
 

 

 

 اسم التدريسي  المادة الوقت اليوم المرحلة 
 

 رمز الصف 
 

 
 الرابط

 
 
 
 
 

 المرحلة االولى

 طالب( 87)

 OFF السبت 

 

 االحد 
 knastn2 https://meet.google.com/lookup/ckecb732tk م.م محمد ابراهيم مهدي  حاسبات نظري       3.30-2.30

  l2ucis2 https://classroom.google.com/u/2/c/MzI5NDU0MzM4NDIx م.د احسان علي  علم االرض  5.30-3.30

 nxcymm3 https://meet.google.com/lookup/hjlifiiueq?authuser=0&hs=179 م.م وجناء رزاق  ديمقراطية 7.30-5.30

 unsmhjm https://meet.google.com/wph-fmsf-oee د احمد عيدان  ة االنكليزية اللغ  2.30-4.30 االثنين

 cctwrkf https://classroom.google.com/c/MzI5MzY1MDYyODY1?cjc=cctwrkf م.م. سعاد علي  رياضيات  6.30-4.30

 

 الثالثاء 
 مختبرات العملي 

 
  jugkksv https://meet.google.com/wfy-uooq-qgc حيدر داود م.د  كيمياء العضوية  2.30-5.30 االربعاء 

   bb3p4an https://meet.google.com/lookup/c7blvih7bz م.د حنان عبد علي  فيزياء عامة  7.30-5.30

 pztupyl https://meet.google.com/lookup/em4xriegz6 االء هاني م.د  كيمياء تحليلية  3.30-5.30 الخميس

 ( مسائية الالدراسة ) /  االربعة للمراحل الدراسية لكترونياال )النظري( المحاضراتجدول 

 2021-2020للعام الدراسي  الثانيالفصل 
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 الثانية مرحلة لا
 طالب(  38)

 
 
 
 
 

 OFF السبت 

 OFF االحد 

 irhlfwv https://meet.google.com/lookup/al3hm4dd7b ا.م.د احمد مهدي   كيمياء فيزياوية  2.30-5.30 االثنين

 6avehxi https://meet.google.com/lookup/gkkgz4qwer زيز د رحيم عم.ا. كيمياء تحليلية   7.30-5.30

 madiumn https://meet.google.com/lookup/dg46ymvvmh م.د عذراء كطامي  كيمياء عضوية  2.30-5.30 الثالثاء 

  rwsr2vd https://meet.google.com/eta-naeu-pni   س رحيم عذافةبلقي  .مم التلوث و السالمة المهنية  7.30-5.30

 مختبرات العملي  االربعاء 

   gxgh45c https://meet.google.com/lookup/el7ljehwnx خضير  الياس م. م      اتحاسب 2.30-5.30 الخميس

 gsnd3l2 xsf-gqmd-m/mxchttps://meet.google.co م.د حيدر داود  كيمياء العضوية  7.30-5.30

 
 
 
 

 المرحلة الثالثة 
 طالب(  47)

 

 OFF السبت 

 mz6k7tp https://meet.google.com/lookup/cwvj3wu32x م. د كمال رشيد  كيمياء عضوية  2.30-5.30 االحد 

 zgfcdng https://meet.google.com/lookup/e536cwe7jg محمد زيد . م.د  كيمياء النانو  7.30-5.30

 مختبرات العملي  االثنين

 gr4qsdq https://meet.google.com/lookup/bflvyjxhbb ا.م.د احمد مهدي  كيمياء فيزياوية  2.30-5.30 الثالثاء 

 a36tpex https://meet.google.com/lookup/bvx7lrmzzi ا.م.د صبحي عبد الستار  كيمياء صناعية  7.30-5.30

 lxkaiun https://meet.google.com/lookup/fzzls2geow أ.م.د عباس وشيل  كيمياء تناسقية  4.30-6.30 االربعاء 

  zowvupv م.م ريام معين  كيمياء حياتية  6.30-8.30 الخميس

 
 
 
 الرابعة المرحلة 

 لب( ا ط67)  

 

 بحث التخرج  السبت 

 vg26xr7 https://meet.google.com/lookup/f76w5iourk م.د زيد محمد  كيمياء صناعية  2.30-4.30 االحد 

 7h24xnc https://meet.google.com/lookup/hutyvgar72 م.م سارة بدري جاسم  كم و اطياف  7.30-4.30

 3.30-5.30 االثنين
 

 ab4d45o 45o.google.com/c/MzI2NzE2MzYwNzY5?cjc=ab4dhttps://classroom م.م محمد ساجت  كيمياء حياتية 

 بحث التخرج                                                                           2.30-6.30 الثالثاء 

   د نضال حسيب  فلسفة العلم  2.30-4.30 االربعاء 

 wolwcfh https://meet.google.com/ybk د قاسم مزبان  تحليل الي  7.30-4.30

  الخميس

 مختبرات العملي 
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https://meet.google.com/lookup/gkkgz4qwer
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https://meet.google.com/lookup/hutyvgar72
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https://meet.google.com/ybk


 

 2021-2020االسبوعي للدراسة المسائية  ةالعملي المختبراتجدول 

 المرحلة االولى 

 

 

 

 

 

 

 

 لثالثاءا

 المختبر االول   شعبةال

2.30 – 4.00 

 المختبر الثاني

4.00– 5.30 

 المختبر الثالث 

5.30 – 7.00 

 المختبر الرابع 

7.00 – 8.30 

A 

   فيزياء

 د حنان عبد علي 

 كيمياء تحليلية 

د االء هاني+ م.م  

 صفاء جمعة 

 علم االرض 

 د احسان علي 

 حاسبات 

 م.م. محمد ابراهيم  

 

B 

 كيمياء تحليلية 

ء هاني+ م.م  د اال

 صفاء جمعة 

   فيزياء

 حنان عبد علي د 

 حاسبات 

 م.م. محمد ابراهيم 

 

 علم االرض 

 د احسان علي 

C 

 علم االرض 

 د احسان علي 

 حاسبات 

 م.م. محمد ابراهيم  

 

 كيمياء تحليلية 

د االء هاني+ م.م  

 صفاء جمعة 

 فيزياء

 د حنان عبد علي 

D 

 حاسبات 

 م.م. محمد ابراهيم  

 

 علم االرض 

 سان علي د اح

 فيزياء

 د حنان عبد علي 

 كيمياء تحليلية 

د االء هاني+ م.م  

 صفاء جمعة 
 

 bpazir4 = تحليليةختبر الصف االلكتروني لمرمز ال

 ecbrt2k=فيزياء ختبر الصف االلكتروني لمرمز ال

 2n2ten6= علم االرضختبر صف االلكتروني لمرمز ال

 5u4inj5=لحاسبات ختبر اصف االلكتروني لمرمز ال

 



 

 المرحلة الثانية 

 

 

 

 

 
 الربعاء ا

 لشعبة ا
 المختبر االول 

2.30 – 4.00 

 المختبر الثاني

4.00– 5.30 

 المختبر الثالث 

5.30 – 7.00 

 المختبر الرابع 

7.00 – 8.30 

A 
 كيمياء عضوية 

 م.م اسيل فرحان

 كيمياء العضوية 

 مهدي م.م محمد 

 كيمياء تحليلية 

 

 عينريام مم.م  

 مياء فيزياوية كي

 م.د مصطفى محمد 

  

B 
 كيمياء العضوية 

 محمد مهدي  م.م 

 كيمياء عضوية 

 م.م اسيل فرحان

 كيمياء فيزياوية 

 م.د مصطفى محمد 

 كيمياء تحليلية 

 

 عينريام مم.م  

C 
 كيمياء فيزياوية 

  مصطفى محمدم.د 

 كيمياء تحليلية 

 

 عينريام مم.م  

 اء عضوية كيمي

 م.م اسيل فرحان

 كيمياء العضوية 

 م.م محمد مهدي 

D 
 كيمياء تحليلية 

 

 عينريام مم.م  

 كيمياء فيزياوية 

 م.د مصطفى محمد 

 كيمياء العضوية 

 م.م محمد مهدي  

 كيمياء عضوية 

 فرحانم.م اسيل 

 

 rnrv52g = تحليليةختبر الصف االلكتروني لمرمز ال

 5wcy255 =ياوية فيزختبر الصف االلكتروني لمرمز ال

 v4mttun =الالعضوية ختبر صف االلكتروني لمرمز ال

  w6v7iii=  عضويةلختبر اصف االلكتروني لمرمز ال

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 v4mttun = ناسقيةتختبر الصف االلكتروني لمرمز ال

 2lp7e4e =ياوية فيزختبر الصف االلكتروني لمرمز ال

 lu3enl2=تية حياالختبر صف االلكتروني لمرمز ال

 fdhrgpw=  عضويةلختبر اصف االلكتروني لمرمز ال

 

 المرحلة الثالثة

 

 

 

 

 

 

 االثنين 

 المختبر االول  الشعبة

2.30 –  4.00 

 المختبر الثاني 

4.00–  5.30 

 المختبر الثالث

5.30 –  7.00 

 المختبر الرابع 

7.00 –  8.30 

A 

 كيمياء عضوية 

  م عمار فرمانم.

 

 اء تناسقية يكيم

 سارة عبد الحسين .م م

 كيمياء فيزياوية 

 م.د مصطفى محمد 

 

 كيمياء حياتية 

 م.م ريام معين 

B 

 اء تناسقية كيمي

 سارة عبد الحسين .م م

 كيمياء عضوية 

  م عمار فرمانم.

 يمياء حياتية ك

 م.م ريام معين 

 فيزياوية كيمياء 

 م.د مصطفى محمد 

 

C 

 كيمياء فيزياوية 

 م.د مصطفى محمد 

  

 كيمياء حياتية 

 م.م ريام معين 

 كيمياء عضوية 

  م عمار فرمانم.

 ء تناسقية يمياك

 سارة عبد الحسين .م م

D 

 كيمياء حياتية 

 م.م ريام معين 

 كيمياء فيزياوية 

 م.د مصطفى محمد 

  

 كيمباء تناسقية 

 سارة عبد الحسين .م م

 كيمياء عضوية 

 م عمار فرمانم.



 

 المرحلة الرابعة 

 

 

 

 

 

 الخميس

 

 الشعبة
 المختبر االول 

2.30 –  4 

 المختبر الثاني 

4–  5.30 

 المختبر الثالث

5.30 –7 

 رابع لالمختبر ا

7–8.30 

A 

 التحليل اآللي

 ا.م.د رحيم عزيز 

 م.م محمد ساجت  

 كيمياء صناعية 

 م.د زيد محمد  

  

 كيمياء حياتية 

 م.م رغدة سعد  

  

 شخيص العضوي الت

 
 م.د جواد كاظم عبيس 

 رواء عالوي م.م 

B 

 كيمياء حياتية 

 م.م رغدة سعد  

 التحليل اآللي

 ا.م.د رحيم عزيز 

 ساجت  م.م محمد 

 شخيص العضوي الت

 
 م.د جواد كاظم عبيس 

 رواء عالوي م.م 

 كيمياء صناعية 

 م.د زيد محمد  

 

C 

 كيمياء صناعية 

 م.د زيد محمد  

  

 شخيص العضوي الت

 
 م.د جواد كاظم عبيس 

 رواء عالوي م.م 

 التحليل اآللي

 ا.م.د رحيم عزيز 

 م.م محمد ساجت  

 كيمياء حياتية 

 م.م رغدة سعد 

D 

 شخيص العضوي الت

 
 م.د جواد كاظم عبيس 

 رواء عالوي م.م 

 كيمياء حياتية 

 م.م رغدة سعد  

 كيمياء صناعية 

 م.د زيد محمد  

 

 التحليل اآللي

 ا.م.د رحيم عزيز 

 م.م محمد ساجت  

 

 

 4ped24w   =شخيص العضويتختبر الصف االلكتروني لمرمز ال

 k6oqmpd =حياتية ختبر الصف االلكتروني لمرمز ال

 gvzulwp =ناعيةصالختبر صف االلكتروني لمرمز ال

 = hcm6gjn حليل االليتلختبر اصف االلكتروني لمرمز ال


