
                                                                                                      

 مالحظة:

  الـ في تكونقنوات التعليم االلكتروني للمحاضرات Google classroom  وعلى الطلبة استخدام االيميل االكاديميxx@mu.edu.iq  التواجد في الصف االلكتروني للمواد الدراسية المطالبن بها والمقاصة الطلبة المحملين، وعلى. 

  ( وتعديالتها.2000لسنة  134)الحضور ، جميع االمتحانات( حسب التعليميات االمتحانية المرقمة )يكون تسجيل حضور الطلبة خالل وقت المحاضرة فقط وتكون نسب الغياب حسب التعليميات االمتحانية ، ويتم التعامل مع الطلبة 

  التي تستدعي حضور الطالب اتللمختبر او االمتحانالصحة االحترازية في  إجراءات على انها صفوف اعتيادية وتطبق جميع القوانين  والتعليميات  السارية التي تنظم وتضبط الحياة الجامعية ، وعلى الطلبة االلتزام بكافة االلكترونيةمع الصفوف  التعامليتم  
Iraq – Al-Muthanna- Samawa - Al-Muthanna University - College of Education for Pure Science                 

Republic of Iraq 

Ministry of Higher Education 

& Scientific Research 

Al-Muthanna University 

College of Education for Pure Sciences 

Dept. of Biology 

 

 

 

 العراق جمهورية
 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

 المــــثنـــــى جــــامــــعـــة
 الصرفة للعلوم التربية كـلية

  رئاسة قســـم علوم الحياة

 
  2021-2020للعام الدراسي  االولىاالسبوعي للمرحلة  االلكترونيجدول المحاضرات 

 

 الشعبة اليوم 
 المرحلة االولى

8:30-10:30 10:30-12:30 12:30-2:30 2:30-4:30 

 االحد

A1 

 (Bio 102حياتية خلية ،    Bio 103كيمياء عامة ،   Bio 101  تشريح نبات،  Bio 100 علم االحياءللمواد الدراسية  )عملي في مختبرات الكلية 
A2 

B1 

B2 

 االثنين

A1 
 (نظري) Bio 100 علم االحياء

 أ.م.د. ياسر دخيل كريمش

 )نظري( Bio 101  تشريح نبات

 أ.د. باقر جالب هادي

 )العملي( Bio 100 علم االحياء

 أ.م.د. ياسر دخيل كريمش

 التدريسية ابرار عبد هللا كاظم

 (عملي) Bio 101  تشريح نبات

 أ.د. باقر جالب هادي

 م.م. زينب محسن حسن
A2 

B1 
 )نظري( Bio 101  تشريح نبات

 أ.د. باقر جالب هادي

 (نظري) Bio 100 علم االحياء

 أ.م.د. ياسر دخيل كريمش

 (عملي) Bio 101  تشريح نبات

 أ.د. باقر جالب هادي

 م.م. زينب محسن حسن

 )العملي( Bio 100 علم االحياء

 أ.م.د. ياسر دخيل كريمش

 التدريسية ابرار عبد هللا كاظم
B2 

 الثالثاء

A1 

 )نظري( CREQ101 علم نفس التربوي

 م.م. عباس عذيب عبد هللا

 I MUR101اللغة االنكليزي 

 )نظري(

 عطية م.د. حسنين كريم

األرض علم 

Bio 104 

 )نظري(

أ.م.د. نورس 

 ناهض امين

 )نظري( CREQ100 اسس تربيه

 مرتضى رزاق هبل التدريسي
 

A2 

B1  اللغة االنكليزيI 

MUR101 )نظري( 

 م.د. حسنين كريم عطية

 Bio 104األرض علم 

 )نظري(

 أ.م.د. نورس ناهض امين

 )نظري( CREQ101 علم نفس التربوي

 عباس عذيب عبد هللام.م. 
 

 )نظري( CREQ100 اسس تربيه

 B2 مرتضى رزاق هبل التدريسي

 االربعاء

A1 حقوق االنسان والديمقراطية 

UREQ102 )نظري( 

 م.م. سمر عبد هللا هويدي

  UREQ101اللغة العربية

 )نظري(

 هللا م.م. عباس عذيب عبد

  I  UREQ103الحاسبات 

 م. سمير قيصر عجمي
 

 

A2 

B1 
  UREQ101اللغة العربية

 )نظري(

 هللا م.م. عباس عذيب عبد

حقوق االنسان 

 والديمقراطية

UREQ102 )نظري( 

 م.م. سمر عبد هللا هويدي

 
  I  UREQ103الحاسبات 

 B2 م. سمير قيصر عجمي

 الخميس

A1 كيمياء عامة Bio 103 

 )نظري(

 م. اسراء عبد الحسن حمدان

 
 )نظري( Bio 102 حياتية خلية

 أ.د. كاظم محمد سبع

 )عملي( Bio 103 كيمياء عامة 

 م. اسراء عبد الحسن حمدان

 م.م. ثابت فاضل حسوني

 )عملي( Bio 102 حياتية خلية

 أ.د. كاظم محمد سبع

 A2 كواكب عوض عطشان التدريسية

B1 حياتية خلية Bio 102 )نظري( 

 أ.د. كاظم محمد سبع

 Bio 103 كيمياء عامة

 )نظري(

 م. اسراء عبد الحسن حمدان

 

 )عملي( Bio 102 حياتية خلية

 أ.د. كاظم محمد سبع

 كواكب عوض عطشان التدريسية

 )عملي( Bio 103 كيمياء عامة

 م. اسراء عبد الحسن حمدان

 B2 م.م. ثابت فاضل حسوني

mailto:xx@mu.edu.iq


                                                                                                      

 مالحظة:

  الـ في تكونقنوات التعليم االلكتروني للمحاضرات Google classroom  وعلى الطلبة استخدام االيميل االكاديميxx@mu.edu.iq  التواجد في الصف االلكتروني للمواد الدراسية المطالبن بها والمقاصة الطلبة المحملين، وعلى. 

  ( وتعديالتها.2000لسنة  134)الحضور ، جميع االمتحانات( حسب التعليميات االمتحانية المرقمة )يكون تسجيل حضور الطلبة خالل وقت المحاضرة فقط وتكون نسب الغياب حسب التعليميات االمتحانية ، ويتم التعامل مع الطلبة 

  التي تستدعي حضور الطالب اتللمختبر او االمتحانالصحة االحترازية في  إجراءات على انها صفوف اعتيادية وتطبق جميع القوانين  والتعليميات  السارية التي تنظم وتضبط الحياة الجامعية ، وعلى الطلبة االلتزام بكافة االلكترونيةمع الصفوف  التعامليتم  
Iraq – Al-Muthanna- Samawa - Al-Muthanna University - College of Education for Pure Science                 

Republic of Iraq 

Ministry of Higher Education 

& Scientific Research 

Al-Muthanna University 

College of Education for Pure Sciences 

Dept. of Biology 

 

 

 

 العراق جمهورية
 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

 المــــثنـــــى جــــامــــعـــة
 الصرفة للعلوم التربية كـلية

  رئاسة قســـم علوم الحياة

 
  2021-2020للعام الدراسي  الثانيةاالسبوعي للمرحلة  االلكترونيجدول المحاضرات 

 

 الشعبة اليوم
 المرحلة الثانية

8:30-10:30 10:30-12:30 12:30-2:30 2:30-4:30 

 االحد

A1 تصنيف النبات Bio 201 )نظري( 

 أ.د. باقر جالب هادي

 )نظري( Bio 204 الكيمياء الحياتية

 أ.د. جواد كاظم مريح

 م.م. سالم ناجي حنفوس

 )عملي( Bio 201 تصنيف النبات

 أ.د. باقر جالب هادي

 التدريسية زهراء حمزة علي

 )عملي( Bio 204 الكيمياء الحياتية

 أ.د. جواد كاظم مريح

 A2 م.م. سالم ناجي حنفوس

B1 الكيمياء الحياتية Bio 204 )نظري( 

 أ.د. جواد كاظم مريح

 سالم ناجي حنفوسم.م. 

 )نظري( Bio 201 تصنيف النبات

 جالب هاديأ.د. باقر 

 )عملي( Bio 204 الكيمياء الحياتية

 أ.د. جواد كاظم مريح

 م.م. سالم ناجي حنفوس

 )عملي( Bio 201 تصنيف النبات

 أ.د. باقر جالب هادي

 B2 التدريسية زهراء حمزة علي

 االثنين

A1 

 (Bio 202 علم االنسجة،   Bio 203 علم االجنة،   Bio 200 الفقريات،  Bio 204 الحياتيةالكيمياء ،  Bio 201 تصنيف النباتللمواد الدراسية )عملي في مختبرات الكلية 
A2 

B1 

B2 

 الثالثاء

A1 
 )نظري( Bio 200 الفقريات

 م. فرحان على هللا عبيد

 )نظري( Bio 203 علم االجنة

 أ.د. كاظم محمد سبع

 )عملي( Bio 200 الفقريات

 م. فرحان على هللا عبيد

 التدريسية زهراء حمزة علي

 )عملي( Bio 203 علم االجنة

 أ.د. كاظم محمد سبع

 A2 التدريسية نوال جمعة شنشول

B1 علم االجنة Bio 203 )نظري( 

 أ.د. كاظم محمد سبع

 )نظري( Bio 200 الفقريات

 م. فرحان على هللا عبيد

 )عملي( Bio 203 علم االجنة

 أ.د. كاظم محمد سبع

 نوال جمعة شنشول التدريسية

 )عملي( Bio 200 الفقريات

 م. فرحان على هللا عبيد

 B2 التدريسية زهراء حمزة علي

 االربعاء

A1 
 نظري() Math 205 االحصاء الحياتي

 )نظري( CREQ 201 علم نفس النمو

 م.د. نادية حسين علي

 االحصاء الحياتي

Math 205 عملي() 

 IIاللغة االنكليزي 

MUR201 )نظري( 

 م.د. حسنين كريم عطية

 CREQ 202تعليم ثانوي وادارة تربوية 

 نظري()

 A2 م.د. نادية حسين علي

B1 علم نفس النمو CREQ 201 )نظري( 

 م.د. نادية حسين علي
 نظري() Math 205 االحصاء الحياتي

 نظري() CREQ 202تعليم ثانوي وادارة تربوية 

 م.د. نادية حسين علي

 االحصاء الحياتي

Math 205 

 ()عملي

 IIاللغة االنكليزي 

MUR201 )نظري( 

 B2 م.د. حسنين كريم عطية

 الخميس

A1 
 )نظري( Bio 202 علم االنسجة

 م.م. زمن خضر فرعون

  II UREQ 201الحاسبات 

 م. سمير قيصر عجمي

 )عملي( Bio 202 علم االنسجة

 م.م. زمن خضر فرعون

 عبيدنور حربي االنسة 

 
A2 

B1 
  II UREQ 201الحاسبات 

 م. سمير قيصر عجمي

 (نظري) Bio 202 علم االنسجة

 م.م. زمن خضر فرعون
 

 )عملي( Bio 202 علم االنسجة

 م.م. زمن خضر فرعون

 نور حربي عبيداالنسة 
B2 
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 مالحظة:

  الـ في تكونقنوات التعليم االلكتروني للمحاضرات Google classroom  وعلى الطلبة استخدام االيميل االكاديميxx@mu.edu.iq  التواجد في الصف االلكتروني للمواد الدراسية المطالبن بها والمقاصة الطلبة المحملين، وعلى. 

  ( وتعديالتها.2000لسنة  134)الحضور ، جميع االمتحانات( حسب التعليميات االمتحانية المرقمة )يكون تسجيل حضور الطلبة خالل وقت المحاضرة فقط وتكون نسب الغياب حسب التعليميات االمتحانية ، ويتم التعامل مع الطلبة 

  التي تستدعي حضور الطالب اتللمختبر او االمتحانالصحة االحترازية في  إجراءات على انها صفوف اعتيادية وتطبق جميع القوانين  والتعليميات  السارية التي تنظم وتضبط الحياة الجامعية ، وعلى الطلبة االلتزام بكافة االلكترونيةمع الصفوف  التعامليتم  
Iraq – Al-Muthanna- Samawa - Al-Muthanna University - College of Education for Pure Science                 

Republic of Iraq 

Ministry of Higher Education 

& Scientific Research 

Al-Muthanna University 

College of Education for Pure Sciences 

Dept. of Biology 

 

 

 

 العراق جمهورية
 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

 المــــثنـــــى جــــامــــعـــة
 الصرفة للعلوم التربية كـلية

  رئاسة قســـم علوم الحياة

 
 2021-2020للعام الدراسي  الثالثةاالسبوعي للمرحلة  االلكترونيجدول المحاضرات ين

 

 الشعبة اليوم
 المرحلة الثالثة

8:30-10:30 10:30-12:30 12:30-2:30 2:30-4:30 

 االحد

A1 
 )نظري(  Bio303 تشريح مقارن للحبليات

 م. فرحان على هللا عبيد

 (النظري) Bio302 الفطريات

 م.م عبير حسين عاجل

 )عملي(  Bio303 تشريح مقارن للحبليات

 فرحان على هللا عبيدم. 

 التدريسية كواكب عوض عطشان

 (العملي) Bio302 الفطريات

 م.م عبير حسين عاجل

 صالح مهدية التدريسية زهر
A2 

B1 
 (النظري) Bio302 الفطريات

 م.م عبير حسين عاجل

 )نظري(  Bio303 تشريح مقارن للحبليات

 م. فرحان على هللا عبيد

 (العملي) Bio302 الفطريات

 م.م عبير حسين عاجل

 صالح مهدية التدريسية زهر

 )عملي(  Bio303 تشريح مقارن للحبليات

 م. فرحان على هللا عبيد

 التدريسية كواكب عوض عطشان
B2 

 االثنين

A1 
 CREQ300 مناهج وطرائق تدريس

 ا.د. ابراهيم كاظم فرعون)نظري( 

 CREQ301 منهج وفلسفة البحث العلمي

 نادية حسين عليم.د. )نظري( 

 CREQ302 االرشاد التربوي والصحة النفسية

 )نظري(

 IIIاللغة االنكليزي 

MUR301 )نظري( 

سعد بادي  التدريسي

 كاظم

 
A2 

B1 

 CREQ301 منهج وفلسفة البحث العلمي

 م.د. نادية حسين علي)نظري( 

 CREQ300 مناهج وطرائق تدريس

 ا.د. ابراهيم كاظم فرعون)نظري( 
 

 IIIاللغة االنكليزي 

MUR301 )نظري( 

سعد بادي  التدريسي

 كاظم

 االرشاد التربوي والصحة النفسية

CREQ302 )نظري( B2 

 الثالثاء

A1 

 (  Bio 301 حشرات،  Bio302 الفطريات،  Bio 300  بيئة وتلوث،    Bio303تشريح مقارن للحبليات للمواد الدراسية )عملي في مختبرات الكلية 
A2 

B1 

B2 

 االربعاء

A1 بيئة وتلوث  Bio 300 )نظري( 

 أ.م.د. نورس ناهض امين

 )نظري( Bio 305 الوراثة

 أ.م.د. ارشد ناجي حسين

 )عملي( Bio 300  بيئة وتلوث

 أ.م.د. نورس ناهض امين

 االنسة خلود عايد حسين

 )العملي( Bio 305 الوراثة

 أ.م.د. ارشد ناجي حسين

 A2 ابرار عبد هللا كاظمالتدريسية 

B1 
 )نظري( Bio 305 الوراثة

 أ.م.د. ارشد ناجي حسين

 )نظري( Bio 300  بيئة وتلوث

 أ.م.د. نورس ناهض امين

 )العملي( Bio 305 الوراثة

 أ.م.د. ارشد ناجي حسين

 التدريسية ابرار عبد هللا كاظم

 )عملي( Bio 300  بيئة وتلوث

 أ.م.د. نورس ناهض امين

 االنسة خلود عايد حسين
B2 

 الخميس

A1 
 )نظري( Bio 301 حشرات

 م. عبير محمد علي

 (نظري) Bio 304 طحالب واركيكونات

 م.م محمد باقر حسين

 )عملي( Bio 301 حشرات

 م. عبير محمد علي

 التدريسية ياسمين صبار نعيمة

 )عملي( Bio 304 طحالب واركيكونات

 م.م محمد باقر حسين

 نور حربي عبيداالنسة 
A2 

B1 
 )نظري( Bio 304 طحالب واركيكونات

 م.م محمد باقر حسين

 )نظري( Bio 301 حشرات

 م. عبير محمد علي

 )عملي( Bio 304 طحالب واركيكونات

 م.م محمد باقر حسين

 االنسة نور حربي عبيد

 )عملي( Bio 301 حشرات

 م. عبير محمد علي

 التدريسية ياسمين صبار نعيمة
B2 
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 مالحظة:

  الـ في تكونقنوات التعليم االلكتروني للمحاضرات Google classroom  وعلى الطلبة استخدام االيميل االكاديميxx@mu.edu.iq  التواجد في الصف االلكتروني للمواد الدراسية المطالبن بها والمقاصة الطلبة المحملين، وعلى. 

  ( وتعديالتها.2000لسنة  134)الحضور ، جميع االمتحانات( حسب التعليميات االمتحانية المرقمة )يكون تسجيل حضور الطلبة خالل وقت المحاضرة فقط وتكون نسب الغياب حسب التعليميات االمتحانية ، ويتم التعامل مع الطلبة 

  التي تستدعي حضور الطالب اتللمختبر او االمتحانالصحة االحترازية في  إجراءات على انها صفوف اعتيادية وتطبق جميع القوانين  والتعليميات  السارية التي تنظم وتضبط الحياة الجامعية ، وعلى الطلبة االلتزام بكافة االلكترونيةمع الصفوف  التعامليتم  
Iraq – Al-Muthanna- Samawa - Al-Muthanna University - College of Education for Pure Science                 

Republic of Iraq 

Ministry of Higher Education 

& Scientific Research 

Al-Muthanna University 
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 العراق جمهورية
 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

 المــــثنـــــى جــــامــــعـــة
 الصرفة للعلوم التربية كـلية

  رئاسة قســـم علوم الحياة

 
  2021-2020للعام الدراسي  الرابعةاالسبوعي للمرحلة  االلكترونيجدول المحاضرات 

 

 الشعبة اليوم

 المرحلة الرابعة

8:30-10:30 10:30-12:30 12:30-2:30 2:30-4:30 

 االحد

A1 (  اختياري) بايولوجي جزيئيBio40 

 )نظري(

 م. عبير محمد علي

 اخالقيات المهنة 

MUR402 ()نظري 
 

 IVاللغة االنكليزي 

MUR401 )نظري( 

 السيد سعد بادي كاظم

 
  Bio 405 مشروع البحث

 األساتذة المشرفين
A2 

 االثنين

A1 
 )نظري( CREQ 401 القياس والتقويم

 السيد مرتضى رزاق هبل

 )نظري( Bio 404 علم المناعة

 االنسة ابرار عبد هللا كاظم

 نظري() CREQ 402المشاهدة والتطبيق 

 ا.د. ابراهيم كاظم فرعون
 

A2 

 الثالثاء

A1 

 )نظري( Bio 400 الطفياياتعلم 

 أ.م.د. ياسر دخيل كريمش

 )عملي( Bio 400 الطفياياتعلم 

 أ.م.د. ياسر دخيل كريمش

 )نظري( Bio 403 فسلجة نبات التدريسية ياسمين صبار نعيمة

 أ.م.د. ارشد ناجي حسين

 (عملي) Bio 403 فسلجة نبات

 أ.م.د. ارشد ناجي حسين

 م. حيدر محمود جاسم

A2 

 (عملي) Bio 403 فسلجة نبات

 أ.م.د. ارشد ناجي حسين

 م. حيدر محمود جاسم

 )عملي( Bio 400 الطفياياتعلم 

 أ.م.د. ياسر دخيل كريمش

 التدريسية ياسمين صبار نعيمة

 االربعاء

A1 

 (Bio 401 االحياء المجهرية،  Bio 402 فسلجة حيوان،  Bio 403 فسلجة نبات،  Bio 400 الطفياياتعلم للمواد الدراسية )عملي في مختبرات الكلية 

A2 

 الخميس

A1 

 )نظري( Bio 402 فسلجة حيوان

 م. اقبال عوض كاطع

 )عملي( Bio 402 فسلجة حيوان

 م. اقبال عوض كاطع

 )نظري( Bio 401 االحياء المجهرية التدريسية نوال جمعة شنشول

 م.م عبير حسين عاجل

 )عملي( Bio 401 االحياء المجهرية

 م.م عبير حسين عاجل

 م.م. زينب محسن حسن

A2 

 )عملي( Bio 401 االحياء المجهرية

 م.م عبير حسين عاجل

 م.م. زينب محسن حسن

 )عملي( Bio 402 فسلجة حيوان

 م. اقبال عوض كاطع

 التدريسية نوال جمعة شنشول
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