
الرابط الخاص بالصف االلكترونياسم التریسياسم المادة

h�ps://meet.google.com/lookup/b35madct2jد. ھنادي عبد االلھعلم الن�ات٠٨:٣٠-١٠:٣٠

https://meet.google.com/lookup/anmrkyeahzا .م.د. حسن الجمیليعلم االرض١٠:٣٠-١٢:٣٠

h�ps://meet.google.com/lookup/acka3v43rdد.خالداللغة الع���ة١٢:٣٠-٠٢:٣٠

h�ps://meet.google.com/lookup/fspu7wyxpbم. نادیة قادر حاجال��م�اء التحل�ل�ة٠٨:٣٠-١٠:٣٠

https://meet.google.com/lookup/aa4k2thvlaم. علي حسین علیويحاس�ات ١٠:٣٠١-١٢:٣٠

https://meet.google.com/lookup/bcdbpoieneم.حقوق انسان١٢:٣٠-٠٢:٣٠
�اء ح�ات�ة٠٨:٣٠-١٠:٣٠ � https://meet.google.com/lookup/bvzpuktvtdد.شاھین صالح الدینف��

١٠:٣٠-١٢:٣٠A+ B اء ح�ات�ة� � مخت�� د.شاھین صالح الدین + م. خالد عبدهللا نجمف��

١٢:٣٠-٠٢:٣٠

٠٨:٣٠-١٠:٣٠A+ B مختبرد. ھنادي عبد االلھ + م. علم الن�ات

١٠:٣٠-١٢:٣٠A+B مختبرد. نادیة + م. اومید معروفال��م�اء التحل�ل�ة

١٢:٣٠-٠٢:٣٠

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

١٠:٣٠-١٢:٣٠A+B مخت�� م. علي حسین علیويحاس�ات ١

١٢:٣٠-٠٢:٣٠

الرابط الخاص بالصف االلكترونياسم التدریسياسم المادة
٠٨:٣٠-١٠:٣٠A1 في المختبرم. بفرین محمد رضاالفقریات عملي

١٠:٣٠-١٢:٣٠A1 في المختبرم. صھیب قاسماحیاء مجھریة١ عملي

١٢:٣٠-٢:٣٠A1 في المختبرم. نجیب ابراھیمكیمیاء حیاتیة١ عملي

٢:٣٠-٤:٣٠A1 في المختبرم.م. مصطفى جمالتشریح نبات عملي

٨:٣٠-١٠:٣٠A2 في المختبرم. صھیب قاسماحیاء مجھریة ١ عملي

١٠:٣٠-١٢:٣٠A2 في المختبرم. بفرین محمد رضاالفقریات عملي

١٢:٣٠-٢:٣٠A2 في المختبرم.م. مصطفى جمالتشریبح نبات عملي

٢:٣٠-٤:٣٠A2 في المختبرم. نجیب ابراھیمكیمیاء حیاتیة عملي

٠٨:٣٠-١٠:٣٠B1 في المختبرم.م. مصطفى جمالتشریح نبات عملي

١٠:٣٠-١٢:٣٠B1 في المختبرم. بفرین محمد رضاالفقریات عملي

١٢:٣٠-٢:٣٠B1 في المختبرم. صھیب قاسماحیاء مجھریة عملي

٢:٣٠-٤:٣٠B1 في المختبرم. نجیب ابراھیمكیمیاء حیاتیة عملي

٠٨:٣٠-١٠:٣٠B2 في المختبرم. نجیب ابراھیمكیمیاء حیاتیة عملي

١٠:٣٠-١٢:٣٠B2 في المختبرم.م. مصطفى جمالتشریبح نبات عملي

١٢:٣٠-٢:٣٠B2 في المختبرم.م.اسامة عمادحشرات عملي

٢:٣٠-٤:٣٠B2 في المختبرم. بفرین محمد رضاالفقریات عملي

https://meet.google.com/lookup/hzxptrfyamا.د.محمو شاكرتشریح نبات٠٨:٣٠-١٠:٣٠

https://meet.google.com/lookup/aogqmlmbagا.د. حسین فاضل +م.د.ایمان تاجركیمیاء حیاتیة١٠:٣٠١-١٢:٣٠

١٢:٣٠-٠٢:٣٠

https://meet.google.com/lookup/fzgqmy5dapا.م.د.نھان بھاءالدیناحیاء مجھریة٠٨:٣٠١-١٠:٣٠

https://meet.google.com/lookup/dp7i6fj4x2ا.م.د.نعمة عليالفقریات١٠:٣٠-١٢:٣٠

١٢:٣٠-٠١:٣٠

https://meet.google.com/lookup/f4myv2bn2rا.د.برھان مصطفىحشرات٠٨:٣٠-١٠:٣٠

https://meet.google.com/lookup/f7qxt4vl2lا.م.د.سناء حسینمجامیع نباتیة١٠:٣٠-١٢:٣٠

١٢:٣٠-٠١:٣٠

٠٨:٣٠-١٠:٣٠A1 المخت�� م.م. زید عليمجامیع نباتیة عملي �
��

١٠:٣٠-١٢:٣٠A1 المخت�� م.م.اسامة عمادحشرات عملي �
��

١٢:٣٠-٢:٣٠B1 المخت�� م.م. زید عليمجامیع نباتیة عملي �
��

٢:٣٠-٤:٣٠B2 المخت�� م.م. زید عليمجامیع نباتیة �
��

٨:٣٠-١٠:٣٠B2 في المختبرم. صھیب قاسماحیاء مجھریة١ عملي

الرابط الخاص بالصف االلكترونياسم التدریسياسم المادة
h�ps://meet.google.com/lookup/aqpsyi3hgxد.اسما سمیعاحیاء مجھریة التربة٠٨:٣٠-١٠:٣٠

h�ps://meet.google.com/lookup/bl6dhqqsibد.صالح محمد+د.ایفان محمدعلم الدم١٠:٣٠-١٢:٣٠

١٢:٣٠-٠١:٣٠

٠٨:٣٠-١٠:٣٠A1 عملي في مختبرم.نجیب ابراھیموراثة

٠٨:٣٠-١٠:٣٠A2عملي في مختبرم.م.اسیل حاكمانسجة

٠٨:٣٠-١٠:٣٠B1 عملي في مختبرم.ریتا نبیلمناعة

٠٨:٣٠-١٠:٣٠B2 عملي في مختبرم.اسیل محمدبیئة

١٠:٣٠-١٢:٣٠A1عملي في مختبرم.م.اسیل حاكمانسجة

١٠:٣٠-١٢:٣٠A2 عملي في مختبرم.نجیب ابراھیموراثة

١٠:٣٠-١٢:٣٠B1 عملي في مختبرم.اسیل محمدبیئة

١٠:٣٠-١٢:٣٠B2عملي في مختبرم.ریتا نبیلمناعة

١٢:٣٠-٢:٣٠A1 عملي في مختبرم.ریتا نبیلمناعة

١٢:٣٠-٢:٣٠A2 عملي في مختبرم.علي محمداحیاء مجھریة التربة

الوقت
المرحلة الثانیة

حد
اال

ن
نی
الث

ا
اء

الث
لث
ا

اء
بع

الر
ا

س
می

خ
ال

ن
نی

الث
ا

اء
الث

الث
اء

بع
الر

ا
س

می
خ

ال

االیام

جدول محاضرات (التعلم االلكتروني) قسم علوم الحیاة -كلیة العلوم- فصل الدراسي االول/الدراسة الصباحیة   ٢٠٢٠-٢٠٢١

الوقتاالیام
المرحلة االولى الدراسة الصباحیة
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١٢:٣٠-٢:٣٠B1 عملي في مختبرم.م.اسیل حاكمانسجة

١٢:٣٠-٢:٣٠B2عملي في مختبرم.نجیب ابراھیموراثة

٢:٣٠-٤:٣٠A1 عملي في مختبرم.علي محمداحیاء مجھریة التربة

٢:٣٠-٤:٣٠A2 عملي في مختبرم.اسیل محمدبیئة

٢:٣٠-٤:٣٠B1 عملي في مختبرم.نجیب ابراھیموراثة

٢:٣٠-٤:٣٠B2 عملي في مختبرم.ریتا نبیلمناعة

١٠:٣٠-١٢:٣٠A1 عملي في مختبرد.ایفان محمد مصطفىعلم الدم

١٠:٣٠-١٢:٣٠B1 عملي في مختبرم.علي محمداحیاء مجھریة التربة

١٠:٣٠-١٢:٣٠A1 عملي في مختبرم.اسیل محمدبیئة

١٠:٣٠-١٢:٣٠A2عملي في مختبرد.ایفان محمد مصطفىعلم الدم

١٠:٣٠-١٢:٣٠B2عملي في مختبرم.اسیل محمدانسجة

١٢:٣٠-٢:٣٠B1 عملي في مختبرد.ایفان محمد مصطفىعلم الدم

١٢:٣٠-٢:٣٠B2 عملي في مختبرم.علي محمداحیاء مجھریة التربة

٢:٣٠-٤:٣٠B2 عملي في مختبرد.ایفان محمد مصطفىعلم الدم

https://meet.google.com/lookup/hqjvgyhmqzد.یاسر حمد حمادهوراثة٠٨:٣٠-١٠:٣٠

https://meet.google.com/lookup/hmquxwnlq4 د.سھلة خورشیدمناعة١٠:٣٠-١٢:٣٠

١٢:٣٠-٠٢:٣٠

https://meet.google.com/lookup/fimwcyehb3د.اواز محمد بھروزبیئة٠٨:٣٠-١٠:٣٠

h�ps://meet.google.com/lookup/dtkeetowq7د.ماجدة نوريانسجة الحیوانیة١٠:٣٠-١٢:٣٠

الرابط الخاص بالصف االلكترونياسم التدریسياسم المادة
https://meet.google.com/lookup/b53qwy7ruxد.بري لطیففطریات نظري٠٨:٣٠-١٠:٣٠

https://meet.google.com/lookup/ba3drzxh53د.شیالن خیرهللابیولوجي جزیئي١٠:٣٠-١٢:٣٠

https://meet.google.com/lookup/ba3drzxh53د.فائزة ناصرحبلیات نظري١٢:٣٠-٠٢:٣٠

https://meet.google.com/lookup/aanqfead7hد.سعدیة شھابدیدان نظري٠٨:٣٠-١٠:٣٠

https://meet.google.com/lookup/acwajy2ljvد.ھاجر علي شریفبكتریا مرضیة نظري١٠:٣٠-١٢:٣٠

https://meet.google.com/lookup/asxonvlogpد.نجاة عبدالقادرغذائیة نظري٠٨:٣٠-١٠:٣٠

https://meet.google.com/lookup/g4dsoe2vqjد.أسما سمیعمضادات نظري١٠:٣٠-١٢:٣٠

٠٨:٣٠-١٠:٣٠A1 عملي في المختبرم.م ریتا نبیلفطریات عملي

٠٨:٣٠-١٠:٣٠A2 عملي في المختبرم.صھیب صباحبكتریا مرضیة عملي

٠٨:٣٠-١٠:٣٠B1 عملي في المختبرمضادات عملي

٠٨:٣٠-١٠:٣٠B2 عملي في المختبرم.بفرین محمدحبلیات عملي

١٠:٣٠-١٢:٣٠A1 عملي في المختبرم.م ایناس احسان رشیدغذائیة عملي

١٠:٣٠-١٢:٣٠A2عملي في المختبرم.م ریتا نبیلفطریات عملي

١٠:٣٠-١٢:٣٠B1 عملي في المختبرم.بفرین محمدحبلیات عملي

١٠:٣٠-١٢:٣٠B2 عملي في المختبرم.صھیب صباحبكتریا مرضیة عملي

١٢:٣٠-٠٢:٣٠A1 عملي في المختبرم.نجیب ابراھیمبیولوجي جزیئي

١٢:٣٠-٠٢:٣٠A2 عملي في المختبرم.بفرین محمدحبلیات عملي

١٢:٣٠-٠٢:٣٠B1 عملي في المختبرم.صھیب صباحبكتریا مرضیة عملي

٠٢:٣٠-٠٤:٣٠B2 عملي في المختبرم.م ایناس احسان رشیدغذائیة عملي

٠٢:٣٠-٠٤:٣٠A1 عملي في المختبرم.صھیب صباحبكتریا مرضیة

٠٢:٣٠-٠٤:٣٠A2 عملي في المختبرم.م ایناس احسان رشیدغذائیة

٠٢:٣٠-٠٤:٣٠B1 عملي في المختبرم.م بفرین محمددیدان

١٢:٣٠-٠٢:٣٠B2 عملي في المختبرم.م ریتا نبیلفطریات

٠٨:٣٠-١٠:٣٠A1 عملي في المختبرم.بفرین محمدحبلیات عملي

٠٨:٣٠-١٠:٣٠A2 عملي في المختبرم.صھیب صباحمضادات عملي

٠٨:٣٠-١٠:٣٠B1 عملي في المختبرم.نجیب ابراھیمبیولوجي جزیئي عملي

٠٨:٣٠-١٠:٣٠B2 عملي في المختبرم.بفرین محمددیدان عملي

١٠:٣٠-١٢:٣٠A1 عملي في المختبرم.صھیب صباحمضادات عملي

١٠:٣٠-١٢:٣٠A2عملي في المختبرم.بفرین محمددیدان عملي

١٠:٣٠-١٢:٣٠B1 عملي في المختبرم.م ریتا نبیلفطریات عملي

١٠:٣٠-١٢:٣٠B2 عملي في المختبرم.نجیب ابراھیمبیولوجي جزیئي
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المرحلة الرابعة
الوقتاالیام

اء
بع

الر
ا

ي
خم

ال

س


