
شعبة أ المرحلة الثالثة مسائي

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

مختبر االلكترونیات آ٣مختبر االلكترونیات آ٢مختبر االلكترونیات آ١

مختبر الفیزياء الذرية آ١مختبر الفیزياء الذرية آ٣مختبر الفیزياء الذرية آ٢

الدوال العقدية الثرموداينمك 

د.	موسى كاظمد.فاضل عباس

ف١ف١

االلكترونیات 

د.	فرات احمد 

ف١

االرشاد و الصحة النفسیة المیكانیك المتقدم الفیزياء الذرية و الجزيئیة 

م.م.	نورا ناصر د.	محمد فاضل د.	رياض جاسب 

bffg2lnb2zcgnkdsxc6yf

االنواء الجوية المناھج و طرائق التدريس 

م.مي جاسم عاشور م.	ھیفاء عبد الھادي

33tyjvoxvmzkrs

الخمیس 

الثالثاء 

االربعاء 

االحد 

االثنین 



شعبة بالمرحلة الثالثة مسائي

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

االلكترونیات الدوال العقدية 

د.	فرات احمد د.	اباذر رحمن

مج٤مج٤

الفیزياء الذرية و الجزيئیة االرشاد و الصحة النفسیة المیكانیك المتقدم 

د.	حسین فالح م.م.	نورا ناصر د.	احمد صالح

kv2kpbuxoilnewa43y26q

الثرموداينمك 

د.سندس جمعة 

ف2

مختبر االلكترونیات ب٣مختبر االلكترونیات ب٢مختبر االلكترونیات ب١

مختبر الفیزياء الذرية ب١مختبر الفیزياء الذرية ب٣مختبر الفیزياء الذرية ب٢

المناھج و طرائق التدريس االنواء الجوية 

م.	ھیفاء عبد الھاديد.	رسل داود 

2isrx4exh4bmsj

الخمیس 

االربعاء 

االثنین 

الثالثاء 

االحد 







شعبة أ المرحلة الثانیة مسائي

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

البصريات الكھربائیة و المغناطیسیة 2

د.	عبد األمیر عمراند.	خالد ابراھیم

ف٤ف٤

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

منھج البحث العلمي اللغة االنكلیزية االدارة و االشراف التربوي 

د.	نعمان سلیم د.	احمد صالح م.م.	مھا صدام 

qxvk6ipxm24ruu2s54sw6
الرياضیات 2

د.	عادل حسن 

ف٢

الفلك علم نفس النمو الصوت و الحركة الموجیة 

د.	احمد جاسمد.	زينب جمیل د.	ھشام يوسف 

4wb2m2irvvipd7ox2thbv

الخمیس 

الثالثاء 

االربعاء 

االحد 

االثنین 



شعبة بالمرحلة الثانیة مسائي

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

الرياضیات 2

د.	عادل حسن 

مج٩

الفلك علم نفس النمو االدارة و االشراف التربوي 

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

lhsudbvwypr2ovfnkk5ea

الكھربائیة و المغناطیسیة 2البصريات 

د.	عامر حسین د.	حسین بدران 

ف٣ف٣

اللغة االنكلیزية منھج البحث العلمي الصوت و الحركة الموجیة 

د.	محمد فاضلد.	نعمان سلیم د.	حیدر قاسم 

k475juo4tuamrzvilmwh3

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

الخمیس 

االربعاء 

االثنین 

الثالثاء 

االحد 







شعبة أ المرحلة الرابعة مسائي

6:30-4:304:30-2:30الیوم/	التاريخ 

الفیزياء النووية الكھرومغناطیسیة 

د.	جبار حافظد.	قصي محمد علي 

ف١ف١

مختبر الوسائل التعلیمیة أ2مختبر الوسائل التعلیمیة أ1

مختبر الفیزياء النووية أ3مختبر الفیزياء النووية أ2

التربیة العملیة مشروع بحث مشاھدة 

م.م.	ريمان جمال 

6fqrxnw

فیزياء اللیزر فیزياء الحالة الصلبة 

د.	حسن عبد هللا د.	جبار منصور 

							ebxf67j	ppk5nr3

الخمیس 

القیاس و التقويم 

م.م.	مھا صدام 

nha7qaz

الثالثاء 

االربعاء 

6:30-8:30

االحد 

الفیزياء الكمیة 

د.	رائد محمد حسن 

ف١

االثنین 

مختبر الوسائل التعلیمیة أ3

مختبر الفیزياء النووية أ1



شعبة بالمرحلة الرابعة مسائي

6:30-4:304:30-2:30الیوم/	التاريخ 

الفیزياء الكمیة الفیزياء النووية 

د.	رائد محمد حسن د.	جبار حافظ

ف2ف2

القیاس و التقويم فیزياء الحالة الصلبة 

م.م.	مھا صدام د.	جبار منصور 

pz6gczhyoacsf4

مختبر الوسائل التعلیمیة ب2مختبر الوسائل التعلیمیة ب1

مختبر الفیزياء النووية ب3مختبر الفیزياء النووية ب2

التربیة العملیة مشروع بحث مشاھدة 

م.م.	زھراء سلمان 

pjaoehz

الخمیس 

مختبر الوسائل التعلیمیة ب3

مختبر الفیزياء النووية ب1

االربعاء 

االثنین 

الثالثاء 

6:30-8:30

االحد 

الكھرومغناطیسیة 

د.	قصي محمد علي 

ف2

فیزياء اللیزر 

د.	حسن عبد هللا 

vcxuxol



شعبة جالمرحلة الرابعة مسائي

6:30-4:304:30-2:30الیوم/	التاريخ 

الكھرومغناطیسیة الفیزياء الكمیة 

د.	قصي محمد علي د.	رائد محمد حسن 

ف٣ف٣

فیزياء الحالة الصلبة فیزياء اللیزر

د.	جبار منصور د.	حسن عبد هللا 

qo663bujeenb4r

مختبر الوسائل التعلیمیة ج2مختبر الوسائل التعلیمیة ج1

مختبر الفیزياء النووية ج3مختبر الفیزياء النووية ج2

التربیة العملیة مشروع بحث مشاھدة 

م.م.	حنین فالح  الخمیس 

الثالثاء 

االربعاء 

مختبر الوسائل التعلیمیة ج3

مختبر الفیزياء النووية ج1

االثنین 

القیاس و التقويم  

م.م.	مھا صدام 

edffsht

6:30-8:30

االحد 

الفیزياء النووية 

د.	جبار حافظ

ف٣






