
 

 الفصل الدراسي األول –الجدول األسبوعي  

 شعبة أ المرحلة األولى

 الرابط مدرس المادة  المادة الوقت  اليوم 

 األحد 

 https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=2916 د. جاسب غازي  التربية اإلسالمية  10.30  – 8.30

 https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1490 خضير  فاتن. م .م العامة الزراعة 12.30 –  10.30

12.30  – 2.30    

 االثنين 

 https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1488 جمعة  لؤي. م .م اإلنسان  حقوق 10.30  – 8.30

 https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1494 شريف  حسنين. م .م األساس  التعليم 12.30 –  10.30

12.30  – 2.30    

 الثالثاء 

 مختبر الكيمياء )حضوري(  زبير  سجى. م .م   العملي –الكيمياء  10.30  – 8.30

 مختبر اإلحياء )حضوري(  عبد  بيداء. م .م  العملي –  الحيوان علم 12.30 –  10.30

12.30  – 2.30    

 األربعاء 

 )حضوري(  3القاعة رقم   زبير  سجى. م .م )النظري(  الكيمياء 10.30  – 8.30

 )حضوري(  3القاعة رقم   عبد  بيداء. م .م الحيوان  علم 12.30 –  10.30

 )حضوري(  3القاعة رقم   رمضان  حسن. م .م ت الرياضيا 2.30 –  12.30

 الخميس 

8.30 –  10.30    

 https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1493 شيماء جاسم . م .م العام  النفس علم 12.30 –  10.30

12.30  – 2.30    

 

https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=2916
https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1490
https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1488
https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1494
https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1493


 

 الفصل الدراسي األول –الجدول األسبوعي  

 المرحلة األولى شعبة ب 

 الرابط مدرس المادة  المادة الوقت  اليوم 

 األحد 

 https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1490 خضير  فاتن. م .م العامة الزراعة 10.30  – 8.30

 https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=2916 د. جاسب غازي  التربية اإلسالمية  12.30 –  10.30

12.30  – 2.30    

 االثنين 

 https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1494 شريف  حسنين. م .م األساس  التعليم 10.30  – 8.30

 https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1488 جمعة  لؤي. م .م اإلنسان  حقوق 12.30 –  10.30

12.30  – 2.30    

 الثالثاء 

 مختبر اإلحياء )حضوري(  عبد  بيداء. م .م )العملي(  الحيوان علم 10.30  – 8.30

 مختبر الكيمياء )حضوري(  زبير  سجى. م .م الكيمياء )العملي(  12.30 –  10.30

12.30  – 2.30    

 األربعاء 

 )حضوري(  3القاعة رقم   رمضان  حسن. م .م ت الرياضيا 10.30  – 8.30

 )حضوري(  3القاعة رقم   زبير  سجى. م .م   النظري – الكيمياء 12.30 –  10.30

 )حضوري(  3القاعة رقم   عبد  بيداء. م .م النظري  - الحيوان علم 2.30 –  12.30

 الخميس 

 https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1493 شيماء جاسم . م .م العام  النفس علم 10.30  – 8.30

10.30  – 12.30    

12.30  – 2.30    

 

https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1490
https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=2916
https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1494
https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1488
https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1493


 

 الفصل الدراسي األول –الجدول األسبوعي  

 اإلحياء -المرحلة الثانية 

 الرابط مدرس المادة  المادة الوقت  اليوم 

 األحد 

 )حضوري(  4القاعة رقم   فاتن عباس . م .م الفايروسات  10.30  – 8.30

 )حضوري(  4القاعة رقم   طعمة  سارة. م الخلية  علم 12.30 –  10.30

 )حضوري(  4القاعة رقم   نمارق هادي . م المجهرية  اإلحياء 2.30 –  12.30

 االثنين 

 )حضوري(  مختبر اإلحياء  طعمة  سارة. م .م الخلية العملي  علم 10.30  – 8.30

 )حضوري(  مختبر اإلحياء  نمارق هادي . د  المجهرية  اإلحياء 12.30 –  10.30

12.30  – 2.30    

 الثالثاء 

 https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1507 سرورعلي . م .م العربية  اللغة 10.30  – 8.30

 https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1508 م. م. عباس فيصل  الحاسبات  12.30 –  10.30

12.30  – 2.30    

 األربعاء 

 https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1509 عبود  دجلة. م .م المصطلحات  علم 10.30  – 8.30

 https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1511 محمد  صبا. م .م والتلوث   البيئة 12.30 –  10.30

 https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1511 محمد  صبا. م .م  والتلوث   البيئة 2.30 –  12.30

 الخميس 

 https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1556 صبري  انس. م النفسية  الصحة 10.30  – 8.30

 https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1512 شريف  حسنين. م .م التربوي  النفس علم 12.30 –  10.30

12.30  – 2.30    

 

https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1507
https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1508
https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1509
https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1511
https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1511
https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1556
https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1512


 

 الفصل الدراسي األول –الجدول األسبوعي  

 الفيزياء -المرحلة الثانية 

 الرابط مدرس المادة  المادة الوقت  اليوم 

 األحد 

 )حضوري(  3القاعة رقم   مصطفى خالد . م .م والتكامل  التفاضل 10.30  – 8.30

 )حضوري(  3القاعة رقم   هديل صالح . د  الحرارة 12.30 –  10.30

 )حضوري(  3القاعة رقم   هديل صالح . د  الموجية  الحركة 2.30 –  12.30

 االثنين 

 )حضوري(  ياء الفيزمختبر  صالح  هديل. د  العملي -الحرارة 10.30  – 8.30

10.30  – 12.30 
  -الموجية الحركة

 العملي
 )حضوري(  ياء الفيزمختبر  صالح  هديل. د 

  محمد  صبا. م .م العملي - والتلوث   البيئة 2.30 –  12.30

 الثالثاء 

 https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1557 محمد  صبا. م .م والتلوث   البيئة 10.30  – 8.30

 https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1553 سرورعلي . م .م العربية  اللغة 12.30 –  10.30

 https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1554 م. م. عباس فيصل  الحاسبات  2.30 –  12.30

 األربعاء 

8.30 –  10.30    

 https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1555 عبود  دجلة. م .م المصطلحات  علم 12.30 –  10.30

 https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1557 محمد  صبا. م .م والتلوث   البيئة 2.30 –  12.30

 الخميس 

 https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1551 عدي علي . د  المواد  خواص  10.30  – 8.30

 w.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1556https://ww صبري  انس. م النفسية  الصحة 12.30 –  10.30

 https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1558 شريف  حسنين. م .م التربوي  النفس علم 2.30 –  12.30

 

https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1557
https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1553
https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1554
https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1555
https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1557
https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1551
https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1556
https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1558


 

 الفصل الدراسي األول –الجدول األسبوعي  

 الكيمياء  -المرحلة الثانية 

 الرابط مدرس المادة  المادة الوقت  اليوم 

 األحد 

 )حضوري(  5القاعة رقم   م. م. نور عبد األمير  1التحليلية   10.30  – 8.30

 )حضوري(  5القاعة رقم   مصطفى خالد . م .م والتكامل  التفاضل 12.30 –  10.30

 )حضوري(  5القاعة رقم   م. م. زهراء مطر  1الالعضوية  2.30 –  12.30

 االثنين 

 )حضوري(   ياءالكيم مختبر  م. م. زهراء مطر  العملي -1الالعضوية  10.30  – 8.30

 )حضوري(   ياءالكيم مختبر  عبد األمير م. م. نور  العملي  -1التحليلية   12.30 –  10.30

12.30  – 2.30    

 الثالثاء 

 https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1554 م. م. عباس فيصل  الحاسبات  10.30  – 8.30

 https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1557 محمد  صبا. م .م والتلوث   البيئة 12.30 –  10.30

 https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1553 سرورعلي . م .م العربية  اللغة 2.30 –  12.30

 األربعاء 

 https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1555 عبود  دجلة. م .م المصطلحات  علم 10.30  – 8.30

10.30  – 12.30    

 https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1557 محمد  صبا. م .م والتلوث   البيئة 2.30 –  12.30

 الخميس 

 https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1558 شريف  حسنين. م .م التربوي  النفس علم 10.30  – 8.30

10.30  – 12.30    

 https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1556 صبري  انس. م النفسية  الصحة 2.30 –  12.30

 

https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1554
https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1557
https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1553
https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1555
https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1557
https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1558
https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1556


 

 الفصل الدراسي األول –الجدول األسبوعي  

 شعبة أ اإلحياء –المرحلة الثالثة 

 الرابط مدرس المادة  المادة الوقت  اليوم 

 األحد 

 https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1528 كاظم  حنان. م التربوية التقنيات 10.30  – 8.30

 https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1523 صبيح  ريام. م النباتي  اإلنتاج 12.30 –  10.30

 https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1523 صبيح  ريام. م النباتي  اإلنتاج 2.30 –  12.30

 االثنين 

 https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1529 قاسم  وسن. مأ.  التربوي  البحث منهج 10.30  – 8.30

 https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1527 سمير سرى. م .م التصنيف 12.30 –  10.30

12.30  – 2.30    

 الثالثاء 

 )حضوري(  3القاعة رقم   صبا محمد . م .م الحياتية الكيمياء 10.30  – 8.30

 )حضوري(  3القاعة رقم   ىسمير ى سر. م .م الطفيليات  12.30 –  10.30

 )حضوري(  3القاعة رقم   بيح ص ريام. م النبات  فسلجة 2.30 –  12.30

 األربعاء 

 )حضوري(  مختبر اإلحياء  ىسمير ى سر. م .م العملي  -الطفيليات  10.30  – 8.30

 )حضوري(  اإلحياء مختبر  صبيح  ريام. م .م العملي  - النبات فسلجة 12.30 –  10.30

12.30  – 2.30    

 الخميس 

 https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1525 محمد جاسم . م .أ والفطريات الطحالب 10.30  – 8.30

 https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1525 محمد جاسم . م .أ والفطريات الطحالب 12.30 –  10.30

 https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1529 قاسم  وسن. مأ.  التربوي  البحث منهج 2.30 –  12.30

 

https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1528
https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1523
https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1523
https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1529
https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1527
https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1525
https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1525
https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1529


 

 الفصل الدراسي األول –الجدول األسبوعي  

 اإلحياء شعبة ب  –المرحلة الثالثة 

 الرابط مدرس المادة  المادة الوقت  اليوم 

 األحد 

 https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1523 صبيح  ريام. م النباتي  اإلنتاج 10.30  – 8.30

 https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1528 كاظم  حنان. م التربوية التقنيات 12.30 –  10.30

 https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1523 صبيح  ريام. م النباتي  اإلنتاج 2.30 –  12.30

 االثنين 

 https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1527 سمير سرى. م .م التصنيف 10.30  – 8.30

 https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1529 قاسم  وسن. مأ.  التربوي  البحث منهج 12.30 –  10.30

12.30  – 2.30    

 الثالثاء 

 )حضوري(  4القاعة رقم   سميرى سر. م .م الطفيليات  10.30  – 8.30

 )حضوري(  4القاعة رقم   بيح ص ريام. م النبات  فسلجة 12.30 –  10.30

 )حضوري(  4القاعة رقم   صبا محمد . م .م الحياتية الكيمياء 2.30 –  12.30

 األربعاء 

 )حضوري(  مختبر اإلحياء  صبيح  ريام. م .م العملي  - النبات فسلجة 10.30  – 8.30

 )حضوري(  مختبر اإلحياء  سميرى سر. م .م العملي  -الطفيليات  12.30 –  10.30

12.30  – 2.30    

 الخميس 

 https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1529 قاسم  وسن. مأ.  التربوي  البحث منهج 10.30  – 8.30

 https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1525 محمد جاسم . م .أ والفطريات الطحالب 12.30 –  10.30

 https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1525 محمد جاسم . م .أ والفطريات الطحالب 2.30 –  12.30

 

https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1523
https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1528
https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1523
https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1527
https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1529
https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1529
https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1525
https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1525


 

 الفصل الدراسي األول –الجدول األسبوعي  

 شعبة أ الفيزياء –المرحلة الثالثة 

 الرابط مدرس المادة  المادة الوقت  اليوم  

 األحد 

 https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1574 قاسم  وسن. مأ.  التربوي  البحث  منهج 10.30  – 8.30

 https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1572 مصطفى خالد . م .م الفيزيائية  الكيمياء 12.30 –  10.30

12.30  – 2.30    

 االثنين 

 https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1568 محمد  علي. د  الكهربائية  10.30  – 8.30

 https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1573 كاظم  حنان. م التربوية  التقنيات  12.30 –  10.30

12.30  – 2.30    

 الثالثاء 

 )حضوري(  1القاعة رقم   علي  عدي. د  الكمية 10.30  – 8.30

 )حضوري(  1القاعة رقم   مهدي علي. د  النسبية  12.30 –  10.30

 )حضوري(  1القاعة رقم   حيدرغازي . د  الذرية 2.30 –  12.30

 األربعاء 

 مختبر الفيزياء )حضوري(  محمد  علي. د  العملي  -الكهربائية 10.30  – 8.30

 مختبر الفيزياء )حضوري(  د. حيدر غازي  العملي - الذرية 12.30 –  10.30

12.30  – 2.30    

 الخميس 

8.30 –  10.30    

 https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1574 قاسم  وسن. مأ.  التربوي  البحث  منهج 12.30 –  10.30

12.30  – 2.30    

 

https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1574
https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1572
https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1568
https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1573
https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1574


 

 الفصل الدراسي األول –الجدول األسبوعي  

 الفيزياء شعبة ب  –المرحلة الثالثة 

 الرابط مدرس المادة  المادة الوقت  اليوم  

 األحد 

 https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1572 مصطفى خالد . م .م الفيزيائية  الكيمياء 10.30  – 8.30

 https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1574 قاسم  وسن. مأ.  التربوي  البحث  منهج 12.30 –  10.30

12.30  – 2.30    

 االثنين 

 https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1573 كاظم  حنان. م التربوية  التقنيات  10.30  – 8.30

 https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1568 محمد  علي. د  الكهربائية  12.30 –  10.30

12.30  – 2.30    

 الثالثاء 

 )حضوري(  2القاعة رقم   مهدي علي. د  النسبية  10.30  – 8.30

 )حضوري(  2القاعة رقم   حيدرغازي . د  الذرية 12.30 –  10.30

 )حضوري(  2القاعة رقم   علي  عدي. د  الكمية 2.30 –  12.30

 األربعاء 

 مختبر الفيزياء )حضوري(  محمد  علي. د  العملي  -الكهربائية 10.30  – 8.30

 مختبر الفيزياء )حضوري(  د. حيدر غازي  العملي - الذرية 12.30 –  10.30

12.30  – 2.30    

 الخميس 

8.30 –  10.30    

 https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1574 قاسم  وسن. مأ.  التربوي  البحث  منهج 12.30 –  10.30

12.30  – 2.30    

 

https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1572
https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1574
https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1573
https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1568
https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1574


 

 الفصل الدراسي األول –الجدول األسبوعي  

 شعبة أ اإلحياء –المرحلة الرابعة 

 الرابط مدرس المادة  المادة الوقت  اليوم  

 األحد 

 مختبر اإلحياء )حضوري(  وسن جعفر . د  العملي  -الوراثة 10.30  – 8.30

 )حضوري(  1القاعة رقم   جبار رملة. د . العلوم  تدريس طرائق 12.30 –  10.30

12.30  – 2.30    

 االثنين 

 )حضوري(  1القاعة رقم   م. نمارق هادي  المصول واللقاحات  10.30  – 8.30

 )حضوري(  1القاعة رقم   وسن جعفر . د  الوراثة  12.30 –  10.30

12.30  – 2.30    

 الثالثاء 

8.30 –  10.30    

10.30  – 12.30 
  والكتب  المناهج

 المدرسية
 https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1544 جبار رملة. د 

12.30  – 2.30    

 األربعاء 

 https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1542 عذافة زينب . م.م العربية  اللغة 10.30  – 8.30

 https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1543 فيصل عباس . م .م لحاسبات ا 12.30 –  10.30

12.30  – 2.30    

 الخميس 

 https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1541 احمد شهاب . د  الغذائية  الصناعات  10.30  – 8.30

 :www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1545https// كاظم  حنان. م واإلشراف  اإلدارة 12.30 –  10.30

12.30  – 2.30 
 الغذائية الصناعات 

 العملي
  احمد شهاب . د 

 

https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1544
https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1542
https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1543
https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1541
https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1545


 

 الفصل الدراسي األول –الجدول األسبوعي  

 اإلحياء شعبة ب  –المرحلة الرابعة 

 الرابط مدرس المادة  المادة الوقت  اليوم  

 األحد 

 )حضوري(  2القاعة رقم   جبار رملة. د . العلوم  تدريس طرائق 10.30  – 8.30

 مختبر اإلحياء )حضوري(  وسن جعفر . د  العملي  -الوراثة 12.30 –  10.30

12.30  – 2.30    

 االثنين 

 )حضوري(  2القاعة رقم   م. نمارق هادي  المصول واللقاحات  10.30  – 8.30

 )حضوري(  2القاعة رقم   وسن جعفر . د  الوراثة  12.30 –  10.30

12.30  – 2.30    

 الثالثاء 

8.30 –  10.30 
  والكتب  المناهج

 المدرسية
 https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1544 جبار رملة. د 

10.30  – 12.30    

12.30  – 2.30    

 األربعاء 

 https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1543 فيصل عباس . م .م لحاسبات ا 10.30  – 8.30

 https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1542 عذافة زينب . م.م العربية  اللغة 12.30 –  10.30

12.30  – 2.30    

 الخميس 

 https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1545 كاظم  حنان. م واإلشراف  اإلدارة 10.30  – 8.30

 https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1541 احمد شهاب . د  الغذائية  الصناعات  12.30 –  10.30

12.30  – 2.30 
 الغذائية الصناعات 

 العملي
  احمد شهاب . د 

 

https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1544
https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1543
https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1542
https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1545
https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1541


 

 الفصل الدراسي األول –الجدول األسبوعي  

 شعبة أ  الفيزياء –المرحلة الرابعة 

 الرابط مدرس المادة  المادة الوقت  اليوم  

 األحد 

 )حضوري( مختبر الفيزياء  عدي علي . د  العملي -الليزر 10.30  – 8.30

10.30  – 12.30    

12.30  – 2.30 
  تدريس طرائق

 العلوم 
 )حضوري(  3القاعة رقم   جبار رملة. د .

 االثنين 

 )حضوري(  3القاعة رقم   علي  عدي. د  الليزر 10.30  – 8.30

 )حضوري(  3القاعة رقم   محمد  علي. د  الكهرومغناطيسية  12.30 –  10.30

12.30  – 2.30    

 الثالثاء 

 https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1587 عذافة زينب . م.م العربية  اللغة 10.30  – 8.30

10.30  – 12.30    

 https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1590 كاظم  حنان. م واإلشراف  اإلدارة 2.30 –  12.30

 األربعاء 

 https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1586 احمد شهاب . د  الغذائية  الصناعات  10.30  – 8.30

10.30  – 12.30 
 الغذائية الصناعات 

 العملي
  احمد شهاب . د 

12.30  – 2.30 
  والكتب  المناهج

 المدرسية
 https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1589 جبارة رمل. د 

 الخميس 

8.30 –  10.30    

10.30  – 12.30    

 https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1588 فيصل عباس . م .م لحاسبات ا 2.30 –  12.30

 

https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1587
https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1590
https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1586
https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1589
https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1588


 

 الفصل الدراسي األول –الجدول األسبوعي  

 الفيزياء شعبة ب  –المرحلة الرابعة 

 الرابط مدرس المادة  المادة الوقت  اليوم  

 األحد 

 )حضوري(  4القاعة رقم   محمد  علي. د  الكهرومغناطيسية  10.30  – 8.30

 )حضوري( مختبر الفيزياء  عدي علي . د  العملي -الليزر 12.30 –  10.30

12.30  – 2.30    

 االثنين 

8.30 –  10.30 
  تدريس طرائق

 العلوم 
 )حضوري(  4القاعة رقم   جبار رملة. د .

 )حضوري(  4القاعة رقم   علي  عدي. د  الليزر 12.30 –  10.30

12.30  – 2.30    

 الثالثاء 

 https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1590 كاظم  حنان. م واإلشراف  اإلدارة 10.30  – 8.30

10.30  – 12.30    

 https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1587 عذافة زينب . م.م العربية  اللغة 2.30 –  12.30

 األربعاء 

8.30 –  10.30    

10.30  – 12.30 
 الغذائية الصناعات 

 العملي
  احمد شهاب . د 

 https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1586 احمد شهاب . د  الغذائية  الصناعات  2.30 –  12.30

 الخميس 

8.30 –  10.30 
  والكتب  المناهج

 المدرسية
 https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1589 جبارة رمل. د 

 https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1588 فيصل عباس . م .م لحاسبات ا 12.30 –  10.30

12.30  – 2.30    

 

https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1590
https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1587
https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1586
https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1589
https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1588

