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9:30-8:30

10:30-9:30
م علي خليل .م

الجيولوجي نظري

11:30-10:30

12:30-11:30
م زينه عبدالحسين.م

انتاج حيواني نظري

1:30-12:30
د االء كتاب .م

بايلوجية انسان

2:30-1:30

3:30-2:30

9:30-8:30

10:30-9:30

11:30-10:30

12:30-11:30

1:30-12:30

2:30-1:30
د االء كتاب .م

بايلوجية انسان

3:30-2:30

9:30-8:30

10:30-9:30
زينب جاسم. م

كيمياء تربة نظري

11:30-10:30

12:30-11:30

1:30-12:30

2:30-1:30

3:30-2:30

إبراهيم كاظم فرعون. د.أ

طرائق تدريس عامة

اإلثنين

م زينه عبد الحسين .م

علم النبات نظري

م زينه عبد الحسين .م

علم النبات عملي

د اسامة حسين .م

التربية االسالمية

د اسامة حسين.م

التربية االسالمية

م زينه عبد الحسين .م

علم النبات عملي

م زينه عبد الحسين .م

علم النبات نظري

م زيد سعود .م

فيزياء عامة نظري

م زيد سعود .م

فيزياء عامة عملي

الثالثاء

م زيد سعود .م

فلك

االحد

رواء سامي . م

نشاط اشعاعي 

عملي

د ثائر صكبان حسين.م.أ

القياس والتقويم

م اسامة غازي .م

حاسبات

د ثائر صكبان حسين.م.أ

القياس والتقويم

إبراهيم كاظم فرعون. د.أ

طرائق تدريس عامة

د كوثر عبد الصاحب.م.أ

اصول التربية

م وسام جواد.م

انسجة عملي

احمد عبد الرزاق. م

كيمياء عضوية نظري

م زيد سعود .م

فيزياء عامة نظري

م علي خليل .م

الجيولوجي عملي

عمار موسى . م

فسلجة حيوان نظري

د ثائر صكبان حسين.م.أ

القياس والتقويم

زينب جاسم خضير. م

كيمياء تحليلية عملي

زينب جاسم. م

كيمياء تربة عملي

حسين عبد الكريم. م

كهربائية عملي

م علي خليل .م

اللغة اإلنكليزية

م زينه عبد الحسين.م

انتاج حيواني عملي

م امينة نعيم .م

كيمياء عضوية نظري

حسين عبد الكريم. م

الكترونيك عملي

عمار موسى . م

فسلجة حيوان عملي

د عمار نضال شريف.م.أ

فيزياء بصرية عملي

د االء كتاب .م

م ايالف لطيف .م

حشرات عملي

د لؤي خزعل جبر.أ

احصاء تربوي

د هدى رحيم هاشم.م.أ

م وسام جواد .م

علم المناعة عملي

د لؤي خزعل جبر.أ

احصاء تربوي

م اسراء شاكر.م

حاسبات

م اسراء شاكر .م

حاسبات

إبراهيم كاظم فرعون. د.أ

طرائق تدريس عامة

م زينه عبد الحسين.م

انتاج حيواني عملي

د هدى رحيم هاشم.م.أ

الفقريات نظري

م دمحم قاسم.م

ميكانيك نظري

د حسنين جمهور جاسم.م

كيمياء العضوية نظري

د عمار نضال شريف.م.أ

فيزياء بصرية نظري

م اسراء شاكر .م

حاسبات

م دمحم قاسم.م

ميكانيك عملي

د االء كتاب .م

حشرات نظري

رواء سامي . م

نشاط اشعاعي 

نظري

احمد عبد الرزاق. م

كيمياء عضوية عملي

حسين عبد الكريم. م

كهربائية نظري

م امينة نعيم .م

كيمياء فيزياوية

م امينة نعيم .م

كيمياء عضوية عملي

عمار موسى . م

اجنة

احمد عبد الرزاق. م

كيمياء صناعية عملي



ثالث كيمياءثالث فيزياءثالث احياءثاني كيمياءثاني فيزياءثاني احياءBاول شعبة Aاول شعبة الوقتاليوم

االحد

9:30-8:30

10:30-9:30

11:30-10:30

12:30-11:30

1:30-12:30

2:30-1:30

3:30-2:30

9:30-8:30

10:30-9:30
م زينه عبد الحسين.م

انتاج حيواني نظري

11:30-10:30

12:30-11:30

1:30-12:30

2:30-1:30
م علي خليل .م

الجيولوجي نظري

3:30-2:30

احمد عبد الرزاق. م

كيمياء صناعية نظري

م علي خليل .م

د لؤي خزعل جبر.أالجيولوجي عملي

احصاء تربوي

د حسنين جمهور جاسم.م

كيمياء حياتية نظري

م اسامة غازي .م

تربية بيئية وصحية

حسين عبد الكريم. م

الكترونيك نظري

م وسام جواد.م

انسجة نظري

م زيد سعود .م

فيزياء عامة عملي

م اسامة غازي .م

حاسبات

م اسامة غازي .م

تربية بيئية وصحية

م ايالف لطيف .م

الفقريات عملي

د حسنين جمهور جاسم.م

كيمياء العضوية عملي

د لؤي خزعل جبر.أ

علم النفس النمو

األربعاء

الخميس

م علي خليل .م

اللغة اإلنكليزية

م خضر صاحب .م

جبر خطي

د لؤي خزعل جبر.أ

علم النفس النمو

د كوثر عبد الصاحب.م.أ

اصول التربية

د ثائر صكبان حسين.م.أ

ارشاد تربوي

م اسامة غازي .م

تربية بيئية وصحية

زينب جاسم خضير. م

كيمياء تحليلية نظري

رواء سامي . م

فيزياء صلبة

د ثائر صكبان حسين.م.أ

ارشاد تربوي

د ثائر صكبان حسين.م.أ

ارشاد تربوي

م علي جواد .م

حقوق

م علي جواد .م

حقوق

م علي جواد .م

حقوق

د هدى رحيم هاشم.م.أ

علم المناعة نظري

إبراهيم كاظم فرعون. د.أ

المشاهدة والتطبيق

إبراهيم كاظم فرعون. د.أ

المشاهدة والتطبيق

إبراهيم كاظم فرعون. د.أ

المشاهدة والتطبيق

د حسنين جمهور جاسم.م

كيمياء حياتية عملي


