
 
 
 

  
 

 

                                                                                                         
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الطبيـــة االهليةكلية المنارة للعلوم 
 

 قسم تقنيات المختبرات الطبية

Ministry Of Higher Education 

 And Scientific Research 

Al - Manara College of Medical 

Sciences 

 
 

 

 النظري/ الصباحي النظري/ المسائي

03:4 – 03:4 03:4 -03:4 003:4 - 03:4 043:4-003:4 03:4 - 043:4 

                       

 

                       المادة   

 اليوم

 الطفيليات 

 0قاعة 

 م.م. حسين القزيني

  االحياء الجزيئي

 0قاعة 

 م.م. محمد شاكر 
C B A 

 االحياء المجهرية 

 4قاعة 

 أ.د. سلمان عزيز 
 االثنين

  B A C 
 الكيمياء الحياتية السريرية 

 1قاعة 

 م.م. محمد مصطفى 

  C B A 
 الطفيليات 

 2قاعة 

 م.م. حسين القزويني 

 الثالثاء

  B A C 
 الجزيئي االحياء

  1قاعة  

 م.م. محمد شاكر

 0400-0400/ العام الدراسي نيةلثا/ المرحلة االحضوريةجدول المحاضرات 

 رئاسة القسم

 الوقت



(0200-0202/ العام الدراسي ) نيةلثاجدول المحاضرات الحضوري/ المرحلة ا  

 

 

 

  

الصباحي العملي/   

2 – 03:2  223:2 – 2  22 – 223:2  03:2 - 22  
                                   الوقت  

                         المادة
 اليوم

D1 C1 B1 A1 

 االحياء الجزيئي 

Lab. 4 

 م.م. مروة جابر 

 االربعاء
 

A1 B1 C1 D1 

 االحياء المجهرية 

Lab. 0 

 م.م. مهند احمد 

C1 D1 A1 B1 

 االنسجة 

Lab. 15 

 م.م. حوراء جبار 

D2 C2 B2 A2 

 الكيمياء الحياتية 

Lab. 13 

 م.م غفران عبد المحسن

A2 B2 C2 D2 

 الفسلجة البشرية 

Lab. 3 

 م.م. حسين حميدي 

C2 D2 A2 B2 

 الطفيليات

Lab. 14 

 م.م. حسين القزويني



(0200-0202/ العام الدراسي ) نيةلثاجدول المحاضرات الحضوري/ المرحلة ا  

 

 

 

 

 العملي/ الصباحي

2 – 03:2  223:2 - 2  22 – 223:2  03:2 - 22  
                           الوقت  

                         المادة
 اليوم

D0 C0 B0 A0 

 االحياء الجزيئي 

Lab. 4 

 م.م. مروة جابر 

 الخميس

A0 B0 C0 D0 

 االحياء المجهرية 

Lab. 0 

 م.م. مهند احمد 

C0 D0 A0 B0 

 االنسجة 

Lab. 15 

 م.م. حوراء جبار 

D2 C2 B2 A2 

 الكيمياء الحياتية 

Lab. 13 

المحسنم.م غفران عبد   

A2 B2 C2 D2 

 الفسلجة البشرية 

Lab. 3 

 م.م. حسين حميدي 

C2 D2 A2 B2 

 الطفيليات

Lab. 14 

 م.م. حسين القزويني



 
 
 

  
 

 

                                                                                                         
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 كلية المنارة للعلوم الطبيـــة االهلية
 

 قسم تقنيات المختبرات الطبية

Ministry Of Higher Education 

 And Scientific Research 

Al - Manara College of Medical 

Sciences 

 
 

 

 

 

 

 النظري/ الصباحي النظري/ المسائي

03:4 – 03:4 03:4 -03:4 003:4 - 03:4 043:4-003:4 03:4 - 043:4 

                    

 
                       

 اليوم

 الفايروسات 

 0قاعة 

 م.د. محمد عبد الكاظم

 االنسجة المرضية

 1قاعة 

 أ.م.د. عباس جلوب

 B A 
 علم الدم 

 1قاعة 

 أ.د. صالح الزهيري

 بتالس
  A   

 الحياتية السريرية الكيمياء
  2قاعة 

 م.م. محمد مصطفى

   A B 
 المناعة

 2قاعة 

 أ.د. سلمان عزيز

  B   
 الفايروسات

 2قاعة 

 م.د. محمد عبد الكاظم

    B 
 الكيمياء الحياتية السريرية

  1قاعة 

 م.م. محمد مصطفى

 االحد

 

 الوراثة البشرية 

 1قاعة 

 م.م. محمد شاكر 
A B  

 الوراثة البشرية 

 1قاعة 

 م.م. محمد شاكر 

  B  A 
 االمراض النسيجية 

 2قاعة 

 أ.م.د عباس جلوب 

   A  
 الفايروسات

 2قاعة 

 م.د. محمد عبد الكاظم

 0400-0400/ العام الدراسي الثالثة/ المرحلة لحضوريةجدول المحاضرات ا

 رئاسة القسم 

 الوقت
 المادة



(0200-0202/ العام الدراسي )لثالثة جدول المحاضرات الحضوري/ المرحلة ا  

 

 

 

 العملي/ الصباحي العملي/ المسائي

03:2 - 7  4 -03:2  03:2 - 4  2 – 03:2  223:2 - 2  22 – 223:2  03:2 - 22  
                الوقت      

                         المادة
 اليوم

 االمراض النسيجية

Lab. 20 

 م.م. ياسر سالم

 التقنيات المختبرية 

Lab. 0 

 م.م. مهند احمد

 المناعة

Lab. 14 

 م.م. ندى فاضل

D C B A 

 المناعة

Lab. 14 

 م.م. ندى فاضل

 االثنين
   A B C D 

 االمراض النسيجية

Lab. 20 

 م.م. ياسر سالم

   C D A B 

 التقنيات المختبرية 

Lab. 0 

 م.م. مهند احمد

   B A D C 

 الوراثة البشرية 

0ط 0:عة قا  

 م.م. مروة جابر 

 الفايروسات

Lab. 4 

مهند مهدي م.م.  

 نقل الدم

Lab. : 

 م.م. نور الهدى صالح

 الكيمياء الحياتية السريرية 

Lab. 2: 

 م.م. نور عباس 

D C B A 

 الفايروسات

Lab. 4 

 م.م. مهند مهدي

 الثالثاء

   A B C D 

الدم علم  

Lab. : 

 م.م. نور الهدى صالح

   C D A B 

 الكيمياء الحياتية السريرية 

Lab. 2: 

 م.م. نور عباس 

   B A D C 

 الحاسوب 

Lab. 21  

 م.م. احمد ماجد



 
 
 

  
 

 

                                                                                                         
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 كلية المنارة للعلوم الطبيـــة االهلية
 

 قسم تقنيات المختبرات الطبية

Ministry Of Higher Education 

 And Scientific Research 

Al - Manara College of Medical 

Sciences 

 
 

  

 النظري

4 
                 

 4 اليوم 

                  

                      

      
 اليوم

 التشخيص الميكروبي

 م.د. محمد عبد الكاظم
03:8 – 083:8 

 االحد

 الطفيليات الطبية

 م.م. ميثم خزعل
03:8 – 083:8 

 السبت

 االمراض النسيجية

 أ.م.د. عباس جلوب
083:8 – 003:8 

 المناعة السريرية

 م.م. معين حسن
083:8 – 033:8 

 الكيمياء السريرية المتقدمة

 م.م. نور عباس
003:8 – 03:8 

 نقل الدم

 أ.د. صالح الزهيري
033:8 – 33:8 

 المختبرات وطرق البحثادارة 

 م.م. ياسر سالم
 الثالثاء 03:8 – 03:8

 اللغة االنكليزية

 م.م. نماء الشيخ
33:8 – :3:8 

 3833-3830/ العام الدراسي لرابعة/ المرحلة الحضوريةجدول المحاضرات ا

 رئاسة القسم 

 القاعة القاعة
 الوقت الوقت
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 كلية المنارة للعلوم الطبيـــة االهلية
 

 قسم تقنيات المختبرات الطبية

Ministry Of Higher Education 

 And Scientific Research 

Al - Manara College of Medical 

Sciences 

 
 

 

 

 العملي

003:8 – 03:8  083:8 – 003:8 03:8 – 083:8 
              

 اليوم                         

 B A 
 الكيمياء السريرية  

Lab. 13 

 م.م. نور عباس 

 A  B االثنين
 نقل الدم 

Lab. 3 

 م.م. نور الهدى صالح

B A  
 الطفيليات الطبية 

Lab. 4 

 م.م. حسين القزويني

 B A 
 المناعة السريرية 

Lab. 14 

 م.م. ندى فاضل 

 A  B الثالثاء
 االمراض النسيجية 

Lab. 15 

 م.م. ياسر سالم 

B A  
 التشخيص الميكروبي 

Lab. 2 

 م.م. مروة عبد الحسين 

 رئاسة القسم 

 3833-3830/ العام الدراسي لرابعة/ المرحلة الحضوريةجدول المحاضرات ا

 القاعة

 المادة


