
 الماجستيرالدراسات العليا/  -/قسم علوم الحياة 2021-2020 الثانيجدول الدروس االسبوعي للفصل الدراسي 

 )فرع الحيوان(

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  -12:302:30 12:30 - 10:30  10:30 - 8:30 اليوم

حد
ال
ا

 

 علم الطفيليات
 ا.م.د.سكينة جبار مشتت

sukaynajalhasnawee 

 جزيئيالعلم الحياة 
ني.د.رند محمد الحسيا  

 ا.م.د.محمد  جابر مهاوش

molecularbiology 

 

 تحضيرات نسجية 
ا.م.د علي حسن عبود+ ا.م.د جنان محمد عبد 

 الزهرة

histologicalpreparationmsc 

jinanzahid72  

ن
ني

الث
ا

 

 علم الدم 
 ا.م.د انتصار رزاق محمد 

intisarsharba5 

 تحليالت مرضية 
  ا.د حيدر صالح
ppanalyses 

 غدد صم 
د عذراء باقر حسن + ا.م.د نورس نوريا.  

  
https://join.freeconferencecall.com/a

dhraaalshabawy5 

 

ء
ثا

ال
لث

ا
 

 فسلجة حيوان متقدم
 ا.م.د.سعاد  محمد  جوده

https://join.freeconferencecall.com/physiolog

y3rdclass9 

 اللغة اإلنكليزية
 د حيدر محسن

haydarhussain62 
 

 حلقات دراسية
 ا.م.د حارث رجب 
Harithmessan6 

 

ء
عا

رب
ال
ا

 

  
  

https://join.freeconferencecall.com/adhraaalshabawy5
https://join.freeconferencecall.com/adhraaalshabawy5
https://join.freeconferencecall.com/physiology3rdclass9
https://join.freeconferencecall.com/physiology3rdclass9


 الماجستيرالدراسات العليا/  -/قسم علوم الحياة 2020-2019 الثانيجدول الدروس االسبوعي للفصل الدراسي 

 )فرع االحياء المجهرية(

  -12:302:30 12:30 - 10:30  10:30 - 8:30 اليوم

حد
ال
ا

 

 تقنيات احيائية 
 ا.د. نوفل حسين خضير 

https://join.freeconferencecall.com/nawf

alaldujaili 

 

 تشخيص مايكروبي 
 ا.م نبراس يحيى 

nibrasalsallami 

 سموم مايكروبيه 
 ا.م.د بسعاد عبد زيد + ا.م.د اثير باسل عباس

Atheeralobaidi 

basaadikab1 

 

ن
ني

الث
ا

 

 فايروسات 
 ا.د.موسى نعمة مزهر

 ا.م.د.هدى جميل باقر 
https://join.freeconferencecall.com/im

munethird 
Fcc musanalabbasi2  

بكتريا مرضية    
مهدي حسين  محيلا.د.  

درويش ا.د ميادة فرحان  

ID: mayadaalsagheeri 

 

 

ء
ثا

ال
لث

ا
 

 فطريات
 ا.م.د.محمد محسن  الرفيعي

 ا.م.د رغد علي صاحب

https://join.freeconferencecall.com/ragh

adalmusawi 

fcc : alrufae7 

 

 اللغة اإلنكليزية
 د حيدر محسن

https://join.freecon
ferencecall.com/hay

darhussain62 

 حلقات دراسية
 ا.م.د بيداء عبود

Baidaaaljanabi 

 

 

 

 
 

https://join.freeconferencecall.com/nawfalaldujaili
https://join.freeconferencecall.com/nawfalaldujaili
https://join.freeconferencecall.com/immunethird
https://join.freeconferencecall.com/immunethird
https://join.freeconferencecall.com/raghadalmusawi
https://join.freeconferencecall.com/raghadalmusawi


 الماجستيرالدراسات العليا/  -/قسم علوم الحياة 2020-2019 الثانيروس االسبوعي للفصل الدراسي جدول الد

 )فرع النبات(

 
 
 
 

  -12:302:30 12:30 - 10:30  10:30 - 8:30 اليوم

حد
ال
ا

 

 تصنيف نبات
 احمد عبيس مطر.د.م.ا  

Fcc: ahmedoalsultani 

 نباتات طبية
 ا.د كريم طالب خشان

الرؤوف  إيناس  عبدا.م.د.  
Enassmasim 

 

ن
ني

الث
ا

 

 زراعة نسيجية 
 ا.م.د احمد عبد الرضا 

FCC :ahmedmadhloom5 

 تغذية نبات
 ا.د فاضل كاظم كريم

FCC:fadhilkalibraheemi 
 فصل حيوي 
 ا.م.د نصير جواد كاظم

naserjawad31 
 

 

ء
ثا

ال
لث

ا
 

 وراثة متقدم
ثامر جميل أطياف.د.م.ا  

Atyafaltameemi 

 اللغة اإلنكليزية
 د حيدر محسن

https://join.freecon
ferencecall.com/ha

ydarhussain62 

 

 حلقات دراسية
 

 احمد عبيس مطر.د.م.ا  

Fcc: 
ahmedoalsultani 

 

https://join.freeconferencecall.com/haydarhussain62
https://join.freeconferencecall.com/haydarhussain62
https://join.freeconferencecall.com/haydarhussain62
https://join.freeconferencecall.com/haydarhussain62


 حيوان(اختصاص )الدكتوراه-/قسم علوم الحياة 2021-2020 الثانيجدول الدروس االسبوعي للفصل الدراسي 

 

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

حد
ال
ا

 

 
 

 

 

ن
ني

الث
ا

 

 

 

  

ء
ثا

ال
لث

ا
 

 فسلجة حيوان مقارن 
 عذراء باقر حسن.د.ا

rencecall.com/adhrahttps://join.freeconfe

aalshabawy5 

 تحليالت مرضية 
 ا.د حيدر صالح جفات
Ppanalyses 

 اللغة اإلنكليزية
 د حيدر محسن

https://join.freeconf
erencecall.com/hayd

arhussain62 

 

ء
عا

رب
ال
ا

 

 امراض دم 
 صار رزاق محمدا.م.د انت

intisarsharba5 

 

 المقارن األنسجةعلم 
 جنان محمد عبد الزهرة.د.م.ا

 علي حسن.د.م.ا
jinanzahid72 

 

س
مي

خ
ال

 

 علم الطفيليات
 حسن حميد سهاد.د.ا

 ا.م.د سكينه جبار مشتت

Sukaynajalhasnawee 

 علم الوراثة 
 ا.د االء شاكر حنتوش

 ا.د رند محمد عبد الحسين 

 ابر مهاوشا.م.د محمد ج

geneticsphd 

 حلقات دراسية
 ا.م.د حارث رجب حيدر

Harithmessan6 

 

https://join.freeconferencecall.com/adhraaalshabawy5
https://join.freeconferencecall.com/adhraaalshabawy5
https://join.freeconferencecall.com/haydarhussain62
https://join.freeconferencecall.com/haydarhussain62
https://join.freeconferencecall.com/haydarhussain62
https://join.freeconferencecall.com/haydarhussain62


 مجهرية(احياء اختصاص )الدكتوراه//قسم علوم الحياة 2021-2020 الثانيجدول الدروس االسبوعي للفصل الدراسي 

 

 1:30-12:30 12:30 - 10:30 10:30 - 8:30 اليوم

حد
ال
ا

 

 
 

 

 

ن
ني

الث
ا

 

 

 

 

 

 

ء
ثا

ال
لث

ا
 

 ض معديةامرا
 ا.م.د بيداء عبود حسن

Baidaaaljanabi 

 هندسة وراثية مجهرية
 المحنه شاكر عباس.د.ا

 خضير حسين نوفل.د.م.ا

https://join.freeconferencecall.com/naw

falaldujaili 

 

 اللغة اإلنكليزية
 د حيدر محسن

https://join.fre

econferencecal

l.com/haydarh

ussain62 

 

ء
عا

رب
ال
ا

 

 فايروسات متقدم
موسى نعمة مزهرا.د.  

 ا.م.د.هدى جميل باقر

Fcc musanalabbasi2 

https://join.freeconferencecall.com/immunethird 

 بكتريا مرضية متقدم
 ا.د.مهدي   حسين  محيل

 ا.م.د.زهراء  يوسف خضير 
https://join.freeconferencecall.com/za

hraayosif 

 مصول ولقاحات
 اده فرحان درويشا.د مي

ID: mayadaalsagheeri 

https://join.freeconferencecall.com/nawfalaldujaili
https://join.freeconferencecall.com/nawfalaldujaili
https://join.freeconferencecall.com/haydarhussain62
https://join.freeconferencecall.com/haydarhussain62
https://join.freeconferencecall.com/haydarhussain62
https://join.freeconferencecall.com/haydarhussain62
https://join.freeconferencecall.com/immunethird
https://join.freeconferencecall.com/zahraayosif
https://join.freeconferencecall.com/zahraayosif


 

س
مي

خ
ال

 

 فطريات متقدم
 ا.م.د.محمد محسن  الرفيعي 

fcc : alrufae7 

 

 مضادات حياتية 
 ا.د زهرة محسن علي

Fcc : zahraamaljumaili1 

 حلقات دراسية
موسى نعمة مزهر.د.  

 

Fcc 

musanalabbas

i2 

 


