
رمز الصفاسم التدریسياسم المادةرمز الصفاسم التدریسياسم المادةموعد المحاضرةالیوم

d4y7pevمن الساعة 9:00

الى الساعة  11:00

zgcyfjzمن الساعة 11:00

الى الساعة  1:00

wszouocمن الساعة 9:00

الى الساعة  11:00

2p4hrvpمن الساعة 11:00

الى الساعة  1:00

ihogehfمن الساعة 9:00

الى الساعة  11:00

vlhnlebمن الساعة 11:00

الى الساعة  1:00

ihogehfمن الساعة 1:00

الى الساعة  2:00

o3rna3pمن الساعة 9:00

الى الساعة  11:00

wnf3235من الساعة 11:00

الى الساعة  1:00

xp256i7من الساعة 9:00

الى الساعة  11:00

mpl7ex6من الساعة :00 11

الى الساعة  12:00

00gwjwljcمن الساعة 12:00

00الى الساعة 1:00

م.م احمد طالبالحاسوب

تاریخ الخلیج العربي 

الحدیث
د. عید جاسم

قسم التاریخ  للمرحلتین األولى والثانیة / الدراسة الصباحیة 

د. عید جاسم

الخمیس

د. محمود عبد اللطیفاللغة العربیةz3du3olد.احمد جسامجغرافیة عامة

tauwwngد. علي ربیععلم النفس العام

األربعاء

د. اكرم یاسینالصحة النفسیةggxiqb4د. محمد صكرتاریخ العراق القدیم

حقوق االنسان

الثالثاء

تاریخ العرب قبل 

االسالم
د. علي ربیععلم النفس التربويgh3zee3د. مظھر عبد

pbv52jwم.م احمد طالب
تاریخ الوطن العربي 

الحدیث

د. مظھر عبدالعصر الراشديrlhxusuد. محمود عبد اللطیفاللغة العربیة

د. علي ربیععلم النفس التربوي

االثنین

5dq6bqdد. اكرم یاسینالتعلیم االساسي
تاریخ اوربا في عصر 

النھضة
د. عید جاسم

tauwwngد. علي ربیععلم النفس العام
تاریخ العالم الثالث 

الحدیث
د. محمد صكر

المرحلة الثانیة المرحلة االولى

االحد

ggxiqb4د. محمد صكر تاریخ العراق القدیم
جغرافیة القارات (العالم 

القدیم والجدید)
د.احمد جسام

د. محمد صكرتاریخ المغرب االسالميi6d7pxpد. محمود عبد اللطیفالتربیة اإلسالمیة



موعد المحاضرة الیوم

الرمزاسم التدریسي المادة الرمزاسم التدریسي المادة الرمزاسم التدریسي المادة الرمزاسم التدریسي المادة الرمزاسم التدریسي المادة الرمزاسم التدریسي المادة الرمزاسم التدریسي المادة الرمزاسم التدریسي المادة الرمزاسم التدریسي المادة الرمزاسم التدریسي المادة 
من الساعة 9:00

الى الساعة 11:00

كیمیاء تحلیلیة iqwx3wt1     م.م اسامھ طھاحیاء مجھریةsefczxr       م.م علي موفقعلم الحیوان

   م. نعمان 

xg6mo6wفاروق

حرارة 

وثرموداینم

علم التقسیمn4nbyig   م. عید محمدك

    أ.م.د 

خالد دفیك

       

sfjzrbdكیمیاء تناسقیة

       م.م عمار 

كھربائیةg6orvon2     مطلك

        م.م 

ایوب یوسف

         

bcsttx3

طرائق تدریس 

yfwenaaم.د علي ربیعالعلوم

طرائق تدریس 

yfwenaaم.د علي ربیعالعلوم

طرائق تدریس 

yfwenaaم.د علي ربیعالعلوم

من الساعة 11:00

الى الساعة 1:00

pa44nlh       م.م علي موفقعلم الخلیة2ffrlz2    م.م.وعد سنجارالتعلیم االساس

خواص 

  م. عید محمدمادة

     

n7qtrmq  

فسلجة 

نبات

   أ.م.د 

احمد رجب

       

llgaj3hكیمیاء صناعیة

     م.م علي 

كیمیاء فیزیاویةyq5fqyn    موفق

  م. نعمان 

الحاسوبaqlmlgk فاروق

   م.م زید عبد 

الحاسوبbt6tkd7       الجبار

   م.م زید عبد 

الحاسوبbt6tkd7       الجبار

   م.م زید عبد 

bt6tkd7       الجبار

من الساعة 9:00

الى الساعة 11:00

odqfjah   م.م محمد حمیدصحة نفسیةodqfjah   م.م محمد حمیدصحة نفسیةmcrkkac   م.م زید عبد الجبارالریاضیات

صحة 

odqfjah   م.م محمد حمیدنفسیة

تقنیات 

تربویة

  م.د. 

علي ربیع

     

mrgz3a

  م.د. علي ربیعتقنیات تربویة6

     

mrgz3a6م.د. علي ربیعتقنیات تربویة  

     

mrgz3a6اللغة العربیة

    أ.م.د 

محمود عبد 

اللغة العربیة7jmuajr  اللطیف

    أ.م.د محمود 

اللغة العربیة7jmuajr  عبد اللطیف

    أ.م.د محمود 

7jmuajr  عبد اللطیف

من الساعة 11:00

الى الساعة 1:00

yvd7qxo  م.م ھوازن نبیلبیئة وتلوثyvd7qxo  م.م ھوازن نبیلبیئة وتلوثyvd7qxo  م.م ھوازن نبیلبیئة وتلوث25vqvcu   م.م ھند باسمزراعة عامة

طحالب 

وفطریات

 م.د. ھدى 

عبدهللا

  

y2wa72

wمناھج بحث

       م.م 

محمد نجیب

      

725a5z3مناھج بحث

       م.م 

محمد نجیب

      

725a5z3علم الوراثة

   م.م شاكر  

pow4b7m   م.م ایوب یوسفكھرومغناطیسیةsvegpa3مھدي

من الساعة 9:00

الى الساعة 11:00

تفاضل وتكاملzrprbm3   م.م اسامھ طھعلم الفیروسات765do7j  م.م محمد حمیدعلم النفس العام

    م.م ایوب 

yle6a2s  یوسف

تفاضل 

وتكامل

    م.م ایوب 

انتاج نباتيyle6a2s  یوسف

    أ.م.د 

احمد رجب

      

3i742bqانتاج نباتي

    أ.م.د احمد 

رجب

      

h5olgpyفیزیاء ذریة

      م. عید 

ed6neje    محمد

االدارة 

واالشراف 

hck3ice  م.م احمد طالبالتربوي

االدارة واالشراف 

hck3ice  م.م احمد طالبالتربوي

االدارة واالشراف 

hck3ice  م.م احمد طالبالتربوي

من الساعة 11:00

الى الساعة 1:00

حاسبات3e2wfe5  م.م زید عبد الجبارحاسبات2ffrlz2  م.م. وعد سنجارحقوق انسان

 م.م زید عبد 

حاسبات3e2wfe5 الجبار

 م.م زید عبد 

3e2wfe5 الجبار

اساسیات 

الكیمیاء 

الحیاتیة

    أ.م.د 

خالد دفیك

       

sfjzrbd1كیمیاء حیاتیة

    م.م احسان 

nfghukh   م.م ھند باسمصناعات غذائیةnfghukh   م.م ھند باسمصناعات غذائیةnfghukh   م.م ھند باسمصناعات غذائیةyyo2kqcحمید

من الساعة 9:00

الى الساعة 11:00

اللغة العربیة4dpxw4o    م.م علي موفقكیمیاء عامة

  أ.م.د محمود عبد 

اللغة العربیةzqclzu2 اللطیف

  أ.م.د محمود 

zqclzu2 عبد اللطیف

اللغة 

العربیة

  أ.م.د محمود 

اللغة االنكلیزیةlc65clp   م.م سعد جاسمفیزیاء كمیةoyptzqd  م.د. درید عبدكیمیاء عضویةzqclzu21 عبد اللطیف

   م.م اسامھ 

اللغة االنكلیزیةxagyvza        یوسف

   م.م اسامھ 

اللغة االنكلیزیةxagyvza        یوسف

   م.م اسامھ 

xagyvza        یوسف

من الساعة 11:00

الى الساعة 1:00

التربیة االسالمیة

 أ.م.د محمود عبد 

اللغة االنكلیزیةx2offgj  م.م اسامھ یوسفاللغة االنكلیزیةk6uuxmjاللطیف

 م.م اسامھ 

x2offgj یوسف

اللغة 

االنكلیزیة

 م.م اسامھ 

x2offgj یوسف

علم 

الطفیلیات

    أ.م.د 

خالد دفیك

       

sfjzrbd

تشخیص 

عضوي

    م.م عبدهللا 

فیزیاء نسبیةjnwvmoa زید

  م.م محمد 

wwsf3e6 نجیب

المناھج والكتب 

المدرسیة

  أ.د اكرم 

h62wnfjیاسین

المناھج والكتب 

h62wnfj  أ.د اكرم یاسینالمدرسیة

المناھج والكتب 

h62wnfj  أ.د اكرم یاسینالمدرسیة

من الساعة 9:00

الى الساعة 11:00

6ze4bxdم.م محمد حمیدعلم النفس التربوي6ze4bxdم.م محمد حمیدعلم النفس التربوي

علم النفس 

منھاج بحث6ze4bxdم.م محمد حمیدالتربوي

    أ.م.د 

خالد دفیك

       

sfjzrbdم.م محمد نجیبفیزیاء اللیزر     fle2lpt53          م.م عبدهللا زیدتحلیل اليe2acr

من الساعة 11:00

الى الساعة 1:00

كیمیاء العضویة

   م. نعمان 

iz6k5gd فاروق

الحركة 

الموجیة 

والصوت 

k3qu6g2  م.م سعد جاسمم

مصول 

ولقاحات

   ا.م.د خالد 

x76lecu  دفیك

كیمیاء حیاتیة 

wds4jdj      م.م احسان حمیدسریریة

موعد المحاضرة الیوم

الرمزاسم التدریسي المادة الرمزاسم التدریسي المادة الرمزاسم التدریسي المادة الرمزاسم التدریسي المادة الرمزاسم التدریسي المادة الرمزاسم التدریسي المادة الرمزاسم التدریسي المادة الرمزاسم التدریسي المادة الرمزاسم التدریسي المادة الرمزاسم التدریسي المادة 

من الساعة 03:00 

كیمیاء تحلیلیة iqwx3wt1     م.م اسامھ طھاحیاء مجھریةsefczxr       م.م علي موفقعلم الحیوانالى الساعة 05:00

   م. نعمان 

xg6mo6wفاروق

حرارة 

وثرموداینم

علم التقسیمn4nbyig   م. عید محمدك

    أ.م.د 

خالد دفیك

       

sfjzrbdكیمیاء تناسقیة

       م.م عمار 

كھربائیةg6orvon2     مطلك

        م.م 

ایوب یوسف

         

bcsttx3

طرائق تدریس 

yfwenaaم.د علي ربیعالعلوم

طرائق تدریس 

yfwenaaم.د علي ربیعالعلوم

طرائق تدریس 

yfwenaaم.د علي ربیعالعلوم

من الساعة 05:00 

pa44nlh       م.م علي موفقعلم الخلیة2ffrlz2    م.م.وعد سنجارالتعلیم االساسالى الساعة 07:00

خواص 

  م. عید محمدمادة

     

n7qtrmq  

فسلجة 

نبات

   أ.م.د 

احمد رجب

       

llgaj3hكیمیاء صناعیة

     م.م علي 

كیمیاء فیزیاویةyq5fqyn    موفق

  م. نعمان 

الحاسوبaqlmlgk فاروق

   م.م زید عبد 

الحاسوبbt6tkd7       الجبار

   م.م زید عبد 

الحاسوبbt6tkd7       الجبار

   م.م زید عبد 

bt6tkd7       الجبار

من الساعة 03:00 

odqfjah   م.م محمد حمیدصحة نفسیةodqfjah   م.م محمد حمیدصحة نفسیةmcrkkac   م.م زید عبد الجبارالریاضیاتالى الساعة 05:00

صحة 

odqfjah   م.م محمد حمیدنفسیة

تقنیات 

تربویة

  م.د. 

علي ربیع

     

mrgz3a

  م.د. علي ربیعتقنیات تربویة6

     

mrgz3a6م.د. علي ربیعتقنیات تربویة  

     

mrgz3a6اللغة العربیة

    أ.م.د 

محمود عبد 

اللغة العربیة7jmuajr  اللطیف

    أ.م.د محمود 

اللغة العربیة7jmuajr  عبد اللطیف

    أ.م.د محمود 

7jmuajr  عبد اللطیف

من الساعة 05:00 

yvd7qxo  م.م ھوازن نبیلبیئة وتلوثyvd7qxo  م.م ھوازن نبیلبیئة وتلوثyvd7qxo  م.م ھوازن نبیلبیئة وتلوث25vqvcu   م.م ھند باسمزراعة عامةالى الساعة 07:00

طحالب 

وفطریات

 م.د. ھدى 

عبدهللا

  

y2wa72

wمناھج بحث

       م.م 

محمد نجیب

      

725a5z3مناھج بحث

       م.م 

محمد نجیب

      

725a5z3علم الوراثة

   م.م شاكر  

pow4b7m   م.م ایوب یوسفكھرومغناطیسیةsvegpa3مھدي

من الساعة 03:00 

تفاضل وتكاملzrprbm3   م.م اسامھ طھعلم الفیروسات765do7j  م.م محمد حمیدعلم النفس العامالى الساعة 05:00

    م.م ایوب 

yle6a2s  یوسف

تفاضل 

وتكامل

    م.م ایوب 

انتاج نباتيyle6a2s  یوسف

    أ.م.د 

احمد رجب

      

3i742bqانتاج نباتي

    أ.م.د احمد 

رجب

      

3i742bqفیزیاء ذریة

      م. عید 

ed6neje    محمد

االدارة 

واالشراف 

hck3ice  م.م احمد طالبالتربوي

االدارة واالشراف 

hck3ice  م.م احمد طالبالتربوي

االدارة واالشراف 

hck3ice  م.م احمد طالبالتربوي

من الساعة 05:00 

حاسبات3e2wfe5  م.م زید عبد الجبارحاسبات2ffrlz2  م.م. وعد سنجارحقوق انسانالى الساعة 07:00

 م.م زید عبد 

حاسبات3e2wfe5 الجبار

 م.م زید عبد 

3e2wfe5 الجبار

اساسیات 

الكیمیاء 

الحیاتیة

    أ.م.د 

خالد دفیك

       

sfjzrbd1كیمیاء حیاتیة

    م.م احسان 

nfghukh   م.م ھند باسمصناعات غذائیةnfghukh   م.م ھند باسمصناعات غذائیةnfghukh   م.م ھند باسمصناعات غذائیةyyo2kqcحمید

من الساعة 03:00 

اللغة العربیة4dpxw4o    م.م علي موفقكیمیاء عامةالى الساعة 05:00

  أ.م.د محمود عبد 

اللغة العربیةzqclzu2 اللطیف

  أ.م.د محمود 

zqclzu2 عبد اللطیف

اللغة 

العربیة

  أ.م.د محمود 

اللغة االنكلیزیةlc65clp   م.م سعد جاسمفیزیاء كمیةoyptzqd  م.د. درید عبدكیمیاء عضویةzqclzu21 عبد اللطیف

   م.م اسامھ 

اللغة االنكلیزیةxagyvza        یوسف

   م.م اسامھ 

اللغة االنكلیزیةxagyvza        یوسف

   م.م اسامھ 

xagyvza        یوسف

من الساعة 05:00 

التربیة االسالمیةالى الساعة 07:00

 أ.م.د محمود عبد 

اللغة االنكلیزیةx2offgj  م.م اسامھ یوسفاللغة االنكلیزیةk6uuxmjاللطیف

 م.م اسامھ 

x2offgj یوسف

اللغة 

االنكلیزیة

 م.م اسامھ 

x2offgj یوسف

علم 

الطفیلیات

    أ.م.د 

خالد دفیك

       

sfjzrbd

تشخیص 

عضوي

    م.م عبدهللا 

فیزیاء نسبیةjnwvmoa زید

  م.م محمد 

wwsf3e6 نجیب

المناھج والكتب 

المدرسیة

  أ.د اكرم 

h62wnfjیاسین

المناھج والكتب 

h62wnfj  أ.د اكرم یاسینالمدرسیة

المناھج والكتب 

h62wnfj  أ.د اكرم یاسینالمدرسیة

من الساعة 03:00 

6ze4bxdم.م محمد حمیدعلم النفس التربوي6ze4bxdم.م محمد حمیدعلم النفس التربويالى الساعة 05:00

علم النفس 

منھاج بحث6ze4bxdم.م محمد حمیدالتربوي

    أ.م.د 

خالد دفیك

       

sfjzrbdم.م محمد نجیبفیزیاء اللیزر     fle2lpt53          م.م عبدهللا زیدتحلیل اليe2acr

من الساعة 05:00 

كیمیاء العضویةالى الساعة 07:00

   م. نعمان 

iz6k5gd فاروق

الحركة 

الموجیة 

والصوت 

k3qu6g2  م.م سعد جاسمم

مصول 

ولقاحات

   ا.م.د خالد 

x76lecu  دفیك

كیمیاء حیاتیة 

wds4jdj      م.م احسان حمیدسریریة

جدول الدروس االسبوعي للدراسة المسائیة ( الجزء النظري )

االثنین

الثالثاء

االربعاء

الخمیس

الرابع كیمیاء الرابع فیزیاءالرابع احیاء الثالث فیزیاءالثالث كیمیاء

االحد 

الثالثاء

االربعاء

الخمیس

الثالث احیاءالثاني فیزیاءالثاني  كیمیاءالثاني  احیاءاالول 

الرابع كیمیاء الرابع فیزیاءالرابع احیاء الثالث فیزیاء

االحد 

االثنین

الثالث كیمیاءالثالث احیاءالثاني فیزیاءالثاني  كیمیاءالثاني  احیاءاالول 

جدول الدروس االسبوعي لقسم العلوم العامة  الدراسة الصباحیة ( النظري ) 



رمز الصفاسم التدریسياسم المادةرمز الصفاسم التدریسياسم المادةرمز الصفاسم التدریسياسم المادةرمز الصفاسم التدریسياسم المادةموعد المحاضرة الیوم

Jis567i د.یاسراالدب الحدیث3fmnyyg د. معتمدمناھج البحثYr344ac                د. أحمد جمعة  النحو3e aozxz         د.محمودالتربیة االسالمیةالساعة :  9 - 10
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