
 2023-2022لطلبة الدراسات العليا في قسم علوم الحياة للعام الدراسي   الكورس االول دروس جدول

 الدبلوم العالي  اليوم 

 300-1:00 3م 1:00-11:00 2م 11:00-9:00 1م
 امراض دم  االحد 

 أ.م.د. ساريا ناجي
 

 طبية مجهريةاحياء 
 ا.م.د. سارا قحطان 

 حميد  سراا.م.د. 

 امراض الكلى
 م.د. مهند حسن 

 مضادات حيوية االثنين 
 سندس جاسم م.د. ا.

 كيمياء حياتية 
 أ.د. فراس شوقي

 تحضيرات مجهرية 
 منى صالحأ.م.د. 

 سريرية طفيليات الثالثاء
 فاطمة شهاب  أ.د.

 م.د. علي محمد أ.
 

 انكليزي 
 م.د. شفاء احمد .ا

 

 

 

 الماجستر / النبات  اليوم 

 1:00-11:00 2م 11:00-9:00 1م

 بيئة متقدم  االحد 
 أ. د. ابراهيم عمر 

 

 انكليزي 
 عمر احمد شهاب .د. أ

 كيمياء حياتية  االثنين 
 أ.د. فراس شوقي

 منهج بحث 
 صالح  حسن  معن. د. م.أ

 اختصاص دقيق  الثالثاء
 رافع زيدان  أ.م.د  -1

 أ.م.د رنا هاشم   -2

 + أ.م.د شيماء فاتح ا.م. سعادت مصطفى -3

 أ.م.د هوازن احمد    -4

 احصاء حياتي
 أ.د. احمد هواس 

 

 

 الماجستر / حيوان  اليوم 

 1:00-11:00 2م 11:00-9:00 1م
 اختصاص  االحد 

 موفق مطلك أ.م.د  -1

 منى صالح د م.أ. -  2

 ا.م.د علي محمدأ.د. فاطمة شهاب +  -3

 أ.م.د سعيد ماهر أ.د. احمد علي +  -4

 رافع زيدان أ.م.د  -5

 انكليزي 
 شهاب  احمد عمر. د .أ

 كيمياء حياتية  االثنين 
 أ.د. فراس شوقي

 منهج بحث 
 صالح  حسن  معن. د. م.أ

 بايولوجية خلية  الثالثاء
 م. د حيدر مظهر

 احصاء حياتي
 أ.د. احمد هواس 
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 الدكتوراه  اليوم 

 1:00-11:00 2م 11:00-9:00 1م

 دينامكية خلية االحد 
 خلود ناجي د. م.أ. 

 أيض ومسارات
 ( موسى جلسمأ.د. % )65

 فراس شوقي(%) ا.م.د 35

 ديناميكية مجتمع  االثنين 
 )أ.د. ابراهيم عمر(  % 60

40 %  )( 
 

 انكليزي 
 أ.م.د. احمد ذنون 

 بايولوجي جزيئي الثالثاء
 هديل عبدالهادي د. م. أ.

 

 
- 

 

 

 

 رئيس القسم                                 مقرر الدراسات العليا                                             

 ة أ.م.د سعيد ماهر لفت                                                                        أ.م.د. رافع زيدان مخلف    

 ةالماجستر / أحياء مجهري اليوم 

 1:00-11:00 2م 11:00-9:00 1م

 بكتريا مرضية االحد 
 أ. م.د. قناة محمود 

 انكليزي 
 شهاب  احمد عمر. د .أ

 كيمياء حياتية  االثنين 
 أ.د. فراس شوقي

 بحث منهج 
 أ.م.د. معن حسن صالح 

 احياء مجهرية متقدم  الثالثاء
 هالة عبدالخالق أ.م.د. 

 سهى ماهرأ.م.د. 

 احصاء حياتي
 أ.د. احمد هواس 

 


