
 

         جامعة ديالى                                                                                                                   االولىالمرحلة :                                  

                                                                   قسم علوم الحياة                                           -كلية العلوم     م2018-2017العام الدراسي                                  

                               الدراسة الصباحية                                

 االولجدول الدروس األسبوعي / الفصل                                                                          

 اليوم
 الساعات

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 
 ] فيزياء حياتية [                        (1قاعة رقم )

 اميرة كنعان عصفور  .م.م

 ( A)                   ]فيزياء حياتية[       قسم الفيزياء         

 كنعان+ وليد عبد هللا +دينا جبار احمد   اميرة م.م.

 ( B)                     ]فيزياء حياتية[            قسم الفيزياء    

 + وليد عبد هللا + دنيا جبار احمد م.م. اميرة

 ( B)                     ] كيمياء عضوية  [         قسم الكيمياء   

 الزهراء ابراهيم + هبة باسم +ابراهيم محمد م.م.

 ( A)    ] كيمياء عضوية  [                        قسم الكيمياء      

 الزهراء ابراهيم + هبة باسم+ابراهيم محمدم.م.

 OFF DAY االثنين

 الثالثاء
 ] حاسبات [          (     1قاعة رقم )

 REST   
 ] حقوق انسان [                      1ق

 م.م.عثمان كهالن

 األربعاء
 ] رياضيات [                  (1قاعة رقم )

 علي حيدر رضا م.م.
 ] كيمياء عضوبة [                       1ق

 م.م.الزهراء ابراهيم
 ] لغة انكليزية [                       1ق

 م. د. أزدهار محمد

 الخميس
 الحيوان[ علم \] االحياء العام      (1ة رقم )قاع

 

 ( B)   علم الحيوان [        \] االحياء العام        2م حيوان ( A)    علم الحيوان [        \] االحياء العام       2م حيوان

 ( B[                  )  1قسم الحاسبات         ] حاسبات 
 محمد سارة++ هيثم رمزي  

 ( A)       [                     1سبات            ] حاسبات الحا
 سارة محمد + هيثم رمزي+                 

                    
 

 زكريا حسن حميدم.د.                                                                                               د. عباس ُمحيي ُمزهرم.                                   

 مـــس القســــــرئي                                                                                               الدراسة الصباحية ررـــــمق                                

                                          



   

 

 

         جامعة ديالى                                                                                                                   المرحلة : الثانية                                 

                                                                   قسم علوم الحياة                                           -كلية العلوم      م 2018-2017العام الدراسي                                  

                               الدراسة الصباحية                                

 االول جدول الدروس األسبوعي / الفصل                                                                         

 اليوم
 الساعات

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 
 ]الفقريات [(             2القاعة رقم )

 ا.د عبد اللطيف موالن

 ]باتيةمجاميع ن [(             2القاعة رقم )

 م. د.زكريا حسن

 ]علم الحشرات  [(         2القاعة رقم )

 

 االثنين
 ] 1كيمياء حياتية [(        2القاعة رقم )

 م.م محمد اسعد

 (A)                  ]  علم الحشرات  [(           1م.حيوان )

 +اسماء عمار

 (  A)              ] 1كيمياء حياتية  [(          2م.نبات )

ي شروق ئكيميا م.م. عائشة سعدون جاسم +م. + م.م محمد اسعد

 جاسم محمد

 (B)              ] 1كيمياء حياتية  [(          2م.نبات )

ي شروق ئكيميا م.م. عائشة سعدون جاسم +م.+ م.م محمد اسعد

 جاسم محمد

 (B)                    ]علم الحشرات  [(         1م. حيوان)

 ء عمار+ اسما

 OFF DAY الثالثاء

 األربعاء
 ] 1احياء مجهرية [(      2القاعة رقم )

 د. زينب نصيف م.أ. 

 ( A)               ]ال فقريات  [(                  2م. حيوان )

 ا.د. عبد اللطيف موالن+ 

 (  A)               ]1أحياء مجهرية [  (     1م. مجهرية )

  + زينب نصيف د. م.أ. 

 (  B)               ]1أحياء مجهرية [  (     1م. مجهرية )

 + د. زينب نصيف م.أ. 

 ( B)               ]ال فقريات  [(                  2م. حيوان )

 ا.د. عبد اللطيف موالن+ 

 الخميس
 ]تشريح نبات [ (            2القاعة رقم )

 ا.م.د.خزعل ضبع وادي

 ( A)                ]تشريح نبات   [           (      1نبات ) .م

 ا.م.د.خزعل ضبع +

 (A)              (                    مجاميع نباتية      1م. حيوان )

 م.د.زكريا حسن +م.م.ياسرموفق

 (B)                          (                 مجاميع نباتية1م.حيوان )

 سر موفقم.د.زكريا حسن +م.م.يا

 ( B)                ]تشريح نبات   [(                 1نبات ) .م

 ا.م.د.خزعل ضبع +

                   

 
 زكريا حسن حميدم.د.              د. عباس ُمحيي ُمزهر                                                                            م.         

 مـــس القســــــرئي                                                                                            الدراسة الصباحية ررـــــمق 



                                          

  

 

                                                        جامعة ديالى                                                                    المرحلة : الثالثة                                 

قسم علوم الحياة                                                                                                              -كلية العلوم      م 2018-2017العام الدراسي                                  

                               الدراسة الصباحية                                

                                  االولجدول الدروس األسبوعي / الفصل                                                                          

 اليوم
 الساعات

8:30- 9:30 9:30- 10:30 10:30- 11:30 11:30- 12:30 12:30- 1:30 1:30- 2 :30 

 ]علم البيئة  [ (           3القاعة رقم ) االحد
 ا.م.د.منذر حمزة

     ]علم الفطريات    [(         3القاعة رقم )
  م. د.عباس ُمحيي 

 ]احياءمجهرية تربة ومياه   [(         3القاعة رقم )
  م.د.زهراء جعفر

  االنين

   

     ] انسجة حيوانية   [    (    3القاعة رقم )      
 م.د.أنوار عبداالمير                                   

 A))  ]احياءمجهرية تربة ومياه   [        2م. مجهرية   

 

 

     A))                  ]الفطرياتعلم  [(           1حيوان ).م 
 م. د. عباس ُمحيي+م.م ياسر موفق +

     B))                  ]الفطرياتعلم  [(           1حيوان ).م
 م. د. عباس ُمحيي+م.م ياسر موفق +

  ) B)   ]احياءمجهرية تربة ومياه   [        2م. مجهرية   

 

   ]علم المناعة    [(           3القاعة رقم ) الثالثاء
 ا.م.د. محمد عبد الدايم 

 A))                ] علم المناعة [    (      1) م.مجهرية
 ا.م.د محمد عبد الدايم + م.م انسام داود +

      A))                        ] علم البيئة [       (    1. نبات )
 ا.م.د .منذر حمزة + م. خالد  ضياء+

      B))               ] علم البيئة [           (1. نبات )   
 ا.م.د .منذر حمزة + م. خالد  ضياء+

 

 B))                 ] علم المناعة [    (      1) م.مجهرية
 ا.م.د محمد عبد الدايم + م.م انسام داود +

   ]حياتية خلية    [  (             3القاعة رقم ) االربعاء
 هاديا.م.د.ابراهيم 

  

 A))            ]انسجة حيوانية   [(              2م. حيوان )

 + انوار عبد االمير+م.م.زينة عبد المنعم  .م.د. 

 A))                   ]حياتية خلية   [(            2م.نبات )
 ا.م.د. ابراهيم هادي+  م.م.اسراء طارق+اسماء عمار

 B))                ]ة خلية حياتي  [(            2م.نبات )
 ا.م.د. ابراهيم هادي+  م.م.اسراء طارق+اسماء عمار

 B))          ]انسجة حيوانية   [(              2م. حيوان )

 + انوار عبد االمير+م.م.زينة عبد المنعم  ..م.د

 OFF DAY الخميس

 

 زكريا حسن حميدم.د.                                                   د. عباس ُمحيي ُمزهر                                    م. 

 مـــس القســــــرئي                                                                                       دراسة الصباحيةال ررـــــمق                                       

                                          



   

 

  

         جامعة ديالى                                                                                                                   المرحلة : الرابعة                                 

                                                                                                     قسم علوم الحياة         -كلية العلوم      م 2018-2017العام الدراسي                                  

                               الدراسة الصباحية                                

                          االولجدول الدروس األسبوعي / الفصل                                                                          

 اليوم
 الساعات

8:30- 9:30 9:30- 10:30 10:30- 11:30 11:30- 12:30 12:30- 1:30 1:30- 2 :30 

    ]  مرضيةبكتريا   [              (4القاعة رقم ) األحد 
 ]حبليات   [                (4القاعة رقم )             كريم ابراهيما.م.د.                 

   ] فلسفة علم   [(              4القاعة رقم )

 ا.د.محمد خليفة

 االثنين
 ] تقانة حيوية وهندسة وراثية  [(           4القاعة رقم )

 م. د. مثنى عبد القادر
 

 A))          ] بكتريا مرضية [     (  1هرية )م. مج
 ا.م.د.كريم ابراهيم+ م. ابتهال حميد+ م.م. هالة محمد

   A))             ] تقانة حيوية[ (          2م. مجهرية )
 مثنى عبد القادر+م. انسام داود+م.م. رغد ابراهيمم.د.

   B))             ] تقانة حيوية[ (          2م. مجهرية )
 +م.م.انسام داود+م.م.رغد ابراهيم  مثنى عبد القادرم.د.

 B))          ] بكتريا مرضية [     (  1م. مجهرية )
 أ.م.د.كريم ابراهيم+ م. ابتهال حميد+ م.م. هالة محمد

 ]غذائية [             (4القاعة رقم ) الثالثاء

  عباس ياسيند.  م.أ. 

 A))                   ] غذائية [(               2)مجهريةم.
  م.د.عباس ياسين+م.م.ابتهال حميد+م.م.ايمان عباس

 A))           ] حبليات[  (                    2حيوان ). م
 م.م.ميادة نزار +م.م لينا عبداالمير +

 B))           ] حبليات[                         (2م.حيوان)
 م  لينا عبداالمير +وليد خالدم,م ,ميادة نزار+ م.

 B))                   ] غذائية [(               2)مجهريةم.
   م.د.عباس ياسين+م.ابتهال حميد+م.م.ايمان عباس

   OFF DAY األربعاء

 الخميس
 بايولوجي جزيئي     (4القاعة رقم )

 أ.د. هادي رحمن رشيد 

 مشروع بحث التخرج
  A))                  ] ايلوجي جزئيب [       (1م.مجهرية )

 ا.م.د.هادي رحمن+م.م.رغد ابراهيم+م.م.زينب عامر

  B))                  ] بايلوجي جزئي [       (1م.مجهرية )
 مشروع بحث التخرج ا.م.د.هادي رحمن+م.م.رغد ابراهيم+م.م.زينب عامر

 

 زكريا حسن حميدم.د.                                                             د. عباس ُمحيي ُمزهر                          م. 

 مـــس القســــــرئي                                                                                        الدراسة الصباحية ررـــــمق                                       

                                          


