
 2022-2021-الجدول االسبوعي للعام الدراسي   الفصل الثاني 
 

 الصباحیة سةاالدر
 

 الكتروني -النظري  –المرحلة االولى 
 12:30-2:30 10:30-12:30 8:30-10:30  الیوم

 االحد

 كیمیاء عضویة
 Aشعبة 
 

 كیمیاء عضویة
 Bشعبة 
 

 كیمیاء عضویة
 Cشعبة 
 

 الكتروني-عملي  -2حاسبات 
C 

 الكتروني-عملي  -2حاسبات 
 Aشعبة  

 

 الكتروني-عملي - 2حاسبات 
 Bشعبة  

 
 

 حیاتياحصاء 
 Bشعبة 

 د علي حافظ

 احصاء حیاتي
 Cشعبة 

 د علي حافظ

 احصاء حیاتي
 Aشعبة 

 د علي حافظ
  

 الخمیس

 حریة و دیموقراطیة 
 Cشعبة 
 د انور

 حریة و دیموقراطیة 
 Aشعبة 

 د انور

 حریة و دیموقراطیة 
 Bشعبة 

 د انور
 اللغة االنكلیزیة

 Bشعبة 
 

 اللغة االنكلیزیة
 Cشعبة 
 

 كلیزیةاللغة االن
 Aشعبة 
 

 التربیة الفنیة
 د زید+د انس

A 

 التربیة الفنیة
 د زید+د انس

B 

 التربیة الفنیة
 د زید+د انس

C 
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 حضوري -العملي –المرحلة االولى 
 12:30-2:30 10:30-12:30 8:30-10:30  الیوم

 الثالثاء

 A1شعبة ِ - -2اسس تقنیات احیائیة 
H 102 مختبر 

 نور عبد الجبار +رد غازي + د علي جبا

 B1شعبة   -2اسس تقنیات احیائیة 
H 102 مختبر 

 نور عبد الجبار  +د علي جبار 

 C1شعبة  - 2اسس تقنیات احیائیة 
H 102 مختبر 

 نور عبد الجبار  +د علي جبار
 B1شعبة  - علم الوراثة
 H 118مختبر 

 د ازھار محمود +  د رنا

 C1شعبة  - علم الوراثة
 H 118مختبر 

 د ازھار محمود +  رنا.د

 A1شعبة  - علم الوراثة
 H 118مختبر 
 د ازھار محمود د اسماء + 

 A2شعبة  - كیمیاء عضویة
 قسم الكیمیاء

-----+------+------- 

 B2شعبة  - كیمیاء عضویة
  قسم الكیمیاء

-----+------+------- 

 C2شعبة  - كیمیاء عضویة
  قسم الكیمیاء

-----+------+------- 

 
 الكتروني-عملي - احصاء حیاتي

 C1شعبة  
 د علي حافظ +د دمحم جابر

 الكتروني-عملي - احصاء حیاتي
 1Aشعبة  

 د علي حافظ +د دمحم جابر

 الكتروني-عملي - احصاء حیاتي
 B1شعبة  

 د علي حافظ +د دمحم جابر

 االربعاء

 A2شعبة ِ - 2اسس تقنیات احیائیة 
H 102 مختبر 

 اسیل فخري  + سحرد غازي + د 

 B2شعبة  - 2اسس تقنیات احیائیة 
H 102 مختبر 

 اسیل فخري د سحر+ 

 C2شعبة  - 2اسس تقنیات احیائیة 
H 102 مختبر 

 اسیل فخري  د سحر +
 B2شعبة  - علم الوراثة

H 104 مختبر 
 + ؟؟؟د رامینا  

 C2شعبة  - علم الوراثة
H 104 مختبر 

 +؟؟؟د رامینا 

 A2شعبة  - علم الوراثة
H 104 مختبر 

 +؟؟؟؟ د اسماء
 A1شعبة  - كیمیاء عضویة

  قسم الكیمیاء
-----+------+------- 

 B1شعبة  - كیمیاء عضویة
  قسم الكیمیاء

-----+------+------- 

 C1شعبة  - كیمیاء عضویة
  قسم الكیمیاء

-----+------+------- 

 
 الكتروني-عملي - احصاء حیاتي

 C2شعبة  
  جابرد علي حافظ +د دمحم

 الكتروني-عملي - احصاء حیاتي
 A 2شعبة 

 د علي حافظ +د دمحم جابر

 الكتروني-عملي - احصاء حیاتي
 B2شعبة  

 د علي حافظ +د دمحم جابر
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 حضوري -النظري  –المرحلة االولى 
 12:30-2:30 10:30-12:30 8:30-10:30  الیوم

 االثنین

 علم الوراثة
 Bشعبة 

 رناد 
1 

 علم الوراثة
 Cشعبة 

 د رامینا
1 

 علم الوراثة
 Aشعبة 

 د اسماء
1 

 2اسس تقنیات احیائیة 
 Aشعبة 

 سحرد 

 2اسس تقنیات احیائیة 
 Bشعبة 

 د علي جبار

 2اسس تقنیات احیائیة 
 Cشعبة 

 د سحر 
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 ونيرالكت -النظري –المرحلة الثانیة 
 12:30-2:30 10:30-12:30 8:30-10:30  الیوم

 الخمیس

 الكتروني-عملي  -2حاسبات 
 Aشعبة 
 

  الكتروني-عملي  -2حاسبات 
 Cشعبة 
 

 الكتروني –عملي  -2حاسبات 
 Bشعبة 
 

 فسلجة نبات 
 Bشعبة 

 د عالء

 فسلجة نبات
 Aشعبة 

 د مؤید

 فسلجة نبات
  Cشعبة 

 حسین د 
 طحالب
 Cشعبة 

 د عبد الكریم
 

 طحالب
 Bشعبة 

 عبد الكریمد 
 

 طحالب
 Aشعبة 

 د عبد الكریم
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 حضوريال -النظري –المرحلة الثانیة 
 12:30-2:30 10:30-12:30 8:30-10:30  الیوم

 االربعاء
 

 2احیاء مجھریة 
  Bشعبة

 د عائدة
3 

 2احیاء مجھریة 
  Cشعبة

 رشا طاابد 
3 

  
 2احیاء مجھریة 

 Aشعبة 
 عائدةد 

3 
 2كیمیاء حیاتیة 

 Aشعبة 
 د لمیاء
2 

 2كیمیاء حیاتیة 
  B شعبة

 د لمیاء
2 

 2كیمیاء حیاتیة 
 Cشعبة 

 د مھند
2 

 فسلجة حیوان
 Cشعبة 

 شیماء عبد الرزاق د 
5 

 فسجلة حیوان
 Aشعبة 

 د عذراء 
5 

 فسلجة حیوان
 Bشعبة 

 علي قاسم د
5 
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 حضوري -العملي –المرحلة الثانیة 
 12:30-2:30 10:30-12:30 8:30-10:30  الیوم

 االحد

 A1شعبة ِ -2احیاء مجھریة 
 مختبر االحیاء المجھریة

 د جوان  +د عائدة

 B1شعبة  -2احیاء مجھریة 
 مختبر االحیاء المجھریة

 د جوان++ د رشا طالب 

 C1شعبة  -2احیاء مجھریة 
 مختبر االحیاء المجھریة

   د جوان + رشا طالبد 
 B1شعبة  -فسلجة حیوان

 یاء الكیممختبر 
 حیدر احمد د عذراء+ + شیماء د 

 C1شعبة  -فسلجة حیوان
 الكیمیاء مختبر 

 حیدر احمد+ عذراء د 

 A1شعبة  -فسلجة حیوان
 الكیمیاء مختبر 

 + حیدر احمد+ د عذراء علي قاسمد 
 A2شعبة  -2كیمیاء حیاتیة 

 مختبر االنزیمات 
 +رونقلمیاء  د

 B2شعبة  -2كیمیاء حیاتیة 
 مات مختبر االنزی

 +رونقلمیاء د

 C2شعبة  -2كیمیاء حیاتیة 
 مختبر االنزیمات 

 +رونق لمیاء د
 B2شعبة  -فسلجة نبات

 التقنیات النباتیة مختبر 
 +ھیفاءسمیة +د ماجد

 C2شعبة  -فسلجة نبات
 التقنیات النباتیة مختبر 
 + سمیة+ھیفاء د عالء

 A2شعبة  -فسلجة نبات
 التقنیات النباتیة مختبر 
 + سمیة+ھیفاء د مؤید

 C2شعبة  - طحالب
 الفطریات مختبر 

 ھبھ+  - د عبد الكریم+ د

 A2شعبة  - طحالب
 الفطریات مختبر 

 ھبھد عبد الكریم+ 

 B2شعبة  -طحالب
 الفطریات مختبر 

 ھبھد عبد الكریم+ 

 الثالثاء

 A2شعبة ِ -2احیاء مجھریة 
 مختبر االحیاء المجھریة

 رندنور حارث +عائد ه +د 

 B2شعبة  -2اء مجھریة احی
 مختبر االحیاء المجھریة

 رندنور حارث++ عائدةد 

 C2شعبة  -2احیاء مجھریة 
 مختبر االحیاء المجھریة

 رندنور حارث ++د عائدة 
 B2شعبة  -فسلجة حیوان 

 الكیمیاء مختبر 
 + حیدر احمد باسم + د  شیماءد 

 C2شعبة  -فسلجة حیوان
 الكیمیاء مختبر 

 + حیدر احمدسم عذراء +د باد 

 A2شعبة  -فسلجة حیوان
 الكیمیاء مختبر 

 + حیدر احمد باسم د +  علي قاسم د 
 A1شعبة  -2كیمیاء حیاتیة 

 مختبر المناعھ
 د میساء + + .مھندد 

 B1شعبة  -2كیمیاء حیاتیة 
 لمناعھا مختبر

 د میساء + .مھندد 

 C1شعبة  -2كیمیاء حیاتیة 
 مناعھال مختبر 
 ساء د می+د مھند 

 B1شعبة  -فسلجة نبات
 التقنیات النباتیة مختبر 
 سمیة + د حسین+ د ماجد+ 

 C1شعبة  -فسلجة نبات 
 التقنیات النباتیة مختبر 

 سمیة +  د حسیند عالء+ + 

 A1شعبة  -فسلجة نبات
 التقنیات النباتیة مختبر 

 سمیة + د حسیند مؤید+ + 
 C1شعبة  -طحالب
 الفطریات  مختبر

 + زینب انسلكریم+ د عبد ا

 A1شعبة  -طحالب
 الفطریات  مختبر

 د عبد الكریم + زینب انس

 B1شعبة  -طحالب
 الفطریات  مختبر

 د عبد الكریم + زینب انس
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  الكتروني -النظري –المرحلة الثالثة 
 12:30-2:30 10:30-12:30 8:30-10:30  الیوم

 الخمیس 

 التقنیات االحیائیة الغذائیة 
 A شعبة

 د ھتاف

 التقنیات االحیائیة الغذائیة
  C شعبة

 ھتاف د 

 التقنیات االحیائیة الغذائیة
 B شعبة

 د علي عبد الحسین
 التقنیات االحیائیة النانویة

 Bشعبة 
 د اسراء

 التقنیات االحیائیة النانویة
 Aشعبة 

 د اسراء

 االحیائیة النانویةالتقنیات 
 Cشعبة 
 د لیث

    

 السبت 
 نكلیزیةاللغة اال

 Cشعبة 
  د,مثنى

  اللغة االنكلیزیة
 Bشعبة

 مثنىد 

 اللغة االنكلیزیة
 Aشعبة 

 مثنى د 
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  حضوريال -النظري –المرحلة الثالثة 
 12:30-2:30 10:30-12:30 8:30-10:30  الیوم

 االحد

 مضادات حیاتیة
 Bشعبة 

 د سھاد
2 

 مضادات حیاتیة
 Aشعبة 

 د سھاد
2 

 تیةمضادات حیا
 Cشعبة 

 د حنین
2 

 وراثة احیاء مجھریة
 Aشعبة 
 د نھى

4 

 مناعھعلم ال
 Cشعبة 

 د.جنان
4 

 مناعھعلم ال
  Bشعبة 

 د.وصال
4 

    

 االربعاء

 مناعھعلم ال
 Aشعبة 

 د.مروج
6 

 وراثة احیاء مجھریة 
 Bشعبة 
 د دالل

6  
 

 وراثة احیاء مجھریة 
 Cشعبة 

 د ابتھال
6 

 یئیةالتقنیات االحیائیة الب
 Bشعبة 

 ناظم د
4 

 التقنیات االحیائیة البیئیة
 Cشعبة 

 زینب  د
4 

 التقنیات االحیائیة البیئیة
 Aشعبة 

  زینبد 
4 
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 حضوري -العملي – لثةالمرحلة الثا
 12:30-2:30 10:30-12:30 8:30-10:30  الیوم

 االثنین

 A1شعبة ِ-وراثة احیاء مجھریة 
 الجزیئي مختبر 

 دالیاودیان+  د.ابتھال++نھىد 

 B1شعبة  - وراثة احیاء مجھریة
 الجزیئي مختبر 

 دالیا+ ودیان+  داللد 

 C1شعبة -وراثة احیاء مجھریة 
 الجزیئي مختبر 

 + دالیا  + ودیانابتھالد 
 B1شعبة  - التقنیات االحیائیة البیئیة

 البیئةمختبر 
 ھیفا+مروة شاكر+ + ینبزد 

 C1شعبة  - یئیةالتقنیات االحیائیة الب
 البیئةمختبر 

 +ھیفا+ مروة شاكر+  ناظمد 

 A1شعبة  - التقنیات االحیائیة البیئیة
 البیئةمختبر 

 +ھیفا+ مروة شاكر+ زینبد 
 C1شعبة  - مضادات حیاتیة

 التخمراتمختبر 
  دنیا د سھاد ++  حنیند 

 A1شعبة - مضادات حیاتیة
 التخمراتمختبر 

  دنیا +  + د حنین  سھادد 

 B1شعبة  - مضادات حیاتیة
 التخمراتمختبر 

 دنیا + د حنین  + سھادد 
 A2شعبة  -مناعة 

 المناعھمختبر 
 +د وسن عبود+ د وسن وائل  مروجد 

 B2شعبة  -مناعة 
 المناعھمختبر 

 +د وسن عبود+ د وسن وائل  وصالد 

 C2شعبة   -مناعة 
 المناعھمختبر 

 +د وسن عبودد وسن وائل + جنان.د
 B2شعبة  - لتقنیات االحیائیة النانویةا

 النانوتكنولوجيمختبر 
 +زیدشیماء حمید +لیث د 

 C2شعبة  - التقنیات االحیائیة النانویة
 النانوتكنلوجي مختبر 

 زید+شیماء حمید  +لیث د

 A2شعبة  - التقنیات االحیائیة النانویة
 الناتكنلوجي مختبر 

 زیدشیماء حمید + +-لیث  د
 C2شعبة  - االحیائیة الغذائیةالتقنیات 

 الغذائیةمختبر 
   د علي عبد الحسین  +د ھتاف 

 A2شعبة  - التقنیات االحیائیة الغذائیة
 الغذائیةمختبر 

 د دمحم جابر +علي عبد الحسین د 

 B2شعبة  - التقنیات االحیائیة الغذائیة
 الغذائیةمختبر 

 علي عبد الحسین د + ھتافد 

 الثالثاء

 A2شعبة ِ -ء مجھریة وراثة احیا
 الجزیئي مختبر 

 دالیا + ودیاند.ابتھال++ د نھى

 B2شعبة  -وراثة احیاء مجھریة 
 الجزیئي مختبر 

 دالیا + ودیان+ داللد 

 C2شعبة  -وراثة احیاء مجھریة 
 الجزیئي مختبر 

 دالیا + ودیان+ ابتھالد 
 B2شعبة  - التقنیات االحیائیة البیئیة

 البیئةمختبر 
  ھبھ عبد الرحمن  +بزیند 

 C2شعبة  - التقنیات االحیائیة البیئیة
 البیئةمختبر 

 ھبة عبد الرحمن + ناظمد 

 A2شعبة  - التقنیات االحیائیة البیئیة
 البیئةمختبر 

   ھبھ عبد الرحمن  +زینب د 
 C2شعبة  - مضادات حیاتیة
 البیئةمختبر 

 + دنیاسھاد  د د حنین +

 A2شعبة  - مضادات حیاتیة
 البیئةمختبر 

 دنیا + حنین  د +د سھاد

 B2شعبة  - مضادات حیاتیة
 البیئةمختبر 

 دنیا +  حنین  د +سھاد د 
 A1شعبة  -مناعة 

 H 103مختبر 
 + د وسن عبودد وسن وائل+ د مروج

 B1شعبة  - مناعة
 H 103مختبر 

 +د وسن عبود وائل  وسن د +  وصالد 

 C1شعبة  -مناعة 
 H 103مختبر 

 +د وسن عبود  وائل  وسن+ د  جناند 
 

 B1شعبة  - التقنیات االحیائیة النانویة
 المناعھمختبر 

 + زید د علي قاسم + اسراء د

 C1شعبة  - التقنیات االحیائیة النانویة
 المناعھمختبر 

 +زیدد علي قاسم +اسراءد 

 A1شعبة  - التقنیات االحیائیة النانویة
 المناعھمختبر 

  زید +  اسراء د 
 C1شعبة  - التقنیات االحیائیة الغذائیة

 الغذائیةمختبر 
  دمحم جابر +د ھتاف 

 A1شعبة  - التقنیات االحیائیة الغذائیة
 الغذائیةمختبر 

 دمحم جابر + علي عبد الحسیند 

 B1شعبة  - التقنیات االحیائیة الغذائیة
 الغذائیةمختبر 

 دمحم جابر+ + ھتافد 
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 الكتروني -لنظري ا –المرحلة الرابعة 
 12:30-2:30 10:30-12:30 8:30-10:30  الیوم

 السبت
 تطبیقات زراعة انسجةحیوانیة 

 Aد حال 
 تطبیقات زراعة انسجةحیوانیة 

 Cد حال 
 تطبیقات زراعة انسجةحیوانیة

 B السھالني رشاد 
 امراض وراثیة و تشخیص جزیئي

 B شعبة
 د اسیل  

 امراض وراثیة و تشخیص جزیئي
 Aبة شع

 د رشا الخالدي 

 امراض وراثیة و تشخیص جزیئي
 Cد رامینا 
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 حضوريال –النظري  –المرحلة الرابعة 
 12:30-2:30 10:30-12:30 8:30-10:30  الیوم

 االحد 

 تطبیقات ھندسة وراثیة
 Bریما  .د 

6 

 تطبیقات الھندسة الوراثیة
 Aشعبة 

 د ریما  
6 

 یةالتقنیات االحیائیة الصناع
 Cشعبة 

 ریمد 
3 

 تطبیقات الھندسة الوراثیة
 Cعبد الكریم القزاز  د 

5 

 وراثة خلویة
 Bشعبة 

 د محفوظة
5 

 وراثة خلویة
 Aشعبة 

 محفوظةد 
5 

 مشروع
 Aشعبة 
 

 وراثة خلویة
  Cشعبة

 د مھا 
3 

 التقنیات االحیائیة الصناعیة
 Bشعبة 
6 

  خالدد 
    
 
 
 

 االثنین 
 
 
 
 
 

 ائیة الصناعیةالتقنیات االحی
 Aشعبة 

 د خالد
6 

 

 مشروع
B 

 مشروع 
C 

 

 

 

 

 

 



 2022-2021-الجدول االسبوعي للعام الدراسي   الفصل الثاني 
 

 حضوري -العملي –المرحلة الرابعة 
 
 
  الیوم

10:30-8:30 12:30-10:30 2:30-12:30 

 االربعاء

 A1شعبة ِ-تطبیقات الھندسة الوراثیة 
 الھندسة الوراثیةمختبر 

 مي رضا+ نور حارثد .  + ریماد 

 B1عبة ِش-تطبیقات الھندسة الوراثیة 
 الھندسة الوراثیةمختبر 

 مي رضا+ نور حارثد. +ریماد 

 C1 شعبة -تطبیقات الھندسة الوراثیة 
 الھندسة الوراثیةمختبر 

 مي رضا+ نور حارث د.+عبد الكریم القزاز د 
 B1شعبة  - وراثة خلویة ,

 زراعھ االنسجة الحیوانیةمختبر 
  دالیا+ د علي حافظ  +حفوظة د م

 A 1شعبة  -  وراثة خلویة,
 زراعھ االنسجة الحیوانیةمختبر 

 الیا+ د د علي حافظ + حفوظةد م

 B 2شعبة  - وراثة خلویة 
 زراعھ االنسجة الحیوانیةمختبر 

 الیا+د د علي حافظ  + حفوظة د م
 شعبة –امراض وراثیة و تشخیص جزیئي 

 C1مختبر المناعھ/ 
 +د فرح ثامر شیماء عبد الفتاحد  + اسیل د 

شعبة  -اض وراثیة و تشخیص جزیئي امر
B2مختبر المناعھ/ 

 +د فرح ثامرشیماء عبد الفتاحد  +سیلاد 

 شعبة  -امراض وراثیة و تشخیص جزیئي 
A1مختبر المناعھ/ 

 +د فرح ثامر شیماء عبد الفتاحد  +رشا الخالدي   د
 B2شعبة  - تطبیقات زراعھ انسجة حیوانیة  

 H 116مختبر 
  راھیم د مروه ابد حال +

 C2شعبة  - تطبیقات زراعھ انسجة حیوانیة 
 H 116مختبر 

 د مروه ابراھیم د حال +

 A2شعبة  - تطبیقات زراعھ انسجة حیوانیة 
 H 116مختبر 

 +د مروه ابراھیم د حال 
شعبة -التقنیات االحیائیة الصناعیة   A2 

 مختبر التخمرات
 زینب انس + د ریم

 C 1شعبة  - التقنیات االحیائیة الصناعیة
 مختبر التخمرات

 زینب انس+  د ریم

 C2شعبة  - التقنیات االحیائیة الصناعیة
 التخمراتمختبر 

 زینب انس + د ریم

 الخمیس

 A2شعبة ِ-تطبیقات الھندسة الوراثیة 
 الھندسة الوراثیةمختبر 

 نور حارث + ریما  د

 B2شعبة ِ-تطبیقات الھندسة الوراثیة 
 الھندسة الوراثیةمختبر 

 + نور حارث ریماد 

 C2 شعبة -تطبیقات الھندسة الوراثیة 
 الھندسة الوراثیةمختبر 

 + نور حارثد عبد الكریم القزاز 
 C1شعبة  - وراثة خلویة ,

 زراعھ االنسجة الحیوانیةمختبر 
 مروه ابراھیم د  + +ھا مد 

  C2شعبة  - وراثة خلویة ,
 زراعھ االنسجة الحیوانیةمختبر 

 وه ابراھیم مرد + +ھا مد

 A 2شعبة  - وراثة خلویة 
 زراعھ االنسجة الحیوانیةمختبر 
 مروه ابراھیمد + +ھا د م

 C2شعبة  -امراض وراثیة و تشخیص جزیئي 
 مختبر المناعھ

 د وسن عبود  رشا الخالدي  + د

 شعبة  -امراض وراثیة و تشخیص جزیئي 
 A2/مختبر المناعھ

 د وسن عبود د.رامینا+

 شعبة  -ة و تشخیص جزیئي امراض وراثی
B1مختبر المناعھ/ 

 د وسن عبود  +رامینا  د 
 B1شعبة  - تطبیقات زراعھ انسجة حیوانیة  

  الجزیئي مختبر 
 د رشا السھالني +د حال

 A1شعبة  - تطبیقات زراعھ انسجة حیوانیة 
 الجزیئيمختبر 

 د رشا السھالني +د حال 

  C1ة شعب - تطبیقات زراعھ انسجة حیوانیة  
 الجزیئيمختبر 

 د رشا السھالني +د حال
 A1شعبة  - التقنیات االحیائیة الصناعیة

 التخمراتمختبر 
 نور عبد الجبار  + د ریم د خالد + 

 B1شعبة  - التقنیات االحیائیة الصناعیة
 التخمراتمختبر 

 نور عبد الجبار +د ریم د خالد + 

 B2شعبة  - التقنیات االحیائیة الصناعیة
 التخمراتتبر مخ

 نور عبد الجبار+ د ریم د خالد + 
   


