
 األولجدول النظري للدراسة الصباحية الفصل الدراسي                                                                                  جامعة ميسان

 2021-2022سي للعام الدرا                                                                                             كلية العلوم

 قسم الكيمياء

 2.30-3.30 1.30-2.30 12.30-1.30 11.30-12.30 10.30-11.30 9.30-10.30 8.30-9.30 المرحلة اليوم

 نانو تكنولوجي /أ.د. سالم نعمه )ك( الكتروني    الرابعة األحد
لغة انكليزية/ )ك( 

 أ.م.د. أقبال عبد الكريم

 االثنين
 كيمياء صناعية /م.د. مثنى توفيق علي اسأمه كيمياء حلقية /أ.م.د. الثالثة

لغة انكليزية/ )ك( أ.م.د. أقبال 
 عبد الكريم

  

   تحليل ألي /أ.م. صفاء صبري )ابن سيناء( قصي)جابر( إسراء/ م.د.  حياتيه  

 الثالثاء

 الثانية

الكيمياء الفيزياوية/ أ / م.د. معن عبد الدايم 
 )جابر(

.د. معن عبد الدايم الكيمياء الفيزياوية/ ب / م
 )جابر(

   

الكيمياء العضوية/ ب / أ.م.د. اسامه علي 
 )ابن سيناء(

الكيمياء العضوية/ أ / أ.م.د. اسامه علي )ابن 
 سيناء(

   

 الثالثة
كيمياء فيزاوية/ م.د. حوراء حميد قاعة رقم 

(3) 

رقم  أسماء بدر سبتي. م.د/  العضويهكيمياء 

(3) 

   

   

 ءاألربعا
 الثانية

الكيمياء التحليلية/ ب / أ.م.د. نسرين عبد 
 الكريم )ابن سيناء(

الكيمياء التحليلية/ أ / أ.م.د. نسرين عبد الكريم 
 )ابن سيناء(

   

الكيمياء الالعضوية /أ / م.د. علي طه 
 )جابر(

    الكيمياء الالعضوية / ب / م.د. علي طه )جابر(

   كيمياء بوليمر / ب / أ.م.د. أحمد مجيد )ابن سيناء( )جابر( كريم. علي كيمياء الكم /أ / أ.د الرابعة

 الخميس

 الثانية

    الرياضيات / ب / )ك( الرياضيات / أ / )ك(

اللغة االنكليزية/ب/)ك( أ.م.د. أقبال عبد 
 الكريم

    اللغة االنكليزية/ أ /)ك( أ.م.د. أقبال عبد الكريم

  (3كيمياء عضوية/ أ.م.د. تحسين صدام قاعة رقم )  (3) عالء حسينم. أ./  حياتيهكيمياء  الثالثة

 

 

 

 



 

 للدراسة الصباحية الفصل الدراسي األول العمليجدول                                                                                  جامعة ميسان

 2021-2022للعام الدراسي                                                                                              كلية العلوم

 قسم الكيمياء

 3.30-4.30 2.30-3.30 1.30-2.30 12.30-1.30 11.30-12.30 10.30-11.30 9.30-10.30 8.30-9.30 المرحلة اليوم

 الثانية األحد

أ.م زيدون جواد   مختبر العضوية/   G-A  م.م رشا شاكر الالعضوية/مختبر   G-A    مختبر الفيزياوية /م.د معن عبد الدايم G-B                  

رشا شاكرم.م  مختبر الالعضوية/ G-B   مختبر العضوية /أ.م زيدون جواد  G-F  التحليلية/أ.م.د. نسرين عبد الكريممختبر  G-A   

الكريمنسرين عبدأ.م.د. /التحليليةمختبر   G-C    مختبر الفيزياوية /م.د معن عبد الدايم G-C                  مختبر العضوية /أ.م زيدون جواد  G-E   

مختبر الفيزياوية /م.د معن عبد الدايم   G-D                G-D م.م رشا شاكر مختبر الالعضوية/ مختبر البرمجيات/  أ.م.د.أحمد خلف   G-F   

G-E  /مختبر التحليلية/ أ.م.د. نسرين عبد الكريم أ.م.د.أحمد خلف مختبر البرمجيات G-B G-C مختبر البرمجيات/  أ.م.د.أحمد خلف   

 الثانية االثنين

أ.م زيدون جواد مختبر العضوية /  G-D  / أ.م زيدون جوادمختبر العضوية      G-C  / أ.م زيدون جوادمختبر العضوية    G-B   

   G-C    م.م رشا شاكرمختبر الالعضوية/  G-D    م.م رشا شاكرمختبر الالعضوية/  G-E    رشا شاكرم.م مختبر الالعضوية/ 

مختبر الفيزياوية  /م.د معن عبد الدايم     G-A                 / أ.م.د.نسرين عبدالكريممختبر التحليلية  G-E  ةمختبر التحليلي أ.م.د.نسرين عبدالكريم/  G-D   

مختبر الفيزياوية / م.د معن عبد الدايم     G-F  أ.م.د.نسرين عبدالكريملتحليلية / مختبر ا G-F                    مختبر الفيزياوية / م.د معن عبد الدايم G-E                  

G-B مختبر البرمجيات أ.م.د.أحمد خلف G-A مختبر البرمجيات / م أ.م.د.أحمد خلف   G-F م أ.م.د.أحمد خلف مختبر البرمجيات /   

 الرابعة الثالثاء

A-G  مختبر التحليل اآللي/ أ.م. صفاء صبري C-G  مختبر التحليل اآللي/ أ.م. صفاء صبري -B G مختبر التحليل اآللي/ أ.م. صفاء صبري   

G-B  مختبر الحياتية/ م.د. أسراء قصي G-A   مختبر الحياتية/ م.د. أسراء قصي G-C  اتية/ م.د. أسراء قصيمختبر الحي   

G-C  مختبر بوليمر/ م.د. مثنى توفيق مختبر بوليمر/ م.د. مثنى توفيق  G-B G-A  مختبر بوليمر/ م.د. مثنى توفيق   

 الثالثة األربعاء

G-A     /أ.م. هند مهدي صالحمختبر العضوية G-A   /م.م حسين جمعهمختبر الحياتية G-A  وراء حميدمختبر الفيزياوية/ م.د. ح  

G-B   / م.د. اسماء بدرمختبر الالعضوية G-B  دمختبر الفيزياوية/ م.د. حوراء حمي G-B   /م.م حسين جمعهمختبر الحياتية G-B   /أ.م. هند مهدي صالحمختبر العضوية 

G-C   مختبر الفيزياوية/ م.د. حوراء حميد G-C   /م.د. اسماء بدرمختبر الالعضوية G-C   أ.م. هند مهدي صالحالعضوية/ مختبر G-C   /م.م حسين جمعهمختبر الحياتية 

   G-D /م.م حسين جمعهمختبر الحياتية G-D  مختبر العضوية/ أ.م. هند مهدي صالح G-D   /م.د. اسماء بدرمختبر الالعضوية  

 الرابعة الخميس
G-E مختبر التحليل اآللي/ أ.م. صفاء صبري G-D.مثنى توفيق مختبر بوليمر/ م.د D-G  مختبر التحليل اآللي/ أ.م. صفاء صبري  

G-D  مختبر الحياتية/ م.د. أسراء قصي G-E  مختبر الحياتية/ م.د. أسراء قصي G-E مختبر بوليمر/ م.د. مثنى توفيق  

   مختبر العضويه/م.د.أسماء بدر  G-A مختبر الفيزياويه/م.د. حوراء حميد  G-D الثالثة 

 


