
Days Group 9:00 – 10:30 10:30 – 12:00 12:30 - 2:00 2:00 – 2:30 

Monday A1 Organic Chemistry II Lab. 
 هالة حسامم.م. حيدر محي + 

Microbiology Lab. 
 د. لمى حكمت + م.م. زهراء صادق 

Physical Pharmacy Lab. 
 م.م. اسامة اسماعيل + زينب مجمد

Physiology I Lab. 
 مروة سعد + دمحم حيدر ماجد م.م.

A2 Microbiology Lab. 
 د. لمى حكمت + م.م. زهراء صادق

Physical Pharmacy Lab. 
اسامة م.م. سعيد عبدالكريم + م.م. 

 اسماعيل

Physiology I Lab. 
 م.م. مروة سعد + دمحم حيدر ماجد

Organic Chemistry II Lab. 
 م.م. حيدر محي + هالة حسام

B1 Physical Pharmacy Lab. 
م.م. سعيد عبدالكريم + م.م. اسامة 
 اسماعيل

Physiology I Lab. 
 د. سارة احمد + مروة سعد

Organic Chemistry II Lab. Microbiology Lab. 
 د. لمى حكمت + م.م. زهراء صادق

B2 Physiology I Lab. 
 د. سارة احمد + م.م. مروة سعد

Organic Chemistry II Lab.  
 م.م. حيدر محي + هالة حسام 

Microbiology Lab. 
 د. لمى حكمت + م.م. زهراء صادق

Physical Pharmacy Lab.  
 م.م. اسامة اسماعيل + زينب مجمد

     

C1+C2  Physical Pharmacy I Lect.  
 م.م. سعيد عبدالكريم+ د. وسام راضي 

Physical Pharmacy I Lect.  
    م.م. سعيد عبدالكريم+ د. وسام راضي 

Physiology I Lect.              
 د. سارة احمد عبدالعال

 

Physiology I Lect.  
  عبدالعالد. سارة احمد                  

   

D1+D2 Microbiology Lect.  
 د. حسنين خضير عبد العباس

Microbiology Lect.     
 د. حسنين خضير عبد العباس  
      

Physical Pharmacy I Lect.   
 د. م.م.سعيد عبدالكريمد. وسام راضي  

Physical Pharmacy I Lect. 
   د. وسام راضي د. م.م.سعيد عبدالكريم    

             

      

Tuesday   C1 Organic Chemistry II Lab.  
 م.م. عون دلي + بالل منير ظاهر

Microbiology Lab. 
 م.م. اوس رائد + سجاد عباس

Physical Pharmacy Lab. 
 م.م. اسامة اسماعيل + زينب مجمد

Physiology I Lab. 
 م.م. مروة سعد + دمحم حيدر ماجد

C2 Microbiology Lab. 
 م.م. اوس رائد + سجاد عباس

Physical Pharmacy Lab.  
 م.م. اسامة اسماعيل + زينب مجمد

Physiology I Lab. 
 م.م. مروة سعد + دمحم حيدر ماجد 

Organic Chemistry II Lab. 
 م.م. عون دلي + بالل منير ظاهر

D1 Physical Pharmacy Lab. 
م.م. اسامة م.م. سعيد عبدالكريم + 

 اسماعيل 

Physiology I Lab. 
 م.م. مروة سعد + دمحم حيدر ماجد

Organic Chemistry II Lab. 
 م.م. عون دلي + بالل منير ظاهر

Microbiology Lab. 
 م.م. اوس رائد + سجاد عباس 

D2 Physiology I Lab. Organic Chemistry II Lab. Microbiology Lab. Physical Pharmacy Lab.  
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 م.م. اسامة اسماعيل + زينب مجمد م.م. اوس رائد + سجاد عباس عون دلي + بالل منير ظاهرم.م.  م.م. مروة سعد + دمحم حيدر ماجد

     

A1+A2 Organic Chemistry II Lect. 
(Hall # 3)   

 قاسم سلمان + م.م. ديانا خالدم.د.
 

Organic Chemistry II Lect.  
 + م.م. ديانا خالدم.د.قاسم سلمان 

Physiology I Lect. (Hall # 4)   
             د. سارة احمد عبدالعال

Physiology I Lect. (Hall # 4)    
  

                   د. سارة احمد عبدالعال

B1+B2 Microbiology Lect. (Hall # 2) 
           د. حسنين خضير عبد العباس

                       

Microbiology Lect.        د. حسنين

                خضير عبد العباس 
Organic Chemistry II Lect.   

 م.د.قاسم سلمان + م.م. ديانا خالد
  

Organic Chemistry II Lect. 
 د. قاسم سلمان + م.م. ديانا خالد

      

Wednesday  B1+B2 Physiology I Lect    .   

 عبدالعال د. سارة احمد
Physiology I Lec.                               

                                  
 عبدالعال د. سارة احمد

Physical Pharmacy I Lect. 
 د. وسام راضي+ م.م. سعيد عبدالكريم   

Physical Pharmacy I Lect.  
 د. وسام راضي+ م.م. سعيد عبدالكريم   

D1+D2 Organic Chemistry II Lect.  
 د. قاسم سلمان + م.م. ديانا خالد

Organic Chemistry II Lect.  
 د. قاسم سلمان + م.م. ديانا خالد

Physiology I Lect.  د. سارة احمد Physiology I Lect.  د. سارة احمد 

A1+A2 Physical Pharmacy I Lect. 
 م.م. سعيد عبدالكريم+د. وسام راضي  

Physical Pharmacy I Lect.  
 م.م. سعيد عبدالكريم+د. وسام راضي  

Microbiology Lect.      د. حسنين خضير عبد العباس   Microbiology Lect.      د. حسنين خضير عبد العباس   

C1+C2 Microbiology Lect. 
   د. حسنين خضير عبد العباس      

Microbiology Lect. 
 د. حسنين خضير عبد العباس  

Organic Chemistry II Lect.  
 د. قاسم سلمان + م.م. ديانا خالد

Organic Chemistry II Lect.  
 د. قاسم سلمان + م.م. ديانا خالد 

      

Thursday A1+A2 
B1+B2 

Democracy (1hour Lect.)  
 د. علي عبدالحسن

Biosecurity and Biosafety 
(1Lect.+ Lab.) 

 د. لمى حكمت

English Language (1hour Lect.) 
 د. سهاد كريم

Computer Science (2hours Lab.)  
 م.م. يحيى حاسبات

C1+C2 
D1+D2 

Biosecurity and Biosafety 
(1Lect.+ Lab.) 

 د. لمى حكمت 

Democracy (1hour Lect.) 
 د. علي عبدالحسن

Computer Science (2hours Lab.) 
 يحيى حاسباتم.م. 

English Language (1hour Lect. 
 د. سهاد كريم


