف نبات )نظري/عملي(  

 )م.م. يسرى(
 الكيمياء الحياتية )نظري/عملي( 

االنسجة )نظري/عملي(  

 )م.م.سجى( 
 جـ  

 أ  علم االجنة )د. عباس(  علم نفس النمو )م.م. تحرير زكي( كيمياء حياتية 

 االثنين

 الكتروني 
 ب  علم نفس النمو )م.م. تحرير زكي( كيمياء حياتية   علم االجنة )د. عباس( 

 جـ   كيمياء حياتية  علم االجنة )د. منيرة(  علم نفس النمو )م.م. تحرير زكي(

 أ  6الالفقريات )د.صبيح( ق ب  7علم االنسجة )د. علي( ق ب  3تصنيف النبات )د.أمل علي( ق ب 

 الثالثاء

 حضوري
 ب  7علم االنسجة )د. علي( ق ب  3تصنيف النبات )د.أمل علي( ق ب  6الالفقريات )د.محمد( ق ب 

 جـ   3تصنيف النبات )د.أمل علي( ق ب  6الالفقريات )د.مرتضى( ق ب  7علم االنسجة )د. علي( ق ب 

 4مجموعة  5مجموعة 

 استراحة 

 7الالفقريات م 1مجموعة  2مجموعة  3مجموعة 

  األربعاء

 حضوري

 3االنسجة م 2مجموعة  3مجموعة  4مجموعة   5مجموعة  1مجموعة 

 6تصنيف نبات م 3مجموعة  4مجموعة   5مجموعة  1مجموعة  2مجموعة 

 5علم االجنة م 4مجموعة   5مجموعة  1مجموعة  2مجموعة  3مجموعة 

 كيمياء حياتية  6مجموعة  7مجموعة  8مجموعة  9مجموعة  10مجموعة 

 الحاسبات  7مجموعة  8مجموعة  9مجموعة   10مجموعة  6مجموعة 

 االحصاء  8مجموعة  9مجموعة   10مجموعة  6مجموعة  7مجموعة 

 9مجموعة  10مجموعة 

 استراحة 

 7الالفقريات م 6مجموعة  7مجموعة  8مجموعة 

 الخميس

 حضوري

 3االنسجة م 7مجموعة  8مجموعة  9مجموعة   10مجموعة  6مجموعة 

 6تصنيف نبات م 8مجموعة  9مجموعة   10مجموعة  6مجموعة  7مجموعة 

 5علم االجنة م 9مجموعة   10مجموعة  6مجموعة  7مجموعة  8مجموعة 

 كيمياء حياتية  1مجموعة  2مجموعة  3مجموعة  4مجموعة  5مجموعة 

 الحاسبات  2مجموعة  3مجموعة  4مجموعة   5مجموعة  1مجموعة 

 االحصاء  3مجموعة  4مجموعة   5مجموعة  1مجموعة  2مجموعة 

 

2022-2021/قسم علوم الحياة – الثانيةجدول الدروس األسبوعي لطلبة المرحلة  9/10/2021يُعمل به اعتباراً من السبت    



 

 

 

 اليوم  الشعبة  المادة  9:30- 8:30 10:30- 9:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-1:30 2:30- 1:30

 أ  (نور كاطع)م.م.  مناهج وطرائق تدريس )اشواق جبار(  االرشاد التربوي والصحة النفسية )د.انعام(  منهج البحث العلمي

 السبت 

 الكتروني 
 ب  (نور كاطع)م.م.  مناهج وطرائق تدريس )اشواق جبار(  االرشاد التربوي والصحة النفسية )د.انعام(  منهج البحث العلمي

 جـ   )د.انعام(  منهج البحث العلمي (نور كاطع)م.م.  مناهج وطرائق تدريس )اشواق جبار(  االرشاد التربوي والصحة النفسية

 أ  3ق ب )د. فائزة( الوراثة  1ق ب )د.ضياء( الحشرات  4الحبليات ق ب 

  االحد

 حضوري
 ب  3ق ب )د.عالء( الحشرات  1الحبليات ق ب  4ق ب )د. فائزة( الوراثة 

 جـ   3الحبليات ق ب  1ق ب )د.فلة(  الوراثة  4ق ب )د.منى( الحشرات 

 3مجموعة  4مجموعة  

 استراحة 

 5الوراثة م 1مجموعة  2مجموعة 

 
االثنين  

 حضوري

 1الحبليات م 2مجموعة  3مجموعة  4مجموعة  1مجموعة  

 3الحشرات م 3مجموعة  4مجموعة  1مجموعة  2مجموعة  

 3ق ببيئة وتلوث  5مجموعة  6مجموعة  7مجموعة  8مجموعة  

 2طحالب واركيكونات م 6مجموعة  7مجموعة  8مجموعة  5مجموعة  

 4فطريات م 7مجموعة  8مجموعة  5مجموعة  6مجموعة  

 7مجموعة  8مجموعة  

 استراحة 

 5الوراثة م 5مجموعة  6مجموعة 

 
الثالثاء 

 حضوري

 1الحبليات م 6مجموعة  7مجموعة  8مجموعة  5مجموعة  

 3الحشرات م 7مجموعة  8مجموعة  5مجموعة  6مجموعة  

 8مبيئة وتلوث  1مجموعة  2مجموعة  3مجموعة  4مجموعة  

 2طحالب واركيكونات م 2مجموعة  3مجموعة  4مجموعة  1مجموعة  

 4فطريات م 3مجموعة  4مجموعة  1مجموعة  2مجموعة  

بيئة وتلوث  

 )نظري/عملي( )د.منال( 
 بيئة وتلوث )د.منال( 

الفطريات )نظري/عملي( 

 )د. زينب( 
 أ  الفطريات )د.زينب(

 األربعاء 

 الكتروني 

بيئة وتلوث  

 ( عماد)نظري/عملي( )د.
 بيئة وتلوث )د.عماد(

الفطريات )نظري/عملي( 

 )د. زينب( 
 ب  الفطريات )د.زينب(

الفطريات )نظري/عملي( 

 )د. امل( 
 الفطريات )د.امل( 

طحالب واركيكونات 

 )نظري/عملي( )د.انفال( 
 جـ   طحالب واركيكونات )د.انفال( 

)نظري/عملي(  الوراثة

 ( فائزة)د. 

)نظري/عملي(   الحشرات

 (ضياء)د. 

)نظري/عملي(  الحبليات

 (عقيل)د. 

طحالب واركيكونات 

 )نظري/عملي( )د.احمد( 
 أ  طحالب واركيكونات )د.احمد( 

 الخميس

 الكتروني 

)نظري/عملي(  الوراثة

 ( فائزة)د. 

)نظري/عملي(   الحشرات

 (عالء)د. 

)نظري/عملي(  الحبليات

 (عقيل)د. 

طحالب واركيكونات 

 )نظري/عملي( )د.عماد( 
 ب  طحالب واركيكونات )د.عماد( 

)نظري/عملي(  الوراثة

 (فلة)د. 

)نظري/عملي(  الحبليات

 ( سعد)د. 

)نظري/عملي(   الحشرات

 (منى)د. 

بيئة وتلوث  

 ( مفيد)نظري/عملي( )د. 
 جـ   بيئة وتلوث )د.مفيد(

 

 

2022-2021/قسم علوم الحياة – الثالثةجدول الدروس األسبوعي لطلبة المرحلة  9/10/2021يُعمل به اعتباراً من السبت    



 

 

 

 

1:30-2:30 12:30-1:30 11:30-12:30 
10:30 -

11:30 
 اليوم الشعبة المادة  8:30-9:30 9:30-10:30

 7م الطفيليات 1مجموعة  2مجموعة  3مجموعة  4مجموعة  5مجموعة  6مجموعة 

 
 االحد

 حضوري 

 4م علم الجراثيم 2مجموعة  3مجموعة  4مجموعة  5مجموعة  6مجموعة  1مجموعة 

 6م فسلجة الحيوان 3مجموعة  4مجموعة  5مجموعة  6مجموعة  1مجموعة  2مجموعة 

 5م فسلجة نبات 4مجموعة  5مجموعة  6مجموعة  1مجموعة  2مجموعة  3مجموعة 

 2م مناعة 5مجموعة  6مجموعة  1مجموعة  2مجموعة  3مجموعة  4مجموعة 

 أ  6ق ب )د.عبد الحسين(  الطفيليات 6ق ب   علم الجراثيم )د.غيداء( 6ق ب   الحيوان )د.فارس( فسلجة
 االثنين

 حضوري 
 ب  7ق ب  فسلجة الحيوان )د.هبة( 7ق ب )د.باسم(   الطفيليات 7ق ب  علم الجراثيم )د.ميثم(

 ( شيماء)د. المناعة

  فسلجة نبات

)نظري/عملي( 

 ( حسين)د.

 أ  ( علي عبود)د. جزيئيبايولوجي  ( حسين )د.  فسلجة نبات

 الثالثاء 
 الكتروني 

 ( لمى )د.  فسلجة نبات

  فسلجة نبات

)نظري/عملي( 

 ( لمى)د.

 المناعة

 ( شيماء)د.
 ب  ( سرمد)د. بايولوجي جزيئي

 المشاهدة
 التربية العملية

 د.عماد يوسف( )
  

 األربعاء

 حضوري 

)نظري/عملي(   المناعة

 ( شيماء)د. 

فسلجة حيوان  

)نظري/عملي( 

 )د.فارس( 

الجراثيم  علم 

)نظري/عملي( 

 )د.غيداء( 

الطفيليات  

)نظري/عملي( 

 )د.باسم( 

 أ  (عبداالمير اية م.م.) القياس والتقويم

 الخميس
 الكتروني 

فسلجة حيوان  

 )نظري/عملي( )د.هبة( 

 المناعة

)نظري/عملي( 

 لؤي د.)

 (عبداالمير اية م.م.) القياس والتقويم

علم الجراثيم  

)نظري/عملي( 

 )د.ميثم( 

الطفيليات  

)نظري/عملي( )د.  

 الحسين(  دعب

 ب 

2022-2021/قسم علوم الحياة – الرابعةجدول الدروس األسبوعي لطلبة المرحلة  9/10/2021اعتباراً من السبت يُعمل به    




