وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة سامراء

جدول الدروس اﻻسبوعي للعام الدراسي  2021-2020الدراسة الصباحية

كلية التربية

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻوﻟﻰ

قسم الكيمياء
1

2

3

4

5

6

9:30 - 8:30 AM

10:30 - 9:30 AM

11:30 - 10:30 AM

12:30 PM - 11:30 AM

12:30 PM - 1:30 AM

1:30 - 2:30 AM

) (1اﺣﻴﺎء ﻋﻤﻠﻲ

) (1ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻋﻤﻠﻲ

) (1ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻋﻤﻠﻲ

اﻷﺣﺪ
م.م يونس وليد  /ميسم ابراهيم مهدي
)(1ﻻﻋﻀﻮﻳﺔ

أ.م.د مها صالح حسين  /م.م مصطفى عبد القادر  /م.م
عذراء حميد  /ثائر علي طارق
)(1رﻳﺎﺿﻴﺎت

م.مؤمن فريد حمد  /م.م سهى عبد ﷲ  /م.م محاسن رعد
نور حسن  /سامر رافع يونس

)(1ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ

اﻹﺛﻨﻴﻦ
م.م سيف عبد اللطيف
)(1ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺘﺮﺑﻮي

م.مؤمن فريد حمد

م.م جيهان حمد
)(1اﺳﺲ ﺗﺮﺑﻴﺔ

)(1ﻋﻀﻮﻳﺔ

اﻟﺜﻼﺛﺎء
م.م ليث عطا ﷲ
)(1اﺣﻴﺎء ﻋﺎﻣﺔ

)(1ﻟﻐﺔ اﻻﻧ ﻴزﻳﺔ

أ.م.د مها صالح حسين
)(1ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن

)(1ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

م.م ايمن صادق
)(1ﺣﺎﺳﺒﺎت

اﻷرﺑﻌﺎء
م.م يونس وليد

م .ايناس محمد

ا.م.د احمد محمود علو

م.م ورقاء مجيد ياسين

م.حسام عبد الحميد

اﻟﺨﻤﻴﺲ
تم إنشاء الجدول2/22/2021:

aSc Timetables

مقرر الدراسات الصباحية

رئيس القسم

م.م أﺳﺎﻣﺔ اﺣﻤﺪ ﻳﺎﺳﻴﻦ

أ.م.د ﻋﺜﻤﺎن رﺷﻴﺪ ﺣﻤﻴﺪ

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة سامراء

جدول الدروس اﻻسبوعي للعام الدراسي  2021-2020الدراسة الصباحية

كلية التربية

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

قسم الكيمياء
1

2

3

4

5

6

9:30 - 8:30 AM

10:30 - 9:30 AM

11:30 - 10:30 AM

12:30 PM - 11:30 AM

12:30 PM - 1:30 AM

1:30 - 2:30 AM

)(2ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ

)(2ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻨﻤﻮ

)(2ﻋﻀﻮﻳﺔ

اﻷﺣﺪ
أ.م.د عماد طارق حنون
)(2ﺣﺎﺳﺒﺎت

م .تيسير عبد القادر
)(2ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﺎﻧﻮي

م.م ليث عطا ﷲ
)(2ﻟﻐﺔ اﻻﻧ ﻴزﻳﺔ

)(2اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت

اﻹﺛﻨﻴﻦ
م.م رائد اشرف
) (2ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻋﻤﻠﻲ

م.م ليث عطا ﷲ
) (2ﻓﻴزﻳﺎوﻳﺔ ﻋﻤﻠﻲ

م.م حذيفه رعد ابراهيم

م.م نور بهاء

) (2ﻻﻋﻀﻮﻳﺔ ﻋﻠﻤﻲ

اﻟﺜﻼﺛﺎء
م .تيسير عبد القادر  /عائشة نائل عرب

م.م صبا ثامر محمود  /ريم ابراهيم مهدي
)(2ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن

)(2ﻓﻴزﻳﺎوﻳﺔ

م.م ميامي حسين علي  /خالد وليد
)(2ﻻﻋﻀﻮﻳﺔ

اﻷرﺑﻌﺎء
م.م بشرى كامل

ا.م.د احمد محمود علو

م.م مولود خالد مولود

) (2ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻋﻤﻠﻲ

اﻟﺨﻤﻴﺲ
أ.م.د عماد طارق حنون  /م.م سهى عبد ﷲ  /م.م بيداء
عدنان
تم إنشاء الجدول2/22/2021:

aSc Timetables

مقرر الدراسات الصباحية

رئيس القسم

م.م أﺳﺎﻣﺔ اﺣﻤﺪ ﻳﺎﺳﻴﻦ

أ.م.د ﻋﺜﻤﺎن رﺷﻴﺪ ﺣﻤﻴﺪ

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة سامراء

جدول الدروس اﻻسبوعي للعام الدراسي  2021-2020الدراسة الصباحية

كلية التربية

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

قسم الكيمياء
1

2

3

4

5

6

9:30 - 8:30 AM

10:30 - 9:30 AM

11:30 - 10:30 AM

12:30 PM - 11:30 AM

12:30 PM - 1:30 AM

1:30 - 2:30 AM

)(3اﻻرﺷﺎد

)(3اﺧﺘﻴﺎري

)(3ﺣﻴﺎﺗﻴﺔ

اﻷﺣﺪ
م .اماني اياد
)(3ﻣﻨﻬﺞ ﺑﺤﺚ

م .نهى علي
)(3ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺲ

م .ديانا عبد الكريم
)(3ﻋﻀﻮﻳﺔ

اﻹﺛﻨﻴﻦ
م .اماني اياد

م.معاذ جبار طرفة

م.م مثنى زكريا

) (3ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻋﻤﻠﻲ

اﻟﺜﻼﺛﺎء
م.م رشا تحرير  /قصي الطيف
)(3ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ

)(3ﻓﻴزﻳﺎوﻳﺔ

)(3ﻻﻋﻀﻮﻳﺔ

اﻷرﺑﻌﺎء
م.م سارة سعد محمد
) (3ﻻﻋﻀﻮﻳﺔ ﻋﻤﻠﻲ

م.م اسامة احمد ياسين
) (3ﺣﻴﺎﺗﻴﺔ ﻋﻤﻠﻲ

م.م حسن فيصل
) (3ﻓﻴزﻳﺎوﻳﺔ ﻋﻤﻠﻲ

اﻟﺨﻤﻴﺲ
م.م ميامي حسين علي  /انفال سعد صالح
تم إنشاء الجدول2/22/2021:

م.م ميس صبحي وسمي  /م.م زينب حسين

م.م صبا ثامر محمود  /احمد يعقوب
aSc Timetables

مقرر الدراسات الصباحية

رئيس القسم

م.م أﺳﺎﻣﺔ اﺣﻤﺪ ﻳﺎﺳﻴﻦ

أ.م.د ﻋﺜﻤﺎن رﺷﻴﺪ ﺣﻤﻴﺪ

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة سامراء

جدول الدروس اﻻسبوعي للعام الدراسي  2021-2020الدراسة الصباحية

كلية التربية

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ

قسم الكيمياء
1

2

3

4

5

6

9:30 - 8:30 AM

10:30 - 9:30 AM

11:30 - 10:30 AM

12:30 PM - 11:30 AM

12:30 PM - 1:30 AM

1:30 - 2:30 AM

)(4ﺣﻴﺎﺗﻴﺔ

) (4ﻣﺸﺎﻫﺪة

)(4ﻗﻴﺎس وﺗﻘﻮﻳﻢ

اﻷﺣﺪ
أ.م.د عبد السﻼم توفيق
) (4ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻟﻲ ﻋﻤﻠﻲ

م.م مثنى زكريا
) (4ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﻤﻠﻲ

م.م مثنى زكريا
) (4ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻤﻠﻲ

اﻹﺛﻨﻴﻦ
ا.م.د ايمان ذياب  /م.م ايمن صادق
)(4ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﻀﻮي

أ.م.د مﻼذ خلف رشيد  /م.م ساجد خليل محمود  /احمد
يعقوب
)(4ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ

م.احمد خالد حسين  /عذراء علي احمد
)(4اﺧﺘﻴﺎري

اﻟﺜﻼﺛﺎء
أ.م.د مﻼذ خلف رشيد
)(4ﻛﻢ واﻃﻴﺎف

م.م محاسن رعد

م.احمد خالد حسين
)(4ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻟﻲ

اﻷرﺑﻌﺎء
أ.م.د لقاء حسين علوان

ا.م.د ايمان ذياب

)(4ﻣﺸﺮوع ﺑﺤﺚ

اﻟﺨﻤﻴﺲ
التدريسي
تم إنشاء الجدول2/22/2021:

aSc Timetables

مقرر الدراسات الصباحية

رئيس القسم

م.م أﺳﺎﻣﺔ اﺣﻤﺪ ﻳﺎﺳﻴﻦ

أ.م.د ﻋﺜﻤﺎن رﺷﻴﺪ ﺣﻤﻴﺪ

