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 كلية التربية للبنات
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 المرحلة االولى  /للدراسة المسائية  ةالنظريجدول الدروس 

 pm 4:30-7:30 pm 7:30-8:30 pm 4:30-2:30 الوقت اليوم 

اسم المادة   السبت

 والتدريسي

عبود  م. تشريح نبات /  

 خلف

محمد م.د.الخلية /

 عبد العباس 

 هدير شالل م.د.حقوق/

     

  pm 4:30-6:30 pm 6:30-8:30 pm 4:30-2:30 الوقت االحد
اسم المادة  

 والتدريسي

هدى االنكليزي /م.د.  علي حبيب م.د.احياء/

 ناهي 

 جميل  اثيرم.م.علم النفس /

     

  pm 4:30-6:30 pm 6:30-8:30 pm 4:30-2:30 الوقت الثنينا
اسم المادة  

 والتدريسي

سارة م.م.كيمياء /

 رعاشو

م.م.نداء /تربية اسس 

 خضير

 زمن محمد م.م. عربي /ال

     

  pm 4:30-6:30 pm 6:30-8:30 pm 4:30-2:30 الوقت الثالثاء
اسم المادة  

 يوالتدريس

علم االرض 

 معتز محمد م.م./

 نورم.م.حاسبات /

 الهدى 

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 الثانيةالمرحلة  /  للدراسة المسائية ةالنظريجدول الدروس 

         اليوم  

 pm 4:30-6:30 pm 6:30-8:30 pm 4:30-2:30 الوقت السبت

اسم المادة    

 والتدريسي 

فاتن م.م.حاسبات / احسان عليم.م.اجنة/

 هادي

 نداء خضيرم.م.ادارة/

          

 pm 4:30-6:30 pm 6:30-8:30 pm 4:30-2:30 الوقت الثالثاء

اسم المادة    

 والتدريسي 

معمر عبد م.م.انسجة/

 المهدي 

  تصنيف نبات/

 معمر عبد المهديم.م.

مصطفى م.م. الفقريات/ 

 جواد

          

 pm 4:30-6:30 pm 6:30-8:30 pm 4:30-2:30 الوقت االربعاء 

اسم المادة    

 والتدريسي 

 اثيرم.م.علم النفس/

 جميل

كيمياء   هادي فاتن م.م. احصاء/

سارة  م.م.حياتية/ 

 عاشور
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 لثة الثاالمرحلة  /  للدراسة المسائية ةالنظريجدول الدروس 

         اليوم  

 pm 4:30-6:30 pm 6:30-8:30 pm 4:30-2:30 الوقت السبت

اسم المادة    

 والتدريسي 

 علي حبيب م.د.وراثة/ خلف عبود م.حشرات/ جبار عباسم.م.فطريات / 

          

 pm 4:30-6:30 pm 6:30-8:30 pm 4:30-2:30 الوقت االحد

مادة  اسم ال  

 دريسي والت 

مصطفى م.منهج بحث/  علياحسان م.م.حبليات/

 محمد 

تز  معم.م. بيئة وتلوث/

 محمد 

          

 pm 4:30-6:30 pm 6:30-8:30 pm 4:30-2:30 الوقت االثنين

اسم المادة    

 والتدريسي 

علي  م.م.طرائق تدريس /

 ناصر

 علي ناصرم.م.ارشاد/ ا.د.علي سالمطحالب / 

 

 

 رابعة المرحلة  ال/  للدراسة المسائية ةالنظريجدول الدروس  

         اليوم  

 pm 4:30-6:30 pm 6:30-8:30 pm 4:30-2:30 الوقت السبت

اسم المادة    

 والتدريسي 

زهراء ا.م.د.طفيليات/ محمد موسى ا.م.د.مناعة/

 سعدون 

محمد عبد  .م.د بايو جزيئي/ 

 العباس 

          

 pm 4:30-6:30 pm 4:30-2:30 الوقت الوقت الثالثاء

اسم المادة    

 والتدريسي 

مجهرية  احياء  

 محمد موسىا.م.د./

زينب  م.م.فسلجة حيوان/

 قاسم  

  م.م.مشاهدة وتطبيق/ 

 زيز انمار ع

          

 pm 4:30-6:30 pm 6:30-8:30 pm 4:30-2:30 الوقت االربعاء 

اسم المادة    

 والتدريسي 

افراح م.م.قياس وتقويم/ 

 نعيم 

فسلجة نبات  

 م.م.مصطفى جواد/

مشروع بحث /كل 

 التدريسين 
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 االولى المرحلة  /للدراسة المسائية  لعمليةاروس جدول الد
 ءاالربعا

الحاسبات +مختبر  الكيمياء 

    نبات ال+

 A1 A1 A1 الكروب 

 pm 4:30-6:30 pm 6:30-8:30 pm 4:30-2:30 قتالو

سارة  م.م. /كيمياء عامة المادة

.شيماء  ,م.بعاشور

 جاسم ,م.ب.عذراء خالد 

نور .م.م/حاسبات

الهدى 

 علي ايمان.,م.بمحمد

تشريح  

 سارةم.م./نبات

سارة .م.ب,عاشور

 فرح عبد,م.ب.ستار

  الخميس 

 الكروب  مختبر  الكيمياء    
 

A1  

  pm 6:30-4:30  الوقت

د. محمد عبد م. احياء/  المادة

م.ب. هدى ,العباس 

 شيماء كاظم مثنى,م.ب.

 

          

 

 

 

 الثانيةالمرحلة   /للدراسة المسائية   لعمليةاجدول الدروس 

  االحد
  B1 B1 الكروب الحاسبات+مختبر الكيمياء  

  pm 4:30-6:30 pm 4:30-2:30 الوقت

سارة م.م./كيمياء حياتية المادة 

.شيماء جاسم ,م.بعاشور

 ,م.ب.عذراء خالد

فاتن م.م./  حاسبات

,م.ب.ايمان  هادي

 م.ب.سارة ستار,علي

 

 

 

 

 الثالثة المرحلة   /للدراسة المسائية    لعمليةاجدول الدروس 
  الثالثاء 

   C1 الكروب  مختبر المايكرو 

     pm 4:30-2:30 الوقت

د.محمد عبد م./فطريات المادة

,م.ب.زهراء   العباس

محسن .م.ب.زينب 

 محمد
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 رابعة المرحلة ال /للدراسة المسائية جدول الدروس العملية 
  االحد

 D1 D1 D1 الكروب  يكرو مختبر الما

 pm 4:30-6:30 pm 6:30-8:30 pm 4:30-2:30 الوقت

زينب  م.م./مايكرو المادة

,م.ب.فرح قاسم

 جس طعمة نرم.ب.عبد,

رند  م.م.طفيليات/

,م.ب.هدى رحيم كامل

 ,م.ب.شيماء كاظم

لجة فس

زينب  م.م./حيوان

,م.ب.سارة قاسم

   ,م.ب.فرح شاكر ستار

 مالحظة 
االولى المرحلة  كروب

 ( A1)للعملي 

  ثانيةالالمرحلة  كروب

 ( B1)للعملي 

  ةلثثاالالمرحلة  بكرو

 ( C1)للعملي 

المرحلة  كروب

 ( D1) للعملي  رابعةال

 

 

 

 الدكتــــــــــــور                                                                                                                            
 حسن  العباس    محمد عبد 
 م علوم الحياة رئيس قس
27 /11 /2020 

 
 

 

 

 


