
 

تشكيالت جامعة كركوك ل املحارضات األسبوعية الحضوريةجدول   

2022-2021للعام الدرايس   

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 

 جامعة كركوك 

 مركز الحاسبة االلكرتونية

 



االلكترونية الحاسبة مركز / كركوك جامعة
2022-2021 الدراسي العام / االولى المرحلة / األسبوعية المحاضرات جدول

الطب كلية

المحاضرة رابطالتدريسي اسمالمادة اسمالساعةاليوم

االحد

بهرام خالد دطبية فيزياء8:00-9:00

بهرام خالد دطبية فيزياء9:00-10:00

مطر احمد دطبية كيمياء10:00-11:00

مطر احمد دطبية كيمياء11:00-12:00

مولود هدى دطبية احياء12:00-1:00

االثنين

ويس مصطفى علي دA / عملي حاسوب / D عملي تشريح8:00-9:00

ويس مصطفى علي دA / عملي حاسوب / D عملي تشريح9:00-10:00

ويس مصطفى علي دB / عملي حاسوب / C عملي تشريح10:00-11:00

ويس مصطفى علي دB / عملي حاسوب / C عملي تشريح11:00-12:00

ويس مصطفى علي دC / عملي حاسوب / B عملي تشريح12:00-1:00

ويس مصطفى علي دC / عملي حاسوب / B عملي تشريح1:00-2:00

ويس مصطفى علي دD / عملي حاسوب / A عملي تشريح2:00-3:00

ويس مصطفى علي دD / عملي حاسوب / A عملي تشريح3:00-4:00

الثالثاء

خليل علي دنظري تشريح8:00-9:00

خليل علي دنظري تشريح9:00-10:00

منصور نازك دطبية احياء10:00-11:00

منصور نازك دطبية احياء11:00-12:00

جعفر اسر دالطب اساسيات12:00-1:00

األربعاء

8:00-9:00
طبية كيمياء  B / عملي طبية احياء A / عملي تشريح

D / عملي طبية فيزياء  C / عملي

9:00-10:00
طبية كيمياء  B / عملي طبية احياء A / عملي تشريح

D / عملي طبية فيزياء  C / عملي

10:00-11:00
طبية كيمياء  C / عملي طبية احياء B / عملي تشريح

A / عملي طبية فيزياء  D / عملي

11:00-12:00
طبية كيمياء  C / عملي طبية احياء B / عملي تشريح

A / عملي طبية فيزياء  D / عملي

12:00-1:00
طبية كيمياء  D / عملي طبية احياء C / عملي تشريح

B / عملي طبية فيزياء  A / عملي

1:00-2:00
طبية كيمياء  D / عملي طبية احياء C / عملي تشريح

B / عملي طبية فيزياء  A / عملي

2:00-3:00
طبية كيمياء  A / عملي طبية احياء D / عملي تشريح

C / عملي طبية فيزياء  B / عملي

3:00-4:00
طبية كيمياء  A / عملي طبية احياء D / عملي تشريح

C / عملي طبية فيزياء  B / عملي

الخميس

الكترونيجاسم شيرين .م.منظري حاسوب8:00-9:00

الكترونيخارجي محاضراإلنكليزية اللغة9:00-10:00

الكترونيخارجي محاضرالديمقراطية10:00-11:00

القسم رئيس



االلكترونية الحاسبة مركز / كركوك جامعة
2022-2021 الدراسي العام / الثانية المرحلة / األسبوعية المحاضرات جدول

الطب كلية

المحاضرة رابطالتدريسي اسمالمادة اسمالساعةاليوم

االحد

مبارك اسعد دنظري فسلجة08:00-09:00

حسن رعد دنظري فسلجة09:00-10:00

خليل علي دي نظر تشريح10:00-11:00

خليل علي دي نظر تشريح11:00-12:00

االثنين

الكترونيمبارك اسعد دفسلجة8:00-9:00

الكترونيخارجي محاضرأخالقية9:00-10:00

الكترونيمصطفى علي دعملي تشريح10:00-11:00

الكترونيمصطفى علي دعملي تشريح11:00-12:00

الثالثاء

خليل علي دعملي  تشريح8:00-9:00

خليل علي دعملي  تشريح9:00-10:00

سمين اقبال .معملي فسلجة10:00-11:00

سمين اقبال .معملي فسلجة11:00-12:00

خارجي محاضرعملي انسجة12:00-1:00

خارجي محاضرعملي انسجة1:00-2:00

خارجي محاضرحياتية كيمياء2:00-3:00

خارجي محاضرحياتية كيمياء3:00-4:00

األربعاء

مبارك اسعد دنظري فسلجة8:00-9:00

حسن رعد دنظري فسلجة9:00-10:00

خارجي محاضرحياتية كيمياء10:00-11:00

خارجي محاضرنظري اجنة11:00-12:00

خارجي محاضرنظري انسجة12:00-1:00

الخميس

مصطفى علي دD عملي تشريح8:00-9:00

مصطفى علي دD عملي تشريح9:00-10:00

مصطفى علي دC عملي تشريح10:00-11:00

مصطفى علي دC عملي تشريح11:00-12:00

خليل علي دB عملي تشريح12:00-1:00

خليل علي دB عملي تشريح1:00-2:00

خليل علي دA عملي تشريح2:00-3:00

خليل علي دA عملي تشريح3:00-4:00

القسم رئيس



االلكترونية الحاسبة مركز / كركوك جامعة
2022-2021 الدراسي العام / الثالثة المرحلة / األسبوعية المحاضرات جدول

الطب كلية

المحاضرة رابطالتدريسي اسمالمادة اسمالساعةاليوم

السبت

جمال بالل دسريري باطنية8:00-9:00

جمال بالل دسريري باطنية9:00-10:00

جمال بالل دسريري باطنية10:00-11:00

جمال بالل دسريري باطنية11:00-12:00

جمال بالل دسريري باطنية12:00-1:00

جمال بالل دسريري باطنية1:00-2:00

االحد

صابر عيشة .م.م ,احمد انتصار .م.م , فاتح محمد دC احياء       B ادوية     A امراض 8:00-9:00

صابر عيشة .م.م ,احمد انتصار .م.م , فاتح محمد دC احياء       B ادوية     A امراض 9:00-10:00

صابر عيشة .م.م ,احمد انتصار .م.م , فاتح محمد دD احياء       C ادوية     B امراض 10:00-11:00

صابر عيشة .م.م ,احمد انتصار .م.م , فاتح محمد دD احياء       C ادوية     B امراض 11:00-12:00

صابر عيشة .م.م ,احمد انتصار .م.م , فاتح محمد دA احياء       D ادوية     C امراض 12:00-1:00

صابر عيشة .م.م ,احمد انتصار .م.م , فاتح محمد دA احياء       D ادوية     C امراض 1:00-2:00

صابر عيشة .م.م ,احمد انتصار .م.م , فاتح محمد دB احياء       A ادوية    D امراض 2:00-3:00

صابر عيشة .م.م ,احمد انتصار .م.م , فاتح محمد دB احياء       A ادوية    D امراض 3:00-4:00

االثنين

محمد محمود دنظري امراض8:00-9:00

محمد محمود دنظري امراض9:00-10:00

رشيد ايهان دمجهرية احياء10:00-11:00

رشيد ايهان دمجهرية احياء11:00-12:00

عبدالحميد دالور دنظري ادوية12:00-1:00

عبدالحميد دالور دنظري ادوية1:00-2:00

الثالثاء

فاتح محمد دنظري امراض8:00-9:00

فاتح محمد دنظري امراض9:00-10:00

رشيد ايهان دمجهرية احياء10:00-11:00

عبدالحميد دالور دادوية11:00-12:00

جرجيس يحيى دطفيليات12:00-1:00

جرجيس يحيى دطفيليات1:00-2:00

األربعاء

الكترونيعلي محمد دباطنية8:00-9:00

الكترونيادول علي دجراحة9:00-10:00

الكترونياحمد زهراء دمجتمع طب10:00-11:00

الخميس

صابر عيشة ,جمال بالل دمختبري طفليات / سريري باطنية8:00-9:00

صابر عيشة ,جمال بالل دمختبري طفليات / سريري باطنية9:00-10:00

صابر عيشة ,جمال بالل دمختبري طفليات / سريري باطنية10:00-11:00

صابر عيشة ,جمال بالل دمختبري طفليات / سريري باطنية11:00-12:00

كامل عبداللهمختبري طفيليات12:00-1:00

كامل عبداللهمختبري طفيليات1:00-2:00

كامل عبداللهمختبري طفيليات2:00-3:00

كامل عبداللهمختبري طفيليات3:00-4:00



االلكترونية الحاسبة مركز / E1:A+30كركوك جامعة
2022-2021 الدراسي العام / الرابعة المرحلة / األسبوعية المحاضرات جدول

الطب كلية

المحاضرة رابطالتدريسي اسمالمادة اسمالساعةاليوم

االحد

زنكنه صباح .دباطنية08:00-09:00

قادر حسين .دجراحة09:00-10:00

تدريسيين مجموعةC+B+A سريري10:00-12:00

بهجت نوال .دأطفال12:00-01:00

جمال بالل .دباطنية01:00-02:00

محمد محمود .دعملي عدلي طب02:00-04:00

االثنين

نورجان د /خارجي محاضر2 أطفال سريري 1/ المجتمع طب08:00-10:00

تدريسيين مجموعةC+B+A سريري10:00-12:00

عبدالكريم اسراء .دتوليد12:00-01:00

محمد زياد .دأطفال01:00-02:00

الثالثاء

احمد سعدون .دالسلوك علم08:00-09:00

غازي اسيل .دتوليد09:00-10:00

تدريسيين مجموعةC+B+A سريري10:00-12:00

فاتح محمد .دنظري عدلي طب12:00-02:00

األربعاء

دحام محمد .د /خارجي محاضر2 أطفال سريري 1/ المجتمع طب08:00-10:00

تدريسيين مجموعةC+B+A سريري10:00-12:00

احمد زهراء .دالمجتمع طب12:00-01:00

احمد زهراء .دالمجتمع طب01:00-02:00

الخميس

محمد زياد .دأطفال08:00-09:00

صابر دلشاد .دباطنية09:00-10:00

نجم الدين فخر .دجراحة10:00-11:00

عمر دلير .دجراحة11:00-12:00

احمد زهراء .دالمجتمع طب12:00-01:00

خارجي محاضر1 عملي المجتمع طب01:00-03:00



االلكترونية الحاسبة مركز / كركوك جامعة
2022-2021 الدراسي العام / الخامسة المرحلة / األسبوعية المحاضرات جدول

الطب كلية

المحاضرة رابطالتدريسي اسمالمادة اسمالساعةاليوم

االحد

امين محمد خالدة .دنسائية8:00-9:00

تدريسيين مجموعةسريري مجاميع عشرة9:00-12:00

قادر نبيل .دجلدية12:00-1:00

عبدالمجيد عبدالحميد .دعيون1:00-2:00

االثنين

عادل عبدالله .دباطنية8:00-9:00

تدريسيين مجموعةسريري مجاميع عشرة9:00-12:00

فتحي ايمان .دنسائية12:00-1:00

إسماعيل كرمانج .داشعة1:00-2:00

الثالثاء

سعد سمر .دباطنية8:00-9:00

تدريسيين مجموعةسريري مجاميع عشرة9:00-12:00

خلف مؤيد .دباطنية12:00-1:00

زنكنه صباح .دباطنية1:00-2:00

األربعاء

عدانان ئاالن .دجراحة8:00-9:00

تدريسيين مجموعةسريري مجاميع عشرة9:00-12:00

فاضل سامان .دحنجرة اذن انف12:00-1:00

فاتح عامر .دالكسور جراحة1:00-2:00

الخميس

احمد سعدون .دنفسي طب8:00-9:00

تدريسيين مجموعةسريري مجاميع عشرة9:00-12:00

نافع نديم .دجراحة12:00-1:00

مبارك اسعد .دباطنية1:00-2:00

القسم رئيس



ةاسم التدريسياسم المادةالساعةاليوم رابط المحاضر

9:30 – 8:30االحد

9:30 – 10:30

10:30 – 11:30

11:30 – 12:30

12:30 – 1:30

1:30 – 2:30

ر 9:30 – 8:30االثني 
                                  حاسوب Aأحياء طبية 

C ياء ر D                                       في 

م .م نهلة كمال                                    م.أ

م هندين .عمار مؤيد                                   م

احمد

(عملي)حضوري 

9:30 – 10:30
                                  حاسوب Dأحياء طبية 

B       ياء ر C                                       في 

م .م نهلة كمال                                    م.أ

م هندين .عمار مؤيد                                   م

احمد

(عملي)حضوري 

حضوريم نهلة كمال.أ(نظري)أحياء طبية 11:30 – 10:30

11:30 – 12:30

D                                  حاسوب Cأحياء طبية 1:30 – 12:30
م .م نهلة كمال                                    م.أ

عمار مؤيد
(عملي)حضوري 

A                                  حاسوب Bأحياء طبية 2:30 – 1:30
م .م نهلة كمال                                    م.أ

عمار مؤيد
(عملي)حضوري 

9:30 – 8:30الثالثاء

9:30 – 10:30

10:30 – 11:30

11:30 – 12:30

12:30 – 1:30

1:30 – 2:30

9:30 – 8:30األربعاء
ياء Aكيمياء طبية  ر                                 في 

Cطبية  

م .د سيوكي سامح                             م.م

سوزان بهاءالدين
(عملي)حضوري 

9:30 – 10:30
ياء Bكيمياء طبية  ر                                 في 

Aطبية  

م .د سيوكي سامح                             م.م

سوزان بهاءالدين
(عملي)حضوري 

حضوريد سيوكي سامح.م(نظري)كيمياء طبية 11:30 – 10:30

11:30 – 12:30

(عملي)حضوري د سيوكي سامح.مCكيمياء طبية   1:30 – 12:30

(عملي)حضوري د سيوكي سامح.مDكيمياء طبية  2:30 – 1:30

ي    ح االسنان 9:30 – 8:30الخميس حضوري(نظري)تشر

9:30 – 10:30

ي    ح االسنان 11:30 – 10:30 (عملي)حضوري أحمد فاضل.دA+Bتشر

ي    ح االسنان 12:30 – 11:30 (عملي)حضوري أحمد فاضل.دC+Dتشر

12:30 – 1:30

1:30 – 2:30

رئيس القسم

ونية/ جامعة كركوك  مركز الحاسبة االلكير

ات األسبوعية   2022-2021العام الدراسي / المرحلة االوىل / جدول المحاضر

كلية  طب االسنان



ةاسم التدريسياسم المادةالساعةاليوم رابط المحاضر

9:30 – 8:30السبت

9:30 – 10:30

10:30 – 11:30

11:30 – 12:30

12:30 – 1:30

1:30 – 2:30

حضوريأردان. د(نظري) التشريح9:30 – 8:30االحد

9:30 – 10:30

حضوريجودت.د(نظري) سنية مادة11:30 – 10:30

11:30 – 12:30

حضوريمنهل. دE,F,G,H   (عملي) سنية مادة1:30 – 12:30

حضوريمنهل. دA,B,C,D   (عملي) سنية مادة2:30 – 1:30

ر حضوري(نظري)صناعة األسنان 9:30 – 8:30االثني 

9:30 – 10:30

حضوريد رفاه سامي أيوب.أ(نظري)الفسلجة  11:30 – 10:30

11:30 – 12:30

12:30 – 1:30

Hفسلجة            

Eكيمياء حياتية      

  Fصناعة األسنان   
حضوري

1:30 – 2:30

Gفسلجة              

 Dكيمياء حياتية   

Aصناعة األسنان   
حضوري

9:30 – 8:30الثالثاء

ي    ح     A     +Bتشر

           Eفسلجة       

Gكيمياء حياتية   

         Cصناعة األسنان   

حضوري

9:30 – 10:30

ي    ح                    C+Gتشر

                   Fفسلجة     

   Hكيمياء حياتية         

             Dصناعة األسنان 

حضوري

10:30 – 11:30

ي    ح      D+Hتشر

Aفسلجة      

Fكيمياء حياتية   

Gصناعة األسنان   

حضوري

11:30 – 12:30

ي    ح          E+Fتشر

Bفسلجة             

     Cكيمياء حياتية

         Hصناعة األسنان   

حضوري

12:30 – 1:30

  Dفسلجة                 

Aكيمياء حياتية     

     Bصناعة األسنان        
حضوري

ونية/ جامعة كركوك  مركز الحاسبة االلكير

ات األسبوعية   2022-2021العام الدراسي / المرحلة الثانية/ جدول المحاضر

كلية  طب االسنان



1:30 – 2:30

   Cفسلجة                 

Bكيمياء حياتية   

Eصناعة األسنان  
حضوري

9:30 – 8:30األربعاء

9:30 – 10:30

10:30 – 11:30

11:30 – 12:30

12:30 – 1:30

1:30 – 2:30

9:30 – 8:30الخميس

9:30 – 10:30

10:30 – 11:30

11:30 – 12:30

12:30 – 1:30

1:30 – 2:30

ةاسم التدريسياسم المادةالساعةاليوم رابط المحاضر

8:30 – 9:30

9:30 – 10:30

عملي حضورياحمد فاضل. دE  صناعة األسنان    11:30 – 10:30

عملي حضورياحمد فاضل. دF  صناعة األسنان    12:30 – 11:30

12:30 – 1:30

Aصناعة األسنان   + Fمعالجة أسنان 

(عملي)جراحة الفم 

D, E, C
عملي حضوريمحمد أحمد. د

1:30 – 2:30

Cصناعة األسنان    + Eمعالجة اسنان 

(عملي)جراحة الفم 

A, B, F
عملي حضوريمحمد أحمد. د

8:30 – 9:30

9:30 – 10:30

10:30 – 11:30
أدوية  + Bصناعة أسنان  + F    أحياء مجهرية 

A +   أمراض عامةD
عملي حضوري

11:30 – 12:30
أدوية  + Dصناعة أسنان  + A    أحياء مجهرية 

F +   أمراض عامةB
عملي حضوري

12:30 – 1:30
أمراض عامة   + Eأدوية   + B    أحياء مجهرية 

C
عملي حضوري

1:30 – 2:30

8:30 – 9:30

9:30 – 10:30

10:30 – 11:30
أدوية  + Bمعالجة أسنان  + D    أحياء مجهرية 

C +   أمراض عامةF
عملي حضوري

11:30 – 12:30
أدوية  + Cمعالجة أسنان  + E    أحياء مجهرية 

D +   أمراض عامةA
عملي حضوري

12:30 – 1:30
أدوية  + Aمعالجة أسنان  + C    أحياء مجهرية 

B +   أمراض عامةE
عملي حضوري

عملي حضوريD معالجة األسنان2:30 – 1:30

ونية/ جامعة كركوك  مركز الحاسبة االلكير

ات األسبوعية   2022-2021العام الدراسي / المرحلة الثالثة / جدول المحاضر

كلية  طب األسنان

االحد

حضوري (نظري)د زبيدة نجاة مصطفر.م.أأحياء مجهرية

ر االثني 

حضوري (نظري)م زينب.م+ م خنساء .مأدوية 

الثالثاء

حضوري (نظري)مصطفر. دجراحة الفم



8:30 – 9:30

9:30 – 10:30

10:30 – 11:30

11:30 – 12:30

12:30 – 1:30

1:30 – 2:30

8:30 – 9:30

9:30 – 10:30

10:30 – 11:30

11:30 – 12:30

12:30 – 1:30

1:30 – 2:30

ةاسم التدريسياسم المادةالساعةاليوم رابط المحاضر

(عملي )عيادات 9:30 – 8:30

(عملي )عيادات 10:30 – 9:30

(عملي )عيادات 11:30 – 10:30

(عملي )عيادات 12:30 – 11:30

حضوريأسيل فاضل.م.م(نظري)تقويم أسنان 1:30 – 12:30

1:30 – 2:30

(عملي )عيادات 9:30 – 8:30

(عملي )عيادات 10:30 – 9:30

(عملي )عيادات 11:30 – 10:30

(عملي )عيادات 12:30 – 11:30

ر.م.م(نظري)طب مجتمع 1:30 – 12:30 حضوريجيهان عبدالحسي 

ال يوجد تدريسي(نظري)صناعة األسنان 2:30 – 1:30

(عملي )عيادات 9:30 – 8:30

(عملي )عيادات 10:30 – 9:30

(عملي )عيادات 11:30 – 10:30

(عملي )عيادات 12:30 – 11:30

حضورينجاة رشيد علي.د.م(نظري)جراحة الفم 1:30 – 12:30

1:30 – 2:30

(عملي )عيادات 9:30 – 8:30

(عملي )عيادات 10:30 – 9:30

(عملي )عيادات 11:30 – 10:30

(عملي )عيادات 12:30 – 11:30

ر عدنان.د(نظري)أمراض اللثة 1:30 – 12:30 حضوريحسي 

حضوريأرس جعفر.د(نظري)أشعة 2:30 – 1:30

(عملي )عيادات 9:30 – 8:30

(عملي )عيادات 10:30 – 9:30

(عملي )عيادات 11:30 – 10:30

(عملي )عيادات 12:30 – 11:30

حضوريبلسم محمد.د.م.أ(نظري)معالجة 1:30 – 12:30

ال يوجد تدريسي(نظري)أمراض الفم 2:30 – 1:30

األربعاء

الخميس

حضوري (نظري)صناعة األسنان

ونية/ جامعة كركوك  مركز الحاسبة االلكير

ات األسبوعية   2022-2021العام الدراسي / المرحلة الرابعة/ جدول المحاضر

كلية  طب االسنان

االحد

ر االثني 

الثالثاء

األربعاء

الخميس



ةاسم التدريسياسم المادةالساعةاليوم رابط المحاضر

(عملي)عيادات 9:30 – 8:30

(عملي)عيادات 10:30 – 9:30

(عملي)عيادات 11:30 – 10:30

(عملي)عيادات 12:30 – 11:30

حضورينجاة رشيد علي.د.م(نظري)جراحة الفم 1:30 – 12:30

1:30 – 2:30

(عملي)عيادات 9:30 – 8:30

(عملي)عيادات 10:30 – 9:30

(عملي)عيادات 11:30 – 10:30

(عملي)عيادات 12:30 – 11:30

حضوريأسيل فاضل.م.م(نظري)تقويم األسنان1:30 – 12:30

حضوريبلسم محمد.د.م.أ(نظري)معالجة 2:30 – 1:30

(عملي)عيادات 9:30 – 8:30

(عملي)عيادات 10:30 – 9:30

(عملي)عيادات 11:30 – 10:30

(عملي)عيادات 12:30 – 11:30

حضوريهندرين هونر.د(نظري)أمراض اللثة 1:30 – 12:30

حضوريهازه عبدالكريم.د(نظري)أطفال 2:30 – 1:30

حضوريالنه شابور.د(نظري)طب الفم 9:30 – 8:30

(عملي)عيادات 10:30 – 9:30

(عملي)عيادات 11:30 – 10:30

(عملي)عيادات 12:30 – 11:30

(عملي)عيادات 1:30 – 12:30

(عملي)عيادات 2:30 – 1:30

(عملي)عيادات 9:30 – 8:30

(عملي)عيادات 10:30 – 9:30

(عملي)عيادات 11:30 – 10:30

(عملي)عيادات 12:30 – 11:30

ر.م.م(نظري)وقاية االسنان 1:30 – 12:30 حضوريجيهان عبد الحسي 

حضوريعباس حمد.د(نظري)صناعة األسنان 2:30 – 1:30

ونية/ جامعة كركوك  مركز الحاسبة االلكير

ات األسبوعية   2022-2021العام الدراسي / المرحلة الخامسة/ جدول المحاضر

كلية  طب االسنان

االحد

ر االثني 

الثالثاء

األربعاء

الخميس



4:30 – 2:302:30 – 12:3012:30 – 10:3010:30 – 8:30اليوم

شاكر.د/حقوق االنسانامل.د / 1الحاسوب اطياف طالل.م.م/  اللغة العربية االحد

ن هوراز.د/1التفاضل والتكاملاالثني 

ياء عملي امل.د/الحاسوب عمليالثالثاء
ن جودت.د/ الفي 

هوراز.د/1التفاضل والتكاملجوان.م.م/ اسس الرياضياتاالربعاء

ي  )  طرق رياضية الخميس
ن
ون ياء النظري سعاد.م.م/(الكير ن ي  )الفي 

ن
ون جودت.د/ (الكير

4:30 – 2:302:30 – 12:3012:30 – 10:3010:30 – 8:30اليوم

يوكسل.د (A  -العملي ) Matlab1االحد
Matlab1 ( كروب - العمليB) 

يوكسل.د
جوان.م.م/ 2الجير الخطيامل. د1التفاضل والتكامل المتقدم 

ن يوكسل.نظري   د  Matlab1االثني 

الثالثاء
ي  )تحويالت رياضية 

ن
ون مجيد . د(الكير

حميد

سعاد مدحت. م.االحصاء ماالربعاء
. د.ا1المعادالت التفاضلية االعتيادية

وفاء محي الدين

جوان.م.م/ 2الجير الخطيامل. د1التفاضل والتكامل المتقدم جوان.م.م/ 2الجير الخطيالخميس

4:30 – 2:302:30 – 12:3012:30 – 10:3010:30 – 8:30اليوم

ياالحد
علي محمد. م. م1نظرية البيانات سعاد مدحت. م. م1االحصاء الرياضن

ن االثني 
. د.ا / 1المعادالت التفاضلية الجزئية 

يوفاء محي الدين
سهام محمد. د/1التحليل الرياضن

مجيد.د/ نظرية الزمرمهند.د / (النظري  )1التحليل العددي الثالثاء

عصام حيدر .م.م/ التحليل العددي العملي االربعاء

الخميس

4:30 – 2:302:30 – 12:3012:30 – 10:3010:30 – 8:30اليوم

االحد

ن وع التخرجاالثني  مشر

الثالثاء
فاطمة زين .  دA 1التحليل العقدي 

العابدين
سهام محمد. دAالتحليل الدالي سهام محمد. دBالتحليل الدالي 

فاطمة زين .  دB 1التحليل العقدي 

العابدين

ي )طرق البحث العلمي االربعاء
ن
ون ي  )الفلسفة وتاري    خ الرياضيات يوكسل عبد الستار . د.م.ا(الكير

ن
ون ي. د.ا(الكير

عباس حسن تقر

 نظرية الحقول فرمان توبولوجيا علي محمدالخميس

ونية/ جامعة كركوك  مركز الحاسبة االلكير

ات األسبوعي   2022-2021العام الدراسي / المرحلة االول / جدول المحاضن

قسم الرياضيات/ كلية العلوم

ونية/ جامعة كركوك  مركز الحاسبة االلكير

ات األسبوعي   2022-2021العام الدراسي / المرحلة الثانية / جدول المحاضن

قسم الرياضيات/ كلية العلوم

ونية/ جامعة كركوك  مركز الحاسبة االلكير

ات األسبوعي   2022-2021العام الدراسي / المرحلة اللثالثة / جدول المحاضن

قسم الرياضيات/ كلية العلوم

ونية/ جامعة كركوك  مركز الحاسبة االلكير

ات األسبوعي   2022-2021العام الدراسي / المرحلة اللرابعة / جدول المحاضن

قسم الرياضيات/ كلية العلوم



2:30 – 12:3012:30 – 10:3010:30 – 8:30اليوم

ياء حياتية نظري م االن عباس .م/ علم األرض نظري م أطياف طالل خالد.م/ اللغة العربية نظري االحد ن ن صالح الدين .م/ في  د شاهي 

ن / حاسبات نظري م اياد فتحي محمد.م/ حقوق االنسان نظرياالثني 

م صالح راكان شالل .م/ علم األرض عمليم نور منصور .م/ كيماء تحليلية عملي الثالثاء

ياء حياتية عملي االربعاء
ن م احمد مهدي .م/ علم النبات عملي م امي  خليل .م/ في 

د رائد مجبل .م/ علم النبات نظري م اياد محسن .م/ كيمياء تحليلية نظري الخميس

2:30-2:304:30 – 12:3012:30 – 10:3010:30 – 8:30اليوم

ي    ح النبات عملي م زيد حسن .م/ كيمياء حياتية عملي صهيب قاسم .م/  عملي 1احياء مجهرية م اسيل حاكم.م/ مجاميع النباتية عملي االحد
م مصطقن جمال.م/ تشر

ن ات عملي م محمد خضن .م+بفرين محمد.م/ الفقريات عملي االثني 
ن احمد .م/ حشر م سفي 

ات عامة نظري الثالثاء د نعمة علي احمد .م.ا/ الفقريات نظريد هنادب عبد اله .م/ حشر

ي    ح نظري د ايمان تاجر .م/  نظري 1احياء مجهرية االربعاء د محمود شاكر .ا/ تشر

ن .م.ا/ مجاميع نظري د ايمان تاجر .م/ كيمياء حياتية نظري الخميس د سناء حسي 

2:30 – 12:3012:30 – 10:3010:30 – 8:30اليوم

د اسما سميع .ا/ احياء مجهرية تربة نظري د ايفان محمد.م/ علم الدم  نظري االحد

ن د يارس حمد .م.ا/ وراثة نظري د اواز بهروز.ا/ بيئة نظري االثني 

م سحر اكرم .م/ وراثة عملي م ثامر إسماعيل .م/ علم الدم عملي الثالثاء

بة عملياالربعاء
م كاروان عزيز.م/ مناعة عملي م ايمان حبيب .م/ انسجة عملي علي محمد .م/ مجهرية الير

م د ماجدة نوري .ا/ انسجة نظري د سهلة خورشيد .ا/ مناعة نظري الخميس

2:30 – 12:3012:30 – 10:3010:30 – 8:30اليوم

د سعدية شهاب .ا/ ديدان نظري د بري لطيف.م.ا/ فطريات نظري االحد

ن يا مرضية نظري د نهان بهاء الدين .م.ا/ مجهرية غذائية نظرياالثني  د هاجر علي .ا/ بكير

ي نظري الثالثاء
ي جزيئ  هللا.م/ بايلوجر د فائزة ناض .م/ حبليات نظري د شيالن خي 

يا مرضية عملي م سحر اكرم .م/ ديدان عملي م زهراء عايد.م/ فطريات عملي االربعاء
صهيب قاسم .م/ بكير

ي .م/ غذائية عملي م كارزان عزيز .م/ حبليات عملي الخميس
ر
ي عملي علي نجان

ي جزيئ  م احمد عبد الرحمن .م/ بايلوجر

ونية/ جامعة كركوك  مركز الحاسبة االلكير

ات األسبوعي   2022-2021العام الدراسي / المرحلة االول / جدول المحاضن

قسم علوم الحياة/ كلية العلوم

ونية/ جامعة كركوك  مركز الحاسبة االلكير

ات األسبوعي   2022-2021العام الدراسي / المرحلة الثانية / جدول المحاضن

قسم علوم الحياة/ كلية العلوم

ونية/ جامعة كركوك  مركز الحاسبة االلكير

ات األسبوعي   2022-2021العام الدراسي / المرحلة اللثالثة / جدول المحاضن

قسم علوم الحياة/ كلية العلوم

ونية/ جامعة كركوك  مركز الحاسبة االلكير

ات األسبوعي   2022-2021العام الدراسي / المرحلة اللرابعة / جدول المحاضن

قسم علوم الحياة/ كلية العلوم



2:30 – 12:3012:30 – 10:3010:30 – 8:30اليوم

السبت
شاكر محمود . م.م/ حقوق انسان نظري 

شاكر
ي  نظريم مصطقن توفيق .م/ علم االرض نظري  أطياف طالل خالد.  م.م/ عرنر

زينب صفاء+ زبيدة عبد الحكيم  / حاسوب عملي أسماء ثامر + االء أنور علي / تحليلية عملي االحد
ن ياء عملي االثني 

ن فيان إسماعيل محمد. م.م/ علم االرض عمليسفيان محمد نايف. م.م/ في 

الثالثاء
م عباس سعد هللا .م/ رياضيات  نظري

فيض هللا

زبيدة عبد الحكيم . م.م/  حاسبات نظري 

مجيد
ياء نظري ن ن. د/ في  معد محمد امي 

شهلة جمال شكور. د/  تحليلية نظري احمد حمدي حطاب.د/ العضوية  نظري االربعاء

الخميس

2:30 – 12:3012:30 – 10:3010:30 – 8:30اليوم

ياوية سعد سالم. د/ عضوية نظري محمد مديح. م.م/ العضوية نظري االحد ن نهاد رؤوف. م.م/  في 

ن سحر نصيف. م.م/ تحليلية نظري االثني 
سارة + محمد مديح . م.م/ العضوية عملي 

سامي

الثالثاء
ياوية عملي 

ن صبا + أياد جرجيس . م.م/  في 

شامل
زينب صفاء+ أحمد نشأت . م.م/ حاسوب عملي نورمنصور . م.م+ سعد سالم . د/ عضوية عملي 

عباس سعد هللا. م.م/  رياضيات نظرياالربعاء

سارة سامي+ فراس فاضل. م.م/ العضوية عملي مريم عادل+ جهان جليل . م.م/  تحليلية عملي الخميس

2:30 – 12:3012:30 – 10:3010:30 – 8:30اليوم

االحد
ي 
ن
ون زهراء . م.م/                   اختياري الكير

طالب
ن ي االثني 

ن
ون أنور لطيف . م.م+ ارساء . د/ حياتية عملي زهراء . م.م+ عمر . د/ عضوية عملي صفاء رضا. م.م/  صناعية الكير

ياوية نظري الثالثاء ن نشوان عمر. د/ في 

ياوية عملي سارة سامي+ سالم نعمان . م.م/ العضوية عملي االربعاء
ن أفنان نجدت . م.م+ نشوان . د/ في 

عمر محمد. د/  عضوية سالم نعمان . م.م/ العضوية ارساء غسان. د/  حياتية الخميس

2:30 – 12:3012:30 – 10:3010:30 – 8:30اليوم

ان ستار. د/  حياتية نظريهالة محمد. د/ تشخيص نظري االحد سي 
ن وع بحثكامران شكر. د/  تحليل الي نظريفرح خلف. د/ صناعية نظري االثني  مشر

ن. د/ اختياري  نظري نجالء جليل. د/  كم وأطياف نظري الثالثاء نبيل شاهي 

زينب عدنان. م.م+ فرح . د/  صناعية عمليسحر نصيف . م.م+كامران .د/ تحليل آلي عملي االربعاء

الخميس
ان . د/حياتية عملي  + شاخوان . د+ هاله . د/ تشخيص عملي آالء أنور . م.م+ سي 

صفاء رضا. م.علي عزيزم. م.م

ونية/ جامعة كركوك  مركز الحاسبة االلكير

ات األسبوعي   2022-2021العام الدراسي / المرحلة االول / جدول المحاضن

قسم الكيمياء/ كلية العلوم 

ونية/ جامعة كركوك  مركز الحاسبة االلكير

ات األسبوعي   2022-2021العام الدراسي / المرحلة الثانية / جدول المحاضن

قسم الكيمياء/ كلية العلوم

ونية/ جامعة كركوك  مركز الحاسبة االلكير

ات األسبوعي   2022-2021العام الدراسي / المرحلة اللثالثة / جدول المحاضن

قسم الكيمياء/ كلية العلوم

ونية/ جامعة كركوك  مركز الحاسبة االلكير

ات األسبوعي   2022-2021العام الدراسي / المرحلة اللرابعة / جدول المحاضن

قسم الكيمياء/ كلية العلوم



2:30 – 12:3012:30 – 10:3010:30 – 8:30اليوم

االحد
Material Properties

د مهند قادر.م.أ

Mathematics I

م زينب ولي.م 

ن االثني 
Human Rights

د شاكر محمود.م

Arabic Language

م اطياف طالل.م 

الثالثاء
Geophysics

د محمود عيد هللا.م.أ

Computer I

مروة نهاد. م

االربعاء
Mechanics I

ي.أ
ن تقر د علي حسي 

Electricity

د صالح محمد.م

الخميس

Practical Physics I -

Mechanics

ن .أ    م.م+ د علي حسي   
ن شيماء حسي 

Practical Physics I - 

Electricity

م.م+ د صالح محمد.م  

هاللة نض الدين

Practical 

Computer I

مروة تهاد. م  

2:30 – 12:3012:30 – 10:3010:30 – 8:30اليوم

االحد
Computer III

مروة نهاد. م

ن االثني 

Electrical 

Measurments

د روزة يرهان الدين.م

الثالثاء
Modern Physics I

د علي اسماعيل.أ

Analytical Mechanics 

I

د عبد الهادي مردان.م.أ

االربعاء

Practical Physics III -

Thermodynamics I

م.م+ د معد محمد .م     

هاللة نض الدين

Practical Physics III - 

Modern Physics I 

م.م+ د علي اسماعيل .أ     

بالل احمد

Practical Physics 

III - Electrical 

Measurments

د روزة برهان الدين.م     

م شلي  ابراهيم.م +

الخميس
Mathematics I

م جوان عباس.م

Thermodynamics I

ن.م د معد محمد امي 

2:30 – 12:3012:30 – 10:3010:30 – 8:30اليوم

االحد
Analog Electronics

ن صالح الدين.م د شاهي 

Mathematics V

د فاطمة زين العابدين.م

ن االثني 

Practical Physics V - 

Analog Electronics

ن صالح الدين.م    د شاهي   

م بالل احمد.م +

Practical Physics V - 

Geometric Optics

م.م+ د سوزان شكر .م     
ن شيماء حسي 

Practical 

Numerical 

Analysis I

م.م+ م زيتب ولي .م     

سعد سليم

الثالثاء
Laser Physics

د مهند قادر.م

Quantum Mechanics 

I

د صالح محمد.م

االربعاء
Geometric Optics

د سوزان شكر.م

Material Science 

د صباح جالل.أ

الخميس
 Numerical Analysis I

م زيتب ولي.م   

2:30 – 12:3012:30 – 10:3010:30 – 8:30اليوم

االحد

Practical Physics VII -

Nuclear Physics I

ن .أ    م.م+ د علي حسي   

بالل احمد

Practical Physics VII - 

Solid State Physics

د رافع عبد هللا.م.أ     + 

م نور عبد الواحد.م

ن االثني 
Nuclear Physics I

ن.أ    د علي حسي 

 Solid State Physics

د رافع عبد هللا.م.أ   

الثالثاء
Radiation Physics

د سوزان شكر.م   

 Superconductivity

ن صالح الدين.م    د شاهي 

االربعاء
 Research Gate

الخميس

Electromagnetic 

Theory I

د صباح جالل.م.أ   

 Plasma Physics

د روزة يرهان الدين.م   

ونية/ جامعة كركوك  مركز الحاسبة االلكير

ات األسبوعي   2022-2021العام الدراسي / المرحلة االول / جدول المحاضن

ياء- كلية العلوم  ن قسم الفي 

ونية/ جامعة كركوك  مركز الحاسبة االلكير

ات األسبوعي   2022-2021العام الدراسي / المرحلة الثانية / جدول المحاضن

ياء- كلية العلوم  ن قسم الفي 

ونية/ جامعة كركوك  مركز الحاسبة االلكير

ات األسبوعي   2022-2021العام الدراسي / المرحلة الثالثة / جدول المحاضن

ياء- كلية العلوم  ن قسم الفي 

ونية/ جامعة كركوك  مركز الحاسبة االلكير

ات األسبوعي   2022-2021العام الدراسي / المرحلة الرابعة / جدول المحاضن

ياء- كلية العلوم  ن قسم الفي 



اليوم

G1

onlineonlineonline

G1G1

onlineonlineonline

اليوم

G2G2

G2

G2

onlineonline

اليوم

G3

G3

G3G3

onlineonline

                            G3

اليوم

onlineonline

G4

G4

G4

G4

ونية/ جامعة كركوك  مركز الحاسبة االلكير

ات األسبوعي   2022-2021العام الدراسي /قسم الجيولوجيا التطبيقية /  المرحلة االول / جدول المحاضن

كلية العلوم

09:30-08:3011:30-10:3001:30-12:30

االحد

Physic (B)Physic (A)

Chemistryياء عامة   )+                           جودت هدايت . د ن ياء عامة   )+                             جودت هدايت . د(مختير في  ن (مختير في 

Physical Geology (A)Physical Geology (B)م سلوى صالح.م 

م االن عباس  .م+ عمر صباح . دم  االن عباس .م+ عمر صباح . د

ن االثني 
PhysicArabic LanguageHuman Rights

جودت هدايت . د

االربعاء
MathematicsComputer Science 1 Computer Science 1 (A&B)

م سداد غريب.م م سداد غريب.م سارة مصطقن. م 

شاكر محمود. دم هبة محمد. م

Physical GeologyCrystallographyالثالثاء
عبداالمي  مهدي. م عمر صباح. د

الخميس

Chemistry (A)   Chemistry (B)
(مختير كيمياء    )م م نور       +م سلوى صالح .   م (مختير كيمياء    )نادية قادر        . م + م م نور+م سلوى صالح . م 

Crystallography (B)Crystallography (A)

G1نادية قادر          . م  + م صقن   .م + عبداالمي  مهدي .             م  G1نادية قادر           . م  + م م صقن  + عبداالمي  مهدي .               م 

ونية/ جامعة كركوك  مركز الحاسبة االلكير

ات األسبوعي   2022-2021العام الدراسي /قسم الجيولوجيا التطبيقية /  المرحلة الثانية / جدول المحاضن

كلية العلوم

10:30-08:3012:30-10:3002:30-12:30

االحد
Water ResourcesStratigraphyStratigraphy (A)

ان  احمد.م + محمد جميل علي . دمحمد جميل علي. دعمر صباح. د ن م لي 

ن االثني 

Sedimentology (A)Sedimentology (B)

Sedimentologyى  رسول  .م + محمد جميل علي . د ى  رسول .م + محمد جميل علي . دم  شيماء انور .م+ م بشر م  شيماء انور  .م+ م بشر

Water Resourses (B)Water Resourses (A)محمد جميل علي . د
نادية قادر . م + سارة مصطقن . م + عمر صباح . دم  نادية قادر + سارة مصطقن  . م +  عمر صباح . د

الثالثاء
Stratigraphy (B)Macropaleontology (A)Macropaleontology (B)

ان احمد+ محمد جميل علي . د ن ى رسول.م+ عمر عادل . دم م لي  ى رسول.م+ عمر عادل . دم بشر م بشر

م عبدالكريم محمد.م + م عادل عمر .م 

الخميس
MacropaleontologyGeomorphology 

م عادل عمر .م عمر عادل . د

االربعاء

Mineral Chemistry (A)Mineral Chemistry (B)

Mineral Chemistryم مصطقن شهاب .م+ م صقن حامد .م + عباس رشيد . دم مصطقن شهاب .م+ م صقن حامد .م + عباس رشيد . د

Geomorphology (B)Geomorphology (A)عباس رشيد . د
م عبدالكريم محمد .م + م عادل عمر .م 

ن االثني 

Igneous Petrology (A)Igneous Petrology (B)

Igneous Petrologyم شلي  برهان .م + رسمد عاضي . د

ونية/ جامعة كركوك  مركز الحاسبة االلكير

ات األسبوعي   2022-2021العام الدراسي /قسم الجيولوجيا التطبيقية /  المرحلة الثالثة / جدول المحاضن

كلية العلوم

10:30-08:3012:30-10:3002:30-12:30

االحد

Structural Geology 1 (B)Geochemistry (A)

Geochemistryى رسول+ حسن احمد . دم م شيماء انور + بركان سعيد . د م شلي  برهان .م+ م م بشر

م شلي  برهان .م + رسمد عاضي . د

Geophysic (B)Geophysic (A)رسمد عاضي. د
م م آالن عباس + محمود عبدهللا . دم م آالن عباس+ محمود عبدهللا . د

Geochemistry (A)Structural Geology 1 (B)حسن احمد. د
ى رسول  + حسن احمد . د م م شيماء انور + بركان سعيد . دم شلي  برهان .م+ م م بشر

الخميس

Petroleum Geology (B)Petroleum Geology (A)

Geotechniqueم شيماء انور .م+ م مصطقن توفيق .م + عمر عادل  . د

الثالثاء
Structural Geology 1Geophysic

محمود عبدهللا. دبركان سعيد. د

االربعاء
Petroleum GeologyGeology of Iraq

م شيماء انور .م+ م م مصطقن توفيق + عمر عادل . د

Geotechnique (A)Geotechnique (B)اوميد  احمد  محمد    . د
ان+ م االن عباس  .م ن ان+ م االن عباس .مم م لي  ن م م لي 

Geology of Iraq (A & B)

م م شيماء انور+ محمد جميل علي . دمحمد جميل علي . دعمر عادل . د

          online

ونية/ جامعة كركوك  مركز الحاسبة االلكير

ات األسبوعي   2022-2021العام الدراسي /قسم الجيولوجيا التطبيقية /  المرحلة الرابعة/ جدول المحاضن

كلية العلوم

10:30-08:3012:30-10:3002:30-12:30

Mining GeologyGeochemical Explorationاالحد
عباس رشيد. دبركان سعيد. د

Rock Mechanic (A)
ان  احمد  .م+ بركان سعيد . د ن ان احمد  .م+ بركان سعيد . دم  لي  ن م لي 

الثالثاء

Ore GeologyOre Geology (A)Ore Geology (B)
نادية قادر . م+ م شلي  برهان .م+ م مصطقن شهاب .م نادية قادر . م+ م شلي  برهان  .م+ م مصطقن شهاب . م م مصطقن شهاب  . م 

ن االثني 

Hydrogeochemistry (A)Hydrogeochemistry (B)

HydrogeochemistryHydrogeochemistry (A)Hydrogeochemistry (B)
م عبدهللا خلف .م+ عبد االمي  مهدي  . م + سوران نهاد . دم عبدهللا خلف .م+ عبد االمي  مهدي  . م + سوران نهاد . دسوران نهاد. د

Rock Mechanic (B)

Geochemical Exploration (B)Geochemical Exploration (A)
سارة مصطقن . م + م م صقن  حامد  +   + عباس رشيد . دسارة مصطقن . م + م  صقن  حامد  .م+   عباس رشيد  . د 

االربعاء

Rock Mechanic
Mining Geology (A)Mining Geology (B)بركان سعيد. د

وع التخرج   ( A  )مشر

عبداالمي  مهدي. م + بركان سعيد . دعبداالمي  مهدي. م + بركان سعيد . د

الخميس

Remote Sensing (A)   Remote Sensing (B )

Remote Sensingم مصطقن شهاب.م+  م عبد الكريم محمد .م+ عمر صباح . دم مصطقن شهاب.م+  م عبد الكريم محمد .م+ عمر صباح . د

وع التخرج  عمر صباح. د ( B  )مشر



ةاسم التدريسياسم المادةالساعةاليوم رابط المحاضر

ي    ح 9:30 – 8:30 ر     .   د(ن)  Iالتشر حضوري الجزء النظريسارة ياسي 

حضوري الجزء النظري10:30 – 9:30

ي    ح 11:30 – 10:30 حضوري الجزء العمليرنا نوري.د(ع)  Iالتشر

حضوري الجزء العملي12:30 – 11:30

حضوري الجزء العملي1:30 – 12:30

1:30 – 2:30

حضوري الجزء النظرينورالدين ابراهيم. د(ن) Iالكيمياء العامة 9:30 – 8:30

حضوري الجزء النظري10:30 – 9:30

حضوري الجزء النظريسيلدا سعيد.د(ن) I علم االحياء 11:30 – 10:30

حضوري الجزء النظري12:30 – 11:30

حضوري الجزء النظريمروان حاتم.د(ن)ادارة الحيوان 1:30 – 12:30

حضوري الجزء النظري2:30 – 1:30

حضوري الجزء العمليأحمد عبدالعالي. د(ع) Iالكيمياء العامة 9:30 – 8:30

حضوري الجزء العملي10:30 – 9:30

حضوري الجزء العمليروزكار انور.د(ع) I علم االحياء 11:30 – 10:30

حضوري الجزء العملي12:30 – 11:30

12:30 – 1:30

1:30 – 2:30

ف.د(ع)ادارة الحيوان 9:30 – 8:30 حضوري الجزء العمليزينب شر

حضوري الجزء العملي10:30 – 9:30

حضوري الجزء العملياسو احمد.م(ع)تطبيقات الحاسوب  11:30 – 10:30

حضوري الجزء العملي12:30 – 11:30

12:30 – 1:30

1:30 – 2:30

8:30 – 9:30

9:30 – 10:30

10:30 – 11:30

11:30 – 12:30

12:30 – 1:30

1:30 – 2:30

رئيس القسم

ونية/ جامعة كركوك  مركز الحاسبة االلكتر

ات األسبوعية   2022-2021العام الدراسي / المرحلة االول / جدول المحاضر

كلية  الطب البيطري

االحد

ر االثني 

الثالثاء

األربعاء

الخميس



ةاسم التدريسياسم المادةالساعةاليوم رابط المحاضر

حضوري الجزء  النظرياحمد عبدالعالي.د(ن) Iالكيمياء الحياتية 9:30 – 8:30

حضوري الجزء  النظري10:30 – 9:30

حضوري الجزء  النظري11:30 – 10:30

حضوري الجزء  النظريقاسم سكران. د(ن) I الفسلجة 12:30 – 11:30

حضوري الجزء  النظري1:30 – 12:30

حضوري الجزء  النظري2:30 – 1:30

حضوري الجزء العملياحمد عبدالعالي.د(ع) Iالكيمياء الحياتية 9:30 – 8:30

حضوري الجزء العملي10:30 – 9:30

حضوري الجزء العملياسيل محمد. د(ع) I الفسلجة 11:30 – 10:30

حضوري الجزء العملي12:30 – 11:30

ف.د(ع) Iتغذية الحيوان 1:30 – 12:30 حضوري الجزء العمليزينب شر

حضوري الجزء العملي2:30 – 1:30

حضوري الجزء النظريذكرى عبدالوهاب.د(ن) Iاالنسجة 9:30 – 8:30

حضوري الجزء النظري10:30 – 9:30

ي    ح 11:30 – 10:30 حضوري الجزء النظريسامي ابراهيم.د(ن) IV التشر

حضوري الجزء النظري12:30 – 11:30

حضوري الجزء النظريعصمت جمال. د(ن) I الفسلجة 1:30 – 12:30

حضوري الجزء النظري2:30 – 1:30

حضوري الجزء العمليدعاء نوزاد.د(ع) Iاالنسجة 9:30 – 8:30

حضوري الجزء العملي10:30 – 9:30

حضوري الجزء العملي11:30 – 10:30

ي    ح 12:30 – 11:30 حضوري الجزء العمليسامي ابراهيم.د(ن) IV التشر

حضوري الجزء العملي1:30 – 12:30

حضوري الجزء العملي2:30 – 1:30

8:30 – 9:30

9:30 – 10:30

10:30 – 11:30

11:30 – 12:30

12:30 – 1:30

1:30 – 2:30

رئيس القسم

األربعاء

الخميس

ونية/ جامعة كركوك  مركز الحاسبة االلكتر

ات األسبوعية   2022-2021العام الدراسي / المرحلة الثانية / جدول المحاضر

كلية الطب البيطري

االحد

ر االثني 

الثالثاء



ةاسم التدريسياسم المادةالساعةاليوم رابط المحاضر

حضوري الجزء  النظريشهد عباس.د(ن) Iعلم الطفيليات 9:30 – 8:30

حضوري الجزء  النظري10:30 – 9:30

حضوري الجزء  النظري11:30 – 10:30

حضوري الجزء  العمليد رائد فاضل(ع) Iعلم الطفيليات 12:30 – 11:30

حضوري الجزء  العملي1:30 – 12:30

حضوري الجزء  العملي2:30 – 1:30

8:30 – 9:30

9:30 – 10:30

10:30 – 11:30

11:30 – 12:30

12:30 – 1:30

1:30 – 2:30

حضوري الجزء النظريعصمت جمال.د(ن) Iاالدوية 9:30 – 8:30

حضوري الجزء النظري10:30 – 9:30

حضوري الجزء العملياحمد ابراهيم.د(ع) Iاالدوية 11:30 – 10:30

حضوري الجزء العملي12:30 – 11:30

حضوري الجزء العملي1:30 – 12:30

1:30 – 2:30

حضوري الجزء النظريسيلدا سعيد.د(ن) Iاالحياء المجهرية 9:30 – 8:30

حضوري الجزء النظري10:30 – 9:30

حضوري الجزء العمليروزكار انور.د(ع) Iاالحياء المجهرية 11:30 – 10:30

حضوري الجزء العملي12:30 – 11:30

حضوري الجزء العملي1:30 – 12:30

1:30 – 2:30

حضوري الجزء النظريفراس محمد.د(ن) Iاالمراض العام 9:30 – 8:30

حضوري الجزء النظري10:30 – 9:30

حضوري الجزء العمليمصطفر قاسم.د(ع) Iاالمراض العام 11:30 – 10:30

حضوري الجزء العملي12:30 – 11:30

حضوري الجزء العملي1:30 – 12:30

1:30 – 2:30

رئيس القسم

األربعاء

الخميس

ونية/ جامعة كركوك  مركز الحاسبة االلكتر

ات األسبوعية   2022-2021العام الدراسي / المرحلة الثالثة / جدول المحاضر

كلية  الطب البيطري

االحد

ر االثني 

الثالثاء



ةاسم التدريسياسم المادةالساعةاليوم رابط المحاضر

ي 9:30 – 8:30
حضوري الجزء النظريالماس محمد.د(ن) Iالتشخيص المرضر

حضوري الجزء العملي10:30 – 9:30

ي 11:30 – 10:30
حضوري الجزء العمليريام سامي.د(ع) Iالتشخيص المرضر

حضوري الجزء العملي12:30 – 11:30

12:30 – 1:30

1:30 – 2:30

ر اكرام. د(ن) Iالجراحة 9:30 – 8:30 حضوري الجزء النظريشاهي 

حضوري الجزء النظري10:30 – 9:30

ر اكرام. د(ع) Iالجراحة 11:30 – 10:30 حضوري الجزء العمليشاهي 

حضوري الجزء العملي12:30 – 11:30

حضوري الجزء العملي1:30 – 12:30

1:30 – 2:30

8:30 – 9:30
 Iاألمراض المعدية والوبائيات 

(ن)
حضوري الجزء النظريريام سامي.د

حضوري الجزء النظري10:30 – 9:30

حضوري الجزء النظري11:30 – 10:30

ي 12:30 – 11:30
حضوري الجزء النظريالماس محمد. د(ن) Iالطب الباطنر

حضوري الجزء النظري1:30 – 12:30

حضوري الجزء النظري2:30 – 1:30

حضوري الجزء النظريفاطمة اصغر. د(ن) خصوبة االناث  9:30 – 8:30

حضوري الجزء النظري10:30 – 9:30

ر.د(ع)  IIIالشيريات البيطرية 11:30 – 10:30 حضوري الجزء العمليعلي حسي 

حضوري الجزء العملي12:30 – 11:30

حضوري الجزء العملي1:30 – 12:30

حضوري الجزء العملي2:30 – 1:30

ي 9:30 – 8:30
ي    ح المرضر حضوري الجزء النظريلؤي جعة.د(ن) Iالتشر

ي 10:30 – 9:30
ي    ح المرضر حضوري الجزء النظريلؤي جعة.د(ع) Iالتشر

حضوري الجزء النظري11:30 – 10:30

حضوري الجزء النظريعباس نجم الدين.د(ن) Iامراض الدواجن 12:30 – 11:30

حضوري الجزء العمليعباس نجم الدين.د(ع) Iامراض الدواجن 1:30 – 12:30

حضوري الجزء العملي2:30 – 1:30

رئيس القسم

األربعاء

الخميس

ونية/ جامعة كركوك  مركز الحاسبة االلكتر

ات األسبوعية   2022-2021العام الدراسي / المرحلة الرابعة / جدول المحاضر

كلية  الطب البيطري

االحد

ر االثني 

الثالثاء



ةاسم التدريسياسم المادةالساعةاليوم رابط المحاضر

حضوري الجزء العمليكمال علي.د(ع)  Vالشيريات البيطرية 9:30 – 8:30

حضوري الجزء العملي10:30 – 9:30

حضوري الجزء العملي11:30 – 10:30

حضوري الجزء العملي12:30 – 11:30

حضوري الجزء النظريزياد عارف.د(ن) امراض اسماك 1:30 – 12:30

حضوري الجزء النظري2:30 – 1:30

حضوري الجزء العمليعصمت جمال .د(ع)  Vالشيريات البيطرية 9:30 – 8:30

حضوري الجزء العملي10:30 – 9:30

حضوري الجزء العملي11:30 – 10:30

حضوري الجزء العملي12:30 – 11:30

حضوري الجزء العمليزياد عارف.د(ع)امراض اسماك 1:30 – 12:30

حضوري الجزء العملي2:30 – 1:30

حضوري الجزء النظريفاطمة اصغر. د(ن) خصوبة ذكور  9:30 – 8:30

حضوري الجزء النظريكمال علي. د(ن) Iالجراحة 10:30 – 9:30

حضوري الجزء النظري11:30 – 10:30

حضوري الجزء العمليفاطمة اصغر. د(ع) خصوبة ذكور  12:30 – 11:30

حضوري الجزء العملي1:30 – 12:30

حضوري الجزء العمليكمال علي. د(ع) Iالجراحة 2:30 – 1:30

حضوري الجزء العمليقاسم سكران.د(ع)  Vالشيريات البيطرية 9:30 – 8:30

حضوري الجزء العملي10:30 – 9:30

حضوري الجزء العملي11:30 – 10:30

ي  12:30 – 11:30
حضوري الجزء النظرينبيل برهان.د(ن)الطب الباطنر

حضوري الجزء النظري1:30 – 12:30

حضوري الجزء النظري2:30 – 1:30

حضوري الجزء النظريقاسم سكران.د(ن)طرق البحث  9:30 – 8:30

حضوري الجزء النظريدعدنان شكور(ن)صحة لحوم 10:30 – 9:30

حضوري الجزء النظري11:30 – 10:30

حضوري الجزء العمليعدنان شكور.د(ع)صحة لحوم 12:30 – 11:30

حضوري الجزء العملي1:30 – 12:30

1:30 – 2:30

رئيس القسم

األربعاء

الخميس

ونية/ جامعة كركوك  مركز الحاسبة االلكتر

ات األسبوعية   2022-2021العام الدراسي / المرحلة الخامسة / جدول المحاضر

كلية  الطب البيطري

االحد

ر االثني 

الثالثاء



 
االنسانية للعلوم التربية كلية

الصباحية الدراسة / التاريخ قسم

أ االولى المرحلةالوقتااليام
القاعة رقمالتريسي اسمالمادة اسم

حد
اال

8:30

9:30

10:45

11:45

12:45

1:15

ين
الثن

ا

8:30

9:30

10:45

11:45

12:45

1:15

ثاء
ثال

ال

301حسين حميد .دالوسطى العصور8:30
301سعدون هديل م.مالقديم العراق9:30
301مدغش ناظم .دالنبوية السيرة10:45
301سعدون هديل م.مالقديم العراق11:45
301مدغش ناظم .دالنبوية السيرة12:45

عاء
الرب

ا

301حسين حميد .دالوسطى العصور8:30
301سعدون هديل م.مالقديم العراق9:30
301حسين حميد .دالوسطى العصور10:45
301مدغش ناظم .دالنبوية السيرة11:45
12:45

الخميس

8:30

9:30

10:45

11:45

12:45

 القسم رئيس                                               

أ.م.د يوسف محمد عيدان



 
االنسانية للعلوم التربية كلية

الصباحية الدراسة / التاريخ قسم

ب االولى المرحلةالوقتااليام
القاعة رقمالتدريسي اسمالمادة اسم

حد
اال

8:30

9:30

10:45

11:45

12:45

1:15

ين
الثن

ا

8:30

9:30

10:45

11:45

12:45

ثاء
ثال

ال

301سعدون هديل م.مالقديم العراق8:30
301سعدون هديل م.مالقديم العراق9:30
301حسين حميد.دالوسطى العصور10:45
301مدغش ناظم.دالنبوية السيرة11:45
12:45

عاء
الرب

ا
301مدغش ناظم.دالنبوية السيرة8:30
301سعدون هديل م.مالقديم العراق9:03
301حسين حميد.دالوسطى العصور10:45
301مدغش ناظم.دالنبوية السيرة     11:45
12:45

الخميس

8:30

9:30

10:45

11:45

12:45

 القسم رئيس



 
االنسانية للعلوم التربية كلية

المسائية الدراسة / التاريخ قسم

االولى المرحلةالوقتااليام
القاعة رقمالتدريسي اسمالمادة اسم

حد
اال

مصطفى احمد م.مالرسالة عصر2:00
فاضل عثمان.دالقديم العراق3:00
مصطفى احمد م.مالرسالة عصر4:00
محمد دريا م.موسطى عصور5:00
مصطفى احمد م.مالرسالة عصر6:00

ين
الثن

ا

محمد دريا م.موسطى عصور2:00
فاضل عثمان.دالقديم العراق3:00
محمد دريا م.موسطى عصور4:00
فاضل عثمان.دالقديم العراق5:00
6:00

ثاء
ثال

ال

2:00

3:00

4:00

5:00

6:00

عاء
الرب

ا
2:00

3:00

4:00

5:00

6:00

الخميس

2:00

3:00

4:00

5:00

6:00

 القسم رئيس                                                

أ.م.د يوسف محمد عيدان



االنسانية للعلوم التربية كلية 

الصباحية الدراسة / التاريخ قسم

أ الثانية المرحلةالوقتااليام
القاعة رقمالتدريسي اسمالمادة اسم

حد
اال

301اسعد اميد.دالقديم العالم8:30

9:30

301سلطان علي .داالندلس تاريخ10:45

11:45

301محمد اسماعيل.دالحديثة البالد12:45

ين
الثن

ا

301سلطان علي .داالندلس تاريخ8:30

301أمين شهالء م.معملي / الحاسوب9:30

301اسعد اميد.دالقديم العالم10:45

301محمد اسماعيل.دالحديثة البالد11:45

12:45

ثاء
ثال

ال

8:30

9:30

10:45

11:45

12:45

عاء
الرب

ا
8:30

9:30

10:45

11:45

12:45

الخميس

8:30

9:30

أ.م.د يوسف محمد عيدان



 
االنسانية للعلوم التربية كلية

الصباحية الدراسة / التاريخ قسم

ب الثانية المرحلةالوقتااليام
القاعة رقمالتدريسي اسمالمادة اسم

حد
اال

302سلطان علي .داالندلس تاريخ8:30

302اسعد اميد.دالقديم العالم9:30
10:45

302محمد اسماعيل.دالحديثة البالد11:45
12:45

ين
الثن

ا

302أمين شهالء م.معملي / الحاسوب8:30

302اسعد اميد.دالقديم العالم9:30
302محمد اسماعيل.دالحديثة البالد10:45
302سلطان علي .داالندلس تاريخ11:45
12:45

1:45

ثاء
ثال

ال

8:30

9:30

10:45

11:45

12:45

1:45

عاء
الرب

ا

8:30

9:30

10:45

11:45

12:45

1:45

الخميس

 القسم رئيس                                             

أ.م.د يوسف محمد عيدان



 
االنسانية للعلوم التربية كلية

الصباحية الدراسة / التاريخ قسم

ج الثانية المرحلةالوقتااليام
القاعة رقمالتدريسي اسمالمادة اسم

حد
اال

303محمد اسماعيل.دالحديثة البالد8:30
9:30

303اسعد اميد.دالقديم العالم10:45
303سلطان علي .داالندلس تاريخ11:45
12:45

ين
الثن

ا

303اسعد اميد.دالقديم العالم8:30
303سلطان علي .داالندلس تاريخ9:30
303أمين شهالء م.معملي / الحاسوب10:45
11:45303
303محمد اسماعيل.دالحديثة البالد12:45
1:45

ثاء
ثال

ال

8:30

9:30

10:45

11:45

12:45

1:45

عاء
الرب

ا
8:30

9:30

10:45

11:45

12:45

1:45

الخميس

 القسم رئيس                                             

أ.م.د يوسف محمد عيدان



 
االنسانية للعلوم التربية كلية

الصباحية الدراسة / التاريخ قسم

د الثانية المرحلةالوقتااليام
القاعة رقمالتدريسي اسمالمادة اسم

حد
اال

8:30

305سلطان علي .داالندلس تاريخ9:30
305محمد اسماعيل.دالحديثة البالد10:45
305اسعد اميد.دالقديم العالم11:45

ين
الثن

ا

305محمد اسماعيل.دالحديثة البالد8:30
9:30

305سلطان علي .داالندلس تاريخ10:45
305اسعد اميد.دالقديم العالم11:45
أمين شهالء م.معملي / الحاسوب12:45

ثاء
ثال

ال

8:30

9:30

10:45

11:45

12:45

1:45
عاء

الرب
ا

8:30

9:30

10:45

11:45

12:45

1:45

الخميس

أ.م.د يوسف محمد عيدان



 
االنسانية للعلوم التربية كلية

المسائية الدراسة / التاريخ قسم

الثانية المرحلةالوقتااليام
القاعة رقمالتدريسي اسمالمادة اسم

حد
اال

303فاضل عثمان.دالقديم العالم2:00

303مصطفى احمد م.ماالندلس تاريخ3:00
303عبود احمد م.مالحديثة البالد4:00
5:00

6:00

ين
الثن

ا

303مصطفى احمد م.ماالندلس تاريخ2:00

303مؤيد مينا م.مالحاسبات3:00
303فاضل عثمان.دالقديم العالم4:00
303عبود احمد م.مالحديثة البالد5:00
6:00

ثاء
ثال

ال

2:00

3:00

4:00

5:00

6:00
عاء

الرب
ا

2:00

3:00

4:00

5:00

6:00

الخميس

2:00

3:00

4:00

5:00

6:00

 القسم رئيس                                                

                                                                                          أ.م.د يوسف محمد عيدان



 
االنسانية للعلوم التربية كلية

الصباحية الدراسة / التاريخ قسم

أ   الثالثة المرحلةالوقتااليام
القاعة رقمالتريسي اسمالمادة اسم

حد
اال

316الله عبد احمد .دالحديث اوربا8:30
316الله عبد جمعة.دالعباسية الدولة9:30
316احمد علي.دالحديث العراق10:45
11:45

12:45

ين
الثن

ا

316الله عبد جمعة.دالعباسية الدولة8:30
316الله عبد جمعة.دالعباسية الدولة9:30
316الله عبد احمد .دالحديث اوربا10:45
316احمد علي.دالحديث العراق11:45

ثاء
ثال

ال

8:30

9:30

10:45

11:45

12:45

عاء
الرب

ا
8:30

9:30

10:45

11:45

12:45

1:45

الخميس

8:30

9:30

10:45

11:45

12:45

 القسم رئيس                                                

أ.م.د يوسف محمد عيدان



 
االنسانية للعلوم التربية كلية

الصباحية الدراسة / التاريخ قسم

ب  الثالثة المرحلةالوقتااليام
القاعة رقمالتدريسي اسمالمادة اسم

حد
اال

306الله عبد جمعة.دالعباسية الدولة8:30
306الله عبد احمد .دالحديث اوربا9:30
306الله عبد جمعة.دالعباسية الدولة10:45
306احمد علي.دالحديث العراق11:45

ين
الثن

ا

306الله عبد احمد .دالحديث اوربا8:30
306احمد علي.دالحديث العراق9:30
306الله عبد جمعة.دالعباسية الدولة10:45
11:45

12:45

ثاء
ثال

ال

8:30

9:30

10:45

11:45

12:45

عاء
الرب

ا
8:30

9:30

10:45

11:45

12:45

1:45

الخميس

8:30

9:30

10:45

11:45

12:45

 القسم رئيس                                                

أ.م.د يوسف محمد عيدان



 
االنسانية للعلوم التربية كلية

المسائية الدراسة / التاريخ قسم

الثالثة المرحلةالوقتااليام
القاعة رقمالتدريسي اسمالمادة اسم

حد
اال

305سامي عمر .دالحديث اوربا2:00

305نجاة نورا م.مالحديث العراق3:00
305جمال روشت م.مالعباسية الدولة4:00
5:00

6:00

ين
الثن

ا

305نجاة نورا م.مالحديث العراق2:00

305سامي عمر .دالحديث اوربا3:00
305جمال روشت م.مالعباسية الدولة4:00
305جمال روشت م.مالعباسية الدولة5:00
6:00

ثاء
ثال

ال

2:00

3:00

4:00

5:00

6:00
عاء

الرب
ا

2:00

3:00

4:00

5:00

6:00

الخميس

2:00

3:00

4:00

5:00

6:00

 القسم رئيس                                               

أ.م.د يوسف محمد عيدان



 
االنسانية للعلوم التربية كلية

الصباحية الدراسة / التاريخ قسم

أ  الرابعة المرحلةالوقتااليام
القاعة رقمالتدريسي اسمالمادة اسم

حد
اال

304خضر صالح.داالمعاصر العراق8:30

304مدغش ناظم.داسالمية دويالت9:30
304خضر صالح.داالمعاصر العراق10:45
11:45

304احمد علي.دالمعاصر العالم12:45
1:15

ين
الثن

ا

304حسين انمار م.موالتطبيق المشاهدة8:30

304مدغش ناظم.داسالمية دويالت9:30
304احمد علي.دالمعاصر العالم10:45
304خضر صالح.داالمعاصر العراق11:45
304احمد علي.دالمعاصر العالم12:45
304حسين انمار.موالتطبيق المشاهدة1:15

ثاء
ثال

ال

8:30

9:30

10:45

11:45
عاء

الرب
ا

8:30

9:30

10:45

11:45

الخميس

8:30

9:30

10:45

11:45

 القسم رئيس                                                 

أ.م.د يوسف محمد عيدان



 
االنسانية للعلوم التربية كلية

الصباحية الدراسة / التاريخ قسم

ب  الرابعة المرحلةالوقتااليام
القاعة رقمالتدريسي اسمالمادة اسم

حد
اال

307احمد علي.دالمعاصر العالم8:30

9:30

307خضر صالح.داالمعاصر العراق10:45
307مدغش ناظم.داسالمية دويالت11:45
12:45

307احمد علي.دالمعاصر العالم1:15

ين
الثن

ا

307خضر صالح.داالمعاصر العراق8:30

307حسين انمار م.موالتطبيق المشاهدة9:30
307مدغش ناظم.داسالمية دويالت10:45
307حسين انمار م.موالتطبيق المشاهدة11:45
307خضر صالح.دالمعاصر العراق12:45
307احمد علي.دالمعاصر العالم1:15

ثاء
ثال

ال

8:30

9:30

10:45

11:45
عاء

الرب
ا

8:30

9:30

10:45

11:45

الخميس

8:30

9:30

10:45

11:45

 القسم رئيس                                                 

أ.م.د يوسف محمد عيدان



 
االنسانية للعلوم التربية كلية

المسائية الدراسة / التاريخ قسم

الرابعة المرحلةالوقتااليام
القاعة رقمالتدريسي اسمالمادة اسم

حد
اال

307احمد امين شوخان م.مالمعاصر العالم2:00

307الدين شمس محمد.داسالمية دويالت3:00
307قحطان ايمان م.مالمعاصر العراق4:00
307حسين انمار م.موالتطبيق المشاهدة5:00
307احمد امين شوخان م.مالمعاصر العالم6:00

ين
الثن

ا

307احمد امين شوخان م.مالمعاصر العالم2:00

307قحطان ايمان م.مالمعاصر العراق3:00
307الدين شمس محمد.داسالمية دويالت4:00
307حسين انمار م.موالتطبيق المشاهدة5:00
307قحطان ايمان م.مالمعاصر العراق6:00

ثاء
ثال

ال

2:00

3:00

4:00

5:00

6:00
عاء

الرب
2:00ا

3:00

4:00

الخميس

2:00

3:00

4:00

 القسم رئيس



االلكترونية الحاسبة مركز / كركوك جامعة
2022-2021 الدراسي العام / االولى المرحلة / األسبوعي المحاضرات جدول

)الحضورية المواد ( االولى المرحلة -الجغرافية قسم / االنسانية للعلوم التربية كلية
2:30 – 1:301:30 – 12:3012:30 – 11:3011:30 – 10:3010:30 – 9:309:30 – 8:30اليوم

الثالثاء
407 قاعة

أ 1 ومناخ طقس المادة اسم
مصطفى م.م التدريسي اسم

علوان

أ1 جيمور المادة اسم
فاضل نوح م م: التدريسي اسم

الخرائط المادة اسم
أ ا واالستشعار

دلير م.م:التدريسي اسم
اسماعيل

أ1 عملي حاسبات المادة اسم
صالح انس م م التدريسي اسم

الثالثاء
408 قاعة

الخرائط المادة اسم
ب ا واالستشعار

دلير م.م:التدريسي اسم
اسماعيل

ب 1 ومناخ طقس المادة اسم
مصطفى م.م التدريسي اسم

علوان

ب1 عملي حاسبات المادة اسم
صالح انس م م التدريسي اسم

ب اول جيمور :المادة اسم
فاضل نوح م م التدريسي اسم

الخميس
407

الخرائط المادة اسم
أ ا واالستشعار

دلير م.م:التدريسي اسم
اسماعيل

أ1 جيمور المادة اسم
فاضل نوح م م: التدريسي اسم

أ 1 ومناخ طقس المادة اسم
مصطفى م.م التدريسي اسم

علوان

الخميس
408

ب اول جيمور :المادة اسم
فاضل نوح م م التدريسي اسم

ب 1 ومناخ طقس المادة اسم
مصطفى م.م التدريسي اسم

علوان

الخرائط المادة اسم
ب ا واالستشعار

دلير م.م:التدريسي اسم
اسماعيل

 علي رشيد عباس د م.ا

القسم رئيس



االلكترونية الحاسبة مركز / كركوك جامعة
2022-2021 الدراسي العام / االولى المرحلة / األسبوعي المحاضرات جدول

)الحضورية المواد ( االولى المرحلة -الجغرافية قسم / االنسانية للعلوم التربية كلية

6:00 – 5:005:00 – 4:004:00 – 3:003:00 – 2:00اليوم

الثالثاء
407 قاعة

أ 1 ومناخ طقس المادة اسم
مصطفى م.م التدريسي اسم

علوان

أ1 جيمور المادة اسم
خليل هيوا م م: التدريسي اسم

الخرائط المادة اسم
أ ا واالستشعار

دلير م.م:التدريسي اسم
اسماعيل

أ1 عملي حاسبات المادة اسم
صونكول م م التدريسي اسم

الخميس
407

الخرائط المادة اسم
أ ا واالستشعار

دلير م.م:التدريسي اسم
اسماعيل

أ1 جيمور المادة اسم
خليل هيوا م م: التدريسي اسم

أ 1 ومناخ طقس المادة اسم
مصطفى م.م التدريسي اسم

علوان

 علي رشيد عباس د م.ا

القسم رئيس



االلكترونية الحاسبة مركز / كركوك جامعة
2022-2021 الدراسي العام /األسبوعي المحاضرات جدول

الصباحية الدراسة / )الحضورية المواد ( الجغرافية قسم / االنسانية للعلوم التربية كلية
2021 / /10 11 من اعتبارا به يعمل

اليوم
القاعة رقم

8:309:3010:3011:3012:301:30
والمرحلة

االستاذالمادةاالستاذالمادةاالستاذالمادةاالستاذالمادةاالستاذالمادةاالستاذالمادةش / مقاعة

نظير م.متقنياتصفاء دجيمورجاسممناخأ 4072

نظير .م.متقنيات-جاسممناخصفاء دجيمورب 4082االحد

جاسممناخصفاء دجيمور-نظيرتقنياتج 4092

نظيرتقنياتصفاء دجيمورجاسممناخأ 4072

نظيرتقنيات-جاسممناخصفاء دجيمورب 4082االثنين

جاسممناخصفاء دجيمور-نظيرتقنياتج 4092

هشاممشاهدةطيبنقلصونكلبيئةنبهان دسياسيةأ 4014

طيبنقلصونكلبيئةنبهان دسياسيةهشاممشاهدةب 4024الثالثاء

صونكلبيئةنبهان دسياسيةهشاممشاهدةطيبنقلج 4034

هشاممشاهدةمراد دأ 3 زراعةصونكلبيئةطيبنقلاسماعيل دأ 3 احصاءنبهان دسياسيةأ 4014

االربعاء

اسماعيل دب3احصاءطيبنقلهشاممشاهدةنبهان دسياسيةصونكلبيئةسوزانب3 منهجب 4024

سوزانأ3منهجصونكلبيئةمراد دب 3 زراعةنبهان دسياسيةهشاممشاهدةطيبنقلج 4034

اسماعيل داحصاءسوزانمنهجمراد دزراعةأ4013

س
الخمي

اسماعيل داحصاءمراد دزراعةسوزانمنهجب4023



 Cشعبة 2كروب  / Bشعبة 1كروب  / Aشعبة 

ي/ حضوريالساعةاليوم
 
ون ةاسم التدريسياسم المادةالكتر ةاسم التدريسياسم المادةرابط المحاض  ةاسم التدريسياسم المادةرابط المحاض  رابط المحاض 

ي8:30
 
ون الكتر

ي9:30
 
ون الكتر

ي10:45
 
ون الكتر

ي11:45
 
ون الكتر

ي12:45
 
ون الكتر

ي1:30
 
ون الكتر

ازين خليل. م.مادبياسي   نجم. منحوحضوري8:30

امل يوسف. دصوتازين خليل. م.مادبياسي   نجم. منحوحضوري9:30

ياسي   نجم. منحومصعب احمد. م.محاسباتازين خليل. م.مادبحضوري10:45

ازين خليل. م.مادبياسي   نجم. منحوحضوري11:45

امل يوسف. دصوتياسي   نجم. منحوحضوري12:45

حضوري1:30

ي8:30
 
ون الكتر

ي9:30
 
ون الكتر

ي10:45
 
ون الكتر

ي11:45
 
ون الكتر

ي12:45
 
ون الكتر

ي1:30
 
ون الكتر

ياسي   نجم. منحوازين خليل. م.مادبحضوري8:30

ياسي   نجم. منحوامل يوسف. دصوتازين خليل. م.مادبحضوري9:30

ازين خليل. م.مادبامل يوسف. دصوتياسي   نجم. منحوحضوري10:45

ازين خليل. م.مادبياسي   نجم. منحوامل يوسف. دصوتحضوري11:45

مصعب احمد. م.محاسباتازين خليل. م.مادبامل يوسف. دصوتحضوري12:45

مصعب احمد. م.محاسباتحضوري1:30

ي8:30
 
ون الكتر

ي9:30
 
ون الكتر

ي10:45
 
ون الكتر

ي11:45
 
ون الكتر

ي12:45
 
ون الكتر

ي1:30
 
ون الكتر

رئيس القسمرئيس القسم

از صفوت هاوار الت  

ونية/ جامعة كركوك  مركز الحاسبة االلكتر

ات األسبوعية   2022-2021العام الدراسي /  االوىلالمرحلة / جدول المحاض 

بية للعلوم األنسانية ية/ كلية التر الدراسة الصباحية/ قسم اللغة األنكلت  

الخميس

االحد

االثني  

الثالثاء

األربعاء



 Cشعبة 2كروب  / Bشعبة 1كروب  / Aشعبة 

ي/ حضوريالساعةاليوم
 
ون ةاسم التدريسياسم المادةالكتر ةاسم التدريسياسم المادةرابط المحاض  ةاسم التدريسياسم المادةرابط المحاض  رابط المحاض 

ازين خليل. م.مادبزينب ماجد. م.مصوتمهدي ناظم. م.منحوحضوري2:45 – 2:00

ازين خليل. م.مادبزينب ماجد. م.مصوتمهدي ناظم. م.منحوحضوري3:30 – 2:45

مهدي ناظم. م.منحوازين خليل. م.مادبزينب ماجد. م.مصوتحضوري4:15 – 3:30

مهدي ناظم. م.منحوازين خليل. م.مادبزينب ماجد. م.مصوتحضوري5:00 – 4:15

زينب ماجد. م.مصوتمهدي ناظم. م.منحوازين خليل. م.مادبحضوري5:45 – 5:00

زينب ماجد. م.مصوتمهدي ناظم. م.منحوازين خليل. م.مادبحضوري6:30 – 5:45

زينب ماجد. م.مصوتحضوري2:45 – 2:00

ازين خليل. م.مادبحضوري3:30 – 2:45

زينب ماجد. م.مصوتازين خليل. م.مادبمهدي ناظم. م.منحوحضوري4:15 – 3:30

ازين خليل. م.مادبزينب ماجد. م.مصوتمصعب احمد. م.محاسباتحضوري5:00 – 4:15

مصعب احمد. م.محاسباتمهدي ناظم. منحوحضوري5:45 – 5:00

مهدي ناظم. م.منحومصعب احمد. م.محاسباتحضوري6:30 – 5:45

ي2:45 – 2:00
 
ون الكتر

ي3:30 – 2:45
 
ون الكتر

ي4:15 – 3:30
 
ون الكتر

ي5:00 – 4:15
 
ون الكتر

ي5:45 – 5:00
 
ون الكتر

ي6:30 – 5:45
 
ون الكتر

ي2:45 – 2:00
 
ون الكتر

ي3:30 – 2:45
 
ون الكتر

ي4:15 – 3:30
 
ون الكتر

ي5:00 – 4:15
 
ون الكتر

ي5:45 – 5:00
 
ون الكتر

ي6:30 – 5:45
 
ون الكتر

ي2:45 – 2:00
 
ون الكتر

ي3:30 – 2:45
 
ون الكتر

ي4:15 – 3:30
 
ون الكتر

ي5:00 – 4:15
 
ون الكتر

ي5:45 – 5:00
 
ون الكتر

ي6:30 – 5:45
 
ون الكتر

رئيس القسم

از صفوت هاوار الت  

ونية/ جامعة كركوك  مركز الحاسبة االلكتر

ات األسبوعية   2022-2021العام الدراسي /  االوىلالمرحلة / جدول المحاض 

بية للعلوم األنسانية ية/ كلية التر الدراسة المسائية/ قسم اللغة األنكلت  

االحد

االثني  

الخميس

الثالثاء

األربعاء



Dكروب/ شعبةالرابطC/ِ 3كروب/ شعبةB/ِ 2كروب/ شعبةA/ِ 1كروب/ شعبة

ي/ حضوريالساعةاليوم
 
ون اسم التدريسياسم المادةاسم التدريسياسم المادةالرابطاسم التدريسياسم المادةالرابطاسم التدريسياسم المادةالكتر

هبة حكمت.م.منحوسعدون حمد. م.مصوتعمرعلي. م.مشعرحضوري8:30

عمرعلي. م.مشعرهبة حكمت.م.منحوسعدون حمد. م.مصوتحضوري9:30

سعدون حمد. م.مصوتعمرعلي. م.مشعرهبة حكمت.م.منحوحضوري10:45

هبة حكمت.م.منحوعمرعلي. م.مشعرسعدون حمد. م.مصوتحضوري11:45

هبة حكمت.م.منحوعمرعلي. م.مشعرسعدون حمد. م.مصوتحضوري12:45

سعدون حمد. م.مصوتعمرعلي. م.مشعرهبة حكمت.م.منحوحضوري1:30

ي8:30
 
ون الكتر

ي9:30
 
ون الكتر

ي10:45
 
ون الكتر

ي11:45
 
ون الكتر

ي12:45
 
ون الكتر

ي1:30
 
ون الكتر

ي8:30
 
ون الكتر

ي9:30
 
ون الكتر

ي10:45
 
ون الكتر

ي11:45
 
ون الكتر

ي12:45
 
ون الكتر

ي1:30
 
ون الكتر

ي8:30
 
ون الكتر

ي9:30
 
ون الكتر

ي10:45
 
ون الكتر

ي11:45
 
ون الكتر

ي12:45
 
ون الكتر

ي1:30
 
ون الكتر

سعدون حمد. م.مصوتهبة حكمت.م.منحوحضوري8:30

سعدون حمد. م.م صوتهبة حكمت.م.منحوحضوري9:30

هبة حكمت.م.منحوسعدون حمد. م.مصوتحضوري10:45

هبة حكمت.م.منحوسعدون حمد. م.مصوتحضوري11:45

سعدون حمد. م.مصوتهبة حكمت.م.م نحوعمر علي. م.مشعرحضوري12:45

عمر علي. م.مشعرسعدون حمد. م.مصوتهبة حكمت.م.منحوحضوري1:30

رئيس القسم

از صفوت هاوار الت  

الخميس

ونية/ جامعة كركوك  مركز الحاسبة االلكتر

ات األسبوعية   2022-2021العام الدراسي /  الثانيةالمرحلة / جدول المحاض 

بية للعلوم األنسانية ية/ كلية التر الدراسة الصباحية/ قسم اللغة األنكلت  

االحد

االثني  

الثالثاء

األربعاء



Dكروب/ شعبةC/ِ 3كروب/ شعبةA/ِ 1B/ِ 2كروب/ شعبة

ي/ حضوريالساعةاليوم
 
ون اسم التدريسياسم المادةاسم التدريسياسم المادةلرابطاسم التدريسياسم المادةالرابطاسم التدريسياسم المادةالكتر

ي2:45 – 2:00
 
ون الكتر

ي3:30 – 2:45
 
ون الكتر

ي4:15 – 3:30
 
ون الكتر

ي5:00 – 4:15
 
ون الكتر

ي5:45 – 5:00
 
ون الكتر

ي6:30 – 5:45
 
ون الكتر

ي2:45 – 2:00
 
ون الكتر

ي3:30 – 2:45
 
ون الكتر

ي4:15 – 3:30
 
ون الكتر

ي5:00 – 4:15
 
ون الكتر

ي5:45 – 5:00
 
ون الكتر

ي6:30 – 5:45
 
ون الكتر

ي2:45 – 2:00
 
ون الكتر

ي3:30 – 2:45
 
ون الكتر

ي4:15 – 3:30
 
ون الكتر

ي5:00 – 4:15
 
ون الكتر

ي5:45 – 5:00
 
ون الكتر

ي6:30 – 5:45
 
ون الكتر

ساهرة ابراهيم. م.منحوزينب ماجد. م.مصوتعمر داود. م.مشعرحضوري2:45 – 2:00

شعرساهرة ابراهيم. م.منحوزينب ماجد. م.مصوتحضوري3:30 – 2:45

صوتعمر داود. م.مشعرساهرة ابراهيم. م.منحوحضوري4:15 – 3:30

نحوعمر داود. م.مشعرزينب ماجد. م.مصوت حضوري5:00 – 4:15

نحوعمر داود. م.مشعرزينب ماجد. م.مصوت حضوري5:45 – 5:00

زينب ماجد. م.مصوتعمر داود. م.مشعرنحوحضوري6:30 – 5:45

صوتساهرة ابراهيم. م.منحوحضوري2:45 – 2:00

 صوتساهرة ابراهيم. م.منحوحضوري3:30 – 2:45

ساهرة ابراهيم. م.منحوزينب ماجد. م.مصوتحضوري4:15 – 3:30

نحوزينب ماجد. م.مصوتحضوري5:00 – 4:15

زينب ماجد. م.مصوتساهرة ابراهيم. م.م نحوعمر داود. م.مشعرحضوري5:45 – 5:00

شعرزينب ماجد. م.مصوتساهرة ابراهيم. م.منحوحضوري6:30 – 5:45

رئيس القسمرئيس القسم

از ازصفوت هاوار الت   صفوت هاوار الت  

الخميس

ونية/ جامعة كركوك  مركز الحاسبة االلكتر

ات األسبوعية   2022-2021العام الدراسي /  الثانيةالمرحلة / جدول المحاض 

بية للعلوم األنسانية ية/ كلية التر الدراسة المسائية/ قسم اللغة األنكلت  

االحد

االثني  

الثالثاء

األربعاء



CشعبةB/ِ 2كروب/ شعبةA/ِ 1كروب/ شعبة

ي/ حضوريالساعةاليوم
 
ون الكتر

ي8:30
 
ون الكتر

ي9:30
 
ون الكتر

ي10:45
 
ون الكتر

ي11:45
 
ون الكتر

ي12:45
 
ون الكتر

ي1:30
 
ون الكتر

ي8:30
 
ون الكتر

ي9:30
 
ون الكتر

ي10:45
 
ون الكتر

ي11:45
 
ون الكتر

ي12:45
 
ون الكتر

ي1:30
 
ون الكتر

احمد رؤوف. منحوحضوري8:30

سماء سعدهللا. دعلم اللغةاحمد رؤوف. منحوحضوري9:30

احمد رؤوف. منحوحضوري10:45

احمد رؤوف. منحوتاج الدين نوري. دمرسحيةحضوري11:45

تاج الدين نوري. دمرسحيةاحمد رؤوف. منحوحضوري12:45

تاج الدين نوري. دمرسحيةحضوري1:30

تاج الدين نوري. دمرسحيةاحمد رؤوف. منحوحضوري8:30

سماء سعدهللا. دعلم اللغةتاج الدين نوري. دمرسحيةحضوري9:30

احمد رؤوف. منحوسماء سعدهللا. دعلم اللغةتاج الدين نوري. دمرسحيةحضوري10:45

احمد رؤوف. منحوسماء سعدهللا. دعلم اللغةتاج الدين نوري. دمرسحيةحضوري11:45

تاج الدين نوري. دمرسحيةاحمد رؤوف. منحوسماء سعدهللا. دعلم اللغةحضوري12:45

تاج الدين نوري. دمرسحيةسماء سعدهللا. دعلم اللغةحضوري1:30

ي8:30
 
ون الكتر

ي9:30
 
ون الكتر

ي10:45
 
ون الكتر

ي11:45
 
ون الكتر

ي12:45
 
ون الكتر

ي1:30
 
ون الكتر

رئيس القسم

از صفوت هاوار الت  

الخميس

ونية/ جامعة كركوك  مركز الحاسبة االلكتر

ات األسبوعية   2022-2021العام الدراسي /  الثالثةالمرحلة / جدول المحاض 

بية للعلوم األنسانية ية/ كلية التر الدراسة الصباحية/ قسم اللغة األنكلت  

الثالثاء

األربعاء

االحد

االثني  



C/ِ 3كروب/ شعبةA/ِ 1B/ِ 2كروب/ شعبة

ي/ حضوريالساعةاليوم
 
ون اسم التدريسياسم المادةالرابطاسم التدريسياسم المادةالرابطاسم التدريسياسم المادةالكتر

ي2:45 – 2:00
 
ون الكتر

ي3:30 – 2:45
 
ون الكتر

ي4:15 – 3:30
 
ون الكتر

ي5:00 – 4:15
 
ون الكتر

ي5:45 – 5:00
 
ون الكتر

ي6:30 – 5:45
 
ون الكتر

ي2:45 – 2:00
 
ون الكتر

ي3:30 – 2:45
 
ون الكتر

ي4:15 – 3:30
 
ون الكتر

ي5:00 – 4:15
 
ون الكتر

ي5:45 – 5:00
 
ون الكتر

ي6:30 – 5:45
 
ون الكتر

ي2:45 – 2:00
 
ون الكتر

ي3:30 – 2:45
 
ون الكتر

ي4:15 – 3:30
 
ون الكتر

ي5:00 – 4:15
 
ون الكتر

ي5:45 – 5:00
 
ون الكتر

ي6:30 – 5:45
 
ون الكتر

تاج الدين نوري. دمسرحيةارجان اكرم. م.معلم اللغة حضوري2:45 – 2:00

تاج الدين نوري. دمسرحيةارجان اكرم. م.معلم اللغة حضوري3:30 – 2:45

تاج الدين نوري. دمسرحيةارجان اكرم. م.معلم اللغة حضوري4:15 – 3:30

تاج الدين نوري. دمسرحيةارجان اكرم. م.معلم اللغة حضوري5:00 – 4:15

ارجان اكرم. م.معلم اللغةتاج الدين نوري. دمسرحيةحضوري5:45 – 5:00

ارجان اكرم. م.معلم اللغةتاج الدين نوري. دمسرحيةحضوري6:30 – 5:45

ارجان اكرم. م.منحوحضوري2:45 – 2:00

تاج الدين نوري. دمسرحيةارجان اكرم. م.منحوحضوري3:30 – 2:45

ارجان اكرم. م.منحوتاج الدين نوري. دمسرحيةحضوري4:15 – 3:30

ارجان اكرم. م.منحوحضوري5:00 – 4:15

ارجان اكرم. م.منحوتاج الدين نوري. دمسرحيةحضوري5:45 – 5:00

ارجان اكرم. م.منحوحضوري6:30 – 5:45

رئيس القسم

از صفوت هاوار الت  

الخميس

ونية/ جامعة كركوك  مركز الحاسبة االلكتر

ات األسبوعية   2022-2021العام الدراسي /  الثالثةالمرحلة / جدول المحاض 

بية للعلوم األنسانية ية/ كلية التر الدراسة المسائية/ قسم اللغة األنكلت  

الثالثاء

األربعاء

االحد

االثني  



CشعبةالرابطB/ِ 2كروب/ شعبةالرابطA/ِ 1كروب/ شعبة

ي/ حضوريالساعةاليوم
 
ون اسم التدريسياسم المادةاسم التدريسياسم المادةاسم التدريسياسم المادةالكتر

ي8:30
 
ون الكتر

ي9:30
 
ون الكتر

ي10:45
 
ون الكتر

ي11:45
 
ون الكتر

ي12:45
 
ون الكتر

ي1:30
 
ون الكتر

تاج الدين نوري. دروايةحضوري8:30

تاج الدين نوري. دروايةسماء سعدهللا. دعلم اللغةحضوري9:30

تاج الدين نوري. دروايةزكي صابر. د.أنحوسماء سعدهللا. دعلم اللغةحضوري10:45

تاج الدين نوري. دروايةزكي صابر. د.أنحوحضوري11:45

سه وكيل محمد امي  . ممشاهدةسماء سعدهللا. دعلم اللغةتاج الدين نوري. دروايةحضوري12:45

سه وكيل محمد امي  . ممشاهدةسماء سعدهللا. دعلم اللغةتاج الدين نوري. دروايةحضوري1:30

تاج الدين نوري. دروايةحضوري8:30

تاج الدين نوري. دروايةحضوري9:30

زكي صابر. د.أنحوتاج الدين نوري. دروايةسه وكيل محمد امي  . ممشاهدةحضوري10:45

زكي صابر. د.أنحوسه وكيل محمد امي  . ممشاهدةحضوري11:45

سماء سعدهللا. دعلم اللغةسه وكيل محمد امي  . ممشاهدةزكي صابر. د.أنحوحضوري12:45

سماء سعدهللا. دعلم اللغةسه وكيل محمد امي  . ممشاهدةزكي صابر. د.أنحوحضوري1:30

ي8:30
 
ون الكتر

ي9:30
 
ون الكتر

ي10:45
 
ون الكتر

ي11:45
 
ون الكتر

ي12:45
 
ون الكتر

ي1:30
 
ون الكتر

ي8:30
 
ون الكتر

ي9:30
 
ون الكتر

ي10:45
 
ون الكتر

ي11:45
 
ون الكتر

ي12:45
 
ون الكتر

ي1:30
 
ون الكتر

رئيس القسم

از صفوت هاوار الت  

الخميس

ونية/ جامعة كركوك  مركز الحاسبة االلكتر

ات األسبوعية   2022-2021العام الدراسي /  الرابعةالمرحلة / جدول المحاض 

بية للعلوم األنسانية ية/ كلية التر الدراسة الصباحية/ قسم اللغة األنكلت  

الثالثاء

األربعاء

االحد

االثني  



C/ِ 3كروب/ شعبةA/ِ 1B/ِ 2كروب/ شعبة

ي/ حضوريالساعةاليوم
 
ون اسم التدريسياسم المادةالرابطاسم التدريسياسم المادةالرابطاسم التدريسياسم المادةالكتر

ي2:45 – 2:00
 
ون الكتر

ي3:30 – 2:45
 
ون الكتر

ي4:15 – 3:30
 
ون الكتر

ي5:00 – 4:15
 
ون الكتر

ي5:45 – 5:00
 
ون الكتر

ي6:30 – 5:45
 
ون الكتر

تاج الدين نوري. دروايةارجان اكرم. م.منحوحضوري2:45 – 2:00

تاج الدين نوري. دروايةارجان اكرم. م.منحوحضوري3:30 – 2:45

ارجان اكرم. م.منحوتاج الدين نوري. دروايةحضوري4:15 – 3:30

ارجان اكرم. م.منحوتاج الدين نوري. دروايةحضوري5:00 – 4:15

تاج الدين نوري. دروايةارجان اكرم. م.منحوحضوري5:45 – 5:00

تاج الدين نوري. دروايةارجان اكرم. م.منحوحضوري6:30 – 5:45

سعد محمدمشاهدةارجان اكرم. م.معلم اللغةحضوري2:45 – 2:00

سعد محمدمشاهدةتاج الدين نوري. دروايةارجان اكرم. م.معلم اللغةحضوري3:30 – 2:45

تاج الدين نوري. دروايةارجان اكرم. م.معلم اللغةسعد محمدمشاهدةحضوري4:15 – 3:30

ارجان اكرم. م.معلم اللغةسعد محمدمشاهدةحضوري5:00 – 4:15

ارجان اكرم. م.معلم اللغةسعد محمدمشاهدةتاج الدين نوري. دروايةحضوري5:45 – 5:00

ارجان اكرم. م.معلم اللغةسعد محمدمشاهدةحضوري6:30 – 5:45

ي2:45 – 2:00
 
ون الكتر

ي3:30 – 2:45
 
ون الكتر

ي4:15 – 3:30
 
ون الكتر

ي5:00 – 4:15
 
ون الكتر

ي5:45 – 5:00
 
ون الكتر

ي6:30 – 5:45
 
ون الكتر

ي2:45 – 2:00
 
ون الكتر

ي3:30 – 2:45
 
ون الكتر

ي4:15 – 3:30
 
ون الكتر

ي5:00 – 4:15
 
ون الكتر

ي5:45 – 5:00
 
ون الكتر

ي6:30 – 5:45
 
ون الكتر

رئيس القسم

از صفوت هاوار الت  

الخميس

ونية/ جامعة كركوك  مركز الحاسبة االلكتر

ات األسبوعية   2022-2021العام الدراسي /  الرابعةالمرحلة / جدول المحاض 

بية للعلوم األنسانية ية/ كلية التر الدراسة المسائية/ قسم اللغة األنكلت  

الثالثاء

األربعاء

االحد

االثني  



االلكترونية الحاسبة مركز / كركوك جامعة
2022-2021 الدراسي العام / االولى المرحلة / األسبوعي المحاضرات جدول

الكوردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية

2:30 – 1:301:30 – 12:3012:30 – 11:3011:30 – 10:3010:30 – 9:309:30 – 8:30اليوم

رشيد ارام .م.م /قواعدرشيد ارام .م.م /قواعدجالل كنعان .م.م /حاسباتجالل كنعان .م.م /حاسباتاالحد

عمر سرهاد .م.م /االدب نظريةعمر سرهاد .م.م /االدب نظريةحسن احمد .م.م/الصوت علمحسن احمد .م.م/الصوت علماالثنين

الثالثاء

االربعاء

الخميس



االلكترونية الحاسبة مركز / كركوك جامعة
2022-2021 الدراسي العام /الثانية المرحلة / األسبوعي المحاضرات جدول

الكوردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية

2:30 – 1:301:30 – 12:3012:30 – 11:3011:30 – 10:3010:30 – 9:309:30 – 8:30اليوم

االحد
B+Aخالد.م.م/والقافية الوزنخالد.م.م/والقافية الوزن

كنعان.م.م/حاسباتكنعان.م.م/حاسبات

االثنين
B+Aآسؤ.د/اللهجاتآسؤ.د/اللهجاتشهاب.د/الصرف علمشهاب.د/الصرف علم

االحد
D+Cكنعان.م.م/حاسباتكنعان.م.م/حاسبات

خالد.م.م/والقافية الوزنخالد.م.م/والقافية الوزن
االثنين

D+Cشهاب.د/الصرف علمشهاب.د/الصرف علمآسؤ.د/اللهجاتآسؤ.د/اللهجات



االلكترونية الحاسبة مركز / كركوك جامعة
2022-2021 الدراسي العام /الثالثة المرحلة / األسبوعي المحاضرات جدول

الكوردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية

2:30 – 1:301:30 – 12:3012:30 – 11:3011:30 – 10:3010:30 – 9:309:30 – 8:30اليوم

البالغةالبالغةالبالغةالنحوالنحوالنحواالربعاء

الحديث االدبالحديث االدباللغة نظريةاللغة نظريةالخميس



االلكترونية الحاسبة مركز / كركوك جامعة
2022-2021 الدراسي العام / الرابعة المرحلة / األسبوعي المحاضرات جدول

الكوردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية

2:30 – 1:301:30 – 12:3012:30 – 11:3011:30 – 10:3010:30 – 9:309:30 – 8:30اليوم

 اللغة علم اللغة علمالتطبيقية قواعدالتطبيقية قواعدالتطبيقية قواعدAاالحد

المشاهدةالمشاهدةالتطبيقي النقدالتطبيقي النقدالتطبيقي النقدBاالحد

التطبيقية قواعدالتطبيقية قواعدالتطبيقية قواعد---------- اللغة علم اللغة علمCاالحد

التطبيقي النقدالتطبيقي النقدالتطبيقي النقد----------المشاهدةالمشاهدةDاالحد

المشاهدةالمشاهدةالتطبيقي النقدالتطبيقي النقدالتطبيقي النقدAاالثنين

 اللغة علم اللغة علمالتطبيقية قواعدالتطبيقية قواعدالتطبيقية قواعدBاالثنين

التطبيقي النقدالتطبيقي النقدالتطبيقي النقد----------المشاهدةالمشاهدةCاالثنين

التطبيقية قواعدالتطبيقية قواعدالتطبيقية قواعد---------- اللغة علم اللغة علمDاالثنين



االلكترونية الحاسبة مركز / كركوك جامعة
2022-2021 الدراسي العام / االولى المرحلة / األسبوعي المحاضرات جدول

الصباحي /A كروب / االول / التربوية العلوم قسم / االنسانية للعلوم التربية كلية

2:30 – 1:301:30 – 12:3012:30 – 11:3011:30 – 10:3010:30 – 9:309:30 – 8:30اليوم

االحد

االثنين

الثالثاء

االربعاء
الفردية الفروق

صباح ايمان .د.م
التربية اسس

حسين ابراهيم خليل.م
العام نفس علم

الله عبد يوسف الله عبد .د.م
العام نفس علم

الله عبد يوسف الله عبد .د.م

الخميس
الفردية الفروق

صباح ايمان .د.م
حاسوب

احمد خضر صفاء .م.م
التربية اسس

حسين ابراهيم خليل.م



االلكترونية الحاسبة مركز / كركوك جامعة
2022-2021 الدراسي العام / االولى المرحلة / األسبوعي المحاضرات جدول

الصباحي /B كروب / االول / التربوية العلوم قسم / االنسانية للعلوم التربية كلية

2:30 – 1:301:30 – 12:3012:30 – 11:3011:30 – 10:3010:30 – 9:309:30 – 8:30اليوم

االحد

االثنين

الثالثاء

االربعاء
العام نفس علم

الله عبد يوسف الله عبد .د.م
العام نفس علم

الله عبد يوسف الله عبد .د.م
الفردية الفروق

صباح ايمان .د.م
التربية اسس

حسين ابراهيم خليل.م

الخميس
التربية اسس

حسين ابراهيم خليل.م
الفردية الفروق

صباح ايمان .د.م
حاسوب

احمد خضر صفاء .م.م



االلكترونية الحاسبة مركز / كركوك جامعة
2022-2021 الدراسي العام / االولى المرحلة / األسبوعي المحاضرات جدول

الصباحي /C كروب / االول / التربوية العلوم قسم / االنسانية للعلوم التربية كلية

2:30 – 1:301:30 – 12:3012:30 – 11:3011:30 – 10:3010:30 – 9:309:30 – 8:30اليوم

االحد

االثنين

الثالثاء

االربعاء
التربية اسس

حسين ابراهيم خليل.م
الفردية الفروق

صباح ايمان .د.م
العام نفس علم

الله عبد يوسف الله عبد .د.م
العام نفس علم

الله عبد يوسف الله عبد .د.م

الخميس
حاسوب

احمد خضر صفاء .م.م
التربية اسس

حسين ابراهيم خليل.م
الفردية الفروق

صباح ايمان .د.م



االلكترونية الحاسبة مركز / كركوك جامعة
2022-2021 الدراسي العام / االولى المرحلة / األسبوعي المحاضرات جدول

المسائي / كروب / االول / التربوية العلوم قسم / االنسانية للعلوم التربية كلية

6:25 – 5:355:40 – 4:404:45 – 3:453:50 – 2:452:55 – 2:00اليوم

االحد

االثنين

الثالثاء

االربعاء
الفردية الفروق

صباح ايمان .د.م
العام نفس علم

الله عبد يوسف الله عبد .د.م
العام نفس علم

الله عبد يوسف الله عبد .د.م
التربية اسس

حسين ابراهيم خليل.م

الخميس
الفردية الفروق

صباح ايمان .د.م
التربية اسس

حسين ابراهيم خليل.م
الحاسبات

احمد خضر صفاء .م.م



االلكترونية الحاسبة مركز / كركوك جامعة
2022-2021 الدراسي العام / االولى المرحلة / األسبوعي المحاضرات جدول

الصباحي /A كروب / الثاني / التربوية العلوم قسم / االنسانية للعلوم التربية كلية

2:30 – 1:301:30 – 12:3012:30 – 11:3011:30 – 10:3010:30 – 9:309:30 – 8:30اليوم

االحد

االثنين

الثالثاء

االربعاء
التربوي نفس علم

عبد  الحافظ عبد ذكرى .د.م
اللطيف

مدرسي وكتاب منهج
القادر عبد مصطفى عمر .م.م

حاسوب
احمد خضر صفاء .م.م

الوصفي االحصاء
محود الحميد عبد طه .د.م

الخميس
مدرسي وكتاب منهج

القادر عبد مصطفى عمر .م.م

التربوي نفس علم
عبد  الحافظ عبد ذكرى .د.م

اللطيف

الوصفي االحصاء
محود الحميد عبد طه .د.م



االلكترونية الحاسبة مركز / كركوك جامعة
2022-2021 الدراسي العام / االولى المرحلة / األسبوعي المحاضرات جدول

الصباحي /B كروب / الثاني / التربوية العلوم قسم / االنسانية للعلوم التربية كلية

2:30 – 1:301:30 – 12:3012:30 – 11:3011:30 – 10:3010:30 – 9:309:30 – 8:30اليوم

االحد

االثنين

الثالثاء

االربعاء
الوصفي االحصاء

محود الحميد عبد طه .د.م
مدرسي وكتاب منهج

القادر عبد مصطفى عمر .م.م

التربوي نفس علم
عبد  الحافظ عبد ذكرى .د.م

اللطيف

حاسوب
احمد خضر صفاء .م.م

الخميس
مدرسي وكتاب منهج

القادر عبد مصطفى عمر .م.م
الوصفي االحصاء

محود الحميد عبد طه .د.م

التربوي نفس علم
عبد  الحافظ عبد ذكرى .د.م

اللطيف



االلكترونية الحاسبة مركز / كركوك جامعة
2022-2021 الدراسي العام / االولى المرحلة / األسبوعي المحاضرات جدول

الصباحي /C كروب / الثاني / التربوية العلوم قسم / االنسانية للعلوم التربية كلية

2:30 – 1:301:30 – 12:3012:30 – 11:3011:30 – 10:3010:30 – 9:309:30 – 8:30اليوم

االحد

االثنين

الثالثاء

االربعاء
مدرسي وكتاب منهج

القادر عبد مصطفى عمر .م.م
الوصفي االحصاء

محود الحميد عبد طه .د.م

التربوي نفس علم
عبد  الحافظ عبد ذكرى .د.م

اللطيف

حاسوب
احمد خضر صفاء .م.م

الخميس
التربوي نفس علم

عبد  الحافظ عبد ذكرى .د.م
اللطيف

الوصفي االحصاء
محود الحميد عبد طه .د.م

مدرسي وكتاب منهج
القادر عبد مصطفى عمر .م.م



االلكترونية الحاسبة مركز / كركوك جامعة
2022-2021 الدراسي العام / االولى المرحلة / األسبوعي المحاضرات جدول

الصباحي /D كروب / الثاني / التربوية العلوم قسم / االنسانية للعلوم التربية كلية

2:30 – 1:301:30 – 12:3012:30 – 11:3011:30 – 10:3010:30 – 9:309:30 – 8:30اليوم

االحد

االثنين

الثالثاء

االربعاء
التربوي نفس علم

عبد  الحافظ عبد ذكرى .د.م
اللطيف

الوصفي االحصاء
محود الحميد عبد طه .د.م

مدرسي وكتاب منهج
القادر عبد مصطفى عمر .م.م

الخميس
الوصفي االحصاء

محود الحميد عبد طه .د.م

التربوي نفس علم
عبد  الحافظ عبد ذكرى .د.م

اللطيف

مدرسي وكتاب منهج
القادر عبد مصطفى عمر .م.م

حاسوب
احمد خضر صفاء .م.م



االلكترونية الحاسبة مركز / كركوك جامعة
2022-2021 الدراسي العام / االولى المرحلة / األسبوعي المحاضرات جدول

المسائي /A كروب / الثاني / التربوية العلوم قسم / االنسانية للعلوم التربية كلية

6:25 – 5:355:40 – 4:404:45 – 3:453:50 – 2:452:55 – 2:00اليوم

االحد

االثنين

الثالثاء

االربعاء
التربوي نفس علم

عبد  الحافظ عبد ذكرى .د.م
اللطيف

مدرسي وكتاب منهج
القادر عبد مصطفى عمر .م.م

الوصفي االحصاء
محود الحميد عبد طه .د.م

حاسوب
احمد خضر صفاء .م.م

الخميس
مدرسي وكتاب منهج

القادر عبد مصطفى عمر .م.م

التربوي نفس علم
عبد  الحافظ عبد ذكرى .د.م

اللطيف

الوصفي االحصاء
محود الحميد عبد طه .د.م



االلكترونية الحاسبة مركز / كركوك جامعة
2022-2021 الدراسي العام / االولى المرحلة / األسبوعي المحاضرات جدول

المسائي /B كروب / الثاني / التربوية العلوم قسم / االنسانية للعلوم التربية كلية

6:25 – 5:355:40 – 4:404:45 – 3:453:50 – 2:452:55 – 2:00اليوم

االحد

االثنين

الثالثاء

االربعاء
الوصفي االحصاء

محود الحميد عبد طه .د.م

التربوي نفس علم
عبد  الحافظ عبد ذكرى .د.م

اللطيف

حاسوب
احمد خضر صفاء .م.م

مدرسي وكتاب منهج
القادر عبد مصطفى عمر .م.م

الخميس
التربوي نفس علم

عبد  الحافظ عبد ذكرى .د.م
اللطيف

الوصفي االحصاء
محود الحميد عبد طه .د.م

مدرسي وكتاب منهج
القادر عبد مصطفى عمر .م.م



االلكترونية الحاسبة مركز / كركوك جامعة
2022-2021 الدراسي العام / االولى المرحلة / األسبوعي المحاضرات جدول

الصباحي /A كروب / الثالث / التربوية العلوم قسم / االنسانية للعلوم التربية كلية

2:30 – 1:301:30 – 12:3012:30 – 11:3011:30 – 10:3010:30 – 9:309:30 – 8:30اليوم

االحد
العلمي البحث منهج

محمد الله عبد اريان.م
التربوي االرشاد

كامل حسين سلمى .د.م.أ
االستداللي االحصاء

سرحان قحطان جنان .د.م.أ
االستداللي االحصاء

سرحان قحطان جنان .د.م.أ

االثنين
االستداللي االحصاء

سرحان قحطان جنان .د.م.أ
التربوي االرشاد

كامل حسين سلمى .د.م.أ
العلمي البحث منهج

محمد الله عبد اريان.م

الثالثاء

االربعاء

الخميس



االلكترونية الحاسبة مركز / كركوك جامعة
2022-2021 الدراسي العام / االولى المرحلة / األسبوعي المحاضرات جدول

الصباحي /B كروب / الثالث / التربوية العلوم قسم / االنسانية للعلوم التربية كلية

2:30 – 1:301:30 – 12:3012:30 – 11:3011:30 – 10:3010:30 – 9:309:30 – 8:30اليوم

االحد
االستداللي االحصاء

سرحان قحطان جنان .د.م.أ
االستداللي االحصاء

سرحان قحطان جنان .د.م.أ
التربوي االرشاد

كامل حسين سلمى .د.م.أ
العلمي البحث منهج

محمد الله عبد اريان.م

االثنين
العلمي البحث منهج

محمد الله عبد اريان.م
االستداللي االحصاء

سرحان قحطان جنان .د.م.أ
التربوي االرشاد

كامل حسين سلمى .د.م.أ

الثالثاء

االربعاء

الخميس



االلكترونية الحاسبة مركز / كركوك جامعة
2022-2021 الدراسي العام / االولى المرحلة / األسبوعي المحاضرات جدول

المسائي / كروب /الثالث / التربوية العلوم قسم / االنسانية للعلوم التربية كلية

6:25 – 5:355:40 – 4:404:45 – 3:453:50 – 2:452:55 – 2:00اليوم

االحد
التربوي االرشاد

كامل حسين سلمى .د.م.أ
التربوي االرشاد

كامل حسين سلمى .د.م.أ
االستداللي االحصاء

سرحان قحطان جنان .د.م.أ
االستداللي االحصاء

سرحان قحطان جنان .د.م.أ

االثنين
العلمي البحث منهج

محمد الله عبد اريان.م
العلمي البحث منهج

محمد الله عبد اريان.م
االستداللي االحصاء

سرحان قحطان جنان .د.م.أ

الثالثاء

االربعاء

الخميس



االلكترونية الحاسبة مركز / كركوك جامعة
2022-2021 الدراسي العام / االولى المرحلة / األسبوعي المحاضرات جدول

الصباحي /A كروب / الرابع / التربوية العلوم قسم / االنسانية للعلوم التربية كلية

2:30 – 1:301:30 – 12:3012:30 – 11:3011:30 – 10:3010:30 – 9:309:30 – 8:30اليوم

االحد
وتقويم قياس

عباس محمد قحطان .م.م
وتقويم قياس

عباس محمد قحطان .م.م
التفكير تعليم

عثمان علي ليلى .م.م
المشاهدة

الله عبد يوسف الله عبد .م

االثنين
المشاهدة

الله عبد يوسف الله عبد .م
التفكير تعليم

عثمان علي ليلى .م.م
سلوك تعديل

حسن خليفه الكريم عبد .د.أ
سلوك تعديل

حسن خليفه الكريم عبد .د.أ

الثالثاء

االربعاء

التخرج بحثالخميس



االلكترونية الحاسبة مركز / كركوك جامعة
2022-2021 الدراسي العام / االولى المرحلة / األسبوعي المحاضرات جدول

الصباحي /B كروب / الرابع / التربوية العلوم قسم / االنسانية للعلوم التربية كلية

2:30 – 1:301:30 – 12:3012:30 – 11:3011:30 – 10:3010:30 – 9:309:30 – 8:30اليوم

االحد
المشاهدة

الله عبد يوسف الله عبد .م
المشاهدة

الله عبد يوسف الله عبد .م
وتقويم قياس

عباس محمد قحطان .م.م
وتقويم قياس

عباس محمد قحطان .م.م
التفكير تعليم

عثمان علي ليلى .م.م

االثنين
التفكير تعليم

عثمان علي ليلى .م.م
سلوك تعديل

حسن خليفه الكريم عبد .د.أ
سلوك تعديل

حسن خليفه الكريم عبد .د.أ

الثالثاء

االربعاء

التخرج بحثالخميس



االلكترونية الحاسبة مركز / كركوك جامعة
2022-2021 الدراسي العام / االولى المرحلة / األسبوعي المحاضرات جدول

الصباحي /C كروب / الرابع / التربوية العلوم قسم / االنسانية للعلوم التربية كلية

2:30 – 1:301:30 – 12:3012:30 – 11:3011:30 – 10:3010:30 – 9:309:30 – 8:30اليوم

االحد
التفكير تعليم

عثمان علي ليلى .م.م
التفكير تعليم

عثمان علي ليلى .م.م
المشاهدة

الله عبد يوسف الله عبد .م
المشاهدة

الله عبد يوسف الله عبد .م
وتقويم قياس

عباس محمد قحطان .م.م

االثنين
سلوك تعديل

حسن خليفه الكريم عبد .د.أ
سلوك تعديل

حسن خليفه الكريم عبد .د.أ
وتقويم قياس

عباس محمد قحطان .م.م

الثالثاء

االربعاء

تخرج بحثالخميس



االلكترونية الحاسبة مركز / كركوك جامعة
2022-2021 الدراسي العام / االولى المرحلة / األسبوعي المحاضرات جدول

المسائي / كروب /الرابع / التربوية العلوم قسم / االنسانية للعلوم التربية كلية

6:25 – 5:355:40 – 4:404:45 – 3:453:50 – 2:452:55 – 2:00اليوم

االحد
المشاهدة

الله عبد يوسف الله عبد .م
المشاهدة

الله عبد يوسف الله عبد .م
وتقويم قياس

عباس محمد قحطان .م.م
وتقويم قياس

عباس محمد قحطان .م.م

االثنين
التفكير تعليم

عثمان علي ليلى .م.م
التفكير تعليم

عثمان علي ليلى .م.م
سلوك تعديل

حسن خليفه الكريم عبد .د.أ
سلوك تعديل

حسن خليفه الكريم عبد .د.أ

الثالثاء

االربعاء

تخرج بحثالخميس



االلكترونية الحاسبة مركز / كركوك جامعة
2022-2021 الدراسي العام / صباحي )أ( شعبة االولى المرحلة / األسبوعي المحاضرات جدول

القرآن علوم قسم / التربية كلية
2:30 – 1:301:30 – 12:3012:30 – 11:3011:30 – 10:3010:30 – 9:309:30 – 8:30اليوم

االحد
التالوة

معتصم.م
وصرف نحو
وسام .د

الحديث
أمين .د

ــــــــــــــــــــــــ
وصرف نحو

معتصم .م

االثنين
التالوة

معتصم.م
وصرف نحو
وسام .د

الحديث
أمين .د

وصرف نحو
معتصم .م

الثالثاء
االربعاء
الخميس

االلكترونية الحاسبة مركز / كركوك جامعة
2022-2021 الدراسي العام / صباحي )ب( شعبة االولى المرحلة / األسبوعي المحاضرات جدول

القرآن علوم قسم / التربية كلية
2:30 – 1:301:30 – 12:3012:30 – 11:3011:30 – 10:3010:30 – 9:309:30 – 8:30اليوم

االحد
وصرف نحو
وسام .د

التالوة
معتصم.م

ـــــــــــــــ
الحديث

أمين .د
ـــــــــــــ

التالوة
معتصم.م

االثنين
وصرف نحو
وسام .د

التالوة
معتصم.م

وصرف نحو
وسام .د

الحديث
أمين .د

الثالثاء
االربعاء
الخميس



االلكترونية الحاسبة مركز / كركوك جامعة
2022-2021 الدراسي العام / مسائي االولى المرحلة / األسبوعي المحاضرات جدول

القرآن علوم قسم / التربية كلية

5:45- 4:555:00 -4:054:10 -3:353:40-2:452:50-2:00اليوم

االحد
تالوة

مصطفى .م.م
الحديث

سحر .م.م
وصرف نحو

مصطفى .م.م
تالوة

مصطفى .م.م

االثنين
وصرف نحو

مصطفى .م.م
الحديث

سحر .م.م
تالوة

مصطفى .م.م
وصرف نحو

مصطفى .م.م

الثالثاء

االربعاء

الخميس



االلكترونية الحاسبة مركز / كركوك جامعة
2022-2021 الدراسي العام /صباحي)أ( شعبة الثانية المرحلة / األسبوعي المحاضرات جدول

القرآن علوم قسم - التربية كلية
2:30 – 1:301:30 – 12:3012:30 – 11:3011:30 – 10:3010:30 – 9:309:30 – 8:30اليوم

االحد
وصرف نحو
محمد.د

االحوال فقه
عبدالستار.د

التالوة
معتصم.م

وصرف نحو
محمد.د

االحوال فقه
عبدالستار.د

االثنين
وصرف نحو
محمد.د

االحوال فقه
عبدالستار.د

التالوة
معتصم.م

ـــــــــــــــــــ
التالوة

معتصم.م
الثالثاء
االربعاء
الخميس

االلكترونية الحاسبة مركز / كركوك جامعة
2022-2021 الدراسي العام /صباحي) ب ( شعبة الثانية المرحلة / األسبوعي المحاضرات جدول

القرآن علوم قسم - التربية كلية
2:30 – 1:301:30 – 12:3012:30 – 11:3011:30 – 10:3010:30 – 9:309:30 – 8:30اليوم

االحد
االحوال فقه

عبدالستار.د
وصرف نحو
محمد.د

االحوال فقه
عبدالستار.د

التالوة
معتصم.م

وصرف نحو
محمد.د

االثنين
االحوال فقه

عبدالستار.د
وصرف نحو
محمد.د

ـــــــــــــــــــــ
التالوة

معتصم.م
ــــــــــــــــــــ

التالوة
معتصم.م

الثالثاء
االربعاء
الخميس



االلكترونية الحاسبة مركز / كركوك جامعة
2022-2021 الدراسي العام /مسائي الثانية المرحلة / األسبوعي المحاضرات جدول

القرآن علوم قسم -التربية كلية

5:45- 4:555:00 -4:054:10 -3:353:40-2:452:50-2:00اليوم

االحد
وصرف نحو

فريال .م.م
االحوال فقه

مصطفى .م.م
وصرف نحو

فريال .م.م
وصرف نحو

فريال .م.م
االحوال فقه

مصطفى .م.م

االثنين
التالوة

احمد.م.م
االحوال فقه

مصطفى .م.م
التالوة

احمد.م.م
التالوة

احمد.م.م

الثالثاء

االربعاء

الخميس



االلكترونية الحاسبة مركز / كركوك جامعة
2022-2021 الدراسي العام / ) أ ( شعبة الثالثة المرحلة / األسبوعي المحاضرات جدول

القرآن علوم قسم / التربية كلية
2:30 – 1:301:30 – 12:3012:30 – 11:3011:30 – 10:3010:30 – 9:309:30 – 8:30اليوم
االحد
االثنين

الثالثاء
التالوة

ثامر .د
النحو

شيماء.د
التالوة

ثامر .د
العقيدة

ريبوار .د

االربعاء
التالوة

ثامر .د
العقيدة

ريبوار .د
النحو

شيماء.د
الخميس

االلكترونية الحاسبة مركز / كركوك جامعة
2022-2021 الدراسي العام / )ب( شعبة الثالثة المرحلة / األسبوعي المحاضرات جدول

القرآن علوم قسم / التربية كلية
2:30 – 1:301:30 – 12:3012:30 – 11:3011:30 – 10:3010:30 – 9:309:30 – 8:30اليوم
االحد
االثنين

الثالثاء
النحو

شيماء.د
التالوة

ثامر .د
العقيدة

ريبوار .د
التالوة

ثامر .د

االربعاء
النحو

شيماء.د
التالوة

ثامر .د
العقيدة

ريبوار .د
الخميس



االلكترونية الحاسبة مركز / كركوك جامعة
2022-2021 الدراسي العام /  مسائي الثالثة المرحلة / األسبوعي المحاضرات جدول

القرآن علوم قسم - التربية كلية

5:45- 4:555:00 -4:054:10 -3:353:40-2:452:50-2:00اليوم

االحد
المادة اسم

التدريسي اسم

االثنين

الثالثاء
نحو

نورا .م.م
التالوة

ثامر .د
نحو

نورا .م.م
التالوة

ثامر .د

االربعاء
العقيدة

ريبوار .د
التالوة

ثامر .د
العقيدة

ريبوار .د

الخميس



االلكترونية الحاسبة مركز / كركوك جامعة
2022-2021 الدراسي العام / ) أ ( الرابعة المرحلة / األسبوعي المحاضرات جدول

القرآن علوم قسم - التربية كلية
2:30 – 1:301:30 – 12:3012:30 – 11:3011:30 – 10:3010:30 – 9:309:30 – 8:30اليوم
االحد
االثنين

الثالثاء
التالوة

اسماء .م.م
الفقه أصول

يونس .د
التالوة

اسماء .م.م
المشاهدة

غسان .م.م
النص تحليل

خالد .د

االربعاء
التالوة

اسماء .م.م
الفقه أصول

يونس .د
النص تحليل

خالد .د
المشاهدة

غسان .م.م
الخميس

االلكترونية الحاسبة مركز / كركوك جامعة
2022-2021 الدراسي العام / )ج - ب ( الرابعة المرحلة / األسبوعي المحاضرات جدول

القرآن علوم قسم - التربية كلية

2:30 – 1:301:30 – 12:3012:30 – 11:3011:30 – 10:3010:30 – 9:309:30 – 8:30اليوم
االحد
االثنين

الثالثاء
الفقه أصول

يونس .د
التالوة

اسماء .م.م
النص تحليل

خالد .د
التالوة

اسماء .م.م
المشاهدة

غسان .م.م

االربعاء
الفقه أصول

يونس .د
التالوة

اسماء .م.م
المشاهدة

غسان .م.م
النص تحليل

خالد .د
الخميس



االلكترونية الحاسبة مركز / كركوك جامعة
2022-2021 الدراسي العام / مسائي الرابعة المرحلة / األسبوعي المحاضرات جدول

القرآن علوم / التربية كلية

5:45- 4:555:00 -4:054:10 -3:353:40-2:452:50-2:00اليوم

االحد

االثنين

الثالثاء
تالوة

آالء .م.م
المشاهدة

غسان.م.م
تالوة

آالء .م.م
المشاهدة

غسان.م.م
تالوة

آالء .م.م

االربعاء
نص تحليل

افراح .م.م
الفقه اصول

نورا.م.م
نص تحليل

افراح .م.م
الفقه اصول

نورا.م.م

الخميس



االلكترونية الحاسبة مركز / كركوك جامعة
2022-2021 الدراسي العام / االولى المرحلة / األسبوعي المحاضرات جدول

الزراعية والمعدات المكننة قسم/الحويجة /الزراعة كلية

2:30 – 1:301:30 – 12:3012:30 – 11:3011:30 – 10:3010:30 – 9:309:30 – 8:30اليوم

)عملي( حقلية محاصيل مبادئاالحد
غازي جوان.م.م +بكر ساكار .م.م

انسان حقوق
ثائر اخالص .م.م

االثنين
)عملي( 1الحاسوب تطبيقات

مصطفى مارية م.م
1 إنكليزية لغة

ثائر اخالص .م.م
)عملي( زراعية ساحبات

احمد عمر.م.م +ي كاكه عامر .د .م.أ

الثالثاء
)حضوري(

)نظري( زراعية ساحبات
ي كاكه عامر .د

1رياضيات
احمد عمر .م.م

االربعاء
)حضوري(

)نظري( عامة فيزياء
حاتم سارة .م.م  

)عملي( التربة علم مبادئ
)عملي( عامة فيزياءناجي جهان .م.م + فهمي وائل .د 

دلشاد راويز .م.م+حاتم سارة م.م  

الخميس
)نظري( حقلية محاصيل مبادئ

بكر ساكار م.م
)نظري( التربة علم مبادئ
فهمي وائل .د 



االلكترونية الحاسبة مركز / كركوك جامعة
2022-2021 الدراسي العام / االولى المرحلة / األسبوعي المحاضرات جدول

الزراعية والمعدات المكننة قسم/الحويجة /الزراعة كلية

4:30 – 3:303:30 – 2:302:30 – 1:301:30 – 12:3012:30 – 11:3011:30 – 10:3010:30 – 9:309:30 – 8:30اليوم

االحد
)نظري( أراضي وتعديل تسوية

عبدالله وليد .م.م 
)عملي( أراضي وتعديل تسوية

جابر فاطمة .م.م+عبدالله وليد.م.م 
)نظري( نبات وقاية مبادئ
عباس فاضل .د

االثنين
)حضوري(

)نظري( سكون ميكانيك  
خضير واصف .م.م 

)عملي( سكون ميكانيك          
حاتم سارة.م.م+خضير واصف .م.م

)نظري( معادن          
خضير واصف .م.م          

)عملي( معادن
نوزاد انجي .م.م+خضير واصف .م.م

الثالثاء
)حضوري(

)نظري( الزراعية واالت معدات
جراد عبدالله .م.م

)عملي( الزراعية واالت معدات
احمد مصطفى .م.م+جراد عبدالله .م.م

)المرسم قاعة( صناعي رسم
راويز .م.م+جابر فاطمة م.م

االربعاء
)عملي( نبات وقاية مبادئ

حمد فراس م.م+ قادر فاضل .د.أ
2 إنكليزية لغة  
دلشاد راويز . م.م

)نظري( زراعي اقتصاد مبادئ
احمد عمر م.م

)عملي( زراعي اقتصاد مبادئ
احمد مصطفى .م.م+  احمد عمر م.م

الخميس
)حضوري(

2  ورشة
ابراهيم احمد .د.م+ حسين علي .د.م



االلكترونية الحاسبة مركز / كركوك جامعة
2022-2021 الدراسي العام / االولى المرحلة / األسبوعي المحاضرات جدول

الزراعية والمعدات المكننة قسم/الحويجة /الزراعة كلية

4:30 – 3:303:30 – 2:302:30 – 1:301:30 – 12:3012:30 – 11:3011:30 – 10:3010:30 – 9:309:30 – 8:30اليوم

السبت
)نظري( حيواني انتاج مكننة

عبدالله مراد .د.م
)نظري( وتسميد بذار معدات

جراد الله عبد .م.م + الله عبد مراد .د
)عملي( وتسميد بذار معدات

جراد الله عبد .م.م + الله عبد مراد .د

االحد
3 الحاسوب تطبيقات  

مصطفى مارية م.م
)عملي( وبزل ري

حيدر لزكين .م.م+فهمي وائل .د

 االثنين
)حضوري(

)نظري( تربة تهيئة معدات
ي كاكه عامر .د .م.أ

)عملي( تربة تهيئة معدات     
فهمي وائل .د.م +ي كاكه عامر .د .م.أ

الثالثاء
)حضوري(

)نظري( موائع ميكانيك
جابر فاطمة .م.م

)عملي( موائع ميكانيك
هاشم يوسف .م.م+جابر فاطمة .م.م

)نظري( حراري داينمك
جابر فاطمة .م.م

االربعاء
)نظري( وبزل ري
فهمي وائل .د 

)عملي( حيواني انتاج مكننة
)عملي( حراري داينمكنوزاد انجي .م.م +عبدالله مراد .د.م

يوسف .م.م+جابر فاطمة .م.م

الخميس



االلكترونية الحاسبة مركز / كركوك جامعة
2022-2021 الدراسي العام / االولى المرحلة / األسبوعي المحاضرات جدول

الزراعية والمعدات المكننة قسم/الحويجة /الزراعة كلية
4:30 – 3:303:30 – 2:302:30 – 1:301:30 – 12:3012:30 – 11:3011:30 – 10:3010:30 – 9:309:30 – 8:30اليوم

السبت
)نظري( زراعية ساحبات وتصليح صيانة

جراد عبدالله .م.م
)نظري( زراعية ساحبات كهربائية

عبدالله وليد .م.م
)نظري( زراعية مباني
عبدالله مراد .د

االحد
)نظري( اغذية تصنيع معدات
هاشم يوسف .م.م

)عملي( هيدروليكية ومنظومات معدات
هاشم يوسف .م.م

)عملي( ثقيلة ومعدات مكائن
عبدالله وليد .م.م+ ى كاكه عامر.د.م.أ

 االثنين
)حضوري(

4 الحاسوب تطبيقات
حاتم سارة .م.م+ناجي جهان .د.م

حضوري

تخرج بحث مشروع
حضوري

الثالثاء
)حضوري(

)عملي( اغذية تصنيع معدات
هاشم يوسف .م.م

)نظري( ثقيلة ومعدات مكائن
ى كاكه عامر.د.م.أ

)عملي( زراعية ساحبات وتصليح صيانة
جراد عبدالله .م.م

االربعاء
)نظري( هيدروليكية ومنظومات معدات

هاشم يوسف .م.م
)عملي( زراعية ساحبات كهربائية

حسن عمر.م.م+عبدالله وليد .م.م
)عملي( زراعية مباني

نوزاد انجي.م.م+الله مرادعبد   

الخميس



االلكترونية الحاسبة مركز / كركوك جامعة
2022-2021 الدراسي العام / االولى المرحلة / األسبوعي المحاضرات جدول

الزراعية والمعدات المكننة قسم/الحويجة /الزراعة كلية

8:30 – 7:307:30 – 6:306:30 – 5:305:30 – 4:304:30 – 3:303:30 – 2:30اليوم

االحد
)حضوري(

)عملي( عامة فيزياء
احمد مصطفى .م. م+حاتم سارة .م.م

)عملي( حقلية محاصيل مبادئ
ناجي جهان.د.م

االثنين
)حضوري(

)نظري( زراعية ساحبات
ي كاكه عامر .د

)عملي( زراعية ساحبات
احمد عمر.م.م +ي كاكه عامر .د 

1رياضيات
احمد عمر .م .م

حضوري

الثالثاء
)نظري( عامة فيزياء

حاتم سارة .م.م  
انسان حقوق

ثائر اخالص .م.م

)عملي( 1الحاسوب تطبيقاتاالربعاء
)عملي( التربة علم

ناجي جهان .م.م + فهمي وائل .د 
1 إنكليزية لغة

ثائر اخالص .م.م

الخميس
)نظري( التربة علم
فهمي وائل .د .م

)نظري( حقلية محاصيل مبادئ
ناجي جهان.م.م



االلكترونية الحاسبة مركز / كركوك جامعة
2022-2021 الدراسي العام / االولى المرحلة / األسبوعي المحاضرات جدول

الزراعية والمعدات المكننة قسم/الحويجة /الزراعة كلية

9:30 – 8:308:30 – 7:307:30 – 6:306:30 – 5:305:30 – 4:304:30 – 3:303:30 – 2:302:30 – 1:30اليوم

السبت
)عملي(نبات وقاية مبادئ

)نظري( الزراعية واالت معداتحمد فراس .م.م + عباس فاضل .د.أ
جراد عبدالله .م.م

)عملي( الزراعية واالت معدات
جراد عبدالله .م.م

)نظري( سكون ميكانيك
خضير واصف .م.م

االحد
)حضوري(

)المرسم قاعة( صناعي رسم
جابر فاطمة م.م

)نظري( زراعي اقتصاد مبادئ
)عملي( زراعي اقتصاد مبادئثائر اخالص.م.م

ثائر اخالص.م.م

االثنين
)حضوري(

)نظري( معادن 
)عملي( معادنخضير واصف .م.م

خضير واصف .م.م

)عملي( سكون ميكانيك
خضير واصف .م.م

الثالثاء

2  ورشة
حسين علي .د.م + ابراهيم احمد .د.م

حضوري

2 إنكليزية لغة
)الكتروني( دلشاد راويز . م.م

االربعاء
)نظري( نبات وقاية مبادئ
عباس فاضل .د

)نظري( أراضي وتعديل تسوية
عبدالله وليد .م.م

)عملي( أراضي وتعديل تسوية
وليدعبدالله.م.م

الخميس



االلكترونية الحاسبة مركز / كركوك جامعة
2022-2021 الدراسي العام / الصباحية الدراسة - االولى المرحلة / األسبوعي المحاضرات جدول

والصناعية الطبية النباتات قسم - الحويجة - الزراعة كلية

2:30 – 1:301:30 – 12:3012:30 – 11:3011:30 – 10:3010:30 – 9:309:30 – 8:30اليوم

االحد
حضوري

        )نظري( عضوية كيمياء            
حبيب حسين .د.م.أ  

          )عملي( عام نبات                
ساره .م.م + محمد حاتم .م.م 

جمال

          )نظري( عام نبات            
محمد حاتم .م.م

االثنين
حضوري

          )عملي( عضوية كيمياء           
سعد عمار .م + حبيب حسين .د.م.أ

الدين

  )عملي( التربة علم مبادئ            
محمد هبة .م.م      

 )نظري( التربة علم مبادئ        
محمد هبة .م.م   

الثالثاء
ألكتروني

)عملي( الحيواني اإلنتاج مبادئ         
مارية .م.م + الدين نور إلهام .م.أ    

مصطفى

   إنكليزية لغة    
/1تخصصية       
صوناي .د.م.أ     

حسن االربعاء
ألكتروني

اإلنسان حقوق
العامة والحريات

جعفر ديار .م.م

)نظري( الحيواني اإلنتاج مبادئ         
الدين نور إلهام .م.أ 

الخميس
ألكتروني

         الزراعي اإلقتصاد مبادئ          
ثائر إخالص .م.م

   رياضيات         
إخالص .م.م   

ثائر



االلكترونية الحاسبة مركز / كركوك جامعة
2022-2021 الدراسي العام / المسائية الدراسة - االولى المرحلة / األسبوعي المحاضرات جدول

والصناعية الطبية النباتات قسم - الحويجة - الزراعة كلية

2:30 – 1:301:30 – 12:3012:30 – 11:3011:30 – 10:3010:30 – 9:309:30 – 8:30اليوم

االحد
حضوري

        )عملي( عام نبات                 
سبهان نايف .م.م      

             )نظري( عام نبات              
سبهان نايف .م.م

   )نظري( عضوية كيمياء          
الدين سعد عمار .م              

االثنين
حضوري

 )عملي( التربة علم مبادئ            
محمد هبة .م.م  

      )نظري( التربة علم مبادئ             
محمد هبة .م.م

    )عملي( عضوية كيمياء          
الدين سعد عمار .م    

الثالثاء
ألكتروني

    )عملي( حيواني إنتاج مبادئ      
مارية .م.م + نورالدين الهام .م.أ

مصطفى

اإلنسان حقوق
العامة والحريات

ثائر إخالص .م.م

االربعاء
ألكتروني

 )نظري( حيواني إنتاج مبادئ        
نورالدين الهام .م.أ   

  إنكليزية لغة      
 /1تخصصية       

إخالص .م.م    
ثائر الخميس

ألكتروني
       زراعي إقتصاد مبادئ            

ثائر إخالص .م.م
    رياضيات       
ثائر إخالص .م.م



االلكترونية الحاسبة مركز / كركوك جامعة
2022-2021 الدراسي العام / الصباحية الدراسة - الثانية المرحلة / األسبوعي المحاضرات جدول

والصناعية الطبية النباتات قسم - الحويجة - الزراعة كلية

2:30 – 1:301:30 – 12:3012:30 – 11:3011:30 – 10:3010:30 – 9:309:30 – 8:30اليوم

االحد
حضوري

             )عملي( نبات تشريح                
أسامة .م.م + الله فيض سميرة .د.م 

صالح

       )نظري( نبات تصنيف            
ناظم أزنور .م.م

       )عملي( نبات تصنيف         
أسامة .م.م + ناظم أزنور .م.م

صالح
االثنين

حضوري
           )نظري( نبات تشريح             

الله فيض سميرة .د.م

وعطرية طبية نباتات إنتاج     
.م.م + بكر ساكار .م.م     )عملي(

محمد مهند

وعطرية طبية نباتات إنتاج
بكر ساكار .م.م )نظري(

الثالثاء
ألكتروني

          )عملي( تحليلية كيمياء               
هيفاء .م.م + حبيب حسين .د.م.أ     

محمد

      /2الحاسوب في تطبيقات         
جعفر ديار .م.م 

االربعاء
ألكتروني

      )نظري(حقلية محاصيل مبادئ       
حسن ساره .م.م 

      )نظري( تحليلية كيمياء          
حبيب حسين .د.م.أ

      )نظري( إحيائية تقانات        
صالح إبراهيم أحمد .د.م

الخميس
ألكتروني

             )عملي( إحيائية تقانات          
هبة .م.م + صالح إبراهيم أحمد .د.م

عدنان

)عملي( حقلية محاصيل مبادئ        
نايف .م.م + حسن ساره .م.م  

سبهان



االلكترونية الحاسبة مركز / كركوك جامعة
2022-2021 الدراسي العام / المسائية الدراسة - الثانية المرحلة / األسبوعي المحاضرات جدول

والصناعية الطبية النباتات قسم - الحويجة - الزراعة كلية

2:30 – 1:301:30 – 12:3012:30 – 11:3011:30 – 10:3010:30 – 9:309:30 – 8:30اليوم

االحد
حضوري

      )عملي( نبات تصنيف            
صالح أسامة .م.م    

       )نظري( نبات تصنيف              
صالح أسامة .م.م    

        )نظري( نبات تشريح           
حمد أحمد .د.م.أ

االثنين
حضوري

وعطرية طبية نباتات إنتاج
محمد مهند .م.م )عملي(

وعطرية طبية نباتات إنتاج     
محمد مهند .م.م )نظري(

        )عملي( نبات تشريح            
حمد أحمد .د.م.أ

الثالثاء
ألكتروني

      )عملي( تحليلية كيمياء         
محمد هبفاء .م.م  

       )نظري( تحليلية كيمياء           
محمد هبفاء .م.م 

االربعاء
ألكتروني

      )نظري( إحيائية تقانات         
عدنان هبة .م.م 

    )عملي( إحيائية تقانات                
عدنان هبة .م.م     

  /2الحاسوب في تطبيقات           
حسن ساره .م.م       

الخميس
ألكتروني

حقلية محاصيل مبادئ      
تحسين سوزان .م.م   )نظري(

)عملي( حقلية محاصيل مبادئ        
تحسين سوزان .م.م      



االلكترونية الحاسبة مركز / كركوك جامعة
2022-2021 الدراسي العام / الثالثة المرحلة / األسبوعي المحاضرات جدول

والصناعية الطبية النباتات قسم - الحويجة - الزراعة كلية

2:30 – 1:301:30 – 12:3012:30 – 11:3011:30 – 10:3010:30 – 9:309:30 – 8:30اليوم

االحد
حضوري

         )عملي( نبات وراثة               
إسراء .م.م + خليل خالد .د.أ  

قيصر

التجارب وتحليل تصميم       
إبراهيم محمد .د.م.أ )نظري(

)عملي( النبات وإكثار مشاتل        
ساره .م.م + سامي هدى .م.م    

جمال
االثنين

حضوري
   )نظري( النبات وإكثار مشاتل     

سامي هدى .م.م

)عملي( التجارب وتحليل تصميم      
أياد .د.م + إبراهيم محمد .د.م.أ  

محمد

      )نظري( نبات وراثة               
خليل خالد .د.أ    

الثالثاء
ألكتروني

)عملي( ألياف محاصيل        
نايف .م.م + تحسين سوزان.م.م

سبهان

   )نظري( إقتصادية حشرات          
عباس فاضل .د.أ    

االربعاء
ألكتروني

النبات وتغذية التربة خصوبة
خلف إبراهيم أحمد .م.م )عملي(

النبات وتغذية التربة خصوبة
خلف إبراهيم أحمد .م.م )نظري(

   )نظري( جزيئي بايولوجي         
حمد أحمد .د.م.أ   

الخميس
ألكتروني

    )عملي( إقتصادية حشرات         
حمد فراس .م.م + عباس فاضل .د.أ

    )عملي( جزيئي بايولوجي            
حاتم .م.م + حمد أحمد .د.م.أ    

محمد

     )نظري( ألياف محاصيل          
تحسين سوزان.م.م    



االلكترونية الحاسبة مركز / كركوك جامعة
2022-2021 الدراسي العام / الرابعة المرحلة / األسبوعي المحاضرات جدول

والصناعية الطبية النباتات قسم - الحويجة - الزراعة كلية

2:30 – 1:301:30 – 12:3012:30 – 11:3011:30 – 10:3010:30 – 9:309:30 – 8:30اليوم

االحد
حضوري

)نظري( البذور تكنولوجيا            
ناظم أزنور .م.م    

 )عملي( التبوغ وتكنولوجيا إنتاج     
شبيب المعين عبد .د.م.أ     

الطبيعية والنواتج األيض    
شبيب المعين عبد .د.م.أ )نظري(

االثنين
حضوري

التبوغ وتكنولوجيا إنتاج   
شبيب المعين عبد .د.م.أ )نظري(

     )عملي( البذور تكنولوجيا           
سامي هدى .م.م + ناظم أزنور .م.م 

)عملي( الطبيعية والنواتج األيض   
شبيب المعين عبد .د.م.أ

الثالثاء
ألكتروني

        )عملي( فاكهة إنتاج             
ساره .م.م + محمد مهند .م.م   

جمال

 )عملي( وسكرية زيتية محاصيل     
نايف .م.م + تحسين سوزان .م.م  

سبهان

االربعاء
ألكتروني

         )نظري( فاكهة إنتاج           
محمد مهند .م.م

          )نظري( نحل تربية               
عباس فاضل .د.أ  

الخميس
ألكتروني

وسكرية زيتية محاصيل      
تحسين سوزان .م.م )نظري(

        )عملي( نحل تربية                  
فراس .م.م + عباس فاضل .د.أ    

حمد

التخرج مشروع



االلكترونية الحاسبة مركز / كركوك جامعة
2022-2021 الدراسي العام / االولى المرحلة / األسبوعي المحاضرات جدول

- أ - شعبة السياسية العلوم قسم - القانون كلية

2:30 – 1:301:30 – 12:3012:30 – 11:3011:30 – 10:3010:30 – 9:309:30 – 8:30اليوم

االحد
             الدولية العالقات تاريخ

) اشرف نبيل د.م (
(والدستورية السياسية االنظمة

)فاضل هبة م.م
(        السياسة علم الى المدخل
) عدنان قحطان د.أ

(        السياسة علم الى المدخل
) عدنان قحطان د.أ

(            الدولية العالقات تاريخاالثنين
) اشرف نبيل د.م 

(        السياسة علم الى المدخل
) عدنان قحطان د.أ

(والدستورية السياسية االنظمة
)فاضل هبة م.م

(والدستورية السياسية االنظمة
)فاضل هبة م.م

الثالثاء

االربعاء

الخميس

االلكترونية الحاسبة مركز / كركوك جامعة
2022-2021 الدراسي العام / االولى المرحلة / األسبوعي المحاضرات جدول

-ب- شعبة السياسية العلوم قسم - القانون كلية
2:30 – 1:301:30 – 12:3012:30 – 11:3011:30 – 10:3010:30 – 9:309:30 – 8:30اليوم

(والدستورية السياسية االنظمةاالحد
)فاضل هبة م.م

(            الدولية العالقات تاريخ
) اشرف نبيل د.م 

(        السياسة علم الى المدخل
) مرير صدام د.م.أ

(        السياسة علم الى المدخل
) مرير صدام د.م.أ

(والدستورية السياسية االنظمةاالثنين
)فاضل هبة م.م

(والدستورية السياسية االنظمة
)فاضل هبة م.م

(            الدولية العالقات تاريخ
) اشرف نبيل د.م 

(        السياسة علم الى المدخل
) مرير صدام د.م.أ

الثالثاء

االربعاء

الخميس



االلكترونية الحاسبة مركز / كركوك جامعة
2022-2021 الدراسي العام / االولى المرحلة / األسبوعي المحاضرات جدول

الصباحية الدراسة / القانون قسم / السياسية والعلوم القانون كلية

- أ - شعبة

2:30 – 1:301:30 – 12:3012:30 – 11:3011:30 – 10:3010:30 – 9:309:30 – 8:30اليوم

االحد

االثنين

الثالثاء

فوزي .د /الدستوري.قفوزي .د /الدستوري.قحسن احمد .د/قانون مدخلاالربعاء

فوزي .د /الدستوري.قحسن احمد .د/قانون مدخلحسن احمد .د/قانون مدخلالخميس

- ب - شعبة

2:31 – 1:311:30 – 12:3112:30 – 11:3111:30 – 10:3110:30 – 9:319:30 – 8:30اليوم

االحد

االثنين

الثالثاء

حسن احمد .د/قانون مدخلهاشم .د /الدستوري.قهاشم .د /الدستوري.قاالربعاء

حسن احمد .د/قانون مدخلحسن احمد .د/قانون مدخلهاشم .د /الدستوري.قالخميس

- ج - شعبة

2:32 – 1:321:30 – 12:3212:30 – 11:3211:30 – 10:3210:30 – 9:329:30 – 8:30اليوم

االحد

االثنين

الثالثاء

كول صون .م.م /قانون مدخلكول صون .م.م /قانون مدخلعكاب .د /الدستوري .قاالربعاء

كول صون .م.م /قانون مدخلعكاب .د /الدستوري .قكول صون .م.م /قانون مدخلالخميس

- د - شعبة

2:33 – 1:331:30 – 12:3312:30 – 11:3311:30 – 10:3310:30 – 9:339:30 – 8:30اليوم

االحد

االثنين

الثالثاء

باسم .د /الدستوري .قباسم .د /الدستوري .قكول صون .م.م /قانون مدخلاالربعاء

باسم .د /الدستوري .قكول صون .م.م /قانون مدخلكول صون .م.م /قانون مدخلالخميس

القسم رئيس

عليوي خلف زياد .د .م .أ



2:30 – 1:301:30 – 12:3012:30 – 11:3011:30 – 10:3010:30 – 9:309:30 – 8:30اليوم

Analytical Chemistry A           

ن برهان الدين. د.م هيمي 

Analytical Chemistry A           

ن برهان الدين. د.م هيمي 

Human Biology A                   

خمائل. د.م.د محسن دحام ا.م.ا  

ن  ا ة كمال. د.م.جسي  امي 

Human Biology A                  

خمائل. د.م.د محسن دحام ا.م.ا  

ن  ا ة كمال. د.م.جسي  امي 

Human Biology B                     

خمائل. د.م.د محسن دحام ا.م.ا  

ن  ا ة كمال. د.م.جسي  امي 

Human Biology B                     

خمائل. د.م.د محسن دحام ا.م.ا  

ن  ا ة كمال. د.م.جسي  امي 

Analytical Chemistry B        د.م . 

ن برهان الدين هيمي 

Analytical Chemistry B            

ن برهان الدين. د.م هيمي 

8:30 – 10:0010:00 – 11:3011:30 – 1:001:00 – 2:30

Computer Science I Lab A م.م . 

احمد رعد/ طه درويش 

Computer Science I Lab B م.م . 

احمد رعد/ طه درويش 

Computer Science I Lab C م.م . 

احمد رعد/ طه درويش 

Computer Science I Lab D م.م . 

احمد رعد/ طه درويش 

8:30 – 9:309:30 – 10:3010:30 – 11:3011:30 – 12:3012:30 – 1:301:30 – 2:30

Medical Terminology A              

محمد طلعت. د.ا 

Medical Terminology A              

محمد طلعت. د.ا 

Principles of Parmacy Practice 

A ن نهال. م نيفي 

Principles of Parmacy Practice 

A ن نهال. م نيفي 

Principles of Parmacy Practice 

B ن نهال. م نيفي 

Principles of Parmacy Practice 

B ن نهال. م نيفي 
Medical Terminology B               

محمد طلعت. د.ا

Medical Terminology B               

محمد طلعت. د.ا

8:30 – 10:0010:00 – 11:3011:30 – 1:001:00 – 2:30

Human Biology Lab A  د.م.ا  

ن. د.م.محسن دحام ا خمائل جسي    

ة كمال . د.م.ا دنيا محمود/ امي   

جانان جبار بكلوريوس/ماجستي  

Analytical Chemistry Lab A   

ن برهان الدين . د.م زينب/ هيمي   

وسن صاحب/ نور مقداد/عدنان 

Analytical Chemistry Lab B   

ن برهان الدين . د.م زينب/ هيمي   

وسن صاحب/ نور مقداد/عدنان 

Analytical Chemistry Lab C   

ن برهان الدين . د.م زينب/ هيمي   

وسن صاحب/ نور مقداد/عدنان 

Analytical Chemistry Lab D   

ن برهان الدين . د.م زينب/ هيمي   

وسن صاحب/ نور مقداد/عدنان 

Human Biology Lab B  د.م.ا  

ن. د.م.محسن دحام ا خمائل جسي    

ة كمال . د.م.ا دنيا محمود/ امي   

جانان جبار بكلوريوس/ماجستي  

Human Biology Lab C  د.م.ا  

ن. د.م.محسن دحام ا خمائل جسي    

ة كمال . د.م.ا دنيا محمود/ امي   

جانان جبار بكلوريوس/ماجستي  

Human Biology Lab D  د.م.ا  

ن. د.م.محسن دحام ا خمائل جسي    

ة كمال . د.م.ا دنيا محمود/ امي   

جانان جبار بكلوريوس/ماجستي  

الخميس

ونية/ جامعة كركوك  مركز الحاسبة االلكير

ات األسبوعي   2022-2021العام الدراسي / المرحلة االوىل / جدول المحاضن

كلية الصيدلة

االحد

االربعاء

ن االثني 

الثالثاء



2:30 – 1:301:30 – 12:3012:30 – 11:3011:30 – 10:3010:30 – 9:309:30 – 8:30اليوم

ياالحد
 
ون يالكتر

 
ون يالكتر

 
ون يالكتر

 
ون يالكتر

 
ون يالكتر

 
ون الكتر

االثني  
رياضيات

م محمود شاكر خض .م

رياضيات

م محمود شاكر خض .م

اسس الهندسة الكهربائية

م يشار.م

اسس الهندسة الكهربائية

م يشار.م
ميكانيك هندسي

م احمد شحاذة.م
ميكانيك هندسي

م احمد شحاذة.م

الثالثاء
الرسم الهندسي 

م مصطف .م

الرسم الهندسي 

م مصطف .م

الرسم الهندسي 

م مصطف .م

برمجة الحاسبة

زينب. م.م

برمجة الحاسبة

زينب. م.م

(تقنيات رقمية+كهربائية)مختتر 

صباح. د+ نجم الدين . د

االربعاء
ونية ياء االلكتر الفت  

عمر نصيف جاسم. م.م

ونية ياء االلكتر الفت  

عمر نصيف جاسم. م.م

(تقنيات رقمية+كهربائية)مختتر 

صباح. د+ نجم الدين . د

(تقنيات رقمية+كهربائية)مختتر 

صباح. د+ نجم الدين . د

(تقنيات رقمية+كهربائية)مختتر 

صباح. د+ نجم الدين . د

الخميس
اسس الهندسة الكهربائية

م يشار.م

اسس الهندسة الكهربائية

م يشار.م

رياضيات

م محمود شاكر خض .م

رياضيات

م محمود شاكر خض .م

تقنيات رقمية

صبا فاضل احمد. م

تقنيات رقمية

صبا فاضل احمد. م

ونية/ جامعة كركوك  مركز الحاسبة االلكتر

ات األسبوعي   2022-2021العام الدراسي / المرحلة االوىل / جدول المحاض 

هندسة كهربائية/  كلية الهندسة 



2:30 – 1:301:30 – 12:3012:30 – 11:3011:30 – 10:3010:30 – 9:309:30 – 8:30اليوم

ياالحد
 
ون يالكتر

 
ون يالكتر

 
ون يالكتر

 
ون يالكتر

 
ون يالكتر

 
ون الكتر

االثني  
اسس الهندسة الكهربائية

م يشار.م

اسس الهندسة الكهربائية

م يشار.م
ميكانيك هندسي

م احمد شحاذة.م
ميكانيك هندسي

م احمد شحاذة.م

رياضيات

م محمود شاكر خض .م

رياضيات

م محمود شاكر خض .م

الثالثاء
ونية ياء االلكتر الفت  

عمر نصيف جاسم. م.م

ونية ياء االلكتر الفت  

عمر نصيف جاسم. م.م

(تقنيات رقمية+كهربائية)مختتر 

صباح. د+ نجم الدين . د

(تقنيات رقمية+كهربائية)مختتر 

صباح. د+ نجم الدين . د

(تقنيات رقمية+كهربائية)مختتر 

صباح. د+ نجم الدين . د

(تقنيات رقمية+كهربائية)مختتر 

صباح. د+ نجم الدين . د

االربعاء
الرسم الهندسي 

م مصطف .م

الرسم الهندسي 

م مصطف .م

الرسم الهندسي 

م مصطف .م

برمجة الحاسبة

زينب. م.م

برمجة الحاسبة

زينب. م.م

الخميس
تقنيات رقمية

صبا فاضل احمد. م

تقنيات رقمية

صبا فاضل احمد. م

اسس الهندسة الكهربائية

م يشار.م

اسس الهندسة الكهربائية

م يشار.م

رياضيات

م محمود شاكر خض .م

رياضيات

م محمود شاكر خض .م

ونية/ جامعة كركوك  مركز الحاسبة االلكتر

ات األسبوعي   2022-2021العام الدراسي / المرحلة االوىل / جدول المحاض 

هندسة كهربائية/  كلية الهندسة 



2:30 – 1:301:30 – 12:3012:30 – 11:3011:30 – 10:3010:30 – 9:309:30 – 8:30اليوم

ياالحد
 
ون يالكتر

 
ون يالكتر

 
ون يالكتر

 
ون يالكتر

 
ون يالكتر

 
ون الكتر

ميكانيك هندسياالثني  

م احمد شحاذة.م
ميكانيك هندسي

م احمد شحاذة.م

رياضيات

م محمود شاكر خض .م

رياضيات

م محمود شاكر خض .م

اسس الهندسة الكهربائية

م يشار.م

اسس الهندسة الكهربائية

م يشار.م

الثالثاء
(تقنيات رقمية+كهربائية)مختتر 

صباح. د+ نجم الدين . د

برمجة الحاسبة

زينب. م.م

برمجة الحاسبة

زينب. م.م

ونية ياء االلكتر الفت  

عمر نصيف جاسم. م.م

ونية ياء االلكتر الفت  

عمر نصيف جاسم. م.م

االربعاء
(تقنيات رقمية+كهربائية)مختتر 

صباح. د+ نجم الدين . د

(تقنيات رقمية+كهربائية)مختتر 

صباح. د+ نجم الدين . د

(تقنيات رقمية+كهربائية)مختتر 

صباح. د+ نجم الدين . د

الرسم الهندسي 

م مصطف .م

الرسم الهندسي 

م مصطف .م

الرسم الهندسي 

م مصطف .م

الخميس
رياضيات

م محمود شاكر خض .م

رياضيات

م محمود شاكر خض .م

تقنيات رقمية

صبا فاضل احمد. م

تقنيات رقمية

صبا فاضل احمد. م

اسس الهندسة الكهربائية

م يشار.م

اسس الهندسة الكهربائية

م يشار.م

ونية/ جامعة كركوك  مركز الحاسبة االلكتر

ات األسبوعي   2022-2021العام الدراسي / المرحلة االوىل / جدول المحاض 

هندسة كهربائية/  كلية الهندسة 



القاعة- الشعبة االيام

1ش
. د/ مبادئ ادارة االعمال 

يونس

. د/ مبادئ ادارة االعمال 

يونس

. م.م/ مبادئ المحاسبة 

وسام خلف

. م.م/ مبادئ المحاسبة 

وسام خلف

2ش 
. م.م/ مبادئ المحاسبة 

وسام خلف

. م.م/ مبادئ المحاسبة 

وسام خلف

. د/ مبادئ ادارة االعمال 

يونس

. د/ مبادئ ادارة االعمال 

يونس

االثنين

الثالثاء

االربعاء

الخميس

القاعة- الشعبة االيام

7ق- 1ش 
. د.م.ا/ محاسبة المتوسطة 

تانيا قادر

. د.م.ا/ محاسبة المتوسطة 

تانيا قادر

ساجر . م.م/ موارد البشرية 

صالح

ساجر . م.م/ موارد البشرية 

صالح

ساجر . م.م/ موارد البشرية 

صالح

8ق - 2ش
ساجر . م.م/ موارد البشرية 

صالح

ساجر . م.م/ موارد البشرية 

صالح
محاسبة المتوسطةمحاسبة المتوسطة

ساجر . م.م/ موارد البشرية 

صالح

7ق- 3ش 
. د.م.ا/ محاسبة المتوسطة 

تانيا قادر

. د.م.ا/ محاسبة المتوسطة 

تانيا قادر

ساجر . م.م/ موارد البشرية 

صالح

ساجر . م.م/ موارد البشرية 

صالح

ساجر . م.م/ موارد البشرية 

صالح
 

8ق - 4ش
ساجر . م.م/ موارد البشرية 

صالح

ساجر . م.م/ موارد البشرية 

صالح

. د.م.ا/ محاسبة المتوسطة 

تانيا قادر

. د.م.ا/ محاسبة المتوسطة 

تانيا قادر
 

ساجر . م.م/ موارد البشرية 

صالح

القاعة- الشعبة االيام

5ق - 1ش 
. م.م/ االدارة المالية 

ياسمين ممدح

. م.م/ االدارة المالية 

ياسمين ممدح

. م.م/ محاسبة التكاليف

بشرى ابراهيم

. م/ االدرة االستراتيجية

هشام عبدهللا

. م/ االدرة االستراتيجية

هشام عبدهللا

االدرة االستراتيجيةاالدرة االستراتيجية6ق  - 2ش 
. م.م/ االدارة المالية 

ياسمين ممدح

. م.م/ االدارة المالية 

ياسمين ممدح

. م.م/ محاسبة التكاليف

بشرى ابراهيم

. م.م/ محاسبة التكاليف

بشرى ابراهيم

  9ق - 3ش 
. م.م/ محاسبة التكاليف

بشرى ابراهيم

. م.م/ محاسبة التكاليف

بشرى ابراهيم

. م/ االدرة االستراتيجية

هشام عبدهللا

. م.م/ االدارة المالية 

ياسمين ممدح

5ق - 1ش 
. م/ االدرة االستراتيجية

هشام عبدهللا

. م.م/ االدارة المالية 

ياسمين ممدح

. م.م/ محاسبة التكاليف

بشرى ابراهيم

. م.م/ محاسبة التكاليف

بشرى ابراهيم

6ق  - 2ش 
. م.م/ محاسبة التكاليف

بشرى ابراهيم

. م/ االدرة االستراتيجية

هشام عبدهللا

. م.م/ االدارة المالية 

ياسمين ممدح

  9ق - 3ش 
. م.م/ االدارة المالية 

ياسمين ممدح

. م.م/ االدارة المالية 

ياسمين ممدح

. م.م/ محاسبة التكاليف

بشرى ابراهيم

. م/ االدرة االستراتيجية

هشام عبدهللا

. م/ االدرة االستراتيجية

هشام عبدهللا

القاعة- الشعبة االيام

7ق - 1ش 
. م.ا/ ادارة االنتاج

سوزان عبدالغني

. م.ا/ ادارة االنتاج

سوزان عبدالغني

. م.م/ االدارة الدولية

زياد بكر

8ق  - 2ش 
. م.ا/ ادارة االنتاج

سوزان عبدالغني

. م.م/ االدارة الدولية

زياد بكر

. م.م/ االدارة الدولية

زياد بكر

  10ق - 3ش 
. م.م/ االدارة الدولية

زياد بكر

. م.م/ االدارة الدولية

زياد بكر

. م.ا/ ادارة االنتاج

سوزان عبدالغني

. م.ا/ ادارة االنتاج

سوزان عبدالغني

7ق - 1ش 
. م.م/ االدارة الدولية

زياد بكر

. م.م/ االدارة الدولية

زياد بكر

. م.ا/ ادارة االنتاج

سوزان عبدالغني

8ق  - 2ش 
. م.ا/ ادارة االنتاج

سوزان عبدالغني

. م.ا/ ادارة االنتاج

سوزان عبدالغني

. م.م/ االدارة الدولية

زياد بكر

  10ق - 3ش 
. م.ا/ ادارة االنتاج

سوزان عبدالغني

. م.م/ االدارة الدولية

زياد بكر

1:30 – 2:30

الثالثاء

االربعاء

الدراســة الصباحيــة-املرحلــة االوىل 

الوقت 
8:30 – 9:309:30 – 10:3010:30 – 11:3011:30 – 12:3012:30 – 1:30

12:30 – 1:301:30 – 2:30

االربعاء

الخميس

الدراســة الصباحيــة-املرحلــة الرابعــة 

1:30 – 2:30

االحد

االثنين 

الدراســة الصباحيــة-املرحلــة الثالثــة 
الوقت 

8:30 – 9:309:30 – 10:3010:30 – 11:3011:30 – 12:30

االحد

الدراســة الصباحيــة-املرحلــة الثانيــة 
الوقت 

8:30 – 9:309:30 – 10:3010:30 – 11:3011:30 – 12:3012:30 – 1:30

الوقت 
8:30 – 9:309:30 – 10:3010:30 – 11:3011:30 – 12:3012:30 – 1:301:30 – 2:30

مركز الحاسبة االلكترونية/ جامعة كركوك 

2022-2021العام الدراسي / جدول المحاضرات األسبوعي  

الدراسة الصباحية / قسم ادارة االعمال / كلية االدارة واالقتصاد 



القاعة- الشعبة االيام

1ش 
       مبادئ ادارة االعمال    

حسن اكبر. م.      م

       مبادئ ادارة االعمال    

حسن اكبر. م.      م

           مبادئ المحاسبة     

براء بزاوي. م.م

           مبادئ المحاسبة    

براء بزاوي. م.م

1ش
           مبادئ المحاسبة    

براء بزاوي. م. م

    مبادئ المحاسبة    

براء بزاوي. م.م

       مبادئ ادارة االعمال   

عبدالعزيز محمد.       د

       مبادئ ادارة االعمال   

عبدالعزيز محمد.        د

القاعة- الشعبة االيام

7ق- 1ش 
. د.م.ا/ محاسبة المتوسطة 

تانيا قادر

. د.م.ا/ محاسبة المتوسطة 

تانيا قادر

محمد . م.م/ موارد البشرية

خورشيد

محمد . م.م/ موارد البشرية

خورشيد

محمد . م.م/ موارد البشرية

خورشيد

8ق - 2ش
محمد . م.م/ موارد البشرية

خورشيد

محمد . م.م/ موارد البشرية

خورشيد

. د.م.ا/ محاسبة المتوسطة 

تانيا قادر

. د.م.ا/ محاسبة المتوسطة 

تانيا قادر

محمد . م.م/ موارد البشرية

خورشيد

7ق- 3ش 
. د.م.ا/ محاسبة المتوسطة 

تانيا قادر

. د.م.ا/ محاسبة المتوسطة 

تانيا قادر

محمد . م.م/ موارد البشرية

خورشيد

محمد . م.م/ موارد البشرية

خورشيد

محمد . م.م/ موارد البشرية

خورشيد

8ق - 4ش
محمد . م.م/ موارد البشرية

خورشيد

محمد . م.م/ موارد البشرية

خورشيد

. د.م.ا/ محاسبة المتوسطة 

تانيا قادر

. د.م.ا/ محاسبة المتوسطة 

تانيا قادر

محمد . م.م/ موارد البشرية

خورشيد

القاعة- الشعبة االيام

5ق - 1ش 
. م.م/ االدارة المالية

مروة عبدهللا

. م.م/ االدارة المالية

مروة عبدهللا

. م.م/ محاسبة التكاليف 

براء بزاوي

/ االدارة االستراتيجية 

عبدالعزيز محمد. د

/ االدارة االستراتيجية 

عبدالعزيز محمد. د

6ق  - 2ش 
/ االدارة االستراتيجية 

عبدالعزيز محمد. د

/ االدارة االستراتيجية 

عبدالعزيز محمد. د

. م.م/ االدارة المالية

مروة عبدهللا

. م.م/ محاسبة التكاليف 

براء بزاوي

. م.م/ محاسبة التكاليف 

براء بزاوي

  9ق - 3ش 
. م.م/ محاسبة التكاليف 

براء بزاوي

. م.م/ محاسبة التكاليف 

براء بزاوي

/ االدارة االستراتيجية 

عبدالعزيز محمد. د
 

. م.م/ االدارة المالية

مروة عبدهللا

5ق - 1ش 
/ االدارة االستراتيجية 

عبدالعزيز محمد. د

. م.م/ االدارة المالية

مروة عبدهللا

. م.م/ محاسبة التكاليف 

براء بزاوي

. م.م/ محاسبة التكاليف 

براء بزاوي

6ق  - 2ش 
. م.م/ محاسبة التكاليف 

براء بزاوي

. م.م/ محاسبة التكاليف 

براء بزاوي

/ االدارة االستراتيجية 

عبدالعزيز محمد. د

. م.م/ االدارة المالية

مروة عبدهللا

  9ق - 3ش 
. م.م/ االدارة المالية

مروة عبدهللا

. م.م/ االدارة المالية

مروة عبدهللا

. م.م/ محاسبة التكاليف 

براء بزاوي

/ االدارة االستراتيجية 

عبدالعزيز محمد. د

/ االدارة االستراتيجية 

عبدالعزيز محمد. د

القاعة- الشعبة االيام

7ق - 1ش 
. م.م/ ادارة االنتاج 

محمد سداد

. م.م/ ادارة االنتاج 

محمد سداد

/ االدارة الدولية

زياد بكر. م.م

8ق  - 2ش 
. م.م/ ادارة االنتاج 

محمد سداد

/ االدارة الدولية

زياد بكر. م.م

/ االدارة الدولية

زياد بكر. م.م

  10ق - 3ش 
/ االدارة الدولية

زياد بكر. م.م

/ االدارة الدولية

زياد بكر. م.م
. م.م/ ادارة االنتاج 

محمد سداد

. م.م/ ادارة االنتاج 

محمد سداد

7ق - 1ش 
/ االدارة الدولية

زياد بكر. م.م

/ االدارة الدولية

زياد بكر. م.م
. م.م/ ادارة االنتاج 

محمد سداد

8ق  - 2ش 
. م.م/ ادارة االنتاج 

محمد سداد

. م.م/ ادارة االنتاج 

محمد سداد

/ االدارة الدولية

زياد بكر. م.م

  10ق - 3ش 
. م.م/ ادارة االنتاج 

محمد سداد

/ االدارة الدولية

زياد بكر. م.م

االحد

االثنين

الدراســة املسائيــة-املرحلــة الثالثــة 

6:30 – 7:307:30 – 8:30

الثالثاء

االربعاء

6:30 – 7:307:30 – 8:30

االربعاء

الخميس

الدراســة املسائيــة-املرحلــة الرابعــة 
الوقت 

2:30 – 3:303:30 – 4:304:30 – 5:305:30 – 6:30

الوقت 
2:30 – 3:303:30 – 4:304:30 – 5:305:30 – 6:30

االحد

الدراســة املسائيــة-املرحلــة الثانيــة 
الوقت 

2:30 – 3:303:30 – 4:304:30 – 5:305:30 – 6:306:30 – 7:30

االثنين

7:30 – 8:30

الدراسة املسائيــة-املرحلة األوىل 
الوقت 

2:30 – 3:303:30 – 4:304:30 – 5:305:30 – 6:306:30 – 7:307:30 – 8:30

كليـة االدارة واالقتصـاد/ جامعــة كركـوك
املسائيــةالدراراسـة/ قســم ادارة االعمـال 

2022-2021للسنة الدراسيةالفصل االول احلضوريةجدول احملاضرات 



2:30 – 1:301:30 – 12:3012:30 – 11:3011:30 – 10:3010:30 – 9:309:30 – 8:30اليوم

االحد

 /1مبادئ االحصاء

1ق/ هديل عماد .م.م

(حضوري)

 /1مبادئ االحصاء

1ق/ هديل عماد .م.م

(حضوري)

 /1مبادئ االحصاء

1ق/ هديل عماد .م.م

(حضوري)

عباس .م.م/  تفاضل 

1ق/ نجاة 

(حضوري)

عباس .م.م/  تفاضل 

1ق/ نجاة 

(حضوري)

عباس .م.م/  تفاضل 

1ق/ نجاة 

(حضوري)

ن االثني 
ية  ن عامر . د.م.أ/ اللغة االنكلي 

فاضل

ية  ن . د.م.أ/ اللغة االنكلي 

عامر فاضل

مراد بهرام. م.م/ حاسوب الثالثاء
مراد . م.م/ حاسوب 

بهرام
مراد بهرام. م.م/ حاسوب 

اسامة ممجد. م.م/ حريات االربعاء
. م.م/ حقوق االنسان 

اسامة ممجد

OFFOFFOFFالخميس

2:30 – 1:301:30 – 12:3012:30 – 11:3011:30 – 10:3010:30 – 9:309:30 – 8:30اليوم

OFFOFFOFFاالحد

ن اسماء.م.م /  1احصاء اقتصادياالثني 
 /  1احصاء اقتصادي

اسماء.م.م

ية  ن عامر . د.م.أ/ اللغة االنكلي 

فاضل

ية  ن . د.م.أ/ اللغة االنكلي 

عامر فاضل

احمد شامار. د/  اساليب معاينةالثالثاء
احمد . د/  اساليب معاينة

شامار
احمد شامار. د/  اساليب معاينة

جعفر . م.أ/  المصفوفات

موسى

جعفر . م.أ/  المصفوفات

موسى

جعفر . م.أ/  المصفوفات

موسى

االربعاء
/  تحليل بيانات استكشافية

هديل عماد. م.م

تحليل بيانات 

هديل . م.م/  استكشافية

عماد

/  المتتابعات والمتسلسالت

عمر مكي. م.م

المتتابعات 

. م.م/  والمتسلسالت

عمر مكي

المتتابعات 

. م.م/  والمتسلسالت

عمر مكي

الخميس

/1ماتالب

1ق/ مراد بهرام .م.م

(حضوري)

/1ماتالب

1ق/ مراد بهرام .م.م

(حضوري)

/1ماتالب

1ق/ مراد بهرام .م.م

(حضوري)

/  مبادئ االحتماالت 

1ق/ سازان .م.م

(حضوري)

/  مبادئ االحتماالت 

1ق/ سازان .م.م

(حضوري)

/  مبادئ االحتماالت 

1ق/ سازان .م.م

(حضوري)

2:30 – 1:301:30 – 12:3012:30 – 11:3011:30 – 10:3010:30 – 9:309:30 – 8:30اليوم

OFFOFFOFFاالحد

ن ياالثني 
ن
يسازان.م.م / 1احصاء سكان

ن
عباس.م.م /  1االحصاء الحيويسازان.م.م / 1احصاء سكان

 /  1االحصاء الحيوي

عباس.م.م

SPSS1/ هديل .م.مSPSS1/ هديل .م.مSPSS1/ هديل .م.مزانا. م.م/ برمجة خطية زانا. م.م/ برمجة خطية زانا. م.م/ برمجة خطية الثالثاء

االربعاء

ي
ايمان عبد. د.م.أ/ 1احصاء رياضن

1ق/ 

(حضوري)

ي
ايمان . د.م.أ/ 1احصاء رياضن

عبد

1ق/ 

(حضوري)

ي
ايمان عبد. د.م.أ/ 1احصاء رياضن

1ق/ 

(حضوري)

أحمد .د/ تحليل انحدار 

1ق/ شامار

(حضوري)

أحمد .د/ تحليل انحدار 

1ق/ شامار

(حضوري)

أحمد .د/ تحليل انحدار 

1ق/ شامار

(حضوري)

ية عمر. م.م/ تحليل عددي عمر. م.م/ تحليل عددي عمر. م.م/ تحليل عددي الخميس ن ية عامر. د/ اللغة االنكلي  ن ية عامر. د/ اللغة االنكلي  ن عامر. د/ اللغة االنكلي 

2:30 – 1:301:30 – 12:3012:30 – 11:3011:30 – 10:3010:30 – 9:309:30 – 8:30اليوم

االحد
ات  / تحليل متعدد المتغي 

ايمان عبد.د.م.أ

ات  تحليل متعدد المتغي 

ايمان عبد.د.م.أ/ 

ات  / تحليل متعدد المتغي 

ايمان عبد.د.م.أ

تحليل وتصميم التجارب 

ايناس صالح.م.م/  

تحليل وتصميم التجارب 

ايناس صالح.م.م/  

تحليل وتصميم التجارب 

ايناس صالح.م.م/  

ن االثني 
أحمد .د/ السالسل الزمنية 

شامار

/ السالسل الزمنية 

أحمد شامار.د

أحمد .د/ السالسل الزمنية 

شامار

مناهج وأخالقيات 

صباح.د.م.أ/  البحث 

الثالثاء

  /1قياس اقتصادي

1ق/ عباس .م.م

(حضوري)

  /1قياس اقتصادي

1ق/ عباس .م.م

(حضوري)

  /1قياس اقتصادي

1ق/ عباس .م.م

(حضوري)

ي 
 
/  االستدالل االحصان

1ق/ صباح .د.م.أ

(حضوري)

ي 
 
/  االستدالل االحصان

1ق/ صباح .د.م.أ

(حضوري)

ي 
 
/  االستدالل االحصان

1ق/ صباح .د.م.أ

(حضوري)

االربعاء

سازان . م.م/ تطبيقات جاهزة 

1ق/ 

(حضوري)

. م.م/ تطبيقات جاهزة 

1ق/ سازان 

(حضوري)

سازان . م.م/ تطبيقات جاهزة 

1ق/ 

(حضوري)

OFFOFFOFFالخميس

قسم االحصاء/ كلية االدارة واالقتصاد / جامعة كركوك 

ات األسبوعي   2022-2021العام الدراسي / المرحلة االوىل / جدول المحاضن

قسم االحصاء/ كلية االدارة واالقتصاد / جامعة كركوك 

ات األسبوعي   2022-2021العام الدراسي / المرحلة الثانية / جدول المحاضن

قسم االحصاء/ كلية االدارة واالقتصاد / جامعة كركوك 

ات األسبوعي   2022-2021العام الدراسي / المرحلة الثالثة / جدول المحاضن

قسم االحصاء/ كلية االدارة واالقتصاد / جامعة كركوك 

ات األسبوعي   2022-2021العام الدراسي / المرحلة الرابعة / جدول المحاضن



2:30 – 1:301:30 – 12:3012:30 – 1:3011:30 – 12:3012:30 – 10:301:30 – 8:30اليوم

االحد
د وئام عامر عبدهللا   .م.أ/    كرة السلة     

مروان عبد الغني
م  دالور أنور ,م/طالب /         كرة القدم 

محمد
صفاء الدين نجاة. د/ كشافة 

ن االثني 

م سرمد سعد حميد .م/           رفع االثقال 
م محمود عباس حسين.         م

امجد علي فليح        . د/       العاب القوى  
م محمد رفيق.          م

حسين عبد الرزاق. د/علم التشريح 

ونية الثالثاء ات الكتر محاضن

ونية االربعاء ات الكتر محاضن

OFFOFFOFFOFFOFFOFFالخميس

2:30 – 1:301:30 – 12:3012:30 – 1:3011:30 – 12:3012:30 – 10:301:30 – 8:30اليوم

صفاء الدين نجاة. د/ كشافة م  دالور أنور محمد,م/طالب /    كرة القدم االحد
د وئام عامر عبدهللا   .م.أ/    كرة السلة     

مروان عبد الغني

ن االثني 
امجد علي فليح        . د/       العاب القوى  

م محمد رفيق.          م
حسين عبد الرزاق. د/علم التشريح 

م سرمد سعد حميد .م/           رفع االثقال 
م محمود عباس حسين.         م

ونية الثالثاء ات الكتر محاضن

ونية االربعاء ات الكتر محاضن

OFFOFFOFFOFFOFFOFFالخميس

2:30 – 1:301:30 – 12:3012:30 – 1:3011:30 – 12:3012:30 – 10:301:30 – 8:30اليوم

صفاء الدين نجاة. د/ كشافة االحد
د وئام عامر عبدهللا   .م.أ/    كرة السلة     

مروان عبد الغني
م  نوزاد شفيق خلف,م//طالبات / كرة القدم 

ن م اسراء خزعل.م/ اللياقة البدنية حسين عبد الرزاق. د/علم التشريح االثني 
امجد علي فليح        . د/       العاب القوى  

م محمد رفيق.          م

ونية الثالثاء ات الكتر محاضن

ونية االربعاء ات الكتر محاضن

OFFOFFOFFOFFOFFOFFالخميس

ونية/ جامعة كركوك  مركز الحاسبة االلكتر

ات األسبوعي   2022-2021العام الدراسي / المرحلة االوىل / جدول المحاضن

بية البدنية وعلوم الرياضة شعبة ج كلية التر

ونية/ جامعة كركوك  مركز الحاسبة االلكتر

ات األسبوعي   2022-2021العام الدراسي / المرحلة االوىل / جدول المحاضن

بية البدنية وعلوم الرياضة شعبة أ كلية التر

ونية/ جامعة كركوك  مركز الحاسبة االلكتر

ات األسبوعي   2022-2021العام الدراسي / المرحلة االوىل / جدول المحاضن

بية البدنية وعلوم الرياضة شعبة ب كلية التر



2:30 – 1:301:30 – 12:3012:30 – 11:3011:30 – 10:3010:30 – 9:309:30 – 8:30اليوم

االحد
دحميد .د/ العصور الوسىط
ن حسي 

ة النبويةم هديل سعدون.م/ العراق القديم ة النبويةم هديل سعدون.م/ العراق القديمناظم مدش.د/السي  ناظم مدش.د/السي 

ن االثني 
دحميد .د/ العصور الوسىط
ن حسي 

ن.د/ العصور الوسىطم هديل سعدون.م/ العراق القديم____ ة النبويةدحميد حسي  ناظم مدش.د/السي 

____________________الثالثاء

____________________االربعاء

____________________الخميس

ونية/ جامعة كركوك  مركز الحاسبة االلكير

ات األسبوعي المواد الحضورية   2022-2021العام الدراسي / المرحلة االوىل الدراسة الصباحية / جدول المحاضن

بية للعلوم االنسانية  قسم التاري    خ/ كلية الير



االلكترونية الحاسبة مركز / كركوك جامعة
2022-2021 الدراسي العام / الصباحي االولى المرحلة / الحضوري األسبوعي المحاضرات جدول

العربية اللغة قسم \الحويجة التربية كلية

2:30 – 1:301:30 – 12:3012:30 – 11:3011:30 – 10:3010:30 – 9:309:30 – 8:30اليوم

صرفاالحد
جنكيز.د

نحو
نور.م.م

بالغة
جمعة خالد.م.م

بالغةاالثنين
جمعة خالد.م.م

نحو
نور.م.م

نحو
نور.م.م

صرف
جنكيز.د

الثالثاء

االربعاء

الخميس



االلكترونية الحاسبة مركز / كركوك جامعة
2022-2021 الدراسي العام / المسائي االولى المرحلة / الحضوري األسبوعي المحاضرات جدول

العربية اللغة قسم \الحويجة التربية كلية

2:30 – 1:301:30 – 12:3012:30 – 11:3011:30 – 10:3010:30 – 9:309:30 – 8:30اليوم

صرفاالحد
جنكيز.د

بالغة
جمعة خالد.م.م

نحو
نور.م.م

صرفاالثنين
جنكيز.د

نحو
نور.م.م

نحو
نور.م.م

بالغة
جمعة خالد.م.م

الثالثاء

االربعاء

الخميس


