
 0200-0202جدول المحاضرات للمراحل 

 الصباحية /المرحلة الثانية ة جدول محاضرات العملي /الدراس

 1:00-2:30 11:30-1:00 10:00-11:30 8:30-10:00 التوقيت اليوم
 A(L5) هفسلج السبت 

 م.م ارياف محمود 

 B(L2)كيمياء 

 م.م مروة دمحم علي 
 C (L3)انسجة 

 م.م اسعد حالوي
 E(L4)احياء جزيئي 

 م.م ورد نائل علي

 B (L5)فسلجه 

 م.م ارياف محمود 

 A(L2)كيمياء 

 م.م مروى دمحم علي 
 D(L3)انسجة 

 د حالويم.م اسع
 

 C(L6)فسلجه 

 م.م ارياف محمود 

 D(L2)كيمياء 

م.م مروى دمحم 
 علي

 A(L3)انسجة 

 م.م اسعد حالوي 
احياء مجهرية 

E(L1) 

م.م زهراء عبد 
 الكريم 

 D (L6)فسلجه 

 م.م ارياف محمود 

 C(L2)كيمياء 

 مروة دمحم علي م.م
 B(L3)انسجة 

 م.م اسعد حالوي 
 E (L4)طفيليات 

 

 A (L1)احياء مجهرية  االثنين 

 م.م زهراء عبد الكريم 

 B(L4)طفيليات 

 D(L5)احياء جزيئي 

 م.م ورد نائل علي 

 E(L3)انسجة 

 م.م اسعد حالوي 

 Bاحياء مجهرية 
(L1) 

م.م زهراء عبد 
 الكريم 

 A(L4)طفيليات 

 C(L5) احياء جزيئي

 م.م ورد نائل علي 
 E(L2)كيمياء 

 م.م مروة دمحم علي 

 Cاحياء مجهرية 
(L1) 

م.م زهراء عبد 
 الكريم 

 D(L4)طفيليات 

احياء جزيئي 
A(L5) 

 م.م ورد نائل علي 
 E(L3)فسلجة  

 م.م ارياف محمود 

 Dاحياء مجهرية 
(L1) 

 C(L4)طفيليات 

احياء جزيئي 
B(L5) 

 م.م ورد نائل علي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 0200-0202جدول المحاضرات للمراحل 

 جدول محاضرات النظري  /الدراسة الصباحية /المرحلة الثانية 

 12:30-2:30 10:30-12:30 8:30-10:30 التوقيت اليوم
 

 3ق  Aفسلجه  االحد

 م.م ارياف محمود 
 4ق Bانسجة 

 م.م اسعد حالوي 
 

 4ق Bفسلجه 

 م.م ارياف محمود 
 5ق Aاحياء جزيئي 

  د علي جليل م.

 4ق Bاحياء جزيئي 

 م.د علي جليل 
 3ق Aاحياء مجهرية 

 أ.د كوثر هواز مهدي 

 5ق Aطفيليات  الثالثاء 

 أ.د احمد خضير 
 4ق   Bاحياء مجهرية 

 أ.د كوثر هواز مهدي 

 2ق  Bطفيليات 

 أ.د احمد خضير 
  4ق Aكيمياء 

 م.م دعاء حامد صالح 

 4ق A انسجة 

 م.م اسعد حالوي 
 5ق  Bكيمياء 

 م.م دعاء حامد صالح 
 

 /المرحلة الثانية  المسائية جدول محاضرات العملي /الدراسة 

  5:30-7:00 4:00-5:30 2:30-4:00 التوقيت اليوم
 L6احياء جزيئي  السبت 

 م.د ورد نائل  
 L1احياء مجهرية 

 م.م زهراء عبد الكريم 
 L3انسجة 

 م.م اسعد حالوي 

 L3فسلجة  االثنين 

 م.م ارياف محمود 
 L2كيمياء حياتية 

 م.م مروى دمحم علي 
 L4طفيليات 

 

 جدول محاضرات النظري /الدراسة المسائية /المرحلة الثانية 

 احياء مجهرية االحد 
  أ.د كوثر هواز مهدي

 

 فسلجة
  م.م ارياف محمود 

 احياء جزيئي 
 م.د علي جليل 

 كيمياء  الثالثاء 
 م.م دعاء حامد صالح

 انسجة
 م.م اسعد حالوي

 طفيليات
 د خضير أ.د احم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 0200-0202جدول المحاضرات للمراحل 

 جدول محاضرات العملي /الدراسة الصباحية /المرحلة الثالثة  

 1:00-2:30 11:30-1:00 10:00-11:30 8:30-10:00 التوقيت اليوم
 A(L1)وراثة بشري  االحد 

 م.د مريم صباح ناصر 

) Bامراض نسيجية 

L5) 

 م.م عباس حمود 

 C فايروسات وفطريات 
(L4) 

 م.م ايناس رحيم 

 D(L2)امراض دم 

 م.م مروة دمحم علي 

 B(L1)وراثة بشري 

م.د مريم صباح 
 ناصر

) Aامراض نسيجية 

L5) 

 م.م عباس حمود
 فايروسات وفطريات 

D(L4) 

 م.م ايناس رحيم 

 C(L2)امراض دم 

 م.م مروة دمحم علي
 

وراثة بشري 
C(L1) 

م.د مريم صباح 
 ناصر

امراض نسيجية 
D (L5) 

 م.م عباس حمود 
 

سات فايرو
 B (L4) وفطريات 

 م.م ايناس رحيم

 A(L2)امراض دم 

 م.م مروة دمحم علي

وراثة بشري 
D(L1) 

م.د مريم صباح 
 ناصر

امراض نسيجية 
C (L5) 

 م.م عباس حمود
 

فايروسات 
 A وفطريات 

(L4) 

 م.م ايناس رحيم
 B(L2)امراض دم 

 م.م مروة دمحم علي

 A(L6)تقنيات  االثنين 

 م.م فرح محيسن وداي 
 B(L2)يمياء ك

 م.د اثمار علي كاظم 
 A (L6)مناعة 

 م.د دمحم ناصر حسين 

 B(L6)تقنيات 

م.م فرح محيسن 
 وداي 

 A(L2)كيمياء 

 م.د اثمار علي كاظم 
 B(L6)مناعة 

 م.د دمحم ناصر حسين 

 C(L6)تقنيات 

 م.م فرح وداي 
 D(L2)كيمياء 

 م.د اثمار علي 
 C(L6)مناعة 

 م.د دمحم ناصر 

 D(L6)تقنيات 

 م.م فرح وداي
 C(L2)كيمياء 

 م.د اثمار علي
 D(L6)مناعة 

 م.د دمحم ناصر

 

 الثالثة   جدول محاضرات النظري  /الدراسة الصباحية /المرحلة

 2:31-02:31 10:30-12:30 8:30-10:30 التوقيت اليوم
 

 4ق Aوراثة   االربعاء 

 م.د مريم صباح ناصر 
 5ق Bامراض نسيجية 

 م.م نبأ حميد 
 

 5ق Aراض نسيجية ام

 م.م نبأ حميد 
 4ق Bكيمياء سريرية 

 اثمار علي كاظم م.د 

 4ق Bوراثت 

 م.د هرٌن صباح ناصر 

  5ق Aكيمياء 

 م.د اثمار علي كاظم 

  6ق Aامراض دم   الثالثاء 

 أ.د داخل غاني 
 فايروسات وفطريات 

B 7ق 

 م.د علي جليل 
 

  6 ق Bامراض دم 

 أ.د داخل غاني 
 7قAمناعة 

 د دمحم ناصر حسين م.
 7ق Aتقنيات مختبرية 

 م.د زينب هاشم ناصر 
 

 6ق   Aفايروسات وفطريات 

  علي جليل م.د 
  7ق   Bمناعة 

 م.د دمحم ناصر حسين 
 7ق  Bتقنيات 

 م.د زينب هاشم ناصر 

 



 0200-0202جدول المحاضرات للمراحل 

  الثالثة /المرحلة  المسائية جدول محاضرات العملي /الدراسة 

 7:00-8:30 5:30-7:00 4:00-5:30 2:30-4:00 التوقيت اليوم
 L1وراثة   االحد 

 صباح ناصر  م.د مريم 
 L2كيمياء 

 م.د اثمار علي كاظم 
 L4مناعة 

م.د دمحم ناصر 
 حسين 

تقنيات مختبرية 
L3 

م.م فرح محيسن 
 وداي 

 L5امراض دم  االثنين 
 مروة دمحم علي م.م 

فايروسات وفطريات 
L5 

 م.م ايناس رحيم 

امراض نسيجية 
L3 

 عباس حمود م.م
 

 
 

 جدول محاضرات النظري /الدراسة المسائية /المرحلة الثالثة  

 وراثة  االربعاء 
 م.د مريم صباح هاشم 

 كيمياء
   م.د اثمار علي كاظم 

 امراض نسيجية 
 م.م نبأ حميد 

 امراض دم  الثالثاء
    أ.د داخل غاني 

 مناعة 
  تقنيات مختبرية

 وفطريات قايروسات 
 يل م.د علي جل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 0200-0202جدول المحاضرات للمراحل 

   الرابعة جدول محاضرات العملي /الدراسة الصباحية /المرحلة 

 1:00-2:30 11:30-1:00 10:00-11:30 8:30-10:00 التوقيت اليوم
 A(L1)بكتيريا  السبت 

 م.د زينب هاشم 

 B(L6)نقل دم 

 م.م ابناس رحيم 

 B(L1)بكتيريا 

 م.د زينب هاشم 

 A(L6)نقل دم 

 س رحيم م.م اينا
 

 A(L4)كيمياء 

 

 B(L5)مناعة 

 م.د علي صبري 

 B(L1)كيمياء 

 

 A (L5)مناعة 

 م.د علي صبري 

 B(L6)طفيليات  حداال
 

امراض نسيجية  A(L6)طفيليات 
A(L3) 

 م.م نبأ حميد 

امراض نسيجية 
B(L3) 

 م.م نبأ حميد 
 

   الرابعة /الدراسة الصباحية /المرحلة  النظري جدول محاضرات 

 12:30-2:30 10:30-12:30 8:30-10:30 التوقيت يومال
 6بكتيريا تشخيصية ق االثنين 

 م.د زينب هاشم 
 

 كيمياء سريرية متقدمة
  6ق

 

 6ق طفيليات طبية 

 أ.د احمد خضير 
 

 8قامراض نسيجية  الثالثاء 

 م.م نبا حميد 
 8نقل دم ق

 أ.د داخل غاني 

 8ق مناعة سريرية

 م.د علي صبري 
 

  الرابعة  /المرحلة  المسائية ضرات العملي /الدراسة جدول محا

 7:00-8:30 5:30-7:00 4:00-5:30 2:30-4:00 التوقيت اليوم
 L1بكتيريا    السبت  

 م.د زينب هاشم 
 L4مناعة 

 م.م ورد نائل 
  L4طفيليات 

 L3امراض نسيجية  االحد 

 م.م نبأ حميد 

 

 L5نقل دم 

 م.م ايناس رحيم 
  L2كيمياء 

 

 جدول محاضرات النظري /الدراسة المسائية /المرحلة الرابعة   

 بكتيريا تشخيصية    االثنين 
 م.د زينب هاشم 

 كيمياء 
  

 طفيليات 
 أ.د احمد خضير 

 امراض نسيجية  الثالثاء  
    م.م نبأ حميد 

  مناعة
   م.د علي صبري 

 نقل دم
 أ.د داخل غاني 

 
 

 

 

 

 



 0200-0202جدول المحاضرات للمراحل 

 

 

 

 

 

 اد الغير اساسيةجدول االلكتروني للمو

 المرحلة الثانية

 9:00pm 11:00-9:00-7:00 التوقيت /اليوم 

 االنكليزي   االربعاء 

  م ارياف محمود م.

 االنكليزي 

 ارياف محمود م.د 

 المرحلة الثالثة  

 9:11pm 11:00-9:00-7:11 التوقيت /اليوم 

 االنكلٍزي  الخوٍس

 م.د اثوار علً كاظن 

 االنكلٍزي 

 وار علً كاظن م.د اث

 الحاسوب النظري  السبج 

 سج ضحى اسواعٍل 

 الحاسوب العولً 

 سج ضحى اسواعٍل 

 الورحلت الرابعت

 9:11pm 11:00-9:00-7:11 التوقيت /اليوم 

 االنكلٍزي  االربعاء 

 م.د علً جلٍل 

 ادارة هختبراث 

 أ.م دمحم باسن حوزة 

 


