
 الفصل الدراسي األول المسائيةجدول النظري للدراسة                                                     جامعة ميسان

 2022-2021للعام الدراسي                                                                       كلية العلوم

 قسم الكيمياء

 7-9 5-7 3-5 المرحلة اليوم

 اللغة االنكليزية )ك( أ.م.د. اقبال عبد الكريم كيمياء صناعية/ك/ م.د. مثنى توفيق كيمياء حلقية/ك/ أ.م.د. اسامه علي الثالثة األحد

 األثنين
 الثانية

  الكيمياء الفيزياوية /أ/ أ.د. علي كريم الكيمياء العضوية/أ/ أ.م.د. اسامه علي

  الكيمياء العضوية /ب/ أ.م.د. اسامه علي كريمالكيمياء الفيزياوية/ب/ أ.د. علي 

  اللغة االنكليزية / ك / أ.م.د. أقبال عبد الكريم نانوتكنولوجي / ك/ أ.د. سالم نعمه الرابعة

 الثالثاء
  / أ.م. عالء حسين كيمياء حياتية كيمياء فيزياوية/م.د. حوراء حميد الثالثة

  تحليل ألي/ أ.م. صفاء صبري حسين/ أ.م. عالء  كيمياء حياتية الرابعة

 األربعاء
 الثانية

  الكيمياء التحليلية/ب/ أ.م. صفاء صبري الكيمياء التحليلية/أ/ أ.م. صفاء صبري

  الكيمياء الالعضوية/أ/ م.د. علي طه الكيمياء الالعضوية/ب/ م.د. علي طه

  احمد مجيد كيمياء بوليمر / أ.م.د. كيمياء الكم/ أ.د. علي كريم الرابعة

 الخميس
 الثانية

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

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

  كيمياء عضوية/ أ.م.د. تحسين صدام / م.د. علي طه الكيمياء الالعضوية الثالثة

 

 



 جدول العملي للدراسة المسائية الفصل الدراسي األول                                                      جامعة ميسان

 2022-2021للعام الدراسي                                                                        كلية العلوم

 قسم الكيمياء

 7-9 5-7 3-5 المرحلة اليوم

 الثانية األحد

   عبد الحسن م.م. غفرانمختبر الفيزياوية/.  G-B حسين جمعه .مختبر الالعضوية/  م.م G-A G-A مختبر العضوية / م.م . زهرة مطر

 مختبر التحليلية/ / م.م هدى باسم G-A مختبر العضوية/    م.م . زهرة مطر G-B G-F  مختبر الالعضوية/ م.م حسين جمعه 

/ م.م هدى باسم التحليليةمختبر   G-C G-C عبد الحسن م.م. غفران/   مختبر الفيزياوية   G-E  مختبر العضوية/    م.م . زهرة مطر 

 مختبر الالعضوية/ م.م حسين جمعه  G-F مختبر  البرمجيات    أ.م.د. أحمد خلف G-D                G-D  عبد الحسن م.م. غفران مختبر الفيزياوية /  

G-E مختبر البرمجيات/ أ.م.د. أحمد خلف G-Bمختبر التحليلية/ / م.م هدى باسم / G-C  مختبر البرمجيات/  أ.م.د. أحمد خلف 

 الثالثة االثنين
G-A م.م . زهرة مطر عضويةمختبر ال / G-B م.م . زهرة مطر عضويةمختبر ال / G-C م.م . زهرة مطر عضويةمختبر ال / 

G-B عبد الحسن م.م. غفران/  مختبر الفيزياوية   G-C عبد الحسن م.م. غفران/  مختبر الفيزياوية   G-A عبد الحسن م.م. غفران/  مختبر الفيزياوية   

 الثانية الثالثاء

 G-B مختبر العضوية /  م.م . زهرة مطر G-C مختبر العضوية /  م.م . زهرة مطر G-D مختبر العضوية / / م.م . زهرة مطر

 G-C  مختبر الالعضوية/ م.م حسين جمعه   G-D  مختبر الالعضوية/ م.م حسين جمعه   G-E  مختبر الالعضوية/ م.م حسين جمعه  

 مختبر التحليلية / م.م. هدى باسم /G-E G-D  مختبر التحليلية / / م.م هدى باسم                G-A  عبد الحسن م.م. غفرانمختبر الفيزياوية  /   

                G-E  عبد الحسن م.م. غفرانمختبر الفيزياوية /                    G-F  عبد الحسن م.م. غفرانمختبر الفيزياوية /     G-F مختبر التحليلية / م.م هدى باسم  

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

 الثالثة األربعاء
G-A   عبد الحسن م.م. غفران/ مختبر الالعضوية   G-C عبد الحسن م.م. غفران/  مختبر الالعضوية   G-B عبد الحسن م.م. غفران / مختبر الالعضوية   

G-B  م.م.هدى باسم /مختبر الحياتية    G-Aباسم / م.م.هدىمختبر الحياتية   G-C م.م.هدى باسممختبر الحياتية /   

 الرابعة الخميس

B-G   /عبد اللطيف عبد الكاظممختبر التحليل اآللي A-G   /عبد اللطيف عبد الكاظممختبر التحليل اآللي -C G /عبد اللطيف عبد الكاظم مختبر التحليل اآللي  

G-A  /م.م.هدى باسم مختبر الحياتية   G-C  /هدى باسم م.م. مختبر الحياتية   G-B  م.م.هدى باسم/  مختبر الحياتية   

G-C   /ا.م.زيدون جوادمختبر بوليمر G-B  /م.زيدون جواد مختبر بوليمر. G-A  /م.زيدون جواد مختبر بوليمر. 



 


