
 

   قسم علوم الحياة 

 

 2021-2020-الفصل الثاني  -)الماجستير(جدول الدروس األسبوعي الدراسات العليا 

 التوقيت االحد االثنين الثالثاء

  

 االختصاص
 ص11-9 ص1-11 م3-1 ص11-9 ص1-11 م3-1 ص11-9 ص1-11 م1-3

 حلقة نقاشية 

 المشرف

 مناعة ومضادات حيوية

 أ.م.د رنا جالل شاكر

 بكتريا مرضية 

 أ.م.د محمود خلف صالح

 منهج بحث

 محمد عدنان هاشمأ.م.د 

 وراثة احياء مجهرية 

 أ.د محمد نظير معروف

 طرائق تدريس

 

 أ.م.د جالل مزهر محمد

االحياء 

 المجهرية
 ديدان طفيلية 

 أ.د عبد الخالق علوان

 حلقة نقاشية

 المشرف
 فسلجة طفيليات 

أ.د اميمة ابراهيم 

 محمود

 بحثمنهج 

 محمد عدنان هاشمأ.م.د 

 اوالي 
م.د ميسون مصطفى 

 جاسم

 

 طرائق تدريس

 

 أ.م.د جالل مزهر محمد

 

 الطفيليات

 حلقة نقاشية 

 المشرف

 وراثة خلوية

 م.د بثينة جاسم يوسف
 وراثة متقدم 

أ.م.د زبيدة عدنان 

 خضير

 منهج بحث

 محمد عدنان هاشمأ.م.د 

 جزيئي 
أ.م.د انس ياسين 

 محمود

 تدريسطرائق 

 

 أ.م.د جالل مزهر محمد

 

 الوراثة
 تشريح نبات 

 م.د عمر طارق جواد

 حلقة نقاشية

 المشرف
 تصنيف نبات 

 أ.م.د نجالء مصطفى

 منهج بحث

 محمد عدنان هاشمأ.م.د 

 فسلجة نبات 
 أ.م.د محمد عدنان هاشم

 طرائق تدريس

 

 أ.م.د جالل مزهر محمد

 

 النبات
 حلقة نقاشية 

 المشرف

 انسجة متقدم

 أ.م.د راشد خميس شعبان
 غدد صم 

 أ.م.د ميسر عبد هللا

 احمد

 منهج بحث

 محمد عدنان هاشمأ.م.د 

 فسلجة متقدم 
أ.م.د قاسم عزيز 

 رزوقي

 طرائق تدريس

 

 أ.م.د جالل مزهر محمد

 

 فسلجة حيوان
 تصاحبات فطرية 

 أ.د طالب عويد هيدان

 حلقة نقاشية

 المشرف
 فطريات طبية 

 ميالد عدنان مزهر أ.م.د

 منهج بحث

 محمد عدنان هاشمأ.م.د 

 فطريات كبيرة 
 أ.م.د سارة قحطان

 طرائق تدريس

 

 أ.م.د جالل مزهر محمد

 

 الفطريات
 حلقة نقاشية 

 المشرف

 انسجة متقدم

 أ.م.د راشد خميس شعبان
 اجنة متقدم 

أ.م.د راشد خميس 

 شعبان

 منهج بحث

 محمد عدنان هاشمأ.م.د 

 فسلجة متقدم 

 أ.م.د قاسم عزيز رزوقي

 طرائق تدريس

 

 أ.م.د جالل مزهر محمد

 

 االنسجة
 حلقة نقاشية 

 المشرف

 تلوث بيئي

 م.د رغد مقداد محمود
 بيئة مياه عذبة 

 أ.م.د موفق انهاب صالح

 منهج بحث

 محمد عدنان هاشمأ.م.د 

 نظم بيئية 

 أ.م.د موفق انهاب صالح

 طرائق تدريس

 

 أ.م.د جالل مزهر محمد

 

 البيئة
 حلقة نقاشية 

 المشرف

 حشرات طبية

 م.د احمد حامد مهدي
 حشرات مخازن 

 م.د هدى ضامن

 منهج بحث

 محمد عدنان هاشمأ.م.د 

تركيب وتصنيف  

 حشرات

 م.د هدى ضامن

 طرائق تدريس

 

 أ.م.د جالل مزهر محمد

 

 الحشرات



  

 قسم علوم الحياة 

 رمز الصف االلكتروني 

suec2xk 

 للصفوف االلكترونية حسب التخصصات  google meetروابط 

 الرابط التخصص ت

  xtn?authuser=0&hs=179-wgwe-https://meet.google.com/udx االحياء المجهرية 1

  nhw?authuser=0&hs=179-jnxp-https://meet.google.com/rvy الطفيليات 2

  s=179qtj?authuser=0&h-mfid-https://meet.google.com/ixt الوراثة 3

 dig?authuser=0&hs=179-ggjj-https://meet.google.com/zxx النبات 4

  sto?authuser=0&hs=179-foik-https://meet.google.com/ypn فسلجة الحيوان 5

  ygi?authuser=0&hs=179-vqdp-https://meet.google.com/zjx الفطريات  6

  ncu?authuser=0&hs=179-uaev-https://meet.google.com/twt االنسجة  7

  179psm?authuser=0&hs-sugz-https://meet.google.com/gvj= البيئة 8

  xkb?authuser=0&hs=179-ftyj-https://meet.google.com/gdg الحشرات 9

  dbg?authuser=0&hs=179-zzkk-om/iqohttps://meet.google.c المواد المشتركة 10

 

 

 

 أ.د منيف صعب احمد                                          .م.د راشد خميس شعبان                                                                   أ           

 رئيس قسم علوم الحياة                                                                                                         مقرر الدراسات العليا                 

https://meet.google.com/udx-wgwe-xtn?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/udx-wgwe-xtn?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/rvy-jnxp-nhw?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/rvy-jnxp-nhw?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/ixt-mfid-qtj?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/ixt-mfid-qtj?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/zxx-ggjj-dig?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/zxx-ggjj-dig?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/ypn-foik-sto?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/ypn-foik-sto?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/zjx-vqdp-ygi?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/zjx-vqdp-ygi?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/twt-uaev-ncu?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/twt-uaev-ncu?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/gvj-sugz-psm?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/gvj-sugz-psm?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/gdg-ftyj-xkb?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/gdg-ftyj-xkb?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/iqo-zzkk-dbg?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/iqo-zzkk-dbg?authuser=0&hs=179

