
شعبة أ -١المرحلة الثالثة صباحي 

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

مختبر االلكترونیات آ٣مختبر االلكترونیات آ٢مختبر االلكترونیات آ١

مختبر الفیزياء الذرية آ!مختبر الفیزياء الذرية آ٣مختبر الفیزياء الذرية آ٢

االنواء الجوية المیكانیك المتقدم االرشاد و الصحة النفسیة 

م.	مي جاسم د.	محمد فاضل م.م.	نورا ناصر 

fot3piawiaowdjvnbxotv

االلكترونیات الثرموداينمك الدوال العقدية 

د.	فرات احمد د.	فاضل عباس د.	موسى كاظم

ف3ف3ف3

المناھج و طرائق التدريس الفیزياء الذرية و الجزيئیة 

م.	ھیفاء عبد الھادي د.	حسین فالح

a43y26qbd6pjob

االحد 

االثنین 

الثالثاء 

االربعاء 

الخمیس 



شعبة أ -٢المرحلة الثالثة صباحي 

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

مختبر االلكترونیات آ٦مختبر االلكترونیات آ٥مختبر االلكترونیات آ٤

مختبر الفیزياء الذرية آ٤مختبر الفیزياء الذرية آ٦مختبر الفیزياء الذرية آ٥

االنواء الجوية المیكانیك المتقدم االرشاد و الصحة النفسیة 

م.	مي جاسم د.	محمد فاضل م.م.	نورا ناصر 

fot3piawiaowdjvnbxotv

االلكترونیات الثرموداينمك الدوال العقدية 

د.	فرات احمد د.	فاضل عباس د.	موسى كاظم

ف3ف3ف3

المناھج و طرائق التدريس الفیزياء الذرية و الجزيئیة 

م.	ھیفاء عبد الھادي د.	حسین فالح

a43y26qbd6pjob

االحد 

االثنین 

الثالثاء 

االربعاء 

الخمیس 



شعبة بالمرحلة الثالثة صباحي 

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

االرشاد و الصحة النفسیة المناھج و طرائق التدريس 

م.م.	نورا ناصر م.	ھیفاء عبد الھادي 

awpguz6oiee7hp
االلكترونیات الدوال العقدية 

د.	فرات احمد د.سندس جمعة د.	اباذر رحمن

مج٤مج٤مج٤

الفیزياء الذرية و الجزيئیة االنواء الجوية المیكانیك المتقدم 

د.رياض جاسب د.	رسل داود د.	احمد صالح

kv2kpbuqvgici6gwi3rhj
مختبر االلكترونیات ب٣مختبر االلكترونیات ب٢مختبر االلكترونیات ب١

مختبر الفیزياء الذرية ب١مختبر الفیزياء الذرية ب٣مختبر الفیزياء الذرية ب٢

االثنین 

الثالثاء 

االربعاء 

الخمیس 

االحد 



شعبة جالمرحلة الثالثة صباحي 
2:30-12:3012:30-10:3010:30-8:30الیوم/	التاريخ 

الثرموداينمك الدوال العقدية االلكترونیات 

د.	فاضل عباس د.	موسى كاظمد.	فرات احمد 

ف4ف4ف4

االرشاد و الصحة النفسیة االنواء الجوية المیكانیك المتقدم 

م.م.	نورا ناصر م.	مي جاسم د.	احمد صالح

4eezibpcy5ufknak3fuxu

مختبر االلكترونیات ج٢مختبر االلكترونیات ج١

مختبر الفیزياء الذرية ج١مختبر الفیزياء الذرية ج٣مختبر الفیزياء الذرية ج٢

الفیزياء الذرية و الجزيئیة المناھج و طرائق التدريس 

د.	حسین فالحم.	ھیفاء عبد الھادي 

pjvu6lskcwu4rn

االحد 

االثنین 

الثالثاء 

االربعاء 

الخمیس 



شعبة أ المرحلة الثانیة صباحي 

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

مختبر الكھربائیة و المغناطیسیة أ3مختبر الكھربائیة و المغناطیسیة أ2مختبر الكھربائیة و المغناطیسیة أ1

مختبر البصريات أ1مختبر البصريات أ3مختبر البصريات أ2

مختبر البرمجة أ2مختبر البرمجة أ1مختبر البرمجة أ3

البصريات الرياضیات 2الكھربائیة و المغناطیسیة 2

د.	حسین بدراند.	عادل حسن د.	خالد ابراھیم

مج٤مج٤مج ٤

اللغة االنكلیزية االدارة و االشراف التربوي الفلك

د.	محمد فاضل م.م.	مھا صدام د.	احمد جاسم

rxtbrsjxbmn6koaxrmdd6

الصوت و الحركة الموجیة علم نفس النمو منھج البحث العلمي 

د.	حیدر قاسم د.	زينب جمیل د.	نعمان سلیم 

pup63catxbtwsyk475juo

االحد 

االثنین 

الثالثاء 

االربعاء 

الخمیس 



شعبة بالمرحلة الثانیة صباحي 

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

الكھربائیة و المغناطیسیة 2البصريات الرياضیات 2

د.	خالد ابراھیمد.	حسین بدراند.	عادل حسن 

مج ٩مج٩مج٩

مختبر الكھربائیة و المغناطیسیة ب3مختبر الكھربائیة و المغناطیسیة ب2مختبر الكھربائیة و المغناطیسیة ب1

مختبر البصريات  ب1مختبر البصريات  ب3مختبر البصريات ب2

مختبر البرمجة  ب2مختبر البرمجة  ب1مختبر البرمجة ب3

االدارة و االشراف التربوي اللغة االنكلیزية الفلك

م.م.	مھا صدام د.	احمد صالحد.	احمد جاسم

pakambibenitnogakl5nq

منھج البحث العلمي الصوت و الحركة الموجیة علم نفس النمو 

د.	نعمان سلیم د.	حیدر قاسم د.	زينب جمیل 

rvr5rxjd5ub5stlqch7cl

االحد 

االثنین 

الثالثاء 

االربعاء 

الخمیس 



شعبة جالمرحلة الثانیة صباحي 

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

الرياضیات 2الكھربائیة و المغناطیسیة 2البصريات 

د.	عادل حسن د.	عامر حسین د.	عبد األمیر عمران 

مج٩مج٩مج٩

مختبر الكھربائیة و المغناطیسیة ج3مختبر الكھربائیة و المغناطیسیة ج2مختبر الكھربائیة و المغناطیسیة ج1

مختبر البصريات  ج1مختبر البصريات  ج3مختبر البصريات ج2

مختبر البرمجة ج2مختبر البرمجة ج1مختبر البرمجة ج3

الفلكعلم نفس النمو االدارة و االشراف التربوي 

د.	احمد جاسمد.	زينب جمیل م.م.	مھا صدام 

5qkw7eifvuireafxkypcn

اللغة االنكلیزية منھج البحث العلمي الصوت و الحركة الموجیة 

د.	محمد فاضلد.	نعمان سلیم د.	ھشام يوسف 

nontgrvufebvysf3jl74i

االحد 

االثنین 

الثالثاء 

االربعاء 

الخمیس 



شعبة دالمرحلة الثانیة صباحي 
2:30-12:3012:30-10:3010:30-8:30الیوم/	التاريخ 

البصريات الرياضیات 2الكھربائیة و المغناطیسیة 2

د.	عبد األمیر عمران د.	عادل حسن د.	عامر حسین 

مج١٠مج١٠مج١٠

علم نفس النمو االدارة و االشراف التربوي الصوت و الحركة الموجیة 

د.	زينب جمیل م.م.	مھا صدام د.	ھشام يوسف 

tq7vhwhpp3tn3name5tnc

اللغة االنكلیزية الفلكمنھج البحث العلمي 

د.	احمد صالحد.	احمد جاسمد.	نعمان سلیم 

43vlrpe4w6yo5dshbf5d
مختبر الكھربائیة و المغناطیسیة د٣مختبر الكھربائیة و المغناطیسیة د٢مختبر الكھربائیة و المغناطیسیة د١

مختبر البصريات  د١مختبر البصريات  د٣مختبر البصريات د٢

مختبر البرمجة د٢مختبر البرمجة د١مختبر البرمجة د٣

االحد 

االربعاء 

الخمیس 

االثنین 

الثالثاء 



شعبة أ -١المرحلة الرابعة صباحي 

10:30-8:30الیوم/	التاريخ 

مختبر الوسائل التعلیمیة أ1

مختبر الفیزياء النووية أ2

مشاھدة 

التربیة العملیة فیزياء الحالة الصلبة

م.	اسراء محمد علي د.	جبار منصور 

2pna62opsdrrkt

الكھرومغناطیسیة 

د.	قصي محمد علي 

مج١٠

القیاس و التقويم 

م.م.	مھا صدام 

ceox6qh

االحد 

االثنین 

الثالثاء 

االربعاء 

الخمیس 

12:30-2:30

مختبر الوسائل التعلیمیة أ3

مختبر الفیزياء النووية أ1

10:30-12:30

j6wuvpe

الفیزياء النووية 

مختبر الوسائل التعلیمیة أ2

مختبر الفیزياء النووية أ3

مشروع بحث 

الفیزياء الكمیة 

د.	فاطمة حسین 

مج١٠

د.	جبار حافظ

مج١٠

فیزياء اللیزر 

د.	حسن عبدهللا



شعبة أ -٢المرحلة الرابعة صباحي 

10:30-8:30الیوم/	التاريخ 

مشاھدة 

مختبر الوسائل التعلیمیة أ4

مختبر الفیزياء النووية أ5

التربیة العملیة فیزياء الحالة الصلبة

م.	اسراء محمد علي د.	جبار منصور 

2pna62opsdrrkt

الكھرومغناطیسیة 

د.	قصي محمد علي 

مج١٠

القیاس و التقويم 

م.م.	مھا صدام 

ceox6qh

10:30-12:30

االحد 

مشروع بحث 

12:30-2:30

الفیزياء الكمیة 

د.	فاطمة حسین 

مج١٠

مختبر الوسائل التعلیمیة أ6

مختبر الفیزياء النووية أ4

الثالثاء 

فیزياء اللیزر 

د.	حسن عبدهللا

j6wuvpe

االربعاء 

الفیزياء النووية 

د.	جبار حافظ

مج١٠

االثنین 

مختبر الوسائل التعلیمیة أ5

الخمیس 

مختبر الفیزياء النووية أ6



شعبة بالمرحلة الرابعة صباحي 

10:30-8:30الیوم/	التاريخ 

فیزياء الحالة الصلبة 

د.	جبار منصور 

qm37hkj							

مشاھدة 

الكھرومغناطیسیة 

د.	جنان مجید 

ف١

التربیة العملیة القیاس و التقويم 

م.	اسراء محمد علي م.م.	مھا صدام 

rwonjnrbnlkgug

مختبر الوسائل التعلیمیة ب1

مختبر الفیزياء النووية ب2 الخمیس 

االحد 

االثنین 

الثالثاء 

االربعاء 

د.	حسن عبدهللا

cuxtuzd

10:30-12:30

الفیزياء النووية 

د.	فھمي شعبان 

ف١

مشروع بحث 

مختبر الوسائل التعلیمیة ب3

فیزياء اللیزر 

مختبر الفیزياء النووية ب1

د.	رائد محمد

مختبر الوسائل التعلیمیة ب2

مختبر الفیزياء النووية ب3

ف١

12:30-2:30

الفیزياء الكمیة 



شعبة جالمرحلة الرابعة صباحي 
10:30-8:30الیوم/	التاريخ 

مشاھدة 

الفیزياء النووية 

د.	فھمي شعبان 

ف١

التربیة العملیة 

م.	اسراء محمد علي 

obdudls

مختبر الوسائل التعلیمیة ج1

مختبر الفیزياء النووية ج2

فیزياء اللیزر 

د.	حسن عبدهللا

yyimy2bijegpr3

مشروع بحث 

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

م.م.	مھا صدام 

مختبر الوسائل التعلیمیة ج2

مختبر الفیزياء النووية ج1مختبر الفیزياء النووية ج3

مختبر الوسائل التعلیمیة ج3

ف١

الكھرومغناطیسیة 

د.	قصي محمد علي 

ف١

القیاس و التقويم 

فیزياء الحالة الصلبة 

د.	جبار منصور 

jat4x3h

الفیزياء الكمیة

د.	فاطمة حسین 

االحد 

االثنین 

الثالثاء 

االربعاء 

الخمیس 




