
 

 

 
 ة(نيالدراسة الصباحية )المرحلة الثا –جدول الدروس األسبوعي لقسم الكيمياء 

   2021-2022للعام الدراسي 

 
الكيمياء العضوية, ة )الكيمياء العضوية, الكيمياء النيالمواد الحضورية للمرحلة الثا

 الفيزياوية(
 

  شعبة  )ا( ) ب ( شعبة
 اليوم الساعة المادة القاعة األستاذ المادة القاعة األستاذ
عضويةال 3 د. تغريد   8:30 عضوية 2 د. نسرين 

 
 
 

 االحد

عضويةال 3 د. تغريد  9:30 عضوية 2 د. نسرين 

 ب1 ، ب2  مختبر عضوية 
 ب3 ، ب4 مختبر فيزياوية 

 أ1 ، أ2  مختبر ال عضوية 
 أ3 ، أ4 مختبر تحليلية

10:30 

  11:30 
 أ1 ، أ2  مختبر عضوية  عضوية 3 د. اسماعيل

 أ3 ، أ4 مختبر فيزياوية
12:30 

عضوية  3 د. إسماعيل   1:30 

      2:30 

 اليوم الساعة المادة القاعة األستاذ المادة القاعة األستاذ
 ب1 ، ب2  مختبر العضوية 

 ب3 ، ب4 مختبر تحليلية

  8:30 فيزياوية 2 د. عمار
 

 االثنين
 9:30 فيزياوية 2 د. عمار

 10:30 فيزياوية 2 د. عمار فيزياوية 3 د. انتصار
 11:30 ال عضوية 2 د. وليد فيزياوية 3 د. انتصار
 12:30 ال عضوية 2 د. وليد فيزياوية 3 د. انتصار
 اليوم الساعة المادة القاعة األستاذ المادة القاعة األستاذ

 ب1 ، ب2  مختبر تحليلية 

 ب3 ، ب4 مختبر العضوية

 أ1 ، أ2  مختبر فيزياوية 

 أ3 ، أ4 مختبر عضوية
8:30  

 
 الثالثاء

  9:30 

 ب1 ، ب2  مختبر فيزياوية 

 ب3 ، ب4 مختبر عضوية

 أ1 ، أ2  مختبر تحليلية 

 أ3 ، أ4 مختبر العضوية
10:30 

  11:30 

      12:30 
 اليوم الساعة المادة القاعة األستاذ المادة القاعة األستاذ

  8:30    تحليلية  د. حسام
 

 االربعاء
 9:30 حاسبات  م.م. سوسن تحليلية  د. حسام
 10:30 علم النفس  د. سلمى لغة إنكليزية  د. عائشة

 11:30 علم النفس  د. سلمى حاسبات  م.م. سوسن

 12:30 رياضيات  م. نادية   
 اليوم الساعة المادة القاعة األستاذ المادة القاعة األستاذ

  8:30 إدارة  د. افراح علم النفس  د. سلمى
 

 الخميس
 9:30 إدارة  د. افراح علم النفس  د. سلمى
 10:30 لغة إنكليزية  د. عائشة إدارة  د. افراح
 11:30 تحليلية  د.سمر إدارة  د. افراح

 12:30 تحليلية  د. سمر رياضيات  م. نادية

 
  
  
 
 



 
 
 

 

 ة(نيالدراسة الصباحية )المرحلة الثا –جدول الدروس األسبوعي لقسم الكيمياء 

   2021-2022للعام الدراسي 

 
الكيمياء العضوية, ة )الكيمياء العضوية, الكيمياء النيالمواد الحضورية للمرحلة الثا

 الفيزياوية(
 

 الساعة شعبة  )ج( ) د ( شعبة
 اليوم الساعة المادة القاعة األستاذ المادة القاعة األستاذ

 د1 ، د2  مختبر عضوية 
 د3 ، د4 مختبر فيزياوية 

 ج1 ، ج2  مختبر ال عضوية 
 ج3 ، ج4 مختبر تحليلية

8:30  
 
 
 

 االحد

  9:30 
 10:30 فيزياوية 2 د. جمان العضوية 3 د. باسمة 
 11:30 فيزياوية 2 د. جمان العضوية 3 د. باسمة

 د1 ، د2  مختبر العضوية 
 د3 ، د4 مختبر تحليلية 

 12:30 فيزياوية 2 د. جمان

    1:30 

 اليوم الساعة المادة القاعة األستاذ المادة القاعة األستاذ
  فيزياوية مختبر  2، د 1د 

 د3 ، د4 مختبر عضوية

  8:30 عضوية 3 د. هدى
 
 
 

 االثنين

 9:30 عضوية 3 د. هدى

 ج1 ، ج2  مختبر عضوية  فيزياوية 4 د. عمار
 ج3 ، ج4 مختبر فيزياوية

10:30 
 11:30  فيزياوية 4 د. عمار

  فيزياوية 4 د. عمار

 ج1 ، ج2  مختبر تحليلية    
 ج3 ، ج4 مختبر العضوية

12:30 

    1:30 

 اليوم الساعة المادة القاعة األستاذ المادة القاعة األستاذ
      8:30  

 
 

 الثالثاء
 

      9:30 

 10:30 العضوية 2 د. ورود عضوية 3 د. هدى

 11:30 العضوية 2 د. ورود عضوية 3 د. هدى

 د1 ، د2  مختبر تحليلية 
 د3 ، د4 مختبر العضوية

 ج1 ، ج2  مختبر فيزياوية 
 ج3 ، ج4 مختبر عضوية

12:30 

  1:30 

 اليوم الساعة المادة القاعة األستاذ المادة القاعة األستاذ

  8:30 إدارة  د. افراح علم النفس  د. سلمى
 

 االربعاء
 9:30 إدارة  د. افراح علم النفس  د. سلمى
 10:30 رياضيات  م. نادية إدارة  د. افراح
 11:30    إدارة  د. افراح

 12:30 علم النفس  د. سلمى   

 1:30 علم النفس  د. سلمى   

 اليوم الساعة المادة القاعة األستاذ المادة القاعة األستاذ

  8:30 لغة إنكليزية  د. عائشة تحليلية  د. رؤى
 

 الخميس
 9:30 حاسبات  م.م. سوسن تحليلية  د. رؤى
 10:30 تحليلية  د. رقية رياضيات  م. نادية

 11:30 تحليلية  د. رقية حاسبات  م.م. سوسن

 12:30    لغة إنكليزية  د. عائشة

      1:30 

 



 
 
 
 
 

 ة(نيية )المرحلة الثامسائالدراسة ال –جدول الدروس األسبوعي لقسم الكيمياء 

   2021-2022للعام الدراسي 

 
الكيمياء العضوية, ة )الكيمياء العضوية, الكيمياء النيالمواد الحضورية للمرحلة الثا

 الفيزياوية(
 

 الساعة شعبة  )ا(
 اليوم الساعة المادة القاعة األستاذ

  12:30 تحليلية  د. شيماء
 

 االحد
 1:30 تحليلية  د. شيماء

 2:30 رياضيات  م. نادية
 3:30 علم النفس  د. سلمى
 4:30 علم النفس  د. سلمى

 اليوم الساعة المادة القاعة األستاذ
  12:30 حاسبات  م.م. سوسن

 
 االثنين

 

 1:30 لغة إنكليزية  د. عائشة

 2:30 إدارة  د. افراح
 3:30 إدارة  د. افراح

   4:30 

 اليوم الساعة المادة القاعة األستاذ
  12:30 فيزياوية 9 د. زينب

 
 الثالثاء

 1:30 فيزياوية 9 د. زينب

 2:30 فيزياوية 9 د. زينب

 أ1 ، أ2  مختبر ال عضوية 
 أ3 ، أ4 مختبر تحليلية

3:30 

 4:30 

 اليوم الساعة المادة القاعة األستاذ

إسماعيلد.    12:30 عضوية 11 
 

 االربعاء
إسماعيلد.   1:30 عضوية 11 

 2:30 العضوية 11 د. صالح
 3:30 العضوية 11 د. صالح

 أ1 ، أ2  مختبرعضوية 
 أ3 ، أ4 مختبر فيزياوية

4:30 

 5:30 

 اليوم الساعة المادة القاعة األستاذ

 أ1 ، أ2  مختبر تحليلية 
 أ3 ، أ4 مختبر عضوية

12:30  
 1:30  الخميس

 أ1 ، أ2  مختبر فيزياوية 
 أ3 ، أ4 مختبر العضوية

2:30 

 3:30 

 



 

 

 
 ة(لثالدراسة الصباحية )المرحلة الثا –جدول الدروس األسبوعي لقسم الكيمياء 

   2021-2022للعام الدراسي 

 المواد الحضورية للمرحلة الثالثة )الكيمياء العضوية, الكيمياء الفيزياوية, الكيمياء الحياتية(
 

  شعبة  )ا( ) ب ( شعبة
 اليوم الساعة المادة القاعة األستاذ المادة القاعة األستاذ

  8:30 ارشاد وصحة نفسية  د. أنور صناعية  د. سارة  
 
 
 

 االحد
 

 9:30 ارشاد وصحة نفسية  د. أنور صناعية  د. سارة
 10:30 صناعية  د. مها ارشاد وصحة نفسية   د. أنور 
 د. أنور

 
 11:30 صناعية  د. مها  ارشاد وصحة نفسية

 12:30 طرائق تدريس  د. ظمياء  موضوع خاص  د. سارة

 1:30 طرائق تدريس  د. ظمياء موضوع خاص  د. سارة
 2:30 لغة انكليزية  د. ازهر   
       

 اليوم الساعة المادة القاعة األستاذ المادة القاعة األستاذ
  8:30 موضوع خاص  د. رحاب تناسقية  د. محمد 

 
 

 االثنين

 9:30 موضوع خاص  د. رحاب  تناسقية  د. محمد
 د. ازهر

 
 10:30 منهج بحث  د. سهاد لغة انكليزية

 11:30 منهج بحث  د. سهاد طرائق تدريس  د. ظمياء

 د. ظمياء
 

 12:30 تناسقية  د. حسن طرائق تدريس

 1:30 تناسقية  د. حسن منهج بحث  د. سهاد
 2:30    منهج بحث  د. سهاد

 اليوم الساعة المادة القاعة ألستاذا المادة القاعة األستاذ
 ب1 ، ب2  مختبر تناسقية  

 ب3 ، ب4 مختبر فيزياوية

  8:30 عضوية 2 د. ابتسام
 
 

 الثالثاء

 9:30 عضوية 2 د. ابتسام 
 أ1 ، أ2  مختبر حياتية  حياتية 4 د. زينب منيب

 أ3 ، أ4 مختبر عضوية
10:30 

 11:30  حياتية 4 د. زينب منيب

 ب1 ، ب2  مختبر فيزياوية 
 ب3 ، ب4 مختبر تناسقية

 أ1 ، أ2  مختبر عضوية 
 أ3 ، أ4 مختبر حياتية

12:30 

  1:30 

      :302  
 اليوم الساعة المادة القاعة األستاذ المادة القاعة األستاذ

 ب1 ، ب2  مختبر عضوية 
 ب3 ، ب4 مختبر حياتية

 أ1 ، أ2  مختبر تناسقية 

 أ3 ، أ4 مختبر فيزياوية
8:30  

 
 االربعاء

  9:30 
 10:30 فيزياوية 2 د. سندس عضوية 3 د. رسمية
 11:30 فيزياوية 2 د. سندس عضوية 3 د. رسمية

      12:30 

 اليوم الساعة المادة القاعة األستاذ المادة القاعة األستاذ

  8:30 حياتية 2 د.تغريد فيزياوية 3 د. احمد
 

 الخميس
 9:30 حياتية 2 د.تغريد فيزياوية 3 د. احمد

 حياتية مختبر  2ب،  1ب 
 ب3 ، ب4 مختبر عضوية

 أ1 ، أ2  مختبر فيزياوية 
 أ3 ، أ4 مختبر تناسقية

10:30 

  11:30 

    12:30 
 

  
  



 
 

 

 ة(لثالدراسة الصباحية )المرحلة الثا –جدول الدروس األسبوعي لقسم الكيمياء 

   2021-2022الدراسيللعام  

 المواد الحضورية للمرحلة الثالثة )الكيمياء العضوية, الكيمياء الفيزياوية, الكيمياء الحياتية(
 

(جشعبة  ) (د) شعبة   
 اليوم الساعة المادة القاعة األستاذ المادة القاعة األستاذ
  8:30 موضوع خاص  د. رحاب تناسقية  د. ساجد

 
 
 

 االحد
 

 9:30 موضوع خاص  د. رحاب  تناسقية  د. ساجد
سوزاند.   10:30 لغة انكليزية  د. ازهر  منهج بحث   

 د. سوزان
 

 11:30 تناسقية  د. بيداء  منهج بحث
 12:30 تناسقية  د. بيداء  طرائق تدريس  د. وسن 

 1:30 منهج بحث  د. سهاد طرائق تدريس  د. وسن
 2:30 منهج بحث  د. سهاد   
       

 اليوم الساعة المادة القاعة األستاذ المادة القاعة األستاذ
  8:30 طرائق تدريس  د. ظمياء ارشاد وصحة نفسية  د. أنور

 
 
 

 االثنين

 9:30 طرائق تدريس  د. ظمياء ارشاد وصحة نفسية  د. أنور
 10:30 ارشاد وصحة نفسية  د. أنور صناعية  د. زهراء
أنورد.  صناعية  د. زهراء  11:30 ارشاد وصحة نفسية  

ايناسد.   
 

 12:30 صناعية  د. نوار موضوع خاص

 1:30 صناعية  د. نوار  موضوع خاص  د. ايناس
 2:30    لغة انكليزية  د. ازهر

 اليوم الساعة المادة القاعة ألستاذا المادة القاعة األستاذ
 مختبر عضوية  2ج،  1ج  حياتية 3 د. نورهان

 ج3 ، ج4 مختبر حياتية
8:30  

 
 الثالثاء

 9:30  حياتية 3 د. نورهان

 فيزياويةمختبر   2د،  1د 
 د3 ، د4 مختبر تناسقية

 10:30 عضوية 5 د. ايمان

 11:30 عضوية 5 د. ايمان 
3021: حياتية 5 د. رنا  فيزياوية 4 د. ظافر  
 1:30 حياتية 5 د. رنا  فيزياوية 4 د. ظافر

      2:30 

 اليوم الساعة المادة القاعة األستاذ المادة القاعة األستاذ

  8:30 فيزياوية 2 د. منى عضوية 3 د. رسمية
 

 االربعاء
 9:30 فيزياوية 2 د. منى عضوية 3 د. رسمية

 عضويةمختبر   2د،  1د 
 د3 ، د4 مختبر حياتية

 تناسقيةمختبر   2ج،  1ج 

 مختبر فيزياوية 4ج،  3ج
10:30 

  11:30 
 اليوم الساعة المادة القاعة األستاذ المادة القاعة األستاذ

 حياتية مختبر  2د،  1د 
 د3 ، د4 مختبر عضوية

 مختبر فيزياوية  2ج،  1ج 
 تناسقيةمختبر  4ج،  3ج

8:30  
 

 الخميس
  9:30 

      10:30 

      11:30 
  تناسقيةمختبر   2د،  1د 

 د3 ، د4 مختبر فيزياوية
 حياتيةمختبر   2ج،  1ج 

 مختبر عضوية 4ج،  3ج
12:30 

  1:30 

 
 
 
 



 
 
 
 

 

 ة(لثية )المرحلة الثامسائالدراسة ال –جدول الدروس األسبوعي لقسم الكيمياء 

   2021-2022للعام الدراسي 

 الكيمياء الحياتية(المواد الحضورية للمرحلة الثالثة )الكيمياء العضوية, الكيمياء الفيزياوية, 
 

 الساعة شعبة  )ا(
 اليوم الساعة  المادة القاعة األستاذ

  12:30 عضوية 10 د. اسراء
 
 

 االحد
 
 

 1:30 عضوية 10 د. اسراء
 أ1 ، أ2  مختبر تناسقية 

 أ3 ، أ4 مختبر حياتية

2:30 
 3:30 

 أ1 ، أ2  مختبر عضوية 
 أ3 ، أ4 مختبر فيزياوية

:304  

 5:30 
 اليوم الساعة  المادة القاعة األستاذ

 أ1 ، أ2  مختبر فيزياوية 
 أ3 ، أ4 مختبر تناسقية

12:30  
 االثنين

 

 1:30 
 أ1 ، أ2  مختبر حياتية 

 أ3 ، أ4 مختبر عضوية

2:30 
 3:30 

 اليوم الساعة  المادة القاعة األستاذ
  12:30 فيزياوية 8 د. منى

 
 الثالثاء

 1:30 فيزياوية 8 د. منى
 2:30 حياتية 8 د. بشرى 
 3:30 حياتية 8 د. بشرى
 اليوم الساعة  المادة القاعة األستاذ
  12:30 صناعية  د. ازهر

 
 

 االربعاء

 1:30 صناعية  د. ازهر

302: لغة انكليزية    

 3:30 طرائق تدريس  د. وسن
 4:30 طرائق تدريس  د. وسن
 5:30 موضوع خاص  د. ايناس

د. ايناس   6:30 موضوع خاص  

 اليوم الساعة المادة القاعة األستاذ
  12:30 تناسقية  د. انعام 

 
 

 الخميس

 1:30 تناسقية  د. انعام
 2:30 منهج بحث   د. سوزان
 3:30 منهج بحث  د. سوزان
 4:30 ارشاد وصحة نفسية  د. أنور 
 5:30 ارشاد وصحة نفسية  د. انور

 

 

 

 

 



 

 

 ة(رابعالدراسة الصباحية )المرحلة ال –جدول الدروس األسبوعي لقسم الكيمياء 

   2021-2022للعام الدراسي 

 
التحليل االلي, الكيمياء الصناعية,  ,لمرحلة الرابعة )التشخيص العضويالمواد الحضورية ل

 (التربية العملية
  شعبة  )ا( ) ب ( شعبة

 اليوم الساعة المادة القاعة األستاذ المادة القاعة األستاذ
  8:30 حياتية  د. نجود كيمياء الكم  د. سنى

 
 

 االحد
 

 9:30 حياتية  د. نجود كيمياء الكم  د. سنى
 10:30 موضوع خاص  د. شيماء  لغة انكليزية   د. جاسم
 د. احسان

 
 11:30 موضوع خاص  د. شيماء قياس وتقويم

 12:30 لغة انكليزية  د. جاسم قياس وتقويم  د. احسان

      1:30 
 اليوم الساعة المادة القاعة األستاذ المادة القاعة األستاذ
  8:30 قياس وتقويم  د. اسماعيل حياتية  د. نوال

 
 االثنين

 9:30 قياس وتقويم  د. اسماعيل حياتية  د. نوال
 د. رشا

 
 10:30 كيمياء الكم  د. سهاد موضوع خاص

خاصموضوع   د. رشا  11:30 كيمياء الكم  د. سهاد 

 
 

    12:30 

 اليوم الساعة المادة القاعة ألستاذا المادة القاعة األستاذ
  8:30 تشخيص عضوي 7 د. جمبد صناعية 8 د. مائدة

 
 

 الثالثاء

 9:30 تشخيص عضوي 7 د. جمبد صناعية 8 د. مائدة
 10:30 صناعية 7 د. بسمة تشخيص عضوي 8 د. علي حمادي
 11:30 صناعية 7 د. بسمة تشخيص عضوي 8 د. علي حمادي

 صناعيةمختبر  1ب 

 اليةمختبر  2ب
 مختبر تشخيص 3ب

 أ1 مختبر تشخيص  

 أ2 مختبر صناعية
 أ3 مختبر الية

12:30 

  1:30 

      12:30 
 اليوم الساعة المادة القاعة األستاذ المادة القاعة األستاذ

  8:30 التحليل االلي 7 د. نهلة التربية العملية 8 د. بسمة محمد
 

 األربعاء
 9:30 التحليل االلي 7 د. نهلة التربية العملية 8 د. بسمة محمد
 10:30 التحليل االلي 7 د. نهلة التربية العملية 8 د. بسمة محمد

 تشخيص مختبر  1ب 

 صناعية مختبر  2ب
 مختبر الية 3ب

 أ1 مختبر الية 

 أ2 مختبر تشخيص

 أ3 مختبر صناعية

11:30 

  12:30 

 اليوم الساعة المادة القاعة األستاذ المادة القاعة األستاذ

 اليةمختبر  1ب 

 تشخيص مختبر  2ب
 مختبر صناعية 3ب

 أ1 مختبر صناعية 

 أ2 مختبر الية

 أ3 مختبر تشخيص 

8:30  
 

 الخميس
 

 
9:30 

بسمة محمدد.  التحليل االلي 11 د. علي خليل   10:30 التربية العملية 10 
 11:30 التربية العملية 10 د. بسمة محمد التحليل االلي 11 د. علي خليل
 12:30 التربية العملية 10 د. بسمة محمد التحليل االلي 11 د. علي خليل

 

 



 

 

 ة(رابعالدراسة الصباحية )المرحلة ال –جدول الدروس األسبوعي لقسم الكيمياء 

   2021-2022للعام الدراسي 

 
التحليل االلي, الكيمياء الصناعية,  ,لمرحلة الرابعة )التشخيص العضويالمواد الحضورية ل

 (التربية العملية
(جشعبة  ) (د) شعبة   

 اليوم الساعة المادة القاعة األستاذ المادة القاعة األستاذ
  8:30 موضوع خاص  د. رشا كيمياء الكم  د. تغريد

 
 االحد

 

 9:30 موضوع خاص  د. رشا كيمياء الكم  د. تغريد
 10:30 كيمياء الكم  د. سنى قياس وتقويم   د. احسان
 د. احسان

 
 11:30 كيمياء الكم  د. سنى قياس وتقويم

      12:30 

      1:30 
 اليوم الساعة المادة القاعة األستاذ المادة القاعة األستاذ
  8:30 حياتية  د. ايمان عبد علي حياتية  د. هند 

 
 االثنين

 9:30 حياتية  د. ايمان عبد علي حياتية  د. هند
 د. جاسم

 
 10:30 قياس وتقويم  د. احسان لغة انكليزية

 11:30 قياس وتقويم  د. احسان موضوع خاص  د. شيماء

 د. شيماء
 

 12:30 لغة انكليزية  د. جاسم موضوع خاص

 اليوم الساعة المادة القاعة ألستاذا المادة القاعة األستاذ
 صناعيةمختبر  1د 

 اليةمختبر  2د
 مختبر تشخيص 3د

  8:30 صناعية 10 د. مها عبد الوهاب
 
 
 

 الثالثاء

 9:30 صناعية 10 د. مها عبد الوهاب 

 تشخيص مختبر  1ج  تشخيص عضوي 11 د. امينة

 صناعيةمختبر  2ج
 مختبر الية 3ج

10:30 
امينةد.   11:30  تشخيص عضوي 11 

 12:30 تشخيص عضوي 10 د. منى صناعية 7 د. مائدة

 1:30 تشخيص عضوي 10 د. منى صناعية 7 د. مائدة
 اليوم الساعة المادة القاعة األستاذ المادة القاعة األستاذ
 الية مختبر  1د 

 تشخيصمختبر  2د
 د3 مختبر صناعية

 صناعيةمختبر  1ج 

 اليةمختبر  2ج
 ج3 مختبر تشخيص

8:30  
 

 االربعاء
 9:30 

 10:30 التحليل االلي 7 د. همسة التربية العملية 8 د. زينب عزيز
 11:30 التحليل االلي 7 د. همسة التربية العملية 8 د. زينب عزيز
 12:30 التحليل االلي 7 د. همسة التربية العملية 8 د. زينب عزيز

 اليوم الساعة المادة القاعة األستاذ المادة القاعة األستاذ

  8:30 التربية العملية 7 د. وسن  التحليل االلي 8 د. مها عبد الستار
 

 الخميس
 9:30 التربية العملية 7 د. وسن التحليل االلي 8 د. مها عبد الستار
 10:30 التربية العملية 7 د. وسن التحليل االلي 8  د. مها عبد الستار

 تشخيصمختبر  1د 
 صناعيةمختبر  2د

 مختبر الية 3د

 اليةمختبر  1ج 

 تشخيصمختبر  2ج

 مختبر صناعية  3ج

11:30 

12:30 

 

 



 

 

 

 ة(رابعية )المرحلة المسائالدراسة ال –جدول الدروس األسبوعي لقسم الكيمياء 

   2021-2022للعام الدراسي 

 
التحليل االلي, الكيمياء الصناعية,  ,العضويلمرحلة الرابعة )التشخيص المواد الحضورية ل

 (التربية العملية
 

 الساعة شعبة  )ا(
 اليوم الساعة  المادة القاعة األستاذ

 أ1 مختبر الية 

 أ2 مختبر تشخيص
 أ3 مختبر صناعية

12:30  
 
 

 االحد
 
 

 1:30 

 أ1 مختبر تشخيص  

 أ2 مختبر صناعية
 أ3 مختبر الية

2:30 

 3:30 

 أ1 مختبر صناعية 

 أ2 مختبر الية

 أ3 مختبر تشخيص 

4:30 

 5:30 

 اليوم الساعة  المادة القاعة األستاذ
  12:30 التحليل االلي 7 د. خالد 

 
 االثنين

 1:30 التحليل االلي 7 د. خالد
 2:30 التحليل االلي 7 د. خالد

 3:30 التربية العملية 7 د. زينب
العمليةالتربية  7 د. زينب  4:30 

 5:30 التربية العملية 7 د. زينب

 اليوم الساعة  المادة القاعة األستاذ
  12:30 تشخيص عضوي 11 د. امينة

 
 الثالثاء

 1:30 تشخيص عضوي 11 د. امينة
 2:30 صناعية 11 د. رويدة
 3:30 صناعية 11 د. رويدة
 اليوم الساعة  المادة القاعة األستاذ
  12:30 كيمياء الكم  د. تغريد

 
 االربعاء

 1:30 كيمياء الكم  د. تغريد
 2:30 حياتية  د. هند
 3:30 حياتية  د. هند

 4:30 لغة انكليزية  د. جاسم

 اليوم الساعة  المادة القاعة األستاذ
  12:30 موضوع خاص  د. اسراء شكيب

 الخميس
 

 

 1:30 موضوع خاص  د. اسراء شكيب
 2:30 قياس وتقويم  د. اسماعيل
 3:30 قياس وتقويم  د. اسماعيل

 


	جدول الثااني
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