
 2022-2021-الجدول االسبوعي للعام الدراسي   الفصل الثاني 

 

 الصباحية سةاالدر
 

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

 االحد

 كيمياء عضوية

 Aشعبة 

 

 كيمياء عضوية
 Bشعبة 

 

 كيمياء عضوية
 Cشعبة 

 

 الكتروني-عملي  -2حاسبات 
C 

 الكتروني-عملي  -2حاسبات 

 Aشعبة  
 

 الكتروني-عملي - 2حاسبات 

 Bشعبة  

 
 

 حياتياحصاء 
 Bشعبة 

 د علي حافظ

 احصاء حياتي
 Cشعبة 

 د علي حافظ

 احصاء حياتي
 Aشعبة 

 د علي حافظ

  

 الخميس

 حرية و ديموقراطية 
 Cشعبة 

 د انور

 حرية و ديموقراطية 
 Aشعبة 

 د انور

 حرية و ديموقراطية 
 Bشعبة 

 د انور
 اللغة االنكليزية

 Bشعبة 
 

 اللغة االنكليزية

 Cشعبة 
 

 كليزيةاللغة االن

 Aشعبة 
 

 التربية الفنية
 د زيد+د انس

A 

 التربية الفنية
 د زيد+د انس

B 

 التربية الفنية
 د زيد+د انس

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

 الثالثاء

 A1شعبة ِ - -2اسس تقنيات احيائية 

H 102 مختبر 

 نور عبد الجبار +رد غازي + د علي جبا

 B1شعبة   -2اسس تقنيات احيائية 

H 102 مختبر 

 نور عبد الجبار  +د علي جبار 

 C1شعبة  - 2اسس تقنيات احيائية 

H 102 مختبر 

 نور عبد الجبار  +د علي جبار

 B1شعبة  - علم الوراثة

 H 118مختبر 
 د ازهار محمود +  د رنا

 C1شعبة  - علم الوراثة

 H 118مختبر 
 د ازهار محمود +  رنا.د

 A1شعبة  - علم الوراثة

 H 118مختبر 
 د ازهار محمود د اسماء + 

 A2شعبة  - كيمياء عضوية

 قسم الكيمياء

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

 B2شعبة  - كيمياء عضوية

  قسم الكيمياء

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

 C2شعبة  - كيمياء عضوية

  قسم الكيمياء

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

 

 الكتروني-عملي - احصاء حياتي

 C1شعبة  
 د علي حافظ +د دمحم جابر

 الكتروني-عملي - احصاء حياتي

 1Aشعبة  
 د علي حافظ +د دمحم جابر

 الكتروني-عملي - احصاء حياتي

 B1شعبة  
 د علي حافظ +د دمحم جابر

 االربعاء

 A2شعبة ِ - 2اسس تقنيات احيائية 

H 102 مختبر 

 اسيل فخري  + سحرد غازي + د 

 B2شعبة  - 2اسس تقنيات احيائية 

H 102 مختبر 

 اسيل فخري د سحر+ 

 C2شعبة  - 2اسس تقنيات احيائية 

H 102 مختبر 

 اسيل فخري  د سحر +

 B2شعبة  - علم الوراثة
H 104 مختبر 

 + ؟؟؟د رامينا  

 C2شعبة  - علم الوراثة
H 104 مختبر 

 +؟؟؟د رامينا 

 A2شعبة  - علم الوراثة
H 104 مختبر 

 +؟؟؟؟ د اسماء

 A1شعبة  - كيمياء عضوية

  قسم الكيمياء

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

 B1شعبة  - كيمياء عضوية

  قسم الكيمياء

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

 C1شعبة  - كيمياء عضوية

  قسم الكيمياء

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

 

 الكتروني-عملي - احصاء حياتي

 C2شعبة  
  جابرد علي حافظ +د دمحم

 الكتروني-عملي - احصاء حياتي

 A 2شعبة 
 د علي حافظ +د دمحم جابر

 الكتروني-عملي - احصاء حياتي

 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  اليوم

 االثنين

 علم الوراثة

 Bشعبة 
 رناد 

1 

 علم الوراثة

 Cشعبة 
 د رامينا

1 

 علم الوراثة

 Aشعبة 
 د اسماء

1 

 2اسس تقنيات احيائية 

 Aشعبة 
 سحرد 

 2اسس تقنيات احيائية 

 Bشعبة 
 د علي جبار

 2اسس تقنيات احيائية 

 Cشعبة 
 د سحر 
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 ونيرالكت -النظري –المرحلة الثانية 

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

 الخميس

 الكتروني-عملي  -2حاسبات 

 Aشعبة 

 

  الكتروني-عملي  -2حاسبات 

 Cشعبة 

 

 الكتروني –عملي  -2حاسبات 

 Bشعبة 

 

 فسلجة نبات 
 Bشعبة 

 د عالء

 فسلجة نبات
 Aشعبة 

 د مؤيد

 فسلجة نبات
  Cشعبة 

 حسين د 

 طحالب
 Cشعبة 

 د عبد الكريم

 

 طحالب
 Bشعبة 

 عبد الكريمد 

 

 طحالب
 Aشعبة 

 د عبد الكريم
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 حضوريال -النظري –المرحلة الثانية 

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

 االربعاء
 

 2احياء مجهرية 

  Bشعبة
 د عائدة

3 

 2احياء مجهرية 

  Cشعبة
 رشا طاابد 

3 

  

 2احياء مجهرية 

 Aشعبة 

 عائدةد 

3 

 2كيمياء حياتية 
 Aشعبة 

 د لمياء

2 

 2كيمياء حياتية 
  B شعبة

 د لمياء

2 

 2كيمياء حياتية 

 Cشعبة 
 د مهند

2 

 فسلجة حيوان
 Cشعبة 

 شيماء عبد الرزاق د 

5 

 فسجلة حيوان

 Aشعبة 
 د عذراء 

5 

 فسلجة حيوان
 Bشعبة 

 علي قاسم د

5 
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 حضوري -العملي –المرحلة الثانية 
 12:30-2:30 10:30-12:30 8:30-10:30  اليوم

 االحد

 A1شعبة ِ -2احياء مجهرية 
 مختبر االحياء المجهرية

 د جوان  +د عائدة

 B1شعبة  -2احياء مجهرية 
 مختبر االحياء المجهرية

 د جوان++ د رشا طالب 

 C1شعبة  -2احياء مجهرية 
 مختبر االحياء المجهرية

   د جوان + رشا طالبد 

 B1شعبة  -فسلجة حيوان
 ياء الكيممختبر 

 حيدر احمد د عذراء+ + شيماء د 

 C1شعبة  -فسلجة حيوان
 الكيمياء مختبر 

 حيدر احمد+ عذراء د 

 A1شعبة  -فسلجة حيوان
 الكيمياء مختبر 

 + حيدر احمد+ د عذراء علي قاسمد 

 A2شعبة  -2كيمياء حياتية 
 مختبر االنزيمات 

 +رونقلمياء  د

 B2شعبة  -2كيمياء حياتية 
 مات مختبر االنزي

 +رونقلمياء د

 C2شعبة  -2كيمياء حياتية 
 مختبر االنزيمات 

 +رونق لمياء د

 B2شعبة  -فسلجة نبات
 التقنيات النباتية مختبر 
 +هيفاءسمية +د ماجد

 C2شعبة  -فسلجة نبات
 التقنيات النباتية مختبر 
 + سمية+هيفاء د عالء

 A2شعبة  -فسلجة نبات
 التقنيات النباتية مختبر 
 + سمية+هيفاء د مؤيد

 C2شعبة  - طحالب
 الفطريات مختبر 

 هبه+  - د عبد الكريم+ د

 A2شعبة  - طحالب
 الفطريات مختبر 

 هبهد عبد الكريم+ 

 B2شعبة  -طحالب
 الفطريات مختبر 

 هبهد عبد الكريم+ 

 الثالثاء

 A2شعبة ِ -2احياء مجهرية 
 مختبر االحياء المجهرية

 رندنور حارث +عائد ه +د 

 B2شعبة  -2اء مجهرية احي
 مختبر االحياء المجهرية

 رندنور حارث++ عائدةد 

 C2شعبة  -2احياء مجهرية 
 مختبر االحياء المجهرية

 رندنور حارث ++د عائدة 

 B2شعبة  -فسلجة حيوان 
 الكيمياء مختبر 

 + حيدر احمد باسم + د  شيماءد 

 C2شعبة  -فسلجة حيوان
 الكيمياء مختبر 

 + حيدر احمدسم عذراء +د باد 

 A2شعبة  -فسلجة حيوان
 الكيمياء مختبر 

 + حيدر احمد باسم د +  علي قاسم د 

 A1شعبة  -2كيمياء حياتية 
 مختبر المناعه

 د ميساء + + .مهندد 

 B1شعبة  -2كيمياء حياتية 
 لمناعها مختبر

 د ميساء + .مهندد 

 C1شعبة  -2كيمياء حياتية 
 مناعهال مختبر 
 ساء د مي+د مهند 

 B1شعبة  -فسلجة نبات
 التقنيات النباتية مختبر 
 سمية + د حسين+ د ماجد+ 

 C1شعبة  -فسلجة نبات 
 التقنيات النباتية مختبر 

 سمية +  د حسيند عالء+ + 

 A1شعبة  -فسلجة نبات
 التقنيات النباتية مختبر 

 سمية + د حسيند مؤيد+ + 

 C1شعبة  -طحالب
 الفطريات  مختبر

 + زينب انسلكريم+ د عبد ا

 A1شعبة  -طحالب
 الفطريات  مختبر

 د عبد الكريم + زينب انس

 B1شعبة  -طحالب
 الفطريات  مختبر

 د عبد الكريم + زينب انس
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  الكتروني -النظري –المرحلة الثالثة 
 12:30-2:30 10:30-12:30 8:30-10:30  اليوم

 الخميس 

 التقنيات االحيائية الغذائية 

 A شعبة
 د هتاف

 التقنيات االحيائية الغذائية

  C شعبة
 هتاف د 

 التقنيات االحيائية الغذائية

 B شعبة
 د علي عبد الحسين

 التقنيات االحيائية النانوية
 Bشعبة 

 د اسراء

 التقنيات االحيائية النانوية
 Aشعبة 

 د اسراء

 االحيائية النانويةالتقنيات 
 Cشعبة 

 د ليث

    

 السبت 
 نكليزيةاللغة اال

 Cشعبة 
  د,مثنى

  اللغة االنكليزية

 Bشعبة
 مثنىد 

 اللغة االنكليزية
 Aشعبة 

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

 االحد

 مضادات حياتية

 Bشعبة 
 د سهاد

2 

 مضادات حياتية

 Aشعبة 
 د سهاد

2 

 تيةمضادات حيا

 Cشعبة 
 د حنين

2 

 وراثة احياء مجهرية
 Aشعبة 
 د نهى

4 

 مناعهعلم ال
 Cشعبة 

 د.جنان
4 

 مناعهعلم ال
  Bشعبة 

 د.وصال
4 

    

 االربعاء

 مناعهعلم ال
 Aشعبة 

 د.مروج
6 

 وراثة احياء مجهرية 

 Bشعبة 
 د دالل

6  

 

 وراثة احياء مجهرية 

 Cشعبة 

 د ابتهال

6 

 يئيةالتقنيات االحيائية الب
 Bشعبة 

 ناظم د

4 

 التقنيات االحيائية البيئية

 Cشعبة 
 زينب  د

4 

 التقنيات االحيائية البيئية
 Aشعبة 

  زينبد 
4 
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 حضوري -العملي – لثةالمرحلة الثا
 12:30-2:30 10:30-12:30 8:30-10:30  اليوم

 االثنين

 A1شعبة ِ-وراثة احياء مجهرية 
 الجزيئي مختبر 

 دالياوديان+  د.ابتهال++نهىد 

 B1شعبة  - وراثة احياء مجهرية
 الجزيئي مختبر 

 داليا+ وديان+  داللد 

 C1شعبة -وراثة احياء مجهرية 
 الجزيئي مختبر 

 + داليا  + وديانابتهالد 

 B1شعبة  - التقنيات االحيائية البيئية
 البيئةمختبر 

 هيفا+مروة شاكر+ + ينبزد 

 C1شعبة  - يئيةالتقنيات االحيائية الب
 البيئةمختبر 

 +هيفا+ مروة شاكر+  ناظمد 

 A1شعبة  - التقنيات االحيائية البيئية
 البيئةمختبر 

 +هيفا+ مروة شاكر+ زينبد 

 C1شعبة  - مضادات حياتية
 التخمراتمختبر 

  دنيا د سهاد ++  حنيند 

 A1شعبة - مضادات حياتية
 التخمراتمختبر 

  دنيا +  + د حنين  سهادد 

 B1شعبة  - مضادات حياتية
 التخمراتمختبر 

 دنيا + د حنين  + سهادد 

 A2شعبة  -مناعة 
 المناعهمختبر 

 +د وسن عبود+ د وسن وائل  مروجد 

 B2شعبة  -مناعة 
 المناعهمختبر 

 +د وسن عبود+ د وسن وائل  وصالد 

 C2شعبة   -مناعة 
 المناعهمختبر 

 +د وسن عبودد وسن وائل + جنان.د

 B2شعبة  - لتقنيات االحيائية النانويةا
 النانوتكنولوجيمختبر 

 +زيدشيماء حميد +ليث د 

 C2شعبة  - التقنيات االحيائية النانوية
 النانوتكنلوجي مختبر 

 زيد+شيماء حميد  +ليث د

 A2شعبة  - التقنيات االحيائية النانوية
 الناتكنلوجي مختبر 

 زيدشيماء حميد + +-ليث  د

 C2شعبة  - االحيائية الغذائيةالتقنيات 
 الغذائيةمختبر 

   د علي عبد الحسين  +د هتاف 

 A2شعبة  - التقنيات االحيائية الغذائية
 الغذائيةمختبر 

 د دمحم جابر +علي عبد الحسين د 

 B2شعبة  - التقنيات االحيائية الغذائية
 الغذائيةمختبر 

 علي عبد الحسين د + هتافد 

 الثالثاء

 A2شعبة ِ -ء مجهرية وراثة احيا
 الجزيئي مختبر 

 داليا + ودياند.ابتهال++ د نهى

 B2شعبة  -وراثة احياء مجهرية 
 الجزيئي مختبر 

 داليا + وديان+ داللد 

 C2شعبة  -وراثة احياء مجهرية 
 الجزيئي مختبر 

 داليا + وديان+ ابتهالد 

 B2شعبة  - التقنيات االحيائية البيئية
 البيئةمختبر 

  هبه عبد الرحمن  +بزيند 

 C2شعبة  - التقنيات االحيائية البيئية
 البيئةمختبر 

 هبة عبد الرحمن + ناظمد 

 A2شعبة  - التقنيات االحيائية البيئية
 البيئةمختبر 

   هبه عبد الرحمن  +زينب د 

 C2شعبة  - مضادات حياتية
 البيئةمختبر 

 + دنياسهاد  د د حنين +

 A2شعبة  - مضادات حياتية
 البيئةمختبر 

 دنيا + حنين  د +د سهاد

 B2شعبة  - مضادات حياتية
 البيئةمختبر 

 دنيا +  حنين  د +سهاد 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  - التقنيات االحيائية النانوية
 المناعهمختبر 

 + زيد د علي قاسم + اسراء د

 C1شعبة  - التقنيات االحيائية النانوية
 المناعهمختبر 

 +زيدد علي قاسم +اسراءد 

 A1شعبة  - التقنيات االحيائية النانوية
 المناعهمختبر 

  زيد +  اسراء د 

 C1شعبة  - التقنيات االحيائية الغذائية
 الغذائيةمختبر 
  دمحم جابر +د هتاف 

 A1شعبة  - التقنيات االحيائية الغذائية
 الغذائيةمختبر 

 دمحم جابر + علي عبد الحسيند 

 B1شعبة  - التقنيات االحيائية الغذائية
 الغذائيةمختبر 

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

 السبت

 تطبيقات زراعة انسجةحيوانية 
 Aد حال 

 تطبيقات زراعة انسجةحيوانية 
 Cد حال 

 تطبيقات زراعة انسجةحيوانية

 B السهالني رشاد 

 امراض وراثية و تشخيص جزيئي
 B شعبة

 د اسيل  

 امراض وراثية و تشخيص جزيئي

 Aبة شع

 د رشا الخالدي 

 امراض وراثية و تشخيص جزيئي

 Cد رامينا 
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 حضوريال –النظري  –المرحلة الرابعة 
 12:30-2:30 10:30-12:30 8:30-10:30  اليوم

 االحد 

 تطبيقات هندسة وراثية
 Bريما  .د 

6 

 تطبيقات الهندسة الوراثية
 Aشعبة 

 د ريما  

6 

 يةالتقنيات االحيائية الصناع
 Cشعبة 

 ريمد 

3 

 تطبيقات الهندسة الوراثية
 Cعبد الكريم القزاز  د 

5 

 وراثة خلوية

 Bشعبة 
 د محفوظة

5 

 وراثة خلوية

 Aشعبة 
 محفوظةد 

5 

 مشروع

 Aشعبة 

 

 وراثة خلوية

  Cشعبة

 د مها 

3 

 التقنيات االحيائية الصناعية
 Bشعبة 

6 
  خالدد 

    

 
 
 

 االثنين 

 
 

 
 
 

 ائية الصناعيةالتقنيات االحي

 Aشعبة 
 د خالد

6 
 

 مشروع

B 

 مشروع 

C 
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 حضوري -العملي –المرحلة الرابعة 
 
 
  اليوم

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

 االربعاء

 A1شعبة ِ-تطبيقات الهندسة الوراثية 

 الهندسة الوراثيةمختبر 

 مي رضا+ نور حارثد .  + ريماد 

 B1عبة ِش-تطبيقات الهندسة الوراثية 

 الهندسة الوراثيةمختبر 

 مي رضا+ نور حارثد. +ريماد 

 C1 شعبة -تطبيقات الهندسة الوراثية 

 الهندسة الوراثيةمختبر 

 مي رضا+ نور حارث د.+عبد الكريم القزاز د 

 B1شعبة  - وراثة خلوية ,

 زراعه االنسجة الحيوانيةمختبر 

  داليا+ د علي حافظ  +حفوظة د م

 A 1شعبة  -  وراثة خلوية,

 زراعه االنسجة الحيوانيةمختبر 

 اليا+ د د علي حافظ + حفوظةد م

 B 2شعبة  - وراثة خلوية 

 زراعه االنسجة الحيوانيةمختبر 

 اليا+د د علي حافظ  + حفوظة د م

 شعبة –امراض وراثية و تشخيص جزيئي 

 C1مختبر المناعه/ 

 +د فرح ثامر شيماء عبد الفتاحد  + اسيل د 

شعبة  -اض وراثية و تشخيص جزيئي امر

B2مختبر المناعه/ 

 +د فرح ثامرشيماء عبد الفتاحد  +سيلاد 

 شعبة  -امراض وراثية و تشخيص جزيئي 

A1مختبر المناعه/ 

 +د فرح ثامر شيماء عبد الفتاحد  +رشا الخالدي   د

 B2شعبة  - تطبيقات زراعه انسجة حيوانية  
 H 116مختبر 

  راهيم د مروه ابد حال +

 C2شعبة  - تطبيقات زراعه انسجة حيوانية 
 H 116مختبر 

 د مروه ابراهيم د حال +

 A2شعبة  - تطبيقات زراعه انسجة حيوانية 
 H 116مختبر 

 +د مروه ابراهيم د حال 

شعبة -التقنيات االحيائية الصناعية   A2 

 مختبر التخمرات

 زينب انس + د ريم

 C 1شعبة  - التقنيات االحيائية الصناعية
 مختبر التخمرات

 زينب انس+  د ريم

 C2شعبة  - التقنيات االحيائية الصناعية
 التخمراتمختبر 

 زينب انس + د ريم

 الخميس

 A2شعبة ِ-تطبيقات الهندسة الوراثية 

 الهندسة الوراثيةمختبر 

 نور حارث + ريما  د

 B2شعبة ِ-تطبيقات الهندسة الوراثية 

 الهندسة الوراثيةمختبر 

 + نور حارث ريماد 

 C2 شعبة -تطبيقات الهندسة الوراثية 

 الهندسة الوراثيةمختبر 

 + نور حارثد عبد الكريم القزاز 

 C1شعبة  - وراثة خلوية ,

 زراعه االنسجة الحيوانيةمختبر 

 مروه ابراهيم د  + +ها مد 

  C2شعبة  - وراثة خلوية ,

 زراعه االنسجة الحيوانيةمختبر 

 وه ابراهيم مرد + +ها مد

 A 2شعبة  - وراثة خلوية 

 زراعه االنسجة الحيوانيةمختبر 

 مروه ابراهيمد + +ها د م

 C2شعبة  -امراض وراثية و تشخيص جزيئي 

 مختبر المناعه

 د وسن عبود  رشا الخالدي  + د

 شعبة  -امراض وراثية و تشخيص جزيئي 

 A2/مختبر المناعه

 د وسن عبود د.رامينا+

 شعبة  -ة و تشخيص جزيئي امراض وراثي

B1مختبر المناعه/ 

 د وسن عبود  +رامينا  د 

 B1شعبة  - تطبيقات زراعه انسجة حيوانية  
  الجزيئي مختبر 

 د رشا السهالني +د حال

 A1شعبة  - تطبيقات زراعه انسجة حيوانية 
 الجزيئيمختبر 

 د رشا السهالني +د حال 

  C1ة شعب - تطبيقات زراعه انسجة حيوانية  
 الجزيئيمختبر 

 د رشا السهالني +د حال

 A1شعبة  - التقنيات االحيائية الصناعية
 التخمراتمختبر 

 نور عبد الجبار  + د ريم د خالد + 

 B1شعبة  - التقنيات االحيائية الصناعية
 التخمراتمختبر 

 نور عبد الجبار +د ريم د خالد + 

 B2شعبة  - التقنيات االحيائية الصناعية
 التخمراتتبر مخ

 نور عبد الجبار+ د ريم د خالد + 

   



 2022-2021-الجدول االسبوعي للعام الدراسي   الفصل الثاني 

 
  

 

 

  



 2022-2021-الجدول االسبوعي للعام الدراسي   الفصل الثاني 

 

 



 2022-2021-الجدول االسبوعي للعام الدراسي   الفصل الثاني 

 

  



 2022-2021-الجدول االسبوعي للعام الدراسي   الفصل الثاني 

 

 

  



 2022-2021-الجدول االسبوعي للعام الدراسي   الفصل الثاني 

 

 

  



 2022-2021-الجدول االسبوعي للعام الدراسي   الفصل الثاني 

 

  



 2022-2021-الجدول االسبوعي للعام الدراسي   الفصل الثاني 

 

 

  



 2022-2021-الجدول االسبوعي للعام الدراسي   الفصل الثاني 

 

 

  



 2022-2021-الجدول االسبوعي للعام الدراسي   الفصل الثاني 

 

 


