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في  عدد الطالب
الصف 

 االلكتروني 

الدراسة)تحديد اذا 
كان الصف لطالب 
الدراسة الصباحية 
او المسائية او 

 كالهما(

 التسلسل الثالثي اسم االستاذ القسم اسم الصف االلكتروني المرحله

  .1 د.ساهره ياسين تالرياضيا تبولوجي الرابعه صباحي 15

  .2 راضي د.عفراء الرياضيات تبولوجي الرابعه صباحي 33

عبد  د.هدى عبد الستار الرياضيات نظريه المعادالت الرابعه صباحي 116
 عون

3.  

  .4 ناجي د.رائد كامل الرياضيات نظريه المعادالت الرابعه صباحي 116

  .5 دد.قاسم عبد الحمي الرياضيات تحليل عقدي الرابعه صباحي 38

  .6 د.عبدالرحمن حميد مجيد الرياضيات تحليل عقدي الرابعه صباحي 42

  .7 د.سعد محمد الرياضيات التشفير الرابعه صباحي 39

  .8 د.محمد عالء الرياضيات التشفير الرابعه صباحي 18

  .9 عليوي د.االء عباس الرياضيات الحلقات الرابعه صباحي 51

  .10 ساور دريدد.ا الرياضيات انكليزي الرابعه صباحي 49

  .11 د.محمد صباح الرياضيات امثليه الثالثه صباحي 37

  .12 عباس د.عراق طارق الرياضيات امثليه الثالثه صباحي 30

  .13 د.سيماء عبد الستار  الرياضيات تحليل عددي الثالثه صباحي 21

  .14 بهلول د.داليا خالد الرياضيات تحليل عددي الثالثه صباحي 45

  .15 حسند.تسنيم  الرياضيات الرياضي االحصاء الثالثه صباحي 24

  .16 شعالن م.رحاب نوري الرياضيات احصاء رياضي الثالثه صباحي 0
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في  عدد الطالب
الصف 

 االلكتروني 

الدراسة)تحديد اذا 
كان الصف لطالب 
الدراسة الصباحية 
او المسائية او 

 كالهما(

 التسلسل الثالثي اسم االستاذ القسم اسم الصف االلكتروني المرحله

  .17 د.وسن خالد الرياضيات تحليل رياضي الثالثه صباحي 85

  .18 المظفر د.نهاد سالم الرياضيات تحليل رياضي الثالثه صباحي 85
  .19  د.ايمان علي الرياضيات جبر الزمر الثالثه صباحي 

  .20 د.اساور دريد الرياضيات جبر الزمر الثالثه صباحي 26

معادالت تفاضليه  الثالثه صباحي 33
 جزئيه

  .21 د.سندس بدر لرياضياتا

  .22 عبد الهادي  د.احمد مولود الرياضيات معادالت تفاضليه  الثالثه صباحي 35

  .23 د.شيرين رسول الرياضيات انكليزي الثالثه صباحي 6

االحصاء  الثانيه صباحي 12
 واالحتماليه

  .24 د.عالء حسين الرياضيات

  .25 د.صادق ناجي  الرياضيات جبر خطي الثانيه صباحي 23

  .26 د.بثينه عبد الحسن الرياضيات الضبابيه الثانيه باحيص 9

  .27 د.زينه زكي  الرياضيات الضبابيه الثانيه صباحي 10

تفاضل وتكامل  الثانيه صباحي 23
 متقدم

  .28 د.هبه فوزي الرياضيات

تفاضل وتكامل  الثانيه صباحي 32
 متقدم

  .29 حمادي  د.لقاء زكي الرياضيات

  .30 د.علي عبيد الرياضيات نظريه اعداد الثانيه صباحي 38

  .31 د.سيماء عبد الستار الرياضيات انكليزي الثانيه صباحي 7

االحصاء  الثانيه صباحي 2
 واالحتماليه

  .32 د.رنا عدنان الرياضيات

  .33 م.م.علياء عقيل الرياضيات جبر خطي الثانيه صباحي 5

  .34 د. حسن فاضل  الرياضيات اسس الرياضيات  االولى صباحي 8

مواضيع في  لىاالو صباحي 7
 الرياضيات

  .35 د. ازهار عباس  الرياضيات
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مختبر مهارات  االولى  صباحي 19
حاسوب مع قسم 

 الحاسبات

  .36 سجى غازي محمد الرياضيات

  .37 هبة عبد هللا احمد الرياضيات مختبر تحليل عددي  الثالثة  صباحي 29

  .38 اهيم هبة عبد هللا ابر الرياضيات مختبر تحليل عددي  الثالة  صباحي  29

  .39 سعاد ناجي  الرياضيات مختبر تشفير  الرابع  صياحي 18

 المرحلة  االلكتروني  اسم الصف القسم اسم االستاذ الثالثي  التسلسل

الدراسة)تحديد اذا 
كان الصف لطالب 
الدراسة الصباحية 

او المسائية او 
 كالهما(

عدد الطلبة 
في الصف 
 االلكتروني

ن سلمان 1  17  صباح   الثالثة معالجة الصور الرقمية/نظري لوم الحاسوبع أ.م.د. نارص حسي 

ن سلمان 2  36 صباح   الرابعة اساسيات الوسائط المتعددة/نظري علوم الحاسوب أ.م.د. نارص حسي 

 م.م. شيماء  ضياء الدين 3

 م.م. فاتن صادق 4 88 صباح   الرابعة اساسيات الوسائط المتعددة/عمل   علوم الحاسوب

 م. سهيلة نجمم.  5

 ا.م. دنيا فضيل صفو 6

مجة الشيئية  علوم الحاسوب  ر.م. اقدم سوسن طالب 7 15 صباح   الثانية /نظري وعمل  Iالبر

 م.م. ازهار خنجر بدن 8

مجة الشيئية  علوم الحاسوب ا.م. دنيا فضيل صفو 9   22 صباح   الثانية IIالبر

مجة الشيئية  الحاسوبعلوم  م.م. ازهار خنجر بدن 10  22  صباح   الثانية IIالبر

 4 صباح   الرابعة مشاري    ع رابع علوم الحاسوب م.م.رسى عبد رساب 11

 م.م.رسى عبد رساب 12
 0 صباح   االوىل  تركيب  الحاسبة علوم الحاسوب

 م.م. بالل سعدون حميد 13

 أ.م.د. رساب مجيد حميد 14

 م. ميس محمد هوبر   15 17 صباح   الثالثة فابرمجة بلغة الجا علوم الحاسوب

 م.م. سمية سعد 16
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 ا.م. عهود سعدي  17
 55 صباح   االوىل  هياكل متقطعة علوم الحاسوب

 م.م. غصون غازي محمد 18

 محمد عل   19
ن  32 صباح   الدبلوم العاىل   التشفب  المتقدم علوم الحاسوب أ.م.د. ندى حسي 

 محمد عل  أ.م.د. ند 20
ن  5  صباح   الرابعة امنية الحاسبات علوم الحاسوب ى حسي 

 محمد عل   21
ن  علوم الحاسوب أ.م.د. ندى حسي 

 علوم الحاسوب م.م. هديل جبار 22 91 صباح   الرابعة برمجة متوازية

ن عالء حسن 23  علوم الحاسوب م.م. ياسمي 

 علوم الحاسوب م.د. عماد جاسم 24

 علوم الحاسوب م.د. سهاد فيصل 25 82 صباح   ةالرابع شبكات

 علوم الحاسوب م.م. ابتسام عبد اللة 26

 80  صباح   الرابعة سيطرة روبوت علوم الحاسوب أ.م.د. رواء داود  27

 علوم الحاسوب أ.م.د. رواء داود  28

 علوم الحاسوب م.م. غصون غازي محمد 29 50 صباح   الثالثة ذكاء اصطناع  

 علوم الحاسوب م.م. فاتن صادق 30

 20 صباح   الماجستب   احصاء واحتمالية علوم الحاسوب أ.م.د. بسعاد عل   31

 15 صباح   االوىل  1رياضيات  علوم الحاسوب أ.م.د. بسعاد عل   32

 15 صباح   االوىل  تصميم رقم   علوم الحاسوب م. قصواء خالد عبود 33

 92 صباح   الثانية معالجات علوم الحاسوب م. قصواء خالد عبود 34

 15 صباح   الثانية نظرية االحتسابية علوم الحاسوب أ.م, وجدان عبد االمب   35

 علوم الحاسوب أ.م, وجدان عبد االمب   36
 صباح   الثانية ترجمة لغة اساسية

37  

 37  علوم الحاسوب م.م. ميال غازي عبد الحليم 37

 60 صباح   الثالثة قواعد البيانات علوم الحاسوب اظمم.م. فراس محمد ك 38

 7 صباح   االوىل  مهارات الحاسوب علوم الحاسوب م.م. فراس محمد كاظم 39

 10 صباح   الدبلوم العاىل   تحليل وتصميم الخوارزم   علوم الحاسوب أ.م. مكية كاظم حمد 40

  22 صباح   الثانية ل الخوارزمياتهياكل البيانات وتحلي علوم الحاسوب أ.م. مكية كاظم حمد 41

 المرحلة  االلكتروني  اسم الصف القسم اسم االستاذ الثالثي  التسلسل
الدراسة)تحديد اذا 
كان الصف لطالب 
الدراسة الصباحية 

عدد الطلبة 
في الصف 
 االلكتروني
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او المسائية او 
 كالهما(

 15 صباح   انيةالث هياكل البيانات  علوم الحاسوب أ.م. مكية كاظم حمد 42

 25 صباح   الرابعة نظم تشغيل علوم الحاسوب م.م. امنية حميد 43

ية علوم الحاسوب م.د. ميساء ابراهيم 44 ن  11 صباح   الثالثة لغة انكلب 

 م.د.عدنان جابر 45

مجة المرئية علوم الحاسوب  35 صباح   الثانية البر
 م.د. ميساء ابراهيم 46

47   
 م.م. وجيه عبد الغنن

 م.م. هديل جبار 48

 17 صباح   االوىل  مهارات الحاسوب علوم الحاسوب م.م. هديل جبار 49

 33 صباح   الثالثة معمارية الحاسبة متقدم علوم الحاسوب أ.م.د. اسماء عبداللة فهد 50

ونية علوم الحاسوب أ.م.د. غادة كاظم طعمة 51  66 صباح   الرابعة تجارة الكبر

مجيات علوم الحاسوب فاتن عبد عل  داودم.د.  52  52 صباح   الرابعة ادوات تطوير البر

مجيات علوم الحاسوب م.د. فاتن عبد عل  داود 53  48 صباح   الثالثة هندسة البر

مجيات علوم الحاسوب م.د. فاتن عبد عل  داود 54    الثالثة هندسة البر
 25 مساب 

 وبعلوم الحاس م.م. ميال غازي عبد الحليم 55
 13 صباح   االوىل  مهارات الحاسوب

 م. زينب جواد 56
 

 4 صباح   االوىل  مهارات الحاسوب علوم الحاسوب م.م. ميال غازي عبد الحليم 57

 علوم الحاسوب ا.د. براء عل   58

مجة  18 صباح   االوىل  اساسيات البر

 علوم الحاسوب م.د. امنية داحم 59

 م الحاسوبعلو  م. ميس محمد هوبر   60

 علوم الحاسوب م.م. شيماء  ضياء الدين 61

ن عالء حسن 62  علوم الحاسوب م.م. ياسمي 

 المرحلة  االلكتروني  اسم الصف القسم اسم االستاذ الثالثي  التسلسل

الدراسة)تحديد اذا 
كان الصف لطالب 
الدراسة الصباحية 

او المسائية او 
 كالهما(

عدد الطلبة 
ف في الص

 االلكتروني
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 صباح   االوىل  مهارات الحاسوب علوم الحاسوب م.د. سهاد فيصل 63
 

 16 صباح   االوىل  مهارات الحاسوب علوم الحاسوب م. اقدم والء سام   64

 علوم الحاسوب أ.م.د. ندا عبد الزهرة 65
 89 صباح   الرابعة نظم تشغيل

 علوم الحاسوب م.م. مريم عبد الرحيم 66

ن احمد خضن م.  67  24 صباح   الثانية الحاسوب الرياضيات د. حني 

 م.د. نجالء محمد 68
 15 صباح   االوىل  مهارات الحاسوب علوم الحاسوب

 ر.م. اقدم سوسن طالب 69

  22 صباح   الثالثة شبكات عصبية علوم الحاسوب م.د. نجالء محمد 70

 12 صباح   الدبلوم العاىل   machine learning علوم الحاسوب م.د. نجالء محمد 71

 علوم الحاسوب م.د. محمد صبيح 72

 علوم الحاسوب م.م. ايناس عل   73 21 صباح   الثالثة مخططات الحاسبة

ن اقدم حراء سلمان 74  علوم الحاسوب ر.مهندسي 

 7 صباح   الثانية معالجات علوم الحاسوب م.د. نرسين جواد 75

 15 صباح   دبلوم عاىل   information retrieval الحاسوب علوم م.د. نرسين جواد 76

 علوم الحاسوب م.د. محمد صبيح 77
 26 صباح   ماجستب   معالجة الصور الرقمية

 علوم الحاسوب م.م. ايناس عل   78

 11 صباح   دبلوم عاىل   computer networks علوم الحاسوب م.د. سهاد فيصل 79

 21 صباح   الرابعة مشاري    ع رابع سوبعلوم الحا م.د. سهاد فيصل 80

   م.د. سهاد فيصل 81
 
 23 صباح   الرابعة مشاري    ع رابع التحسس الناب

 3 صباح   الرابعة مشاري    ع رابع علوم الحاسوب م.م. غصون غازي محمد 82

 م.م. سجر غازي محمد 83
 

 19 صباح   االوىل  مهارات الحاسوب علوم الحاسوب

 المرحلة  االلكتروني  اسم الصف القسم ي اسم االستاذ الثالث التسلسل

الدراسة)تحديد اذا 
كان الصف لطالب 
الدراسة الصباحية 

او المسائية او 
 كالهما(

عدد الطلبة 
في الصف 
 االلكتروني

 17 صباح   الثالثة اساسيات قواعد البيانات علوم الحاسوب م.د. مهدي كزار 84
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 22 صباح   ماجستب   data minnig علوم الحاسوب م.د. مهدي كزار 85

 7 صباح   االوىل  حسبان التفاضل والتكامل علوم الحاسوب م.د. عل  حبيب  86

 69 صباح   الثانية التحليل العددي علوم الحاسوب م.د. عل  حبيب  87

 20 صباح   الدبلوم العاىل   االحصاء واالحتمالية علوم الحاسوب م.د. عل  حبيب  88

 55 صباح   الثالثة الويب الحاسوب علوم م.د. عمار ابراهيم 89

 21 صباح   االوىل  مهارات الحاسوب علوم الحاسوب م.د. عمار ابراهيم 90

اك 91  55 صباح   الرابعة mobil computing علوم الحاسوب م.د. علياء البر

اك 92  11 صباح   الرابعة mobil computing علوم الحاسوب م.د. علياء البر

93 
 د. محمد احمد

 الحاسوب علوم
 parallelنظري +عمل                 

programming 
   الرابعة

 57 مساب 

 ريم ستار كاظم 94

   الرابعة نظري mobile computing علوم الحاسوب م م سلوع عقيل مهدي  95
 51 مساب 

 م.م سيف سعد  96
(  علوم الحاسوب    الرابعة شبكات )نظري ،عمل 

 45 مساب 
 مم.م ايمان حات 97

   االوىل discrete structure  علوم الحاسوب م م سلوع عقيل مهدي  98
 25 مساب 

   االوىل مهارات حاسوب  علوم الحاسوب م م سلوع عقيل مهدي  99
 15 مساب 

(  علوم الحاسوب حنان عمران  100 )عمل     الثالثة ذكاء اصطناع 
 25 مساب 

   الثالثة اصطناع  )نظري( ذكاء علوم الحاسوب  م.م.همام عماد وجيه 101
 
 34 مساب

   الثانية احتسابية  علوم الحاسوب  م.م.همام عماد وجيه 102
 6 مساب 

 الرابعة انظمة تشغيل  علوم الحاسوب م.م سنان سمب  محمود  103
 

52 

 م.م. هال عبد السالم جاسم   104

   االوىل  تصميم المنطق الرقم  نظري + عمل    علوم الحاسوب
 م.م. سمر رافع سلمان 105 23 مساب 

 والء سام   106

 م.م. ايناس خزعل حسن  107

   الرابعة وسائط متعددة نظري+عمل   علوم الحاسوب
 
 م.م. هال عبد السالم 108 51 مساب

 حنان عمران 109

   الثانية برمجة شيئية  علوم الحاسوب م.م. أسامه عل  سلمان 110
 22 مساب 
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 ابرين فاخر خشانص  111

 االء مؤيد 112

 م.م قص  زهب  عبداللة 113
   الثالثة Java  علوم الحاسوب

 24 مساب 
 م.م. أسامه عل  سلمان 114

  م.م. ايمان حاتم خضب    115

 علوم الحاسوب
 Visual programming ( نظري

 (،عملي
   الثانية

   116 35 مساب 
 م.م وجيه عبد الغنن

  م.م سمر رافع 117

 م.م. أسامه عل  سلمان 118

   االوىل مهارات الحاسوب كيمياء
 م.م. مصطفن باسم محمود 119 32 مساب 

 هبة مجيد فنيطل 120

   الثانية هياكل بيانات  علوم الحاسوب د. هيثم كريم  121
 5 مساب 

   لثالثةا web organization  علوم الحاسوب د. هيثم كريم  122
 33 مساب 
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 المرحلة اسم الصف  القسم اسم االستاذ الثالثي  التسلسل

الدراسة)تحديد 
اذا كان الصف 
لطالب الدراسة 
الصباحية او 
المسائية او 

 كالهما(

عدد الطلبة 
في الصف 
 االلكتروني

1 
 

 11 صباحي االولى اإلحياء المجهرية العام  علوم الحياة لبنى محي رسول 

 31 صباحي الثالثة فسلجة نبات علوم الحياة هدي هاديصباح م 2

 2 صباحي العليا منظمات نمو نبات علوم الحياة ا.د. اياد وجيه رؤوف  3

 15 صباحي الثانية علم الالفقريات علوم الحياة د.حارث سعيد  جعفر الورد 4

 13 صباحي االولى مهارات الحاسوب علوم الحياة زينب جواد احمد 5

 6 صباحي العليا علم بيئة االمراض علوم الحياة ث سعيد جعفر الوردد.حار 6

 10 صباحي العليا نباتات طبية متقدم علوم الحياة ا.د.اياد وجية رؤوف 7

 علوم الحياة د.حارث سعيد جعفر الورد 8
موضوعات متقدمه في 

 الالفقاريات
 110 صباحي العليا

 61 صباحي, مسائي االولى اسيات علم البيئةأس علوم الحياة ا.م.د محمود باسل محمود  9

 علوم الحياة غصون علي عبد الحسن 10
بايولوجي جزيئي ووراثة 

 بكتريا
 12 صباحي الرابعة

 علوم الحياة د.عذراء صالح فليح 11
بايولوجي جزيئي ووراثة 

 بكتريا/نظري
 22 صباحي, مسائي الرابعة

 11 صباحي الرابعة نعلم الديدا علوم الحياة انتصار جبار صاحب 12

 15 صباحي, مسائي الرابعة احياء مجهرية غذائية علوم الحياة د.علياء رزوقي حسين 13
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14 
د. سرى عبد المناف عبد 

 الوهاب 
 14 صباحي االولى البايلوجي العام علوم الحياة

 81 صباحي, مسائي الثالثة فسلجة نبات عملي علوم الحياة ليث زهير فاضل 15

 17 صباحي االولى النبات العام علوم الحياة إسراء احمد عليأ.م.د. 16

 10 صباحي العليا علم الخليه علوم الحياة د. جبار حميد ينزيل 17

 22 صباحي, مسائي الرابعة علم الحياة الجزيئي/عملي علوم الحياة داليا ازهر احمر 18

 22 صباحي, مسائي ابعةالر الهندسة الوراثية/ عملي علوم الحياة داليا ازهر احمد 19

 10 صباحي العليا فطريات متقدم علوم الحياة أ.م.د.إسراء احمد علي 20

 55 صباحي, مسائي االولى اللغة االنكليزية  علوم الحياة د.اعياد حميد عاجل 21

 12 صباحي الثالثة علم البيئة علوم الحياة ندى عبد الرحمن فليح  22

 89 صباحي, مسائي الثالثة فسلجة نبات عملي  الحياة علوم سرى مؤيد عبد المجيد  23

 44 صباحي, مسائي االولى علم النبات العام علوم الحياة رشا كريم محمد 24

 علوم الحياة ايناس غسان سويدان  25
د.ايناس غسان 

 سويدان/احياء مجهرية عام
 5 صباحي االولى

 15 صباحي, مسائي الثالثة اء مجهريةفسلجة احي علوم الحياة ا.م.د. نجالء نبهان ياسين 26

 119 مسائي الثالثة اللغة االنكليزية علوم الحياة امجد قيس ابراهيم القيسي 27

 22 صباحي الثانية تشريح نبات عملي علوم الحياة رشا خالد حسين   28

 4 صباحي, مسائي الرابعة مشروع بحث التخرج علوم الحياة د.هند حسين عبيد 29

30 . اد محمد خماسد. رك  22 مسائي الثانية اللغة االنكليزية علوم الحياة 
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 18 صباحي العليا تكنلوجيا النانو علوم الحياة د.هند حسين عبيد 31

 32 صباحي, مسائي االولى علم الحيوان علوم الحياة د. ركاد محمد خماس. 32

 22 صباحي الثانية تشريح نبات علوم الحياة سكينة عباس عليوي  33

 22 صباحي الثانية تصنيف حيوي علوم الحياة د. سكينة عباس عليوي  34

 10 صباحي, مسائي الثالثة فسلجة احياء مجهرية. علوم الحياة ا.م.د. نجالء نبهان ياسين 35

 علوم الحياة رشا خالد حسين   36
Practical plant 

anatomy  
 22 صباحي الثانية

 ةعلوم الحيا  د. حيدر زهير علي. 37
بايولوجي طبي جزيئي 

دكتوراه علم  -لحقيقية النواة 
 الحيوان

 12 صباحي العليا

 15 صباحي العليا علم األنزيمات المتقدم  علوم الحياة شادان عباس عثمان  38

 19 صباحي الثالثة Bفسلجة نباتية  علوم الحياة د. أنسام غازي عبد الحليم 39

 21 مسائي الثالثة النسجةعلم ا علوم الحياة بان جاسم محمد  40

 6 صباحي العليا التصنيف الحياتي للنبا علوم الحياة د.اسراء عبد الرزاق مجيد 41

 14 صباحي, مسائي الثانية الالفقريات النظري  علوم الحياة امجد قيس ابراهيم  42

 علوم الحياة امجد قيس ابراهيم 43

الديدان الطبية )باالشتراك 
ار مع دكتورة انتصار جب

صاحب في نفس الصف 
 االلكتروني(

 11 مسائي الرابعة

 23 صباحي, مسائي الثالثة علم البيئه علوم الحياة فائزه كاظم عمران 44

 علوم الحياة د. مروى حميد مطشر 45
علم االحياء المجهرية في 

 االغذية
 15 صباحي, مسائي الرابعة
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 21 صباحي, مسائي الثالثة ية مضادات حيو علوم الحياة  د نغم شاكر محمد حسين. 46

 41 صباحي االولى األحياء المجهريه العام علوم الحياة ليلى فؤاد علي  47

 22 صباحي, مسائي الثالثة المضادات عملي علوم الحياة سعاد علي احمد 48

 2 صباحي الثانية الحشرات العملي علوم الحياة رؤيا صفوان كمال  49

 4 مسائي الرابعة البكتريا المرضية الحياةعلوم  د. حارث جبار فهد 50

 9 صباحي العليا الكتابة األكاديمية  علوم الحياة اياد كاظم زغير  51

 15 صباحي, مسائي الثالثة علم البيئه العملي علوم الحياة د.فائزه كاظم عمران 52

 15 صباحي, مسائي الثالثة علم المناعة علوم الحياة مي خليل اسماعيل 53

 15 صباحي, مسائي الرابعة بكتريا مرضية علوم الحياة ميس عماد احمد 54

 25 صباحي, مسائي الثانية نظري -مجاميع نباتية  علوم الحياة ابراهيم جابر عبد 55

 15 صباحي العليا علم الحياة الجزيئي المتقدم علوم الحياة خوله حوري زغير 56

 8 صباحي العليا الجزيئي المتقدم  علم الحياة علوم الحياة خوله حوري زغير 57

 علوم الحياة سرى فؤاد عبد االمير 58
علم الحيوان العمل 

practical zoology 
 1 صباحي, مسائي االولى

 12 صباحي العليا علم الحياة الجزيئي المتقدم علوم الحياة خوله حوري زغير 59

 60 ي, مسائيصباح الثانية مجاميع نباتية علوم الحياة علي مؤيد نجم 60

 0 صباحي الرابعة علم الحياة الجزيئي  علوم الحياة د. احمد سالم كاظم 61
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 علوم الحياة حال يونس فاضل 62
Bioinformatics 

 معلوماتيه
 12 صباحي العليا

 20 صباحي الثانية علم الحشرات علوم الحياة زينب عبد االمير عباس 63

 11 صباحي العليا بالزميدات بكتيريه علوم الحياة د. محمد لفته عطاهللا 64

 12 مسائي الثالثة المضادات الحياتية  علوم الحياة بهاء عبدهللا لفتة  65

 75 صباحي الرابعة تقنيات احيائيه علوم الحياة د.محمد لفته عطاهللا 66

 55 صباحي الرابعة االجنه  علوم الحياة بشرى رشيد ابراهيم  67

 17 صباحي االولى اساسيات علم البيئه علوم الحياة د.فائزه كاظم عمران 68

69 
أ.د. رغد حربي مهدي 

 العزاوي
 7 صباحي, مسائي الثالثة المناعة علوم الحياة

 0 صباحي االولى علم االحياء العام علوم الحياة اقبال ناجي توفيق 70

71 
أ.د. رغد حربي مهدي 

 العزاوي
 12 يصباح العليا تصنيف البكتريا علوم الحياة

 41 صباحي االولى األحياء المجهريه العام علوم الحياة ليلى فؤاد علي 72

 32 صباحي, مسائي الثالثة البيئه العملي علوم الحياة د.فائزه كاظم عمران 73

 10 صباحي, مسائي الثالثة مختبر البيئة / العملي  علوم الحياة بهاء مالك عبد الكريم الطاهر 74

 علوم الحياة داثير احمد مجي  75
األحياء المجهرية العام -١

 )عملي(.
 55 صباحي, مسائي الرابعة

 علوم الحياة اثير احمد مجيد 76
بايولوجي الجزيئي ووراثة 

 بكتريا )عملي(
 55 صباحي, مسائي الرابعة

 54 صباحي الثانية 1علوم حاسوب علوم الحياة سيف بشير محمد 77

 35 صباحي الرابعة هندسة الوراثيةال علوم الحياة اثير احمد مجيد 78
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 0 صباحي االولى بايولوجي عام علوم الحياة زينب خضير حسين 79

 0 صباحي الثانية تشريح نبات علوم الحياة نور جعفر جبار 80

 46 صباحي الثالثة فسلجة نبات علوم الحياة صباح مهدي هادي 81

 0 صباحي عةالراب االجنه العملي علوم الحياة اسراء حسن علي 82

 27 صباحي الثالثة علم البيئة علوم الحياة هند سهيل عبدالحي 83

 14 صباحي, مسائي الرابعة علم االجنة علوم الحياة ياسمين لطيف جاسم 84

 12 صباحي العليا فصل حيوي علوم الحياة د. مي طالب فليح 85

 12 صباحي العليا سموم بكتيرية علوم الحياة د.مي طالب فليح 86

 22 صباحي الثانية علم الطفيليات علوم الحياة د.انتصار جبار صاحب 87

 12 صباحي العليا اللغة االنكليزية علوم الحياة د.انتصار جبار صاحب 88

 12 صباحي, مسائي الثالثة علم البيئة العملي علوم الحياة حسنين عبود حسنين 89

 33 صباحي الرابعة مجهرية مياهاالحياء ال علوم الحياة د. سناء رحمان عليوي 90

 علوم الحياة محمد عبد الرحمن محمد 91
Molecular biology 

and bacterial 
genetics 

 0 صباحي, مسائي الرابعة

 70 صباحي الثانية تنوع حيوي علوم الحياة د مي ابراهيم يونس  92

 11 صباحي العليا فوعة البكتريا علوم الحياة د. حارث جبار فهد 93

 علوم الحياة د.سناء رحمان عليوي 94
امراض ذات منشاء مياه 

 وغذاء
 11 صباحي العليا
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 55 صباحي الرابعة ديدان علوم الحياة اسراء سالم موسى 95

 18 صباحي الثالثة فسلجة احياء مجهرية/العملي علوم الحياة شيماء سهيل نجم 96

 123 صباحي, مسائي الثالثة يزيهاللغه االنكل علوم الحياة د.ياسر باسم عبدالوهاب 97

 80 صباحي, مسائي الثالثة علم المناعه العملي علوم الحياة د.ياسر باسم عبدالوهاب 98

 89 صباحي, مسائي الثالثة اللغه االنكليزيه  علوم الحياة د.ياسر باسم عبدالوهاب 99

 0 ئيصباحي, مسا االولى علم الحيوان علوم الحياة .د. ركاد محمد خماس 100

 علوم الحياة  ا.م.د.دنيا فريد سلوم  101
Microbical 
technology 

 13 صباحي الدكتوراة 

 4 صباحي الماجستير  immunottechnology علوم الحياة  .م.د.دنيا فريد سلوم ا 102
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 Teacher name Dep Stage Classroom title ت
Student 

No. 

1 
ي ا.د. خلود عبد صالح مهد

 السعدي

Chemistry  M.Sc 
Corrosion 
Chemistry 

7 

Chemistry 
Ph.D 

Advanced electro-
surface chemistry 

5 

 ا.د.عبد الكريم محمد علي جبر 2
Chemistry 

Third Nanochemistry (1) 35 

 ا.د. أحالم معروف حسين مهدي 3
Chemistry 

Third 
مختبر الكيمياء العضوية 

 لثالثة(العملي )المرحلة ا
25 

 ا.د. انتصار عبيد بريس محيميد 4

Chemistry 
Third 

مختبر الكيمياء العضوية 
 العملي )المرحلة الثالثة(

3 

Chemistry 
Ph.D 

Ph.D organic 
chemistry 

 5 

 ا.د. محمد رفعت احمد خليل  5

Chemistry 

M.Sc 
Sulpher compound 

chemistry 
10 

Chemistry 

Ph.D 
Mechanism of 

reactions in organic 
chemistry 

5 
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 ا.د.سعاد محمد حسين  6

Chemistry 

Fourth 
التشخيص الطيفي 
العضوي/المرحلة 

 الرابعة/نظري.قسم الكيمياء
42 

7 
ا.د. احمد وحيد ناصر منشد 

 االسدي

Chemistry 

M.Sc 
Nitro group in 

organic synthesis 
10 

Chemistry 
Third 

عضوية مختبر الكيمياء ال
 العملي )المرحلة الثالثة(

3 

 ا. دنيا عيدان محمد حسن 8

Chemistry 
Second 

Physical chemistry 
(1) 

7 

Chemistry 

M.Sc 
Surface phenomena 

hetrogeneous 
catalysis 

7 

 ا.د. بشرى بشير قاسم حيو  9

Chemistry 

First 

First 
stage/morning/ 

Sunday/Practical 
lab/Anlytical 
chemistry(1) 

0 

Chemistry 
M.Sc 

Advanced flow 
injection anlysis 

10 
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10 
ا.د. يحيى كمال خليل جمعة 

 البياتي 

Chemistry 

Fourth 
التحليل االلي لطلبة المرحلة 

 Aالرابعة الصباحي شعبة 
31 

 ا.م.د. باسم ابراهيم مهدي ياس  11

Chemistry 
Third 

مختبر الكيمياء الالعضوية 
 عملي )المرحلة الثالثة(ال

23 

Chemistry 
Third 

Inorganic 
chemistry-third  

33 

 ا.م.د. نمير ابراهيم عباس  12

Chemistry 
Third 

مختبر الكيمياء الحياتية 
 )المرحلة الثالثة(

33 

Chemistry 

M.Sc 
Advanced protein 

chemistry & protein 
seperation 

9 

13 
دود عبد ا.م.د. شذى عبد الو
 الرحمن 

Chemistry 
M.Sc Blood Biochemistry  13 

Chemistry 

Ph.D 
Signal transduction 

and clinical 
correlations 

5 

 ا.م.د. سديم  صبحي عبد حسن    14
Chemistry 

First Anlytical chemistry  21 

15 
ا.م. وسن عبد االمير علوان 

 حسين

Chemistry 

Second 
Anlytical chemistry-

Second stage-
chemistry Lab 

21 
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Chemistry 
First 

الكيمياء العامة لطلبة المرحلة 
 االولى

13 

 ا.م. هند صادق جعفر يحيى 16
Chemistry 

First 
مختبر الكيمياء العام العملي 

 )المرحلة االولى(
5 

 ا.م.د. جوان عبد المحسن  17

Chemistry 

Fourth 
Biochemistry 

(3)/Fourth stage 
students 

60 

Chemistry 

M.Sc 
Biochemistry 

(3)/Fourth stage 
students 

8 

 ا.م.د. وضاح ناجي جاسم احمد 18
Chemistry 

Third Physical chemistry  68 

 ا.م.د. إسراء محمد حسين كاظم  19

Chemistry 

Fourth 
( 1كيمياء الكم واالطياف )

للمرحلة الرابعة صباحي 
 ولالكورس اال

40 

Chemistry 
M.Sc 

Envioronmental 
pollution chemistry 

27 

 ا.م.د. أسماء محمد نوري خليل  20

Chemistry 
Third 

مختبر الكيمياء الالعضوية 
 العملي )المرحلة الثالثة(

28 

Chemistry 
Second 

Inorganic 
chemistry(3) 

17 

Chemistry 
M.Sc Boron chemistry 5 
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 هند هادي عبد هللا خلف      ا.م.د. 21

Chemistry 

M.Sc 
Advanced 

analytical methods 
7 

Chemistry 
First 

مختبر الكيمياء العام العملي 
 )المرحلة االولى(

10 

 ا.م.د. نعيمة جبار عويد 22

Chemistry 
Third 

مختبر الكيمياء العضوية 
 العملي )المرحلة الثالثة(

33 

Chemistry 
First 

بر الكيمياء العام العملي مخت
 )المرحلة االولى(

5 

Chemistry 
M.Sc 

Natural products 
chemistry 

10 

 ا.م.د. علياء خضر عباس 23

Chemistry 
Third 

مختبر الكيمياء الالعضوية 
 العملي )المرحلة الثالثة(

33 

Chemistry 
First Inorganic chemistry   

Chemistry 
M.Sc 

Metal ion in 
Biological system 

5 

 ا.م.د. عدي هادي رؤوف شبيب 24

Chemistry 
First 

مختبر الكيمياء العام العملي 
 )المرحلة االولى(

5 

Chemistry 
Third 

مختبر الكيمياء العضوية 
 العملي )المرحلة الثالثة(

3 

 ا.م.د. لمى سامي احمد علي 25
Chemistry 

Third 
مختبر الكيمياء العضوية 

 ملي )المرحلة الثالثة(الع
3 



 وحدة ابن سينا للتعليم االلكتروني                     ة العلوم / جامعة بغدادـكلي                      
 

Chemistry 

Second 
Organic 

chemistry(1) 
85 

 أ.م.د. محمد كاظم حمود 26

Chemistry 

First 
Practical analytical 

chemistry (1) 
15 

Chemistry 
Fourth 

التحليل االلي لطلبة المرحلة 
 Aالرابعة الصباحي شعبة 

31 

 ا.م.د. ذكرى حسن مدكور نحيو  27

Chemistry 
Third Biochemistry (1)   

Chemistry 
Third 

مختبر الكيمياء الحياتية 
 )المرحلة الثالثة(

33 

 ا.م. هدى نجم الدين 28
Chemistry 

Third Industrial chemistry 60 

 ا.م. ختام طارق 29
Chemistry 

First 
مختبر الكيمياء العام العملي 

 )المرحلة االولى(
5 

 بد عليا.م. رنا ع 30

Chemistry 
Third 

مختبر الكيمياء العضوية 
 العملي )المرحلة الثالثة(

66 

Chemistry 
First 

الكيمياء العامة لطلبة المرحلة 
 االولى

13 

31 
م.د. غادة عبد الجبار ياسين 

 شمخي

Chemistry 
Second 
Physics 

Physical 
chemistry(4) 

75 

 م.د. زينب عبد الزهرة خضير 32
Chemistry 

Fourth Petrochemistry(1) 80 



 وحدة ابن سينا للتعليم االلكتروني                     ة العلوم / جامعة بغدادـكلي                      
 

 م.د. صبا زهير حسين 33
Chemistry Second 

Biology 
Biochemistry (1) 25 

 م.د. وجدان شاكر خيون 34
Chemistry 

Second 
Anlytical 

chemistry3  
26 

 م.د. ندى عبد الكريم ابو التمن 35

Chemistry 
Second 

Biotechnology 
Biotechnology 
second stage  

30 

Chemistry 
Fourth Biochemistry Lab 40 

36 
م.د. نادية عبد الكريم عبد 

 الرحمن

Chemistry 
Third Nanochemistry (1) 24 

Chemistry 
Third Nanochemistry (1) 35 

 م.د. علي وليد نعمان عبد الكريم 37

Chemistry 
Second 

Biotechnology 
Biotechnology-
Second stage 

80 

 م.د. رافد سعد داود 38

Chemistry 
Third 

مختبر الكيمياء العضوية 
 العملي )المرحلة الثالثة(

3 

Chemistry 
First 

مختبر الكيمياء العام العملي 
 )المرحلة االولى(

5 

 م.د. سداد عامر دايل 39
Chemistry 

Third 
مختبر الكيمياء الحياتية 

 )المرحلة الثالثة(
35 



 وحدة ابن سينا للتعليم االلكتروني                     ة العلوم / جامعة بغدادـكلي                      
 

 د عبد الوهابم.د. نهى نها 40

Chemistry 
Second 

Biotechnology 
Biotechnology 
second stage  

0 

Chemistry 
Fourth 40 مختبر الكيمياء الحياتية 

 م.د. ياسر عبد الحسين جعفر 41
Chemistry 

Third 
مختبر الكيمياء الحياتية 

 )المرحلة الثالثة(
0 

 م.د. رائد فالح حسن جاسم 42
Chemistry 

First Anlytical chemistry  4 

 م.د. عمر عبد اللطيف 43

Chemistry 
First 

مختبر الكيمياء العام العملي 
 )المرحلة االولى(

5 

Chemistry 
First 

الكيمياء العامة لطلبة المرحلة 
 االولى

13 

 م.د. وفاء وليد نافع 44

Chemistry 
First 

الكيمياء العامة لطلبة المرحلة 
 االولى

13 

Chemistry 

First 
Anlytical 

chemistry/first 
year/chemistry-Lab 

5 

 م. ياسمين حكمت محمد 45

Chemistry 

Second 
Anlytical chemistry-

Second stage-
chemistry Lab 

0 

 م. شروق بدري سلمان 46

Chemistry 

Second 
Anlytical chemistry-

Second stage-
chemistry Lab 

0 



 وحدة ابن سينا للتعليم االلكتروني                     ة العلوم / جامعة بغدادـكلي                      
 

Chemistry 
First 

الكيمياء العامة لطلبة المرحلة 
 االولى

13 

 م. هيفاء عبد االمير 47
Chemistry 

Second 
Physical chemistry 

Lab 
2 

 م. االء عبد الزهرة حبيب 48
Chemistry 

First 
مختبر الكيمياء العام العملي 

 )المرحلة االولى(
5 

 م.م. هدى مؤيد نافع 49

Chemistry 

First 

First 
stage/morning/ 

Sunday/Practical 
lab/Anlytical 
chemistry(1) 

0 

Chemistry 

Fourth 

Fourth 
stage/morning/ 

Instrumental 
analysis(1)/ Lab 

37 

 م.م. كفاح اسماعيل حسن 50

Chemistry 

First 

First 
stage/morning/ 

Sunday/Practical 
lab/Anlytical 
chemistry(1) 

0 

Chemistry 

Fourth 

Fourth 
stage/morning/ 

Instrumental 
analysis(1)/ Lab 

37 



 وحدة ابن سينا للتعليم االلكتروني                     ة العلوم / جامعة بغدادـكلي                      
 

 

 

  

 م.م. علي مؤيد نافع 51
Chemistry 

Fourth 0 التشخيص العضوي العملي 

 م.م. شيماء سعدون فاضل 52

Chemistry 
Second 

Biotechnology 
Biotechnology 
second stage  

0 

 م.م. ندى احمد رشيد 53
Chemistry 

Third 
مختبر الكيمياء الالعضوية 

 العملي )المرحلة الثالثة(
0 

 م.م. ساحل عبد الحسين 54

Chemistry 

Second 0 مختبر الكيمياء الفيزياوية 

 م.م. اسيل حكمت عبد االمير 55
Chemistry 

Third 
مختبر الكيمياء الالعضوية 

 العملي )المرحلة الثالثة(
0 



 وحدة ابن سينا للتعليم االلكتروني                     ة العلوم / جامعة بغدادـكلي                      
 

 ت

ي للصف االل الموضوع القسم االسم
ون   نوع الدراسة المرحلة كتر

عدد 
   الطلبة

ي الصف 
ف 

ي 
ون   االلكتر

 3 صباحي  الثانية جيولوجيا تركيبية / عملي  علم األرض ا.د. منال شاكر علي  1

يائية المتكاملة علم األرض ا.د. أحمد شهاب البناء 2  3 صباحي  عليا الدراسات الجيوفت  

 3 صباحي  عليا الجيوكيمياء االستكشافية علم األرض لح محمد عوضا.د. صا 3

 0 صباحي  الرابعة جيوكيمياء /عملي  علم األرض ا.د. صالح محمد عوض 4

 27 صباحي  الرابعة جيولوجيا النظائر علم األرض ا.د. كمال كريم علي  5

 8 صباحي  عليا الزلزالية االنعكاسية علم األرض ا.د. كمال كريم علي  6

7 
 علم األرض ا.د. كمال كريم علي 

اختيار مواقع خزن النفايات المشعة 
 3 صباحي  عليا الطبيعية

 0 صباحي  الرابعة معالجة االشارة علم األرض ا.د علي مكي حسي    8

 11 صباحي  عليا معالجة البيانات الزلزالية علم األرض ا.د علي مكي حسي    9

 1 صباحي  عليا معالجة االشارة ضعلم األر  ا.د علي مكي حسي    10

 9 صباحي  الرابعة جيولوجيا هندسية / عملي  علم األرض ا.د. حامد حسن عبدهللا 11

 22 صباحي  الرابعة جيولوجيا تحت السطح علم األرض ا.م.د. مدحت عليوي نارص 12

 15 احي صب األوىل متحجرات ال فقارية /نظري علم األرض ا.م.د. سالم اسماعيل الدليمي  13

 20 صباحي  األوىل متحجرات ال فقارية /عملي  علم األرض ا.م.د. سالم اسماعيل الدليمي  14

 11 صباحي  الثانية متحجرات / نظري علم األرض ا.م.د. سالم اسماعيل الدليمي  15

ة متقدم علم األرض ا.م.د. سالم اسماعيل الدليمي  16  5 صباحي  عليا متحجرات كبت 

 26 صباحي  االوىل الجيولوجيا العامة  علم األرض سحر يونس جاسما.م.د.  17

 14 صباحي  عليا المواد العضوية المولدة للنفط علم األرض ا.م.د. سحر يونس جاسم 18

 14 صباحي  الرابعة جيولوجيا بيئية علم األرض ا.م.د. مرتض  جبار عيىس 19

 3 صباحي  عليا ائية العنارص النادرةجيوكيمي علم األرض ا.م.د. مرتض  جبار عيىس 10

11 
 الثانية علم برصية المعادن /عملي  علم األرض ا.م.د. ميسون عمر علي 

+مسا صباحي
ي 
 20 ن 

 3 صباحي  عليا جيوكيمياء بيئية علم األرض ا.م.د. انعام جمعه عبدهللا 12



 وحدة ابن سينا للتعليم االلكتروني                     ة العلوم / جامعة بغدادـكلي                      
 

 11 صباحي  الرابعة جيولوجيا بيئية علم األرض ا.م.د. انعام جمعه عبدهللا 13

 30 صباحي  األوىل جيولوجيا طبيعية و تاريخية علم األرض ا.م.د. أياد علي حسي    14

 18 صباحي  الثالثة طبقات و جبولوجيا العراق علم األرض ا.م.د. أياد علي حسي    15

 17 صباحي  الرابعة جيوكيمياء /عملي  علم األرض ا.م.د. فراس مظفر عبد الحسي    16

 3 صباحي  عليا جيوكيمياء  علم األرض عبد الحسي    ا.م.د. فراس مظفر  17

18 
 الثالثة متحجرات دقيقة / عملي  علم األرض ا.م. لؤي سمت  شاكر

+مسا صباحي
ي 
 20 ن 

19 
ي   الثالثة علم الرسوبيات / عملي  علم األرض م.د. وسيم مجيد كركج 

+مسا صباحي
ي 
 20 ن 

 21 صباحي  الثالثة نكالجيوتكتو  علم األرض م.د. محمود عبد االمت  سلمان 20

ي  علم األرض م.د. مؤيد جاسم رشيد 21  11 صباحي  الثانية الجيومورفولوح 

22 
 الثالثة متحجرات دقيقة علم األرض م.د. ياسمي   خضت  ابراهيم

+مسا صباحي
ي 
 11 ن 

 11 صباحي  الثانية متحجرات / عملي  علم األرض م.د. ياسمي   خضت  ابراهيم 23

ياء / عملي  علم األرض صطف  م.د. بان صالح م 24
 11 صباحي  الثالثة الجيوفت  

 45 صباحي  االوىل علم البلورات علم األرض م.د. حسن كطوف جاسم 25

 20 صباحي  الثانية علم برصية المعادن   علم األرض م.د. حسن كطوف جاسم 26

27 
 الثالثة علم الصخور النارية علم األرض م.د. حسن كطوف جاسم

+ مساصباحي
ي 
 0 ن 

 30 صباحي  الرابعة جيوكيماء/ عملي  علم األرض م.د. رنا عباس علي  28

ي  الرابعة جيوكيماء/ عملي  علم األرض م.د. رنا عباس علي  29
 15 مسان 

كيبية / نظري علم األرض م.د. جنان منصور كورئيل 30  25 صباحي  الثانية الجيولوجيا التر

كيبية / عملي  رضعلم األ م.د. جنان منصور كورئيل 31
 30 صباحي  الثانية الجيولوجيا التر

 14 صباحي  الرابعة جيولوجيا هندسية / نظري علم األرض م.د. ثائر ثامر الطيف 32

 12 صباحي  االوىل الجيولوجيا العامة علم األرض م.د. ثائر ثامر الطيف 33

 18 صباحي  الثالثة الجيوتكتونك/ عملي  علم األرض م.د. ثائر ثامر الطيف 34

 23 صباحي  عليا منهجية البحث علم األرض م.د. ثائر ثامر الطيف 35

 26 صباحي  االوىل الجيولوجيا العامة علم األرض م.د. افراح حسن صالح 36



 وحدة ابن سينا للتعليم االلكتروني                     ة العلوم / جامعة بغدادـكلي                      
 

 15 صباحي  الثالثة متحجرات دقيقة / عملي  علم األرض م.د. افراح حسن صالح 37

 32 صباحي  االوىل لوجيا العامةالجيو  علم األرض م.د. أسامة سعد السعدي 38

ياء / عملي  علم األرض م.د. أسامة سعد السعدي 39
 18 صباحي  الثالثة الجيوفت  

 20 صباحي  الرابعة جيولوجيا تحت السطح علم األرض م.د. براق عدنان حسي    40

 3 صباحي  الرابعة جيولوجيا تحت السطح علم األرض م.د. ثامر عبدهللا مهدي 40

 14 صباحي  االوىل الجيواوجيا العامة علم األرض نجاح عبد الحسن عبد م.د.  42

ياء / نظري +عملي  علم األرض م.د. نجاح عبد الحسن عبد 43
 12 صباحي  الثالثة الجيوفت  

 29 صباحي  االوىل الجيولوجيا العامة علم األرض م.د. زينب ضمد حسن 44

 11 صباحي  االوىل العامة /عملي  الجيولوجيا  علم األرض م.د. رشا فوزي فيصل 45

 26 صباحي  االوىل الجيولوجيا العامة /عملي  علم األرض م.د. رشا فوزي فيصل 46

 29 صباحي  االوىل الجيولوجيا العامة علم األرض م.د. أحمد كاظم عبيد 47

 24 صباحي  االوىل الجيولوجيا العامة  علم األرض م.د. اثت  عيدان خليل 48

ي  الثالثة الجيوتكتونك علم األرض ت  عيدان خليلم.د. اث 49
 20 مسان 

 20 صباحي  االوىل الجيولوجيا الطبيعية / عملي  علم األرض م.د. لميس نزار عبدالكريم 50

كيبية / عملي  علم األرض م.م. مديحه محمد شاكر 51
 11 صباحي  الثانية الجيولوجيا التر

 15 صباحي  االوىل علم البلورات / عملي  ضعلم األر  م.م. علي رؤوف محمد جواد 52

 11 صباحي  الرابعة جيولوجيا هندسية / عملي  علم األرض م.م. شذى فتجي حسن 53

 12 صباحي  االوىل الجيولوجيا العامة / عملي  علم األرض م.م. شذى فتجي حسن 54

 11 صباحي  االوىل الجيولوجيا العامة / عملي  علم األرض م.م. ايمان أحمد محمد علي  55

 20 صباحي  االوىل متحجرات ال فقارية / عملي  علم األرض م.م. أنوار كاظم موىس 56

ي  الرابعة جيولوجيا تحت السطح علم األرض د. هبة سعدون المعمار 57
 8 مسان 

ي  االوىل الجيولوجيا العامة علم األرض د. هبة سعدون المعمار 58
 12 مسان 

ي  الرابعة يوكيمياء /عملي ج علم األرض نعم عمر فرحان 59
 12 مسان 

ياء علم األرض أنسام حسن رشيد 60 ي  الرابعة طرق الجيوفت  
 15 مسان 

 

  



 وحدة ابن سينا للتعليم االلكتروني                     ة العلوم / جامعة بغدادـكلي                      
 

ي  القسم اسم التدريىسي  ت
ون   المرحله اسم الصف االلكتر

 عدد الطلبه
ونية   للصفوف االلكتر

 الدراسه

ياءال ا.د.علي عبد اللطيف الزبيدي 1  فت  

classical electrodynmics  15 الدكتوراه 

 20 الماجستت   advance nuclear physics الصباحيه

quntum mechanic 11 الرابعه 

ياء ا.د. كاظم عبد الواحد عادم 2  الفت  
 6 الماجستت   تشخيص البالزما

 الصباحيه
 8 الدكتوراه IIالبالزما المتقدمه 

ي ا.م.د. اسماء  3 ي الغران 
 شوفر

ياء  الصباحيه 3 الدكتوراه materail technology الفت  

ياء  الصباحيه 3 الثانيه electronic lab الفت  

 ا.م.د. سيناء ابراهيم حسي    4
ياء  الصباحيه 2 الماجستت   موضوع خاص الفت  

ياء  الصباحيه 0 الثانيه مختت  الذريه الفت  

 الصباحيه 21 االوىل مختت  الكهربائيه  ياءالفت    م.د.احمد صالح احمد  5

ياء ا.م.د. احمد نجم عبدهللا 6 ي  الفت  
اض   الصباحيه 11 الرابعه المختت  االفتر

ياء م.د. زينب هادي  7  الصباحيه 23 الثانيه الرياضيات الفت  

ياء م.اسيل عامر حسن  8  الصباحيه 6 الثانيه التحليل العددي الفت  

ق ط 9 ياء البا.م.د.استت   الفت  
composite material   10 الماجستت 

 الصباحيه
electronic lab 12 الثانيه 

ياء ا.د.وسن رشيد صالح 10 ي  الفت    الصباحيه 11 الدكتوراه النانوتكنووح 

ياء ا.م.د. محمد رضا عبد االمت   11  الصباحيه 3 الماجستت   speciel topic الفت  

ياء م.د.ايمان كريم حسن 12  الفت  
ر   15 الثالثه مختت  اللت  

 الصباحيه
 10 الرابعه مشاري    ع التخرج

ياء ا.م.د. اسيل عبد االمت  كريم 13  الصباحيه 20 الثانيه thermodynmics lab الفت  

ياء ا.د.حسي   خزعل رشيد 14  الصباحيه 11 الثانيه thermodynmics lab الفت  

ياء د.مهدي حسن سهيل  15  الصباحيه 21 ثانيهال thermodynmics الفت  

ياء ا.د.امل كاظم جاسم 16  االوىل الكهربائيه والمغناطيسيه الفت  
 

 الصباحيه

ياء م.د.اكرم نوري صادق 17  الصباحيه 16 االوىل Iالميكانيك التحليلي  الفت  

 محمد علي  18
ياء ا.م.د. مصطف   الرابعه مشاري    ع التخرج الفت  

 
 الصباحيه
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ياء بت  م.د.شوكت اسماعيل ج 19 ياء العامه الفت    الصباحيه 10 االوىل فت  

 ا.م.د. اركان رفعة رض   20

ياء  14 الثالثه quntum mechanic الفت  

ياء الصباحيه  3 االوىل .mechanics Lab الفت  

ياء  10 الماجستت   speciel topic الفت  

ياء ا.د.زاهدة احمد دخيل  21  باحيهالص 11 الدكتوراه nuclear physics الفت  

 م.د.عامر عباس رمضان  22
ياء  الصباحيه 11 االوىل مختت  ميكانيك الفت  

ياء  المسائيه 11 االوىل مختت  ميكانيك الفت  

ياء ا.د. حمد رحيم حمود 23  الصباحيه 48 الثالثه البرصيات الفت  

ياء ا.د.اسيا حميد حمد 24 ياء النوويه الفت    الصباحيه 48 الرابعه الفت  

ياء سندس محمود عباس  ا.م.  25  الصباحيه 0 االوىل مختت  الكهربائيه  الفت  

 ا.د. زينب رحيم  مسلم 26
ياء  الصباحيه 22 االوىل   classical  mechanic الفت  

ياء  الصباحيه 2 الدكتوراه صلبه الفت  

 ا.د.افتخار محمود علي  27
ياء  الصباحيه 11 الرابعه solid state physics الفت  

 الصباحيه 3 الماجستت   photoconductivity ياءالفت   

ياء ا.م.د. صبا جواد كاظم 28 مجة المتقدمه الفت    الصباحيه 10 الدكتوراه الت 

 ا.م.د. ثامر حميد خلف 29

ياء  الصباحيه 10 الدكتوراه plasma modeling الفت  

ياء  الصباحيه 10 الماجستت   physics of ionaizing gases الفت  

 الصباحيه 22 الرابعه electromagntic theory ياءالفت   

 ا.م.د.سمر عمران عيىس 30
ياء ياء العامه الفت    الصباحيه 33 االوىل الفت  

ياء ياء النوويه/ التقنيات النوويه الفت    الصباحيه 0 الماجستت   الفت  

ياء ا.م.د.زينب صبيح صادق  31 ياء العامه الفت    الصباحيه 0 االوىل الفت  

ياء م.د. بان مازن  32  الصباحيه 1 الرابعه مختت  الصلبه الفت  

ياء ا.م.د.امت  فيصل عبد االمت   33  الصباحيه 1 االوىل general physics الفت  

ي  34 ياء ا.م.د. اسامه ناطق ناح   الصباحيه 2 الماجستت   photoconductivity الفت  

35 
 ا.م.د. مظفر فؤاد جميل

ياء  الصباحيه 3 االوىل Iلي الميكانيك التحلي الفت  

ياء ياء الحالة الصلبة الفت    الماجستت   فت  
 

 الصباحيه
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36 
 ا.د. عادل خلف حمودي

ياء ياء النوويه الفت    الصباحيه 3 الرابعه الفت  

ياء ه النوويه الفت    الصباحيه 4 الدكتوراه نظرية القشر

ياء ا.د.ميسون فيصل  37  الصباحيه 5 الدكتوراه optoelectronics الفت  

ياء ا.م.د.ايمان مزهر نارص 38  الصباحيه 25 الثالثه statistical mechanics الفت  

ياء م.م. هبه  حسي    عيىس 39 ياء العامه الفت    الصباحيه 30 االوىل مختت  الفت  

40 
 ا.د.فرح طارق

ياء  الصباحيه 10 الدكتوراه  instruments technology الفت  

ياء  الصباحيه 30 الرابعه solar cell الفت  

ياء ا.م.د. بيداء طاهر سيه 41 ياء العامه الفت    الصباحيه 0 االوىل مختت  الفت  

ياء ا.م.د. سهاد عبد الكريم حمدان 42  الصباحيه 0 الثانيه مختت  الذريه الفت  

ياء ا.م.د. سلم محمد حسن 43 ي  الفت  
 الصباحيه 0 الثالثه ميكانيك احصان 

 

ياء عيىسام. طارق طالب  موداينمك الفت    الصباحيه 20 الثانيه مختت  التر

45 
 م.د. عمر عبد السادة علي 

ياء ي  الفت  
اض   الصباحيه 11 المرحلة الرابعة المختت  االفتر

ياء وع التخرج الفت    الصباحيه 0 المرحلة الرابعة مشر

ياء أ.م.د. قضي عدنان عباس 46 ي  الفت  
اض   الصباحيه 0 المرحلة الرابعة المختت  االفتر

ياء م.م. علي خالد عبود 47 ي  الفت  
اض   الصباحيه 0 المرحلة الرابعة المختت  االفتر

ي  48
ياء أ.م.د. أحمد سلمان وصف  ي  الفت  

اض   الصباحيه 0 المرحلة الرابعة المختت  االفتر

 ا.م.د.لمياء خضت  عباس 49

ياء  الصباحيه 0 المرحلة االوىل مباديء الميكانيك الفت  

یا   الصباحيه 0 ماجستت   موضوع خاص /التوصيليه الفائقه ءالفت  

ي  50
 
یاء ا.م.د. علي حسن خرص  الزرف ياء العامه الفت    الصباحيه 30 االوىل الفت  

 ا.د.منال مدحت عبدهللا 51

یاء  الثالثه طاقاات متجدده الفت  
 

 الصباحيه

یاء  الصباحيه 11 الدكتوراه اشباه موصالت الفت  

 كامل جمالا.م.د. رائد   52

یاء ياء العامه الفت    الصباحيه 4 الرابعه الفت  

ياء  الصباحيه 11 الماجستت   Otical fiber and application الفت  

53 
 

ياء  الصباحيه 2 المرحله االوىل General Physics Lab الفت  

ياء ا. م. د. ذکری قاسم  54  هالصباحي 3 االوىل مختت  الكهربائيه والمغناطيسيه الفت  

ياء م. م. رسی صالح مهدی  55 ونکس الفت    الثانيه مختت  الکتر
 

 الصباحيه
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56 
 ا.م.د.وسن زهت  مجيد

ياء  الثالثه الميكانيك الكمي  الفت  
 

 الصباحيه

ياء  الصباحيه 11 الدكتوراه موضوع خاص الفت  

ى عبد الوهاب  57 ياء ا. م. د. بشر موداينمك الفت    صباحيهال 35 الثانيه مختت  التر

58 

 ا.م.د.احمد عباس حسن
ياء  الصباحيه 22 الماجستت   منهجية بحث   الفت  

ياء ي  الفت  
اض   9 الرابعه مختت  افتر

الصباحيه+ 
 المسائیه

59 

 ا.م.د. فالح عبدالحسن مطلك

ياء ي  الفت  
اض   الصباحیه  0 الثالثه  المختت  االفتر

ياء ر والجزیئيه موضوع خاص الفت    الصباحیه  1 ستت  للماج اللت  

ياء اض   الفت    الصباحیه  8 الثالثه المختت  االفتر

ياء ا.د. عصام إبراهيم محمد 60 ي  الفت  
اض   الصباحیه  3 الثالثه المختت  االفتر

61 
 ا. د. سلم مهدی شعبان 

ياء وع الرابع الفت    الصباحیه  2 الرابعه مشر

ياء  الفت  
 

 الصباحیه  1 الدکتوراه
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 ت

 نوع الدراسة المرحلة الموضوع القسم االسم

 عدد الطلبة 

1 

 صباحي الثانية ميكانيك سماوي  الفلك والفضاء ا.د. عبد الرحمن حسين

 

2 

 عليا دكتوراه space dynamic الفلك والفضاء ا.د. عبد الرحمن حسين

 

3 

 احيصب الرابعة Digital Image Processing I الفلك والفضاء أ.د.بشرى قاسم

 

4 

 الفلك والفضاء أ.د.بشرى قاسم
Astronomical Image 

Compression 
 عليا دكتوراه

 

5 

 صباحي الرابعة الفلك االشعاعي الفلك والفضاء م.د.محمد ناجي عبد الحسين ال نجم

 

  صباحي الثالثة البالزما الكونية الفلك والفضاء ا.م.د. االء فاضل احمد 6

  صباحي الثالثة مختبر البالزما الفلك والفضاء ا.م.د. االء فاضل احمد 7

8 

 عليا دكتوراه ExtragalacticAstronomy الفلك والفضاء ا.م.د. االء فاضل احمد

 

9 

 صباحي الثالثة مختبر اساسيات التحسس النائي الفلك والفضاء م.د. ياسر جاسب بخيت

 

  صباحي الرابعة اللغة االنكليزية الفلك والفضاء م.د. امال عبد الحسين  10

   الفلك والفضاء م.د. امال عبد الحسين  11
  صباحي الثالثة الميكانيك االحصائ 
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12 

 صباحي الرابعة 2&1المغناطيسية الشمسية  الفلك والفضاء م.د.هدى شاكر علي

 

13 

 صباحي الثالثة تطبيقات فلكية الفلك والفضاء ا.م.د.رائد نوفي حسان

 

  صباحي الرابعة فيزياء الكواكب لفلك والفضاءا م. د. أنس سلمان طھ 14

  مسائي األولى 1حاسبات  الفلك والفضاء م. د. أنس سلمان طھ 15

  صباحي الرابعة االقمار الصناعية الفلك والفضاء م.د. فؤاد محمود عبدهللا 16

  صباحي الرابعة مختبر النووية االفتراضي الفلك والفضاء م.م. زينب فاضل حسين 17

  صباحي الثانية مختبر مھارات الحاسوب الفلك والفضاء م. حسنين حسن علي 18

  صباحي الثانية مختبر فيزياء النجوم الفلك والفضاء م. حسنين حسن علي 19

20 

 صباحي الرابعة مختبر الفلك الراديوي الفلك والفضاء م. حسنين حسن علي

 

  صباحي الثانية النجومفيزياء  الفلك والفضاء م.د. احمد حسن عبدهلل 21

  صباحي الثانية مختبر فيزياء النجوم الفلك والفضاء م.د. احمد حسن عبدهلل 22

23 

 صباحي الثانية Numerical analysis الفلك والفضاء م.د.عماد كسار

 

  صباحي األولى أساسيات الفلك  الفلك والفضاء ا.م.د.  عبدهللا كامل أحمد  24

  صباحي الثالثة الفلك خارج المجرة الفلك والفضاء ديم.د. حارث سعد مھ 25

  صباحي الرابعة مختبر المعالجة الصورية الفلك والفضاء م. ضياء كمال مھدي 26

  صباحي الثانية مختبر التحليل العددي الفلك والفضاء م. ضياء كمال مھدي 27

  باحيص الرابعة المادة أطياف الفلك والفضاء ا.م.د. سنان حسن علي 28
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  عليا دكتوراه Astro-Mathematics الفلك والفضاء ا.د. خالد عبد الكريم 29

  عليا ماجستير Space Physics الفلك والفضاء ا.د. خالد عبد الكريم 30

  صباحي الثانية Atomic Physics الفلك والفضاء ا.د. خالد عبد الكريم 31

32 

 صباحي الثالثة Galaxies-I الفلك والفضاء م.د. ياسر عزالدين

 

33 

 صباحي الرابعة Digital Image Processing Lab. الفلك والفضاء م.م.رفاه رشيد اسماعيل

 

  صباحي الرابعة Radio Astronomy الفلك والفضاء ا.د. كمال عبود 34

35 

 صباحي الرابعة Cosmology الفلك والفضاء ا.د. سلمان زيدان

 

  صباحي الرابعة -فيزياء النووية الفلك والفضاء ا.م.د. .احمد عبد الرزاق 36

  صباحي الرابعة تقنيات رصدية الفلك والفضاء أ.م.د.وليد ابراهيم ياسين 37

  عليا ماجستير بالزما متقدمة الفلك والفضاء أ.م.د.وليد ابراهيم ياسين 38

39 

 صباحي الثالثة البصريات الفلك والفضاء ا.م.د.احمد كامل احمد

 

40 

 صباحي الثالثة Fundamental of Astronomy الفلك والفضاء د.  دريد عبد السالمم.

 

  صباحي الثالثة مذجة رياضية الفلك والفضاء م.د. رعد فالح  41

  صباحي الثالثة مغناطيسية االرض )اختياري(  الفلك والفضاء ا.د. نجاة محمد رشيد  42

  صباحي عليا methods of writing  الفلك والفضاء ا.د. نجاة محمد رشيد  43

  صباحي الثالثة ساسيات التحسس النائي الفلك والفضاء ا.م.د. بان عبد الرزاق 45
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  صباحي الثانية ديناميكا حرارية  الفلك والفضاء ا.م.د.ابتسام فاضل خنجر 46

 

 ثالثةال االستشعار عن بعد في المستوطنات  التحسس النائي ا.م.د. سندس عبد العباس  1

 

44 

 

 2 دكتوراه مرحلة الدكتوراه /فلك  

 50 المرحلة الرابعة معالجة ملوثات       

 82 المرحلة الثانية Digital image analysis التحسس النائي ا.م.د.بشرى علي احمد 2

 105 المرحلة الثانية الطيف الكهرومغناطيسي التحسس النائي ا.م.د.زهراء نجم عبد األمير  3

 المرحلة الثالثة  االستشعار عن بعد في المستوطنات التحسس النائي 
مشترك مع د.سندس عبد 

 العباس

44 

 

 30 المرحلة الرابعه موارد طبيعية التحسس النائي م.د.احمد عبد الرزاق  4

 Rsgs130 التحسس النائي ا.م.د.عدي حاتم شعبان 5

Special topic(spatial analysis) 

 االولى

 الرابعه

 

54 

34 

 Rsgs130 التحسس النائي م.د.محمد اسماعيل 6

 

 54 االولى مشترك مع د.عدي حاتم

 Arial photography and التحسس النائي أ.د.فيصل غازي محمد 7

photogrammetry 

 67 المرحلة الثالثة
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 82 المرحلة الثالثة تلوث بيئي التحسس النائي ا.م.د.غيداء صبيح  8

 المرحلة الموضوع القسم االسم
عدد 
 الطلبة 

 التقنيات االحيائية د مروج عبد الستار
advanced 

Immunobiotechnology  0 دكتوراه 

 24 ماجستت    Immunobiotechnology  التقنيات االحيائية د مروج عبد الستار

 2 ماجستت   Pathophysiology التقنيات االحيائية د شيماء رزاق

 0 دكتوراه Human genetics حيائيةالتقنيات اال  د محفوظة عباس

 10 ماجستت   Medical genetics التقنيات االحيائية د اسماء محمد

 20 ماجستت   Seminar التقنيات االحيائية د هتاف عبد الملك

 5 ماجستت   Genetic technology التقنيات االحيائية د رنا كاظم

 5 ماجستت   Advanced nanobiotechnology التقنيات االحيائية د ليث احمد

 13 ماجستت   Autoimmune genetics التقنيات االحيائية د ريما محمد

 0 دكتوراه Topics in genetic engineering التقنيات االحيائية د عبد الكريم القزاز

 د علي حسي   ادحية
مركز امراض المناطق 

 16 دكتوراه Topics in genetic engineering الحارة

 Cloning in eukaryotes   10 التقنيات االحيائية لكريم القزازد عبد ا

 Advanced genetic engineering   10 التقنيات االحيائية د عبد الكريم القزاز

 0 دكتوراه وراثة الشطان التقنيات االحيائية د محفوظة عباس

 4 دكتوراه Clinical cytogenetic التقنيات االحيائية د مها فخري

 4 دكتوراه Advanced molecular biology التقنيات االحيائية هاب داودد اي

 10  ماجستت   Antibiotic technology التقنيات االحيائية د خالد جابر

 19 دكتوراه وراثة احياء مجهرية  التقنيات االحيائية د نىه جوزيف

   تت  ماجس medical pathogenic bacteria التقنيات االحيائية د سهاد  سعد
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 الموضوع القسم االسم ت
نظري/ 
 المرحلة عملي 

نوع 
 الدراسة

عدد 
 الطلبة 

1 

ك 1اسس تقنيات احيائية  التقنيات االحيائية د سحر ارحيم حسي     مشتر
المستوى 
ك  االول  26 مشتر

ك 1اسس تقنيات احيائية  التقنيات االحيائية وديان غسان  مشتر
المستوى 
 26   االول

ك 1اسس تقنيات احيائية  التقنيات االحيائية كعلي جبار رش  مشتر
المستوى 
 26   االول

ك 1اسس تقنيات احيائية  التقنيات االحيائية محمد سعد  مشتر
المستوى 
 26   االول

ي عام التقنيات االحيائية د رشا طالب عبد هللا 2  نظري بايولوح 
المستوى 
 9   االول

ي عام ئيةالتقنيات االحيا د ليث احمد يعقوب 3  نظري بايولوح 
المستوى 
 6   االول

ي عام التقنيات االحيائية د ريم وليد يونس 4  نظري بايولوح 
المستوى 
 0   االول

 نظري السالمة و االمن الحيوي التقنيات االحيائية د سهاد سعد محمود 5
المستوى 
ك االول  33 مشتر

6 
 نظري 1رية احياء مجه التقنيات االحيائية د عائدة حسي   ابراهيم

المرحلة 
 115   الثانية

 عملي  1احياء مجهرية  التقنيات االحيائية رند ناف 
المرحلة 
 115   الثانية

7 
 نظري بيئة احياء مجهرية  التقنيات االحيائية د ناظم حسن حيدر 

المرحلة 
 56   الثانية

 نظري بيئة احياء مجهرية  التقنيات االحيائية د وصال سلمان عبد
لة المرح
 56   الثانية

8 
 التقنيات االحيائية د شيماء رزاق ابراهيم

ات  علم االنسجة و التحضت 
 نظري المجهرية

المرحلة 
ك الثانية  100 مشتر

ات  التقنيات االحيائية د علي قاسم خزعل علم االنسجة و التحضت  المرحلة  عملي  ك  100 مشتر
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 الثانية المجهرية

 الحارةمركز امراض المناطق  حنان جواد 
ات  علم االنسجة و التحضت 

 عملي  المجهرية
المرحلة 
ك الثانية  100 مشتر

 التقنيات االحيائية د علي قاسم خزعل 9
ات  علم االنسجة و التحضت 

 عملي  المجهرية
المرحلة 
ي  الثانية

 84 مسان 

10 
د رامينا ميخائيل  

ية  التقنيات االحيائية خوشابا  نظري اللغة االنكلت  
المرحلة 

 45   يةالثان

11 
د هتاف عبد الملك 

 نظري السيطرة البايولوجية التقنيات االحيائية احمد
المرحلة 
 41   الثانية

12 

 نظري السيطرة البايولوجية التقنيات االحيائية د علي عبد الحسي   كاظم
المرحلة 
 41   الثانية

 ينظر  السيطرة البايولوجية التقنيات االحيائية د علي عبد الحسي   كاظم
المرحلة 
 81   الثانية

 عملي  السيطرة البايولوجية التقنيات االحيائية د علي عبد الحسي   كاظم
المرحلة 
 69   الثانية

13 

ي  التقنيات االحيائية د نىه جوزيف قندال
ي جزيئ   نظري بايولوح 

المرحلة 
 40   الثالثة

ي  التقنيات االحيائية د دالل صالح قادر
ي جزيئ   نظري بايولوح 

حلة المر 
 40   الثالثة

ي  التقنيات االحيائية وديان غسان 
ي جزيئ   عملي  بايولوح 

المرحلة 
 40   الثالثة

ي  التقنيات االحيائية محمد سعد
ي جزيئ   عملي  بايولوح 

المرحلة 
 40   الثالثة

14 

ي شوكت  نظري تقنيات احيائية نباتية  التقنيات االحيائية د مؤيد صت 
المرحلة 
 31   الثالثة

 نظري تقنيات احيائية نباتية  التقنيات االحيائية اجد مجيد رشيدد م
المرحلة 
 31   الثالثة

 عملي  تقنيات احيائية نباتية  مركز امراض المناطق الحارة د ميساء كاظم
المرحلة 
 31   الثالثة

 عملي  تقنيات احيائية نباتية  التقنيات االحيائية هيفاء نوري مطر
المرحلة 
 31   الثالثة
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 عملي  تقنيات احيائية نباتية  التقنيات االحيائية سمية سامي هاشم
المرحلة 
 31   الثالثة

15 

د عبد الكريم جاسم 
 نظري فطريات التقنيات االحيائية هاشم

المرحلة 
 21   الثالثة

 نظري فطريات مركز امراض المناطق الحارة د سيناء وليد
المرحلة 
 21   الثالثة

 عملي  فطريات التقنيات االحيائية جاسمهبة عبد الرحمن 
المرحلة 
 21   الثالثة

 عملي  فطريات التقنيات االحيائية لميس محمد رياض
المرحلة 
 21   الثالثة

 عملي  فطريات التقنيات االحيائية زينب انس
المرحلة 
 21   الثالثة

 نظري ينيةالتقنيات الكيموحيوية و الج التقنيات االحيائية د اسماء محمد سعود 16
المرحلة 
 26   الثالثة

 نظري التقنيات الكيموحيوية و الجينية التقنيات االحيائية د رنا كاظم محمد 17
المرحلة 
 32   الثالثة

 عملي  Aتقنيات كيموحيوية عملي  التقنيات االحيائية د علي قاسم خزعل 18
المرحلة 
 17   الثالثة

 عملي  Bقنيات كيموحيوية عملي ت التقنيات االحيائية د علي قاسم خزعل 19
المرحلة 
 18   الثالثة

20 

د مروج عبد الستار 
يا المرضية التقنيات االحيائية محمد  نظري البكتر

المرحلة 
 39   الثالثة

د جنان محمد جواد 
يا المرضية التقنيات االحيائية الصفار  نظري البكتر

المرحلة 
 39   الثالثة

يا المرضية حيائيةالتقنيات اال  د سهاد سعد محمود  عملي  البكتر
المرحلة 
 39   الثالثة

يا المرضية التقنيات االحيائية علياء محمد هادي  عملي  البكتر
المرحلة 
 39   الثالثة

يا المرضية التقنيات االحيائية دنيا مؤيد احمد  عملي  البكتر
المرحلة 
 39   الثالثة

ق اكرم المرحلة  عملي  يا المرضيةالبكتر  مركز امراض المناطق الحارة استت    39 
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 الثالثة

21 

 نظري تقنيات تخمرات التقنيات االحيائية د خالد جابر كاظم
المرحلة 
 11   الثالثة

 عملي  تقنيات تخمرات التقنيات االحيائية د ريم وليد يونس
المرحلة 
 35   الثالثة

 عملي  تقنيات تخمرات التقنيات االحيائية طالب صالح قادر
المرحلة 

 38   لثالثةا

22 

 نظري مباديء الوراثة المناعية التقنيات االحيائية د ابتهال عبد الهادي
المرحلة 
 40   الرابعة

 نظري مباديء الوراثة المناعية التقنيات االحيائية د اسيل شاكر محمود
المرحلة 
 40   الرابعة

 عملي  مباديء الوراثة المناعية التقنيات االحيائية د حني   مؤيد اسماعيل
المرحلة 
 40   الرابعة

 عملي  مباديء الوراثة المناعية مركز امراض المناطق الحارة د علي حافظ عمران
المرحلة 
 40   الرابعة

23 

 نظري زراعة انسجة نباتية التقنيات االحيائية د زينب فرقد
المرحلة 
 20   الرابعة

 عملي  زراعة انسجة نباتية التقنيات االحيائية سمية سامي هاشم
المرحلة 
 20   الرابعة

 عملي  زراعة انسجة نباتية التقنيات االحيائية هبة عبد الرحمن جاسم
المرحلة 
 20   الرابعة

24 

ك Bioformatics التقنيات االحيائية د رشا عبد علي الخالدي  مشتر
المرحلة 
ك الرابعة  29 مشتر

د رامينا ميخائيل 
كمش Bioformatics التقنيات االحيائية خوشابا  تر

المرحلة 
ك الرابعة  29 مشتر

ك Bioformatics التقنيات االحيائية ضياء عبد السالم  مشتر
المرحلة 
ك الرابعة  29 مشتر

ك Bioformatics التقنيات االحيائية علي عطا هللا  مشتر
المرحلة 
ك الرابعة  29 مشتر

 نظري مباديء الهندسة الوراثية  التقنيات االحيائية د ريما محمد عبد 25
المرحلة 
ك الرابعة  9 مشتر
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 نظري مباديء الهندسة الوراثية  التقنيات االحيائية د عبد الكريم القزاز
المرحلة 
ك الرابعة  9 مشتر

 عملي  مباديء الهندسة الوراثية  التقنيات االحيائية د اسيل محمود شاكر
المرحلة 
ك الرابعة  9 مشتر

 عملي  الهندسة الوراثية  مباديء التقنيات االحيائية ضياء عبد السالم
المرحلة 
ك الرابعة  9 مشتر

 عملي  مباديء الهندسة الوراثية  التقنيات االحيائية نور حارث
المرحلة 
ك الرابعة  9 مشتر

ية التقنيات االحيائية د حني   مؤيد اسماعيل 26  نظري اللغة االنكلت  
المرحلة 
 4   الرابعة

27 

 نظري وراثة خلوية ئيةالتقنيات االحيا د محفوظة عباس عمران
المرحلة 
 3   الرابعة 

 نظري وراثة خلوية التقنيات االحيائية د مها فخري مجيد
المرحلة 
 3   الرابعة 

 عملي  وراثة خلوية التقنيات االحيائية د حال عبد الكريم
المرحلة 
 3   الرابعة 

 عملي  وراثة خلوية التقنيات االحيائية د رشا طالب عبد هللا
لة المرح

 3   الرابعة 
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 وحدة ابن سينا للتعليم االلكتروني / كلية العلوم

() لجان الصفوف والتعليم االلكتروني لالقسام  

 االسم  مكان العمل  المنصب    االسم مكان العمل المنصب 
 رئيسا 
 عضوا 
 عضوا
 عضوا
 عضوا
 رئيسا 
 عضوا 

/ مدير وحدة ابن سينا رئيسا  د. االء فاضل احمد  لجنة قسم الفلك والفضاء  
 عضوا 
 عضوا 

 د. لقاء زكي حمادي  لجنة قسم الرياضيات 
 د. محمد عالء عبد االمير  د. احمد حسن عبد هللا 

 م.م. هبة عبد هللا احمد  د. عماد كسار 
 رئيسا  مها احمد 

 عضوا 
 عضوا 
 عضوا 

لجنة قسم التقنيات 
 االحيائية 

يم د .  شيماء رزاق ابراه  
 د. اسيل شاكر محمود بان صباح  

 د.علي علبد الحسين  م. عصون غازي محمد  لحنة قسم الحاسبات 
 هبة عبد الحسن جاسم  د.ميساء ابراهيم 

 رئيسا
 عضوا
 عضوا

 رئيسا  د. زهراء نجم  لجنة قسم التحسس النائي 
 عضوا 
 عضوا
 عضوا

د د. هند حسين عبي لجنة قسم علوم الحياة   

 د. بان جاسم محمد  د. محمد  اسماعيل 

 زينب جاسم جواد  مها فاروق 

 سيف بشير محمد   

 رئيسا  سارة  بيان  موضفة وحدة ابن سينا  عضوا 
 عضوا 
 عضوا 
 عضوا 

 د . علي وليد نعمان  لجنة قسم الكيمياء 

 د. رافد  سعد داود 

 د. سداد عامر دايل 

علي  رنا عبد  

 رئيسا 
 عضوا 

 د. جنان منصور  قسم علم االرض

 شذى فتحي 

 رئيسا 
 عضوا
 عضوا 

 ا.م.د. بيداء  طاهر سية  لجنة قسم الفيزياء 

 م.د. زكريا يحيى سليمان 

 عفاف فاضل سلطان 
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