
الرابط الخاص بالصف االلكتروني اسم التدریسياسم المادة
08:30-10:30
م.م. محمد مدیح امینالعضویة10:30-12:30

د. نبیل شاھین محمدتحلیلیة12:30-02:30

B1 د. لقمان ادریس محود/م.م. احمد حمديفیزیاویة عملي

B2 م.م. محمد مدیح امینالعضویة عملي

B3 د. نبیل شاھین محمد/ م.م. جیھانتحلیلیة عملي

B2 م.م. آكو صابر كاكي/ م.م. على ایاد حسینعضویة عملي

B3 م.م. محمد مدیح امینالعضویة عملي

B1 د. نبیل شاھین محمد/ م.م. جیھانتحلیلیة عملي

B3 م.م. آكو صابر كاكي/ م.م. على ایاد حسینعضویة عملي

B2 م.م. محمد مدیح امینالعضویة عملي

B1 د. نبیل شاھین محمد/ م.م. جیھانتحلیلیة عملي

م.م. اكو صابر كاكيعضویة08:30-10:30

م.م. احمد نشأة شاكرحاسبات10:30-12:30

12:30-02:30

08:30-10:30

؟ریاضیات10:30-12:30

د. لقمان ادریس محمودفیزیاویة12:30-02:30

A1 د. لقمان ادریس محود/م.م. احمد حمديفیزیاویة عملي

A2 م.م. محمد مدیح امینالعضویة عملي

A3 د. نبیل شاھین محمد/ م.م. جیھانتحلیلیة عملي

A2 د. لقمان ادریس محود/م.م. احمد حمديفیزیاویة عملي

A3 م.م. محمد مدیح امینالعضویة عملي

A1 د. نبیل شاھین محمد/ م.م. جیھانتحلیلیة عملي

A3 د. لقمان ادریس محود/م.م. احمد حمديفیزیاویة عملي

A2 م.م. محمد مدیح امینالعضویة عملي

A1 د. نبیل شاھین محمد/ م.م. جیھانتحلیلیة عملي
A2 م.م. آكو صابر كاكي/ م.م. على ایاد حسینعضویة عملي
A1 م.م. آكو صابر كاكي/ م.م. على ایاد حسینعضویة عملي

B1 م.م. آكو صابر كاكي/ م.م. على ایاد حسینعضویة عملي

B2 د. لقمان ادریس محود/م.م. احمد حمديفیزیاویة عملي

A3 م.م. آكو صابر كاكي/ م.م. على ایاد حسینعضویة عملي

B3 د. لقمان ادریس محود/م.م. احمد حمديفیزیاویة عملي

الرابط الخاص بالصف االلكتروني اسم التدریسياسم المادة
م.م. صفاء رضا شكورصناعیة4:00 - 2:00

جدول محاضرات (التعلم االلكتروني) قسم الكیمیاء - الدراسة المسائیة - فصل الدراسي االول ٢٠٢٠-٢٠٢١
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المرحلة الثالثة



د. زانا سعید أفنديالعضویة 6:00 - 4:00

6:00 - 8:00
B1 م.م. أفنان نجدت بھجتفیزیاویة عملي

B2 د. زانا سعید أفندي/ م.م. زینبالعضویة عملي

B3 د. اسراء غسان أكرم/ م.م. سلوى صالح حسینحیاتیة عملي

B2 م.م. أفنان نجدت بھجتفیزیاویة عملي

B3 د. زانا سعید أفندي/ م.م. زینبالعضویة عملي

B1 د. اسراء غسان أكرم/ م.م. سلوى صالح حسینحیاتیة عملي

B2 د. زانا سعید أفندي/ م.م. زینبالعضویة عملي

B1 د. اسراء غسان أكرم/ م.م. سلوى صالح حسینحیاتیة عملي

B3 م.م. أفنان نجدت بھجتفیزیاویة عملي

د. عمر محمد اسماعیلعضویة4:00 - 2:00

د. اسراء غسان أكرمحیاتیة 6:00 - 4:00

6:00 - 8:00
م.م. زھراء طالب غالباختیاري4:00 - 2:00

م.م. أفنان نجدت بھجتفیزیاویة 6:00 - 4:00

6:00 - 8:00
A1 م.م. أفنان نجدت بھجتفیزیاویة عملي

A2 د. زانا سعید أفندي/ م.م. زینبالعضویة عملي

A3 د. اسراء غسان أكرم/ م.م. سلوى صالح حسینحیاتیة عملي

A2 م.م. أفنان نجدت بھجتفیزیاویة عملي

A3 د. زانا سعید أفندي/ م.م. زینبالعضویة عملي

A1 د. اسراء غسان أكرم/ م.م. سلوى صالح حسینحیاتیة عملي

A2 د. زانا سعید أفندي/ م.م. زینبالعضویة عملي

A1 د. اسراء غسان أكرم/ م.م. سلوى صالح حسینحیاتیة عملي

A3 م.م. أفنان نجدت بھجتفیزیاویة عملي
A2 د. عمر محمد إسماعیل/ م.م. یمامة زھیر ھانيعضویة عملي
A1 د. عمر محمد إسماعیل/ م.م. یمامة زھیر ھانيعضویة عملي
B1 د. عمر محمد إسماعیل/ م.م. یمامة زھیر ھانيعضویة عملي

B2 د. عمر محمد إسماعیل/ م.م. یمامة زھیر ھانيعضویة عملي

A3 د. عمر محمد إسماعیل/ م.م. یمامة زھیر ھانيعضویة عملي

B3 د. عمر محمد إسماعیل/ م.م. یمامة زھیر ھانيعضویة عملي

الرابط الخاص بالصف االلكتروني اسم التدریسياسم المادة

د. نبیل شاھین محمدإختیاري4:00 - 2:00

د. كامران شكر حسینتحلیل االلي 6:00 - 4:00

6:00 - 8:00
A1 د. كامران شكر حسین/ م.م. تماراتحلیل االلي العملي

A2 د. فرح خلف حمود/ م.م. كرمصناعیة عملي

A3 د. سیران ستار صالح/ م.م. جیھانحیاتیة عملي

A2 د. كامران شكر حسین/ م.م. تماراتحلیل االلي العملي
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A3 د. فرح خلف حمود/ م.م. كرمصناعیة عملي

A1 د. سیران ستار صالح/ م.م. جیھانحیاتیة عملي

A2 د. فرح خلف حمود/ م.م. كرمصناعیة عملي

A1 د. سیران ستار صالح/ م.م. جیھانحیاتیة عملي

A3 د. كامران شكر حسین/ م.م. تماراتحلیل االلي العملي

د. شاخوان عبد الرحمن عمركم وأطیاف4:00 - 2:00

د. فرح خلف حمودتشخیص العضوي 6:00 - 4:00

6:00 - 8:00

د. فرح خلف حمودصناعیة4:00 - 2:00

د. سیران ستار صالححیاتیة 6:00 - 4:00

6:00 - 8:00
A1 د. كامران شكر حسین/ م.م. تماراتحلیل االلي العملي

A2 د. فرح خلف حمود/ م.م. كرمصناعیة عملي

A3 د. سیران ستار صالح/ م.م. جیھانحیاتیة عملي

A2 د. كامران شكر حسین/ م.م. تماراتحلیل االلي العملي

A3 د. فرح خلف حمود/ م.م. كرمصناعیة عملي

A1 د. سیران ستار صالح/ م.م. جیھانحیاتیة عملي

A2 د. فرح خلف حمود/ م.م. كرمصناعیة عملي

A1 د. سیران ستار صالح/ م.م. جیھانحیاتیة عملي

A3 د. كامران شكر حسین/ م.م. تماراتحلیل االلي العملي

A2 د. شاخوان عبد الرحمن عمر/ م.م. صفاء رضا شكورتشخیص العضوي العملي

A1 د. شاخوان عبد الرحمن عمر/ م.م. صفاء رضا شكورتشخیص العضوي العملي

B1 د. شاخوان عبد الرحمن عمر/ م.م. صفاء رضا شكورتشخیص العضوي العملي

B2 د. شاخوان عبد الرحمن عمر/ م.م. صفاء رضا شكورتشخیص العضوي العملي

A3 د. شاخوان عبد الرحمن عمر/ م.م. صفاء رضا شكورتشخیص العضوي العملي

B3 د. شاخوان عبد الرحمن عمر/ م.م. صفاء رضا شكورتشخیص العضوي العملي
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