
شعبة أ صباحي االولى المرحلة

اليوم 

رياضة حقوق االنسان 

فاطمة . دزينب حمزة . د

https://meet.google.com/xri-ewsf-ehuhttps://meet.google.com/lookup/b5krvidexv

https://meet.google.com/qve-rbrq-hee

https://meet.google.com/syd-ponv-nhehttps://meet.google.com/syd-ponv-nhehttps://meet.google.com/syd-ponv-nhe

(مي. م) 6مختبر الحاسبات أ

https://meet.google.com/inq-xjhq-yyp

1الرياضيات 

سناء كاظم خلف. د

https://meet.google.com/qwu-nytc-tnd

االحد 

االثنين 

الثالثاء 

االربعاء 

الخميس 

1مختبر الكهربائية و المغناطيسية أ

2مختبر الميكانيك  أ

(اشواق. م) 3مختبر الحاسبات أ

1الكهربائية و المغناطيسية 

2مختبر الكهربائية و المغناطيسية أ

3مختبر الميكانيك أ

(اشواق. م) 1مختبر الحاسبات أ

ثائر منشد. د

https://meet.google.com/omi-wcnc-bxt

الميكانيك 

هشام يوسف . د

https://meet.google.com/afp-mqak-azg

4مختبر الكهربائية و المغناطيسية أ

سوسن شريف . د

https://meet.google.com/afp-mqak-azg

5مختبر الكهربائية و المغناطيسية أ

6مختبر الميكانيك أ 5مختبر الميكانيك  أ

http://meet.google.com/xbd-bugm-ref

10:30-12:30

https://meet.google.com/qve-rbrq-heehttps://meet.google.com/qve-rbrq-hee

12:30-2:30 8:30-10:30

علم النفس التربوي 

زينب جميل . د

6مختبر الكهربائية و المغناطيسية أ

4مختبر الميكانيك أ 

(مي. م)  5مختبر الحاسبات أ (مي. م)  4مختبر الحاسبات أ

3مختبر الكهربائية و المغناطيسية أ

1مختبر الميكانيك أ

(اشواق. م) 2مختبر الحاسبات أ

اسس تربية 

اشواق . م. م

الحرارة و خواص المادة 

اللغة العربية 

انوار .م
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https://meet.google.com/qve-rbrq-hee


شعبة بصباحي االولى المرحلة

اليوم 

حقوق االنسان رياضة 

زينب حمزة . دحمد هادي .د

https://meet.google.com/wee-wuig-rnohttps://meet.google.com/xri-ewsf-ehu https://meet.google.com/inq-xjhq-yyp

وليد علي حسين . د

زينب جميل . د

https://meet.google.com/kjy-tvnq-ywo

الحرارة و خواص المادة 

جاسم مهدي . د

8:30-10:3010:30-12:3012:30-2:30

االحد 

1الرياضيات 1الكهربائية و المغناطيسية اسس تربية 

ماجد عبد هللا. داشواق . م. م

http://meet.google.com/mro-qibr-kxshttps://meet.google.com/oqc-cfzt-apy

االثنين 

3مختبر الكهربائية و المغناطيسية ب2مختبر الكهربائية و المغناطيسية ب1مختبر الكهربائية و المغناطيسية ب

1مختبر الميكانيك ب3مختبر الميكانيك ب2مختبر الميكانيك ب

2مختبر الحاسبات ب1مختبر الحاسبات ب3مختبر الحاسبات ب

هشام يوسف . دالثالثاء 

الميكانيك 
علم النفس التربوي 

https://meet.google.com/afp-mqak-azg

الخميس 

اللغة العربية 

انوار .م

االربعاء 

https://meet.google.com/wee-wuig-rno
https://meet.google.com/xri-ewsf-ehu
https://meet.google.com/inq-xjhq-yyp
https://meet.google.com/kjy-tvnq-ywo
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شعبة جصباحي االولى المرحلة

اليوم 

حقوق االنسان رياضة 

زينب حمزة . داحمد هادي.د

https://meet.google.com/fvu-mqgg-emehttps://meet.google.com/xri-ewsf-ehu

االحد 

1الكهربائية و المغناطيسية اسس تربية  1الرياضيات 

االثنين 

8:30-10:3010:30-12:3012:30-2:30

ثائر منشد. داشواق . م. م سناء كاظم خلف. د

http://meet.google.com/dyt-qjiy-gaphttps://meet.google.com/omi-wcnc-bxt
https://meet.google.com/q

wu-nytc-tnd

الثالثاء 

3مختبر الكهربائية و المغناطيسية ج2مختبر الكهربائية و المغناطيسية ج1مختبر الكهربائية و المغناطيسية ج

1مختبر الميكانيك ج3مختبر الميكانيك ج2مختبر الميكانيك  ج

2مختبر الحاسبات ج1مختبر الحاسبات ج3مختبر الحاسبات ج

الخميس 

اللغة العربية 

انوار .م

https://meet.google.com/inq-xjhq-yyp

االربعاء 

الحرارة و خواص المادة الميكانيك 

سوسن شريف . دعبد هللا عبد االمير . د

https://meet.google.com/nzq-kchd-dic?hs=122&authuser=1https://meet.google.com/afp-mqak-azg

علم النفس التربوي 

زينب جميل . د

https://meet.google.com/fvu-mqgg-eme
https://meet.google.com/inq-xjhq-yyp
https://meet.google.com/afp-mqak-azg


شعبة دصباحي االولى المرحلة

اليوم 

حقوق االنسان رياضة 

زينب حمزة . دفاطمة . د

https://meet.google.com/lookup/b5krvidexvhttps://meet.google.com/xri-ewsf-ehu

8:30-10:3010:30-12:3012:30-2:30

االحد 

االثنين 

اسس تربية  1الكهربائية و المغناطيسية 

اشواق . م. م وليد علي حسين . د

http://meet.google.com/zgb_tcqb_irv

الثالثاء 

اللغة العربية 

انوار .م

https://meet.google.com/pga-nmue-abx

االربعاء 

علم النفس التربوي 

الحرارة و خواص المادة الميكانيك 

زينب جميل . د

جاسم مهدي . دعبد هللا عبد االمير . د

https://meet.google.com/ohj-brht-hyphttps://meet.google.com/drb-ncpm-hfs?hs=122&authuser=1https://meet.google.com/imx-zdpt-qrp

ماجد عبدهللا . د

1الرياضيات 

الخميس 

3مختبر الكهربائية و المغناطيسية د2مختبر الكهربائية و المغناطيسية د

1مختبر الميكانيك د3مختبر الميكانيك د

2مختبر الحاسبات د3مختبر الحاسبات د

1مختبر الكهربائية و المغناطيسية د

2مختبر الميكانيك  د

1مختبر الحاسبات د

https://meet.google.com/pga-nmue-abx
https://meet.google.com/imx-zdpt-qrp




https://meet.google.com/xri-ewsf-ehu



شعبة أ  صباحي الثالثة المرحلة

2:30-12:3012:30-10:3010:30-8:30التاريخ / اليوم

3مختبر االلكترونيات أ2مختبر االلكترونيات أ1مختبر االلكترونيات أ

1مختبر الفيزياء الذرية أ3مختبر الفيزياء الذرية أ2مختبر الفيزياء الذرية أ

6مختبر االلكترونيات أ5مختبر االلكترونيات أ4مختبر االلكترونيات أ

4مختبر الفيزياء الذرية أ6مختبر الفيزياء الذرية أ5مختبر الفيزياء الذرية أ

االنواء الجوية الدوال العقدية الميكانيك التحليلي 

رسل . داباذر . دمحمد فاضل . د

https://meet.google.com/gvj-sces-wkehttps://meet.google.com/tbj-ifdp-cyuhttps://meet.google.com/exo-sfdi-dvr 

الثرموداينمك االرشاد و الصحة النفسية الفيزياء الذرية و الجزيئية 

سندس . دنورا ناصر . م.محسين فالح. د

https://meet.google.com/uqp-kpiw-kty

المناهج و طرائق التدريس االلكترونيات 

سامية . مفرات . د

https://meet.google.com/nqf-rwih-ckuhttps://meet.google.com/zoy-rfeb-jts

االحد 

االثنين 

الثالثاء 

االربعاء 

الخميس 

https://meet.google.com/gvj-sces-wke
https://meet.google.com/exo-sfdi-dvr
https://meet.google.com/uqp-kpiw-kty
https://meet.google.com/nqf-rwih-cku


شعبة ب صباحي الثالثة المرحلة

2:30-12:3012:30-10:3010:30-8:30التاريخ / اليوم

االرشاد و الصحة النفسية الثرموداينمك الدوال العقدية 

نورا ناصر . م.مفاضل عباس .دموسى. د

https://meet.google.com/oib-wtvq-kxo

االلكترونيات المناهج و طرائق التدريس الميكانيك التحليلي 

ذكرى . دهيفاء عبد الهادي . ماحمد صالح. د

https://meet.google.com/hqw-jtdb-syjhttps://meet.google.com/egt-aphk-xowhttps://meet.google.com/btd-csgq-ego

االنواء الجوية الفيزياء الذرية و الجزيئية 

مي جاسم . مرياض جاسب. د

https://meet.google.com/zsr-xxed-tzdhttps://meet.google.com/biq-yhpx-qdn

3مختبر االلكترونيات ب2مختبر االلكترونيات ب1مختبر االلكترونيات ب

1مختبر الفيزياء الذرية ب3مختبر الفيزياء الذرية ب2مختبر الفيزياء الذرية ب

6مختبر االلكترونيات ب5مختبر االلكترونيات ب4مختبر االلكترونيات ب

4مختبر الفيزياء الذرية ب6مختبر الفيزياء الذرية ب5مختبر الفيزياء الذرية ب

االثنين 

الثالثاء 

االربعاء 

الخميس 

االحد 

https://meet.google.com/btd-csgq-ego
https://meet.google.com/zsr-xxed-tzd
https://meet.google.com/biq-yhpx-qdn


شعبة ج صباحي الثالثة المرحلة

2:30-12:3012:30-10:3010:30-8:30التاريخ / اليوم

3مختبر االلكترونيات ج2مختبر االلكترونيات ج1مختبر االلكترونيات ج

1مختبر الفيزياء الذرية ج3مختبر الفيزياء الذرية ج2مختبر الفيزياء الذرية ج

6مختبر االلكترونيات ج5مختبر االلكترونيات ج4مختبر االلكترونيات ج

4مختبر الفيزياء الذرية ج6مختبر الفيزياء الذرية ج5مختبر الفيزياء الذرية ج

الميكانيك التحليلي الثرموداينمك الدوال العقدية 

احمد صالح. دسندس.داباذر . د

https://meet.google.com/tbj-ifdp-cyuhttps://meet.google.com/ceg-siue-rnn

االرشاد و الصحة النفسية الفيزياء الذرية و الجزيئية االنواء الجوية

نورا ناصر . م.محسين فالح. درسل. د

https://meet.google.com/exo-sfdi-dvr https://meet.google.com/grb-vmwf-fch

االلكترونيات المناهج و طرائق التدريس 

فرات . دسامية . م

https://meet.google.com/zoy-rfeb-jtshttps://meet.google.com/nqf-rwih-cku

االربعاء 

الخميس 

االحد 

االثنين 

الثالثاء 

https://meet.google.com/exo-sfdi-dvr
https://meet.google.com/grb-vmwf-fch
https://meet.google.com/nqf-rwih-cku


شعبة أ  صباحي الثانية المرحلة

2:30-12:3012:30-10:3010:30-8:30التاريخ / اليوم

3مختبر الكهربائية و المغناطيسية أ2مختبر الكهربائية و المغناطيسية أ1مختبر الكهربائية و المغناطيسية أ

1مختبر البصريات أ3مختبر البصريات أ2مختبر البصريات أ

2مختبر البرمجة أ1مختبر البرمجة أ3مختبر البرمجة أ

6مختبر الكهربائية و المغناطيسية أ5مختبر الكهربائية و المغناطيسية أ4مختبر الكهربائية و المغناطيسية أ

4مختبر البصريات  أ6مختبر البصريات أ5مختبر البصريات أ

5مختبر البرمجة  أ4مختبر البرمجة  أ6مختبر البرمجة  أ

اللغة االنكليزية االدارة و االشراف التربوي 2الكهربائية و المغناطيسية 

احمد صالح.دمها صدام . م.معامر حسين . د

https://meet.google.com/mfn-tmcs-rerhttps://meet.google.com/jmh-zhjk-gft

علم نفس النمو منهج البحث العلمي 2الرياضيات 

زينب جميل . دشيماء هاشم. م.معادل حسن عواد . د

https://meet.google.com/qwa-bdke-bvphttps://meet.google.com/opy-btvu-xyt

الفلك الصوت و الحركة الموجية البصريات 

احمد جاسم. دحيدر قاسم. دعبد االمير عمران . د

https://meet.google.com/epk-vgpf-brfhttps://meet.google.com/lookup/ddvpvoqijl?authuser=0&hs=179

االحد 

االثنين 

الثالثاء 

االربعاء 

الخميس 

https://meet.google.com/mfn-tmcs-rer
https://meet.google.com/opy-btvu-xyt


شعبة ب صباحي الثانية المرحلة

2:30-12:3012:30-10:3010:30-8:30التاريخ / اليوم

علم نفس النمو 2الرياضيات 2الكهربائية و المغناطيسية 

زينب جميل . دعادل حسن . دخالد ابراهيم. د

https://meet.google.com/qwa-bdke-bvp

اللغة االنكليزية االدارة و االشراف التربوي الفلك

محمد فاضل. دمها صدام . م.ماحمد جاسم. د

https://meet.google.com/gvj-sces-wke

3مختبر الكهربائية و المغناطيسية ب2مختبر الكهربائية و المغناطيسية ب1مختبر الكهربائية و المغناطيسية ب

1مختبر البصريات  ب3مختبر البصريات  ب2مختبر البصريات ب

2مختبر البرمجة  ب1مختبر البرمجة  ب3مختبر البرمجة ب

6مختبر الكهربائية و المغناطيسية ب5مختبر الكهربائية و المغناطيسية ب4مختبر الكهربائية و المغناطيسية ب

4مختبر البصريات  ب6مختبر البصريات  ب5مختبر البصريات  ب

5مختبر البرمجة  ب4مختبر البرمجة  ب6مختبر البرمجة  ب

منهج البحث العلمي البصريات الصوت و الحركة الموجية 

شيماء هاشم . م.محسين بدران. دحمزة بكر سلمان . د

https://meet.google.com/xkw-xdyc-nur

االحد 

االثنين 

الثالثاء 

االربعاء 

الخميس 

https://meet.google.com/gvj-sces-wke
https://meet.google.com/xkw-xdyc-nur


شعبة ج صباحي الثانية المرحلة

2:30-12:3012:30-10:3010:30-8:30التاريخ / اليوم

3مختبر الكهربائية و المغناطيسية ج2مختبر الكهربائية و المغناطيسية ج1مختبر الكهربائية و المغناطيسية ج

1مختبر البصريات  ج3مختبر البصريات  ج2مختبر البصريات ج

2مختبر البرمجة ج1مختبر البرمجة ج3مختبر البرمجة ج

6مختبر الكهربائية و المغناطيسية ج5مختبر الكهربائية و المغناطيسية ج4مختبر الكهربائية و المغناطيسية ج

4مختبر البصريات ج6مختبر البصريات ج5مختبر البصريات ج

5مختبر البرمجة  ج4مختبر البرمجة ج6مختبر البرمجة ج

الفلكاللغة االنكليزية منهج البحث العلمي 

احمد جاسم. داحمد صالح.دشيماء هاشم . م.م

https://meet.google.com/fry-egju-sauhttps://meet.google.com/vyo-hzzh-mnq

االدارة و االشراف التربوي  2الرياضيات علم نفس النمو 

مها صدام . م.معادل حسن عواد . دزينب جميل . د

https://meet.google.com/qwa-bdke-bvp

الكهربائية و المغناطيسية البصريات الصوت و الحركة الموجية 

عامر حسين . دعبد االمير عمران. دحيدر قاسم. د

https://meet.google.com/lookup/cw52dty7yk?authuser=0&hs=179https://meet.google.com/epk-vgpf-brfhttps://meet.google.com/mfn-tmcs-rer

االثنين 

الثالثاء 

االربعاء 

الخميس 

االحد 

https://meet.google.com/fry-egju-sau
https://meet.google.com/mfn-tmcs-rer


شعبة أ  صباحي الرابعة المرحلة

12:30-10:3010:30-8:30التاريخ / اليوم

2مختبر الوسائل التعليمية أ1مختبر الوسائل التعليمية أ

3مختبر الفيزياء النووية أ2مختبر الفيزياء النووية أ

5مختبر الوسائل التعليمية أ4مختبر الوسائل التعليمية أ

https://meet.google.com/duj-zgyj-fvx?hs=122&authuser=0https://meet.google.com/duj-zgyj-fvx?hs=122&authuser=0

الفيزياء الكمية الفيزياء النووية 

فاطمة حسين. دجبار حافظ. د

https://meet.google.com/duj-zgyj-fvx?hs=122&authuser=0

الفيزياء العملية القياس و التقويم فيزياء الليزر 

شذى سالم. م.ممها  صدام .م. متحسين علي . د

https://meet.google.com/uoo-mfrx-utp

فيزياء الحالة الصلبة الكهرومغناطيسية 

جبار منصور خلف. دقصي محمد. د

https://meet.google.com/cti-vzam-ecchttps://meet.google.com/wjx-pjbn-mas

https://meet.google.com/duj-zgyj-fvx?hs=122&authuser=0

مشروع بحث 

مشرف الطالب

12:30-2:30

3مختبر الوسائل التعليمية أ

1مختبر الفيزياء النووية أ

6مختبر الوسائل التعليمية أ

االحد 

االثنين 

الثالثاء 

االربعاء 

الخميس 

https://meet.google.com/cti-vzam-ecc
https://meet.google.com/wjx-pjbn-mas
https://meet.google.com/duj-zgyj-fvx?hs=122&authuser=0


شعبة ب صباحي الرابعة المرحلة

12:30-10:3010:30-8:30التاريخ / اليوم

فيزياء الليزر الفيزياء العملية 

حسن عبدهللا. داسراء محمد . م

https://meet.google.com/owz-feau-cwe

القياس و التقويم الفيزياء الكمية 

مها صدام.م.مرائد محمد. د

https://meet.google.com/rmb-qvhs-wmh

2مختبر الوسائل التعليمية ب1مختبر الوسائل التعليمية ب

3مختبر الفيزياء النووية ب2مختبر الفيزياء النووية ب

5مختبر الوسائل التعليمية ب4مختبر الوسائل التعليمية ب

https://meet.google.com/duj-zgyj-fvx?hs=122&authuser=0https://meet.google.com/duj-zgyj-fvx?hs=122&authuser=0

الفيزياء النووية فيزياء الحالة الصلبة 

فهمي شعبان . دجبار منصور . د

https://meet.google.com/wjx-pjbn-mas

الكهرومغناطيسية 

جنان مجيد. د

https://meet.google.com/xee-cyjr-icb

1مختبر الفيزياء النووية ب

6مختبر الوسائل التعليمية ب

https://meet.google.com/duj-zgyj-fvx?hs=122&authuser=0

12:30-2:30

مشروع بحث 

مشرف الطالب

3مختبر الوسائل التعليمية ب

االحد 

االثنين 

الثالثاء 

االربعاء 

الخميس 

https://meet.google.com/owz-feau-cwe
https://meet.google.com/wjx-pjbn-mas
https://meet.google.com/xee-cyjr-icb
https://meet.google.com/duj-zgyj-fvx?hs=122&authuser=0


شعبة ج صباحي الرابعة المرحلة

12:30-10:3010:30-8:30التاريخ / اليوم

2مختبر الوسائل التعليمية ج1مختبر الوسائل التعليمية ج

3مختبر الفيزياء النووية ج2مختبر الفيزياء النووية ج

5مختبر الوسائل التعليمية ج4مختبر الوسائل التعليمية ج

https://meet.google.com/duj-zgyj-fvx?hs=122&authuser=0https://meet.google.com/duj-zgyj-fvx?hs=122&authuser=0

الفيزياء النووية الفيزياء الكمية 

جبار حافظ. دفاطمة حسين. د

https://meet.google.com/duj-zgyj-fvx?hs=122&authuser=0

فيزياء الليزر القياس و التقويم 

تحسين علي . دمها صدام. م.م

الفيزياء العملية الكهرومغناطيسية فيزياء الحالة الصلبة 

شذى سالم. م.مقصي محمد. دجبار منصور خلف. د

https://meet.google.com/wjx-pjbn-mashttps://meet.google.com/cfv-krew-siphttps://meet.google.com/taf-kpks-pno

https://meet.google.com/duj-zgyj-fvx?hs=122&authuser=0

مشروع بحث 

مشرف الطالب

12:30-2:30

3مختبر الوسائل التعليمية ج

1مختبر الفيزياء النووية ج

6مختبر الوسائل التعليمية ج

االحد 

االثنين 

الثالثاء 

االربعاء 

الخميس 

https://meet.google.com/wjx-pjbn-mas
https://meet.google.com/cfv-krew-sip
https://meet.google.com/duj-zgyj-fvx?hs=122&authuser=0


شعبة أ مسائي االولى المرحلة

اليوم 

رياضة حقوق االنسان 

فاطمة . دد حسن ثاجب محيل.م

https://meet.google.com/tsn-ptyq-xnbhttps://meet.google.com/lookup/b5krvidexv

زينب جميل . د
الخميس 

الثالثاء 

الميكانيك 

عبد هللا عبد االمير . د

https://meet.google.com/qom-eopc-zrq?hs=122&authuser=1

وليد علي حسين. د

االربعاء 

علم النفس التربوي 

الحرارة و خواص المادة 

جاسم مهدي.د

https://meet.google.com/jdw-gbdn-vmo

االثنين 

1الكهربائية و المغناطيسية 

اسس تربية 

اشواق . م. م

1الرياضيات 

ماجد عبد هللا . د انوار . م

https://meet.google.com/inq-xjhq-yyp

اللغة العربية 

http://meet.google.com/ckx_dxjh_uqzhttps://meet.google.com/kav-csrr-kmc

2:30-4:304:30-6:306:30-8:30

االحد 

3مختبر الكهربائية و المغناطيسية أ2مختبر الكهربائية و المغناطيسية أ1مختبر الكهربائية و المغناطيسية أ

1مختبر الميكانيك أ3مختبر الميكانيك أ2مختبر الميكانيك  أ

2مختبر الحاسبات أ1مختبر الحاسبات أ3مختبر الحاسبات أ

https://meet.google.com/tsn-ptyq-xnb
https://meet.google.com/lookup/b5krvidexv
https://meet.google.com/qom-eopc-zrq?hs=122&authuser=1
https://meet.google.com/jdw-gbdn-vmo
https://meet.google.com/inq-xjhq-yyp
http://meet.google.com/ckx_dxjh_uqz
https://meet.google.com/kav-csrr-kmc


شعبة بمسائي االولى المرحلة

اليوم 

رياضة حقوق االنسان 

فاطمة . دد حسن ثاجب محيل.م

https://meet.google.com/tsn-ptyq-xnbhttps://meet.google.com/lookup/b5krvidexv

2:30-4:304:30-6:306:30-8:30

اللغة العربية  اسس تربية 

انوار. م

https://meet.google.com/otk-iyyz-acd

علم النفس التربوي 

زينب جميل . د

اشواق . م. م

1الكهربائية و المغناطيسية 

وليد علي حسين. د

2مختبر الحاسبات ب

جاسم مهدي.د

https://meet.google.com/ngh-thfw-vxp

الميكانيك 

الحرارة و خواص المادة 

عبد هللا عبد االمير . د

االثنين 

1الرياضيات 

http://meet.google.com/qvw_kpqq_icy

ماجد عبد هللا . د

https://meet.google.com/aww-oiea-ior

الثالثاء 

1مختبر الميكانيك أب

1مختبر الحاسبات ب3مختبر الحاسبات ب

االربعاء 

3مختبر الكهربائية و المغناطيسية ب2مختبر الكهربائية و المغناطيسية ب1مختبر الكهربائية و المغناطيسية ب

3مختبر الميكانيك ب2مختبر الميكانيك  ب

الخميس 

https://meet.google.com/zum-qfxf-jut?hs=122&authuser=1

االحد 

https://meet.google.com/tsn-ptyq-xnb
https://meet.google.com/lookup/b5krvidexv
https://meet.google.com/otk-iyyz-acd
https://meet.google.com/ngh-thfw-vxp
http://meet.google.com/qvw_kpqq_icy
https://meet.google.com/aww-oiea-ior
https://meet.google.com/zum-qfxf-jut?hs=122&authuser=1


شعبة أ مسائي الثالثة المرحلة

8:30-6:306:30-4:304:30-2:30التاريخ / اليوم

3مختبر االلكترونيات أ2مختبر االلكترونيات أ1مختبر االلكترونيات أ

1مختبر الفيزياء الذرية أ3مختبر الفيزياء الذرية أ2مختبر الفيزياء الذرية أ

الثرموداينمك الميكانيك التحليلي 

فاضل عباس. داحمد صالح. د

https://meet.google.com/wab-gawd-vqd

االنواء الجوية الدوال العقدية 

اباذر . د

https://meet.google.com/tbj-ifdp-cyuhttps://meet.google.com/xxm-zsna-yfh

االرشاد و الصحة النفسية الفيزياء الذرية و الجزيئية 

نورا ناصر . م.محسين فالح. د

https://meet.google.com/uqp-kpiw-kty

المناهج و طرائق التدريس االلكترونيات 

فرات . د

https://meet.google.com/nqf-rwih-cku

االحد 

االثنين 

الثالثاء 

االربعاء 

الخميس 

https://meet.google.com/wab-gawd-vqd
https://meet.google.com/xxm-zsna-yfh
https://meet.google.com/uqp-kpiw-kty
https://meet.google.com/nqf-rwih-cku


شعبة ب مسائي الثالثة المرحلة

8:30-6:306:30-4:304:30-2:30التاريخ / اليوم

االرشاد و الصحة النفسية الميكانيك التحليلي 

نورا ناصر . م.ممحمد فاضل . د

https://meet.google.com/gvj-sces-wke

3مختبر االلكترونيات ب2مختبر االلكترونيات ب1مختبر االلكترونيات ب

1مختبر الفيزياء الذرية ب3مختبر الفيزياء الذرية ب2مختبر الفيزياء الذرية ب

الثرموداينمك الدوال العقدية 

فاضل عباس .دموسى. د

https://meet.google.com/zvg-adyp-ihu

الفيزياء الذرية و الجزيئية االنواء الجوية 

حسين فالح. دريمان جمال . م.م

https://meet.google.com/czs-mgbp-odahttps://meet.google.com/wmc-shpu-urn

االلكترونيات المناهج و طرائق التدريس 

فرات . د

https://meet.google.com/nqf-rwih-cku

االحد 

االثنين 

الثالثاء 

االربعاء 

الخميس 

https://meet.google.com/gvj-sces-wke
https://meet.google.com/zvg-adyp-ihu
https://meet.google.com/czs-mgbp-oda
https://meet.google.com/wmc-shpu-urn
https://meet.google.com/nqf-rwih-cku


شعبة ج مسائي الثالثة المرحلة

8:30-6:306:30-4:304:30-2:30التاريخ / اليوم

الثرموداينمكالدوال العقدية 

فاضل عباس .دموسى. د

https://meet.google.com/zvg-adyp-ihu

المناهج و طرائق التدريس الميكانيك التحليلي 

هيفاء عبد الهادي . ممحمد فاضل. د

https://meet.google.com/gvj-sces-wkehttps://meet.google.com/egt-aphk-xow

االنواء الجوية الفيزياء الذرية و الجزيئية 

ريمان جمال . م.مرياض جاسب.د

https://meet.google.com/xmw-ugvt-wichttps://meet.google.com/eym-jjts-qab

3مختبر االلكترونيات ج2مختبر االلكترونيات ج1مختبر االلكترونيات ج

1مختبر الفيزياء الذرية ج3مختبر الفيزياء الذرية ج2مختبر الفيزياء الذرية ج

االرشاد و الصحة النفسية االلكترونيات 

نورا ناصر . م.مفرات. د

االثنين 

الثالثاء 

االربعاء 

الخميس 

االحد 

https://meet.google.com/zvg-adyp-ihu
https://meet.google.com/gvj-sces-wke
https://meet.google.com/xmw-ugvt-wic
https://meet.google.com/eym-jjts-qab


شعبة أ مسائي الثانية المرحلة

8:30-6:306:30-4:304:30-2:30التاريخ / اليوم

الفلك اللغة االنكليزية علم نفس النمو 

احمد جاسم. دمحمد فاضل. دزينب جميل . د

https://meet.google.com/gvj-sces-wke

3مختبر الكهربائية و المغناطيسية أ2مختبر الكهربائية و المغناطيسية أ1مختبر الكهربائية و المغناطيسية أ

1مختبر البصريات  أ3مختبر البصريات أ2مختبر البصريات أ

2مختبر البرمجة  أ1مختبر البرمجة  أ3مختبر البرمجة  أ

االدارة و االشراف التربوي 2الكهربائية و المغناطيسية 

مها صدام . م.مخالد ابراهيم. د

منهج البحث العلمي 2الرياضيات 

أحمد حمد عاتي. م.معادل حسن عواد . د

https://meet.google.com/qwa-bdke-bvphttps://meet.google.com/obv-jptw-hhj

الصوت و الحركة الموجية البصريات 

حيدر قاسم. دحسين بدران . د

https://meet.google.com/lookup/hpnakp4jwk?authuser=0&hs=179

االحد 

االثنين 

الثالثاء 

االربعاء 

الخميس 

https://meet.google.com/gvj-sces-wke
https://meet.google.com/obv-jptw-hhj


شعبة بمسائي الثانية المرحلة

8:30-6:306:30-4:304:30-2:30التاريخ / اليوم

الفلك البصريات 

احمد جاسم. دعبد االمير عمران . د

https://meet.google.com/epk-vgpf-brf

اللغة االنكليزية االدارة و االشراف التربوي الصوت و الحركة الموجية 

احمد صالح. دمها صدام . م.محيدر قاسم. د

https://meet.google.com/lookup/c4w43hqjzg?authuser=0&hs=179https://meet.google.com/jmh-zhjk-gft

علم نفس النمو 2الكهربائية و المغناطيسية 

زينب جميل . دعامر حسين . د

https://meet.google.com/mfn-tmcs-rer

2الرياضيات منهج البحث العلمي 

عادل حسن عواد . دأحمد حمد عاتي. م.م

https://meet.google.com/obv-jptw-hhjhttps://meet.google.com/qwa-bdke-bvp

3مختبر الكهربائية و المغناطيسية ب2مختبر الكهربائية و المغناطيسية ب1مختبر الكهربائية و المغناطيسية ب

1مختبر البصريات  ب3مختبر البصريات ب2مختبر البصريات ب

2مختبر البرمجة  ب1مختبر البرمجة  ب3مختبر البرمجة  ب

الخميس 

االحد 

االثنين 

الثالثاء 

االربعاء 

https://meet.google.com/lookup/c4w43hqjzg?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/mfn-tmcs-rer
https://meet.google.com/obv-jptw-hhj




شعبة أ مسائي الرابعة المرحلة

6:30-4:304:30-2:30التاريخ / اليوم

فيزياء الحالة الصلبة فيزياء الليزر 

جبار منصور . دحسن عبد هللا . د

https://meet.google.com/wjx-pjbn-mas

مشروع بحث الكهرومغناطيسية 

مشرف الطالب قصي محمد. د

https://meet.google.com/dsr-agzn-jqx

الفيزياء الكمية الفيزياء النووية 

رائد محمد. دجبار حافظ. د

https://meet.google.com/vqf-fnqq-rdm

2مختبر الوسائل التعليمية أ1مختبر الوسائل التعليمية أ

https://meet.google.com/duj-zgyj-fvx?hs=122&authuser=03مختبر الفيزياء النووية أ

الفيزياء العملية القياس و التقويم فيزياء الليزر 

موسى كاظم. دمها صدام . م.محسن عبد هللا . د الخميس 

6:30-8:30

االحد 

3مختبر الوسائل التعليمية أ

1مختبر الفيزياء النووية أ

االثنين 

االربعاء 

الثالثاء 

https://meet.google.com/zvg-adyp-ihu

https://meet.google.com/wjx-pjbn-mas
https://meet.google.com/dsr-agzn-jqx
https://meet.google.com/zvg-adyp-ihu


شعبة بمسائي الرابعة المرحلة

6:30-4:304:30-2:30التاريخ / اليوم

مشروع بحث فيزياء الحالة الصلبة 

مشرف الطالب جبار منصور خلف. د

https://meet.google.com/wjx-pjbn-mas

الكهرومغناطيسية فيزياء الحالة الصلبة 

قصي محمد. دماجد محمد. د

https://meet.google.com/caq-ctvo-inh

2مختبر الوسائل التعليمية ب1مختبر الوسائل التعليمية ب

https://meet.google.com/lookup/fo372axk5c?authuser=1&hs=179https://meet.google.com/lookup/fo372axk5c?authuser=1&hs=179

الفيزياء العملية فيزياء الليزر القياس و التقويم 

موسى كاظم. دتحسين علي . دمها صدام . م.م

الفيزياء العملية الفيزياء النووية الفيزياء الكمية 

موسى كاظم. دجبار حافظ. درائد محمد. د

https://meet.google.com/hik-pvcu-okvhttps://meet.google.com/zvg-adyp-ihu

6:30-8:30

االثنين 

االحد 

الخميس 

االربعاء 

الثالثاء 

3مختبر الوسائل التعليمية ب

https://meet.google.com/lookup/fo372axk5c?authuser=1&hs=179

https://meet.google.com/wjx-pjbn-mas
https://meet.google.com/caq-ctvo-inh
https://meet.google.com/lookup/fo372axk5c?authuser=1&hs=179
https://meet.google.com/lookup/fo372axk5c?authuser=1&hs=179
https://meet.google.com/hik-pvcu-okv
https://meet.google.com/zvg-adyp-ihu
https://meet.google.com/lookup/fo372axk5c?authuser=1&hs=179





