
 كلية العلوم     

 قسم علوم الحياة 

 الدراسات الصباحية
    

2021/2022لطلبة قسم علوم الحياة )الفصل الدراسي االول( للعام الدراسي  الحضوري وااللكتروني جدول الدروس االسبوعي      

ايام  المرحلة الوقت

2.30-12.30 االسبوع  10.30-12.30  8.30-10.30  
)قاعة القسم( الشعبة االولى /نظري/  كيمياء تحليلية  

)                            ( 

 اللغة العربية الكتروني  الشعبة الثانية

)                       ( 

FCC =Meeting ID/ firstbio2020 

الشعبة االولى ) قاعة القسم( احياء حيوان نظري /  

 )أ.د.زينب عبدالجبار رضا(

 حقوق االنسان الكتروني  الشعبة الثانية

 )م.م.زهراء فهد طارش (

FCC =Meeting ID/ firstbio2020 

)قاعة القسم(/ الشعبة االولى  نظريفيزياء حياتية   

)                            ( 

 رياضيات  الكتروني الشعبة الثانية

(                                    )  

FCC =Meeting ID/ firstbio2020 

 االحد االولى

)قاعة الكندي( 6 مجموعةشريح نبات ت  

(م.رغد داود عبدالواحد)م.  

()مختبر الحياتية 2 مجموعة 1كيمياء حياتية   

 )م.د.وفاء علي رحيم(

(الحشرات)م. 1 مجموعةمجاميع نباتية    

  )دبلوم عال خير هللا فرحان(

 

(الكندي)قاعة  -الشعبة االولى- تشريح نبات نظري  

يح كريم(م.صادق صب م.سمر جاسم محمد+)  

 

(ابن الهيثم)قاعة الشعبة الثانية -الفقريات نظري  

 )م.د.احمد سعيد محمد(

 

()مختبر الحشرات 1 مجموعةحشرات    

 )م.زينب جاسم محمد(

)مختبر البيئة(  5 مجموعةالفقريات    

 )م.م.علي عيدان جخيور(

)مختبر المجهرية( 4 مجموعة 1احياء مجهرية  

( م.م.هبة نعيم ضيغم)   

نبات()مختبر ال 3 مجموعةمجاميع نباتية    

  )دبلوم عال خير هللا فرحان(

 الثانية 

()م.المجهرية 2 مجموعةفسلجة احياء مجهرية    

 )م.م.هبة نعيم ضيغم (

()م.البيئة  1 مجموعةبيئة    

 )م.م.هدى حلو علي(

()م.االنسجة  4 مجموعة ابتدائيات عملي   

 )م.م.علي عيدان جخيور(

()م.الفسلجة 3  مجموعة فسلجة حيوان   

(رائد صدام ماضي)م.م.  

)م.الحشرات( 1 مجموعةبيولوجيا الخلية   

+دبلوم م.د.محمد كامل حساني  + م.د.حسن سالم حسون)

 عال خير هللا فرحان(

)م.النبات(  4 مجموعةفطريات     

م.م.ندى فاضل عباس()  

3 مجموعةاجنة  )م.االنسجة(  

م.م.حوراء جبار محمد()  

)م.الفسلجة( 2 مجموعةن فسلجة حيوا  

(.رائد صدام ماضي)م.م  

)قاعة الكندي(اجنه نظري  

 )أ.م.د.علي خلف علي(

 الثالثة

 اللغة االنكليزية  الكتروني

 )م.م.مريم نعيم(

FCC(Meeting ID:fourthbio2020) 

 منهج بحث  الكتروني 

()أ.د.علي عبدالواحد قاسم  
FCC(Meeting ID:fourthbio2020) 

 الرابعة  

()م.الحشرات  3 مجموعةاحياء حيوان   

م.م.ايمان علي حسين(م.د.محمد كامل حساني +)  

2 مجموعةكيمياء تحليلية   

)                        ( 

()قاعة القسم(  1  مجموعةفيزياء حياتية   

(                                             )  

6 مجموعة 1حاسبات    )م.الحاسبات(  

م.زينب سعد كرم ( )م.م.رواء حمزة علي +  

)م.النبات( 4 مجموعةسالمة وامن بايولوجي   

  )                           (  

)م.الحشرات( 2 مجموعةاحياء حيوان   

م.م.ايمان علي حسين(م.د.محمد كامل حساني +)  

1 مجموعةكيمياء تحليلية   

)                        ( 

()قاعة القسم 6 مجموعةفيزياء حياتية    

(                                                  )  

5 مجموعة 1حاسبات  )م.الحاسبات(  

 )م.م.رواء حمزة علي + م.زينب سعد كرم (

)م.النبات(  3 مجموعةسالمة وامن بايولوجي   

 )                                    ( 

1 مجموعةاحياء حيوان  )م.الحشرات(  

 )م.م.ايمان علي حسين(

6 مجموعةياء تحليلية كيم  

)                        ( 

()قاعة القسم 5 مجموعةفيزياء حياتية   

(                                             )  

4 مجموعة 1حاسبات  )م.الحاسبات(  

 )م.م.رواء حمزة علي + م.زينب سعد كرم (

 سالمة وامن بايولوجي مجموعة 2)              (

        (                     )  

 االثنين االولى 

 اللغة االنكليزية  الكتروني-الشعبة االولى

( م.د.حسن سالم حسون)  

FCC(meeting ID:secondbio2020) 

 كيمياء حياتية1 الكتروني-الشعبة الثانية

 )أ.م.عالء حسين خنوبة (

FCC(meeting ID:secondbio2021) 

 كيمياء حياتية1 الكتروني-الشعبة االولى

 )أ.م.عالء حسين خنوبة (

FCC(meeting ID:secondbio2020) 

 مجاميع نباتية الكتروني -الشعبة الثانية

(د.نيران عدنان عباس) م.  

FCC(meeting ID:secondbio2021) 

 مجاميع نباتية الكتروني -الشعبة االولى

(د.نيران عدنان عباس) م.  

FCC(meeting ID:secondbio2020) 

 اللغة االنكليزية  الكتروني-الشعبة الثانية

( م.د.حسن سالم حسون)  

FCC(meeting ID:secondbio2021) 

 الثانية

)م.البيئة(  2  مجموعةابتدائيات     

 )م.م.علي عيدان جخيور(

(االنسجة)م.  4 مجموعةاجنة    

 )م.م.حوراء جبار محمد(

)م.المجهرية( 1  مجموعةفسلجة احياء مجهرية   

 )م.م.هبة نعيم ضيغم(

 

(المجهرية)م.  3 مجموعةفسلجة احياء مجهرية   

 )م.م.هبة نعيم ضيغم (

)م.البيئة(  1  مجموعةابتدائيات   

 )م.م.علي عيدان جخيور(

2  مجموعةاجنة  )م.االنسجة(  

 )م.م.حوراء جبار محمد(

(المجهرية)م. 4 مجموعةفسلجة احياء مجهرية    

 )م.م.هبة نعيم ضيغم (

3 ةمجموعابتدائيات  )م.البيئة(  

 )م.م.علي عيدان جخيور(

()م.النبات  2 مجموعة بيولوجيا الخلية  

+دبلوم عال د.حسن سالم حسونم.م.د.محمد كامل حساني +)

 خير هللا فرحان(

1  مجموعةاجنة  )م.االنسجة(  

 )م.م.حوراء جبار محمد(

 الثالثة

)قاعة البن الهيثم( بيولوجي جزيئي نظري  

شير كاظم()أ.م.د.صالح حسن فرج+م.ابتسام ب  

)قاعة البن الهيثم(تطور وتنوع احيائي نظري  

 )ا.م.د.صالح حسن جازع(

 

()قاعة الكندي 1  مجموعةتطور وتنوع احيائي   

(م.باحث لقاء ياسين كريم   )  

(التقنية )م. 3 مجموعةبكتريا مرضية    

 )م.م.مروة عيدالحسين حسان(

()م.الجزيئي 2 مجموعةبيولوجي جزيئي    

نون()م.شيماء ربيع بع  

 

 

 الرابعة



سالمة وامن بايولوجي 

الثانية )قاعة القسم/ الشعبة   

)                      ( 

/ سالمة وامن بايولوجي 

)قاعةالقسم( الشعبة االولى  

)                                ( 

/ الشعبة االولى رياضيات الكتروني    

)                        ( 

FCC =Meeting ID/ firstbio2020 

 حاسبات 1 الكتروني الشعبة الثانية 

(                                    )  

FCC =Meeting ID/ firstbio2021 

 الثالثاء االولى

 

 

 

 

 

 

 

 

4 مجموعةحشرات   )م.الحشرات(  

 )م.زينب جاسم محمد(

3 مجموعةتشريح نبات  )قاعة ابن الهيثم(  

 )م.رغد داود عبدالواحد(

()م.البيئة  2 مجموعةالفقريات   

 )م.م.علي عيدان جخيور(

1 مجموعةاحياء مجهرية  )م.المجهرية(  

( م.م.هبة نعيم ضيغم)   

()م.النبات  6 مجموعةمجاميع نباتية   

  )دبلوم عال خير هللا فرحان(

5 مجموعة 1كيمياء حياتية  
 )م.د.وفاء علي رحيم(

3 مجموعةحشرات   )م.الحشرات(  

 )م.زينب جاسم محمد(

)قاعة ابن الهيثم( 2 مجموعةتشريح نبات   

 )م.رغد داود عبدالواحد(

()م.البيئة  1 مجموعةالفقريات   

 )م.م.علي عيدان جخيور(

()م.المجهرية  6 مجموعةاحياء مجهرية   

( م.م.هبة نعيم ضيغم)   

()م.النبات  5 مجموعةمجاميع نباتية   

  )دبلوم عال خير هللا فرحان(

    4 مجموعة 1كيمياء حياتية
 )م.د.وفاء علي رحيم(

)م.الحشرات(  2 مجموعةحشرات   

 )م.زينب جاسم محمد(

1 مجموعةتشريح نبات  )قاعة ابن الهيثم(  

 )م.رغد داود عبدالواحد(

()م.البيئة  6 مجموعةالفقريات   

 )م.م.علي عيدان جخيور(

()م.المجهرية 5 مجموعةاحياء مجهرية    

( م.م.هبة نعيم ضيغم)   

4 مجموعةاميع نباتية مج ) م.النبات(  

 )دبلوم عال خير هللا فرحان(

(التقنية)م.  3 مجموعة 1كيمياء حياتية  

 )م.د.وفاء علي رحيم(

 الثانية

(الكندي)قاعة  بيولوجيا الخلية نظري  

 )ا.م.د.ميثم عبدالكاظم دراغ(

 

)قاعة الكندي(فطريات نظري  

 )ا.د.علي عبدالواحد قاسم(

(ة الكندي)قاع نظري حضوري فسلجة حيوان  

 )ا.د.احمد عبود خليفة(

 

 الثالثة

 تقنية حيوية الكتروني 

 )أ.م.د.رشيد رحيم حتيت+م.د.ابتسام بشير كاظم(

FCC(Meeting ID:fourthbio2020) 

 الرابعة 

 اللغة العربية الكتروني  الشعبة االولى

)                       ( 

FCC =Meeting ID/ firstbio2020 

 حقوق االنسان الكتروني  الشعبة االولى

 )م.م.زهراء فهد طارش (

FCC =Meeting ID/ firstbio2020 

 حاسبات 1 الكتروني الشعبة االولى 

(                                    )  

FCC =Meeting ID/ firstbio2020 

 االربعاء االولى

(علوم سياسية) قاعة  الثانيةالشعبة  احياء حيوان نظري /  

ينب عبدالجبار رضا()أ.د.ز  
علوم )قاعة  الثانية/ الشعبة نظري/  كيمياء تحليلية

(سياسية  

)                            ( 

(علوم سياسية )قاعة الثانية/ الشعبة  نظريفيزياء حياتية   

)                            ( 

 

6 مجموعةحشرات  )م.الحشرات(  

(هاشم+م.م.مهند سالم )م.زينب جاسم محمد  

5 مجموعةتشريح نبات  )قاعة الكندي(  

(م.رغد داود عبدالواحد)م.  

)قاعة ابن الهيثم( 4 مجموعةالفقريات   

 )م.م.علي عيدان جخيور(

3 مجموعةاحياء مجهرية  )م.المجهرية(  

 )م.م.مروة عبدالحسين حسان(

2 مجموعةمجاميع نباتية  )م.الفسلجة(  

  )دبلوم عال خير هللا فرحان(

ية()م.الحيات 1 مجموعة 1كيمياء حياتية   

 )م.د.وفاء علي رحيم(

5 مجموعةحشرات  )م.الحشرات(  

(+م.م.مهند سالم هاشم)م.زينب جاسم محمد  

)قاعة الكندي( 4  مجموعةتشريح نبات   

(م.رغد داود عبدالواحد)م.  

3 مجموعةالفقريات  )م.التقنية(  

 )م.م.علي عيدان جخيور(

)م.المجهرية( 2 ةمجموعاحياء مجهرية   

 )م.م.مروة عبدالحسين حسان(

)م.الحياتية(  6 مجموعة 1كيمياء حياتية   

 )م.د.وفاء علي رحيم(

)قاعة القسم(الشعبة االولى -نظري  1احياء مجهرية  

 )ا.د.زاهد سعدون عزيز(

 

(الكندي)قاعة الشعبة الثانية -حشرات نظري  

(أ.د.حسين علي مهوس)  

 

 الثانية

4  مجموعةبيئة  )م.البيئة(  

(م.م.هدى حلو علي)  

3  مجموعةفطريات  )م.النبات(  

 )م.م.ندى فاضل عباس(

()م.الفسلجة 1  مجموعةفسلجة حيوان    

(.رائد صدام ماضي)م.م  

 

4 مجموعةبيولوجيا الخلية  )م.الجزيئي(  

+دبلوم  م.د.محمد كامل حساني + م.د.حسن سالم حسون)

 عال خير هللا فرحان(

)م.البيئة(  3  مجموعةبيئة    

(م.هدى حلو علي)م.  

2  مجموعةفطريات  )م.النبات(  

 )م.م.ندى فاضل عباس(

 

)م.الحشرات(  3 مجموعةبيولوجيا الخلية   

+دبلوم عال د.حسن سالم حسونم.م.د.محمد كامل حساني + )

 خير هللا فرحان(

)م.البيئة(  2  مجموعةبيئة   

()م.م.هدى حلو علي  

)م.النبات(  1  مجموعةفطريات   

عباس( )م.م.ندى فاضل  

)م.الفسلجة(  4  مجموعةفسلجة حيوان    

(رائد صدام ماضي)م.م.  

 الثالثة

)قاعة ابن الهيثم(بكتريا مرضية نظري  

 )ا.م.د.زهرة عدنان  داخل(

 

)قاعة ابن الهيثم(احياء مجهرية غذائية نظري  

 )ا.م.د.وليد محسن علي(

)قاعة ابن الهيثم(  2 مجموعةتطور وتنوع احيائي   

ياسين كريم( )م.باحث لقاء  

)م.المجهرية( 1 مجموعةاحياء مجهرية غذائية   

مصطفى عدنان عيدان()م.م.  

)م.التقنية(  3 مجموعةتقنية حيوية   

(.حيدرعلي كريم نفنوف)م.م  

 الرابعة

6 مجموعةاحياء حيوان  م.الحشرات  

 )م.م.ايمان علي حسين(

5 مجموعةكيمياء تحليلية   

)                       ( 

4 مجموعةحياتية  فيزياء  

(                               )  

3 مجموعة عملي 1حاسبات   

5 مجموعةاحياء حيوان  م.الحشرات  

 )م.م.ايمان علي حسين(

4 عةمجموكيمياء تحليلية   

)                       ( 

3 مجموعةفيزياء حياتية   

                                 ( )  

2 مجموعة 1حاسبات   

4 مجموعةاحياء حيوان  م.الحشرات  

ان علي حسين()م.م.ايم  

3 مجموعةكيمياء تحليلية   

)                       ( 

2 مجموعةفيزياء حياتية   

(                                  )  

1 مجموعة 1حاسبات   

 الخميس االولى

 

 

 

 



 )م.م.رواء حمزة علي + م.زينب سعد كرم (

1   م.البيئة  مجموعةسالمة وامن بايولوجي   

 )                            ( 

 )م.م.رواء حمزة علي +.م.زينب سعد كرم (

م.البيئة   6 مجموعةسالمة وامن بايولوجي   

 )                          ( 

 )م.م.رواء حمزة علي + م.زينب سعد كرم (

م.البيئة   5  مجموعةسالمة وامن بايولوجي   

 )                          ( 

 

 

 

 الخميس

 

 

 

 

)قاعة القسم(الشعبة االولى-الفقريات نظري   

 )م.د.احمد سعيد محمد(

(الكندي)قاعة  -الشعبة الثانية- تشريح نبات نظري  

(م.صادق صبيح كريم م.سمر جاسم محمد+)  

)قاعة القسم(الشعبة االولى -حشرات نظري  

 )م.زينب جاسم محمد(

(الكندي)قاعة الثانية الشعبة -نظري  1احياء مجهرية  

 )ا.د.زاهد سعدون عزيز(

 الثانية 

 ابتدائيات الكتروني

(ا.م.د.اسوان كاظم جبر)  

FCC(meeting ID:thirdbio2020) 

 فسلجة احياء مجهرية الكتروني

أ.م.محمد عباس عبدعلي(أ.م.د.رشيد رحيم حتيت +)   

FCC(meeting ID:thirdbio2020) 

 بيئة الكتروني

(رهيم الزم)م.د.اسراء اب  

FCC(meeting ID:thirdbio2020) 

 الثالثة

3 مجموعةبيولوجي جزيئي  م.الجزيئي  

 )م.شيماء ربيع بعنون(

2 مجموعةبكتريا مرضية  م.المجهرية  

(م.مروة عبدالحسين حسان)م.  

1  مجموعةتقنية حيوية  م.التقنية.  

كريم( علي )م.م.حيدر  

1 مجموعةبكتريا مرضية  م.الجزيئي  

(ة عبدالحسين حسانم.مرو)م.  

3 مجموعةاحياء مجهرية غذائية  م.النبات  

(.م.مصطفى عدنان عيدان)م  

2 مجموعةتقنية حيوية  م.التقنية  

(كريم علي )م.م.حيدر  

1 مجموعةبيولوجي جزيئي  م.الجزيئي  

 )م.شيماء ربيع بعنون(

3 مجموعةتطور وتنوع احيائي  م.البيئة  

(.باحث لقاء ياسين كريم)م  

2 مجموعةحياء مجهرية غذائية ا م.النبات  

مصطفى عدنان عيدان()م.م.  

 

 الرابعة

 


