
 

 

 

اليوم / 

 الوقت

ـ  9.30 9.30ـ  8.30

10.30 

 2.30ـ  1.30 1.30ـ  12.30 11.30-12.30 10.30-11.30

 

 االحد

 

  /مؤيد ناظمA مختبر حاسبات ؤيد ناظمم/C مختبر حاسبات  مؤيد ناظم/ B /حاسباتمختبر

 A/عضوية ال ختبر  م

 م.رونق بهمان

 نضال متعب 

 / B /عضويةال ختبر م

 م.رونق بهمان

 نضال متعب ،

 / /Cعضوية ال ختبرم

 م.رونق بهمان                   

 نضال متعب ،

 / Cفيزياوية مختبر 

د.احمد نجم ،م.م.االء عيسى  ، 

 اخالص احمد

 /  Aيزياوية مختبر ف

 د.احمد نجم ،م.م.االء عيسى  ، اخالص احمد

 /  Bفيزياوية  مختبر

 اخالص احمد ، د.احمد نجم ،م.م.االء عيسى 

 

 

 االثنين

 

 الكيمياء التحليلية 

 

 2ق

 الكيمياء الالعضوية2ق

 2/ق م.رونق بهمان 
 

 

 الثالثاء

 

 3/ق الكيمياء الفيزياوية /نظري / أ.م.د احمد نجم 

 

 حاسبات

 مؤيد ناظم3ق/
 

 األربعاء

 /A مختبر تحليلية

 

  /B تحليلية مختبر

 

 /Cمختبر تحليلية 

 

د. وسن باقر /C عضوية مختبر

 ،م.م.عمر ضياءم.م.وجدان عامر

 د. وسن باقر م. /A عضوية مختبر

 م.م.وجدان عامر،م.م.عمر ضياء

 د. وسن باقر م. /B عضوية مختبر

 م.م.وجدان عامر،م.م.عمر ضياء

 ميسالخ
 الكيمياء العضوية / م.د.وسن باقر 

 3ق

 الرياضيات 

 /3حيدر علي / ق
 

 

    Group  A/     الحياتيةمختبر 

 مريم  + وفاء + شيماء / آالء ست

    Group  A/     الحياتيةمختبر 

 مريم  وفاء + + شيماء / آالء ست

    Group  B/     الحياتيةمختبر 

 مريم  وفاء + + شيماء / آالء ست
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 اليوم / الوقت
ــــــــــ  9.30 9.30ــــــ  8.30

10.30 

ــــــ   11.30 11.30ـــــــــــ  10.30

12.30 

 2.30ــــــــــ   1.30 1.30ــــــــــ   12.30

 

 االحد

 

 

 لالعضوية/د.اريج عليالكيمياء ا

 2ق

 

 /نظري/  الكيمياء الفيزياوية

 أ.د.عامر فاضل 

 2ق

 

 االثنين

 الكيــميــــاء

د.لمى سلمان/ /الـعــضــويـــة

 3ق

 /ظرين/  الحياتيةالكيمياء 

 3د.علي صباح / ق

 

  سطوح/م.معاذ عزيزكيمياء ال

 الثالثاء

/.م.د. اريج علي ،م.رونق Aالعضوية  مختبر

  نضال متعب  بهمان،

 

 م.د. اريج علي ،/ Bمختبر العضوية 

 نضال متعب، م.رونق بهمان 

 

 م.د. اريج علي ،/ Cمختبر العضوية 

 نضال متعب ،م.رونق بهمان 

 

 األربعاء

 

 /د.لمى سلمانالـعــضــويـــة ـــاءالكيــميـ

 2ق

 صناعية / م.م صفاء عبد الحميد

 2ق
 

 الخميس

 / أ. د. عامر فاضل ، Bفيزياوية  مختبر

 م.معاذ عزيز ،م.م.زيد حميد

 /أ. د. عامر فاضل ، Cفيزياوية  مختبر

 م.معاذ عزيز ،م.م.زيد حميد

 /أ. د. عامر فاضل ، Aفيزياوية  مختبر

 م.معاذ عزيز ،م.م.زيد حميد

/ د. لمى سلمان، م.م.نهاد خليل، Aمختبرعضوية

 هبة باسم 

د. لمى سلمان، م.م.نهاد  /Bمختبرعضوية

 هبة باسم خليل،

 

د. لمى سلمان،  /C مختبرعضوية

 هبة باسم م.م.نهاد خليل،

 م. د.علي صباح/Cمختبر حياتية 

 م.م.وفاء شمخي ،م.م الزهراء ابراهيم 

 

 م. د.علي صباح /Aر حياتية مختب

 م.م.وفاء شمخي ،م.م الزهراء ابراهيم

 م. د.علي صباح/ Bحياتية   مختبر

 م.م.وفاء شمخي ،م.م الزهراء ابراهيم
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 رئيس قسم الكيمياء

 د.وسن باقر علي

اليوم / 

 الوقت
8.30 -9:30 9.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 

12.30- 

1.30 
1.30-2.30 

 األحد

 الهرمونات /

 د.علي صباح

 3ق

 

 /أ.م.د.كريم هنيكشنظري / كم و أطياف

 3ق

 

تشخيص 

  فاضلعضوي/د.

 3ق

 االثنين 
 حياتية /د. خالد شعالن سحاب

 3ق

 

لفته  د. فاضل/ C مختبر تشخيص عضوي

 ،م.م.نهاد خليل، م.م.عمر ضياء

 

  / B مختبر تشخيص عضوي

د. فاضل لفته ،م.م.نهاد خليل، 

 م.م.عمر ضياء

 

محمد ،م.م.نور صباحم.م. /B مختبر صناعيـــــة /

   ،مريم عبد الغفورعلوان 

/ م.م.نور / A/مختبر صناعيـــــة

صباح،م.م.محمد علوان ،مريم 

 عبد الغفور  

 الثالثاء

م.نهى عبد Aتبر تحليل الي مخ

 ،هبة باسم الجليل
 ، هبة باسمم.نهى عبد الجليل  /B مختبر تحليل الي

م.نهى عبد   /  C مختبر تحليل الي

 ، هبة باسمالجليل

/د.خالد شعالن Cحيـــاتيــــة مختبر 

 م.م.محمد اسعد، ،محمد علوان

د.خالد شعالن م.م.محمد   /Aمختبر حيـــاتيــــة 

 حمد علواناسعد، ،م

/ د.خالد  Bمختبر حيـــاتيــــة 

شعالن م.م.محمد اسعد، ،محمد 

 علوان

 األربعاء
 كيمياء صناعية/م.م.نور صباح

 3ق

 تحليل الي نظري / د. سحر ريحان         

 
 

 الخميس
 

 ـــــــــــــــــثمـــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروع بــــــــــــــحـــــــــــ


