
 / الدراسة الصباحيةالفصل الدراسي االول 2023-2022جدول الدروس االسبوعي في قسم علوم الحياة للعام الدراسي 

 
 
 

ايام 
 االسبوع

 المرحلة
 الوقت

8.30-10.30 10.30-12.30 12.30-2.30 

حد
ال
ا

 

 الثانية 
 مجاميع نباتية نظري
 (6د.علي عبدالرحمن )قاعة 

 الفقريات نظري 
 (7)قاعة  د.احمد سعيد

 الكيمياء الحياتية نظري 
 (7)قاعة حسين أ.م. عالء 

 الثالثة 

 (1بيئة نظري )شعبة 

 أ.م.د. نيران عدنان )قاعة  ( 

 (2ابتدائيات نظري )شعبة 

 م.د. رائد صدام )قاعة  (

 Aخلية عملي 
 زامل كاطع )م. النبات( بم.م. زين

 Bفسلجة احياء مجهرية عملي 
  )م. التقنية( الحسينم.م. مروه عبد 

 Cعملي ابتدائيات 
 م.ر.ب خير هللا فرحان )م. الحشرات(

 Dاجنة عملي 
 م.ر.ب لقاء ياسين )م. البيئة(

 Bخلية عملي 
 زامل كاطع )م. النبات( بم.م. زين

 Aفسلجة احياء مجهرية عملي 
  )م. التقنية( م.م. مروه عبد الحسين

 Dعملي ابتدائيات 
 )م. الحشرات(م.ر.ب خير هللا فرحان 

 Cاجنة عملي 
 م.ر.ب لقاء ياسين )م. البيئة(

 الرابعة 

 Aتنوع حيوي عملي 
 (الحشراتم.م. رغد داود )م. 

   Cتقنية حيوية عملي
 (م.احمد سعدون )م. الهندسة الوراثية

 Bاحياء مجهرية غذائية عملي
  م.م.ندى فاضل عباس )م.المجهرية(

 Bتنوع حيوي عملي 
 (قاعة م.م. رغد داود )

   Aتقنية حيوية عملي
 (م.احمد سعدون )م. الهندسة الوراثية
 Cاحياء مجهرية غذائية عملي

 م.م.ندى فاضل عباس )م.المجهرية(
 

 Cتنوع حيوي عملي 
 (قاعة م.م. رغد داود )

   Bتقنية حيوية عملي
 (م.احمد سعدون )م. الهندسة الوراثية

 Aاحياء مجهرية غذائية عملي
 عباس )م.المجهرية(م.م.ندى فاضل 

 االثنين

 الثانية 

 Aمجاميع نباتية عملي 
 (م.ب خيرهللا فرحان )م. النبات

  B الفقريات عملي

  م.م. ندى فاضل )م.الحشرات(
 Cالكيمياء الحياتية العملي 

 م. احمد سعدون )م. التقنية الحيوية 

 B مجاميع نباتية عملي
 (م.ب خيرهللا فرحان )م. النبات

   C عمليالفقريات 

 م.م. ندى فاضل )م.الحشرات(
 Aالكيمياء الحياتية العملي 

 م. احمد سعدون )م. التقنية الحيوية

 Cمجاميع نباتية عملي 
 (م.ب خيرهللا فرحان )م. النبات

 Aالفقريات عملي 
 م.م. ندى فاضل )م.الحشرات(
 Bالكيمياء الحياتية العملي 

 التقنية الحيويةم.احمد سعدون )م.

 الثالثة 

 2اجنة نظري شعبة 
 (  ا.م.د. علي خلف )قاعة

 1فسلجة احياء مجهرية شعبة
 )قاعة  ( ا.م.د. رشيد رحيم حتيت

 1فسلجة حيوان شعبة 
 ا.د. احمد عبود خليفة  )قاعة ( 

 2 فسلجة حيوان شعبة
 )قاعة  ( أ.د. زينب عبد الجبار

 

 الرابعة 
 منهج بحث

  أ.د. علي عبد الواحد قاعة
 بايلوجي جزيئي نظري

  ( )قاعة  ا.م.د. صالح حسن فرج

 الثالثاء

 الثانية 
 تشريح نبات نظري 
 م. سمر جاسم )قاعة  (

 لغة انكليزية 
  م.د. حسن سالم )قاعة 

 الثالثة 

 Aفطريات عملي 
 م.م. ندى فاضل عباس )م.النبات(

 Bفسلجة حيوان عملي 
 (التقنيةم.م. زينب زامل كاطع )م. 

 Cبيئة عملي 
 م.م. رغد داود )م. البيئة (

 Dفسلجة احياء مجهرية عملي 
 م.م. مروة عبد الحسين )م.المجهرية(

 Bفطريات عملي 
 م.م. ندى فاضل عباس )م.النبات(

 Dفسلجة حيوان عملي 
 (التقنيةم.م. زينب زامل كاطع )م. 

 Aبيئة عملي 
 م.م. رغد داود )م. البيئة (

 Cفسلجة احياء مجهرية عملي 
 م.م. مروة عبد الحسين )م.المجهرية(

 Dفطريات عملي 
 م.م. ندى فاضل عباس )م.النبات(

 Aفسلجة حيوان عملي 
 (التقنيةم.م. زينب زامل كاطع )م. 

 Bبيئة عملي 
 م.م. رغد داود )م. البيئة (

 
 

 تنوع حيوي نظري  الرابعة
 (  أ.م.د. صالح حسن جازع )قاعة

 تقنية حيوية نظري 
   (  أ.م.د. محمد عباس )قاعة

 لغة انكليزية 
  (  م.د. حسن سالم )قاعة



 االربعاء

 نظري 1احياء مجهرية  الثانية 
 أ.د. زاهد سعدون قاعة 

 حشرات نظري 
 أ.د. حسين علي مهوس

 

 الثالثة 

  2فطريات نظري شعبة 
 أ.د. علي عبد الواحد )قاعة  (

 1خلية نظري شعبة 
 قاعة  (أ.م.د. ميثم عبد الكاظم )

 1فطريات نظري شعبة 
  أ.د. علي عبد الواحد )قاعة  (

 2خلية نظري شعبة 
 قاعة  () محمد كامل حسانيأ.م.د. 

 Cخلية عملي 
 م.م. زينب زامل كاطع )م. النبات(

  Bابتدائيات عملي
 )م. الحشرات( م.ر.ب خير هللا فرحان

 Aاجنة عملي
 التقنية( )م.م.ر.ب لقاء ياسين 

  Dبيئة عملي 
 (البيئةم.م. رغد داود )م.

 الرابعة  

 Aبكتريا مرضية عملي 
 م.م. مروة عبد الحسين )م.المجهرية(

 Bبايلوجي جزيئي عملي 
)م. الهندسة  م.شيماء ربيع بعنون
  الوراثية

 Bبكتريا مرضية عملي 
 م.م. مروة عبد الحسين )م.المجهرية(

 Cبايلوجي جزيئي عملي 
)م. الهندسة  م.شيماء ربيع بعنون
 الوراثية

 Cبكتريا مرضية عملي 
 م.م. مروة عبد الحسين )م.المجهرية(

 Aبايلوجي جزيئي عملي 
)م. الهندسة  م.شيماء ربيع بعنون
 الوراثية

 الخميس

 الثانية

   Aحشرات عملي 
 م.ر.ب. لقاء ياسين م.الحشرات

 Bعملي  1احياء مجهرية 
 )م.المجهرية( م.م. مروة عبد الحسين

 Cتشريح نبات عملي 
 م.م. رغد داود )م.النبات(

   Bحشرات عملي 
 م.ر.ب. لقاء ياسين م.الحشرات

 Cعملي  1احياء مجهرية 
 م.م. مروة عبد الحسين )م.المجهرية(

  Aتشريح نبات عملي
 م.م. رغد داود )م.النبات

   Cحشرات عملي 
 م.ر.ب. لقاء ياسين م.الحشرات

 Aعملي  1احياء مجهرية 
 م.م. مروة عبد الحسين )م.المجهرية(

  Bتشريح نبات عملي
 م.م. رغد داود )م.النبات

 الثالثة 

 2فسلجة احياء مجهرية شعبة
 )قاعة  ( ا.م.د. رشيد رحيم حتيت

 1اجنة نظري شعبة 
 (  )قاعة 

 

 2بيئة نظري شعبة
 م.د. اسراء ابراهيم الزم قاعة

 1شعبةابتدائيات نظري 
 ا.م.د. اسوان كاظم )قاعة (

 Dخلية عملي 
 م.م. زينب زامل كاطع 

 Cفطريات عملي 
 م.م. ندى فاضل عباس )م.النبات(

  Aابتدائيات عملي
 م.ر.ب خير هللا فرحان

 Bاجنة عملي
 م.ر.ب لقاء ياسين

 بكتريا مرضية نظري  الرابعة
 أ.د. زهرة عدنان )قاعة (

 احياء مجهرية غذائية نظري
 أ.م.د. وليد محسن علي )قاعة (

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الفصل الدراسي االول/ الدراسة المسائية 2023-2022جدول الدروس االسبوعي في قسم علوم الحياة للعام الدراسي 

ايام 
 االسبوع

 المرحلة
 الوقت

3.00-5.00  5.00-7.00 7.00-9.00 

حد
ال
ا

 

 الثانية 
 مجاميع نباتية نظري

 (6)قاعة د.علي عبدالرحمن 

 Aمجاميع نباتية عملي 
 )م. النبات(

 Bية عملي احياء مجهر
 )م. المجهرية (

 

 Bمجاميع نباتية عملي 
 م. النبات

 Bاحياء مجهرية عملي 
 )م.المجهرية(

 فطريات نظري الثالثة 
 ا.د.علي عبد الواحد

  

 منهج بحث الرابعة 
 أ.د.علي عبد الواحد

 تنوع حيوي
 

 تقنية حيوية 
   د.محمد عباسأ.م.

 االثنين

 اللغة االنكليزية  الثانية 
 م.د. حسن سالم 

 Aالحشرات عملي 
 Bتشريح نبات عملي 

 Bالحشرات عملي 
 Aتشريح نبات عملي 

 خلية نظري   الثالثة 
 أ.م.د. ميثم عبد الكاظم

 فسلجة حيوان نظري
 أ.د. احمد عبود

    الرابعة 

 الثالثاء

 الكيمياء الحياتية  الثانية 

 ا.م. عالء حسين

 Aالفقريات عملي 

 Bالكيمياء الحياتية العملي
 الفقريات عملي 

 Aالكيمياء الحياتية 

 الثالثة 

 Aبيئة عملي 
 Bفطريات عملي 

 Cاجنة عملي 

 Bبيئة عملي 
 Cفطريات عملي 

 Aاجنة عملي 

 Cبيئة عملي 
 Aفطريات عملي 

 Bاجنة عملي 

    الرابعة

 االربعاء

 الثانية 
 احياء مجهرية نظري 
 ا.د. زاهد سعدون عزيز

 حشرات نظري
 أ.د. حسين علي مهوس         

 

 الثالثة 
 بيئة نظري  

 أ.م.د. نيران عدنان
 اجنة نظري

 د.علي خلف علي
 

 بكتريا مرضيه  الرابعة  
 ا.د. زهرة عدنان خلف

 احياء مجهرية غذائية 
 أ.م.د. وليد محسن علي

 بايلوجي جزيئي
 أ.م.د. محمد عباس

 الخميس

 الثانية
 الفقريات نظري
 (7د.احمد سعيد )قاعة 

 تشريح نبات نظري 
 أ.م. صادق صبيح كريم

 

 الثالثة 

 Aفسلجة حيوان عملي 
 Bابتدائيات عملي 

 Cخلية عملي 

 Bفسلجة حيوان عملي 
 Cابتدائيات عملي 

 Aخلية عملي 

 Cفسلجة حيوان عملي 
 Aابتدائيات عملي 

 Bخلية عملي 

    الرابعة

 


