
الرابط الخاص بالصف االلكترونياسم التریسياسم المادة
د. ھنادي عبد االلھعلم النبات٠٢:٠٠-٠٤:٠٠

ا .م.د. حسن الجمیليعلم االرض٠٤:٠٠-٠٦:٠٠

د.خالداللغة العربیة٠٦:٠٠-٠٨:٠٠

م. نادیة قادر حاجالكیمیاء التحلیلیة٠٢:٠٠-٠٤:٠٠

م. علي حسین علیويحاسبات ٠٤:٠٠١-٠٦:٠٠

م.حقوق انسان٠٦:٠٠-٠٨:٠٠

د.شاھین صالح الدینفیزیاء حیاتیة٠٨:٣٠-١٠:٣٠

١٠:٣٠-١٢:٣٠A د.شاھین صالح الدین + م. خالد عبدهللا نجمفیزیاء حیاتیة

١٢:٣٠-٢:٣٠B د.شاھین صالح الدین + م. خالد عبدهللا نجمفیزیاء حیاتیة

١٢:٣٠-٠٢:٣٠

٠٢:٠٠-٠٤:٠٠A+ B د. ھنادي عبد االلھ + م. علم النبات

١٠:٣٠-١٢:٣٠A+B د. نادیة + م. اومید معروفالكیمیاء التحلیلیة

١٢:٣٠-٠٢:٣٠

٠٨:٣٠-١٠:٣٠A+B ا .م.د. حسن الجمیلي+علم االرض

١٠:٣٠-١٢:٣٠A+B م. علي حسین علیويحاسبات ١

١٢:٣٠-٠٢:٣٠

الرابط الخاص بالصف االلكترونياسم التدریسياسم المادة
٢:٠٠-٤:٠٠A1 م.م. دینا سعادالفقریات عملي

٢:٠٠-٤:٠٠A2 م.م. اریان صالح الدیناحیاء مجھریة١ عملي

٢:٠٠-٤:٠٠B1 م.م. مصطفى جمالتشریح نبات عملي

٢:٠٠-٤:٠٠B2 م.م. دینا  سعادكیمیاء حیاتیة١ عملي

٤:٠٠-٦:٠٠A1 م. اریان صالح الدیناحیاء مجھریة ١ عملي

٤:٠٠-٦:٠٠A2 م. دنیا سعادالفقریات عملي

٤:٠٠-٦:٠٠B1 م. مروة عبد الكریمحشرات

٤:٠٠-٦:٠٠B2 م. مصطفى جمالتشریح نبات عملي

٢:٠٠-٤:٠٠A1 م. زید حسنمجامیع نباتیة

٢:٠٠-٤:٠٠A2 م.م. دینا  سعادكیمیاء حیاتیة

٢:٠٠-٤:٠٠B1 م. اریان صالح الدیناحیاء مجھریة١ عملي

٢:٠٠-٤:٠٠B2 م. دنیا سعادالفقریات

٤:٠٠-٦:٠٠A1 م.م. مصطفى جمالتشریح نبات

٤:٠٠-٦:٠٠A2م. اریان صالح الدیناحیلء مجھریة

٤:٠٠-٦:٠٠B1 م.م. دینا  سعادكیمیاء حیاتیة

٤:٠٠-٦:٠٠B2م. مروة عبد الكریمحشرات

٢:٠٠-٤:٠٠A1 م. مروة عبد الكریمحشرات

٢:٠٠-٤:٠٠A2 م.م. مصطفى جمالتشریح نبات

٢:٠٠-٤:٠٠B1 م. زید حسنمجامیع نباتیة

٢:٠٠-٤:٠٠B2م. مروة عبد الكریمحشرات

٤:٠٠-٦:٠٠A1 م.م. دینا  سعادكیمیاء حیاتیة

٤:٠٠-٦:٠٠A2م. زید حسنمجامیع نباتیة

٤:٠٠-٦:٠٠B1م. دنیا سعادالفقریات

٤:٠٠-٦:٠٠B2 م. زید حسنمجامیع نباتیة

٢:٠٠-٤:٠٠A م. نجیب ابراھیمكیمیاء حیاتیة

٢:٠٠-٤:٠٠B د. نھان بھاءالدیناحیاء مجھریة١

٢:٠٠-٤:٠٠A د. رائد مجبلمجامیع نباتیة

٢:٠٠-٤:٠٠B د. شوقي خلیلتشریح نبات

٢:٠٠-٤:٠٠A م.م. اسماء جمالحشرات

٢:٠٠-٤:٠٠B م.م. دالیا سدادالفقریات

الرابط الخاص بالصف االلكترونياسم التدریسياسم المادة
م.م.برزین سرداراحیاء مجھریة التربة٢:٠٠-٤:٠٠

د.یاسر حمدوراثة٤:٠٠-٦:٠٠

م.م.مصطفى جمالبیئة٦:٠٠-٨:٠٠

٢:٠٠-٤:٠٠A1م.م.وجدان عبد الغنيوراثة

٢:٠٠-٤:٠٠A2م.م. ایمان نظام الدینانسجة

٢:٠٠-٤:٠٠B1م.م.دالیا سدادمناعة

٤:٠٠-٦:٠٠A1م.م. مصطفى جمالانسجة 

٤:٠٠-٦:٠٠B1م.م.احمد مھديبیئة

٤:٠٠-٦:٠٠B2 م.م.دالیا سدادمناعة

م.م.زینة قیساحیاء مجھریة A1التربة٦:٠٠-٨:٠٠

٦:٠٠-٨:٠٠B2م.م.وجدان عبد الغنيوراثة

٢:٠٠-٤:٠٠A1 م.م. وجدان عبد الغنيعلم   الدم
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٢:٠٠-٤:٠٠A2 م.م.فرمیسك محمدوراثة

٢:٠٠-٤:٠٠B1 م.م. زینة قیساحیاء مجھریة التربة

٤:٠٠-٦:٠٠A1 م.م. احد مھديبیئة

٤:٠٠-٦:٠٠A2 م.م. وجدان عبد الغنيعلم الدم

٤:٠٠-٦:٠٠B2 م.م. ایمان نظام الدینانسجة

٦:٠٠-٨:٠٠B1 م.م. وجدان عبد الغنيعلم الدم

٦:٠٠-٨:٠٠B2 م.م . زینة قیساحیاء مجھریة تربة

٢:٠٠-٤:٠٠B1م.م. فرمیسك محمدوراثة

٢:٠٠-٤:٠٠B2م.م.دالیا سدادمناعة

٤:٠٠-٦:٠٠A1 م.م.زینة قیساحیاء مجھریة تربة

٤:٠٠-٦:٠٠A2 م.م. دالیا سدادمناعة

٤:٠٠-٦:٠٠B1 م.م. ایمانانسجة

٤:٠٠-٦:٠٠B2 م.م. احمد مھديبیئة

٦:٠٠-٨:٠٠A1 م.م. دالیا سدادمناعة

٦:٠٠-٨:٠٠A2 م.م. احد مھديبیئة

٦:٠٠-٨:٠٠B2 م.م. وجدان عبد الغنيعلم الدم

د.ایفان محمد مصطفىعلم الدم٢:٠٠-٤:٠٠

د.احمد حمدانسجة الحیوانیة٤:٠٠-٦:٠٠

م.م. عفاف سعودمناعة٦:٠٠-٨:٠٠

الرابط الخاص بالصف االلكترونياسم التدریسياسم المادة
د.بري لطیففطریات نظري٠٢:٠٠-٠٤:٠٠

د.شیالن خیرهللابیولوجي جزیئي٠٤:٠٠-٠٦:٠٠

د.فائزة ناصرحبلیات نظري٠٦:٠٠-٠٨:٠٠

د.سعدیة شھابدیدان نظري٠٢:٠٠-٠٤:٠٠

د.ھاجر علي شریفبكتریا مرضیة نظري٠٤:٠٠-٠٦:٠٠

د.نجاة عبدالقادرغذائیة نظري٠٢:٠٠-٠٤:٠٠

د.أسما سمیعمضادات نظري٠٢:٠٠-٠٤:٠٠

٠٢:٠٠-٠٤:٠٠A1 م.م دنیا سعادفطریات عملي

٠٢:٠٠-٠٤:٠٠A2 م.م اریان صالح الدینبكتریا مرضیة عملي

٠٢:٠٠-٠٤:٠٠B1 م.م مروة عبدالكریممضادات عملي

٠٢:٠٠-٠٤:٠٠B2 م.م ایمان حبیبحبلیات عملي

٠٤:٠٠-٠٦:٠٠A1 م.م زینة قیسغذائیة عملي

٠٤:٠٠-٠٦:٠٠A2م.م دنیا سعادفطریات عملي

٠٤:٠٠-٠٦:٠٠B1 م.م ایمان حبیبحبلیات عملي

٠٤:٠٠-٠٦:٠٠B2 م.م اریان صالح الدینبكتریا مرضیة عملي

٠٦:٠٠-٠٨:٠٠A1 م.نجیب ابراھیمبیولوجي جزیئي

٠٦:٠٠-٠٨:٠٠A2 م.م ایمان حبیبحبلیات عملي

٠٦:٠٠-٠٨:٠٠B1 م.م اریان صالح الدینبكتریا مرضیة عملي

٠٦:٠٠-٠٨:٠٠B2 م.م زینة قیسغذائیة عملي

٠٨:٠٠-١٠:٠٠A1 م.م اریان صالح الدینبكتریا مرضیة

٠٨:٠٠-١٠:٠٠A2 م.م زینة قیسغذائیة

٠٨:٠٠-١٠:٠٠B1 م.م دنیا سعاددیدان

٠٨:٠٠-١٠:٠٠B2 م.م دنیا سعادفطریات

٠٢:٠٠-٠٤:٠٠A1 م.م ایمان حبیبحبلیات عملي

٠٢:٠٠-٠٤:٠٠A2 م.م مروة عبدالكریممضادات عملي

٠٢:٠٠-٠٤:٠٠B1 م.نجیب ابراھیمبیولوجي جزیئي عملي

٠٢:٠٠-٠٤:٠٠B2 م.م دنیا سعاددیدان عملي

٠٤:٠٠-٠٦:٠٠A1 م.م مروة عبدالكریممضادات عملي

٠٤:٠٠-٠٦:٠٠A2م.م دنیا سعاددیدان عملي

٠٤:٠٠-٠٦:٠٠B1 م.م دنیا سعادفطریات عملي

٠٤:٠٠-٠٦:٠٠B2 م.نجیب ابراھیمبیولوجي جزیئي
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