
  
 جامعة بغداد/ كلية التربية للعلوم الصرفة )ابن الهيثم(/ قسم الفيزياء

 2021-2020للعام الدراسي والمسائية جدول الدراسة الصباحية 
 

      (   أ  ) صباحي   االول

 2:30  -1:30 1:30 -12:30 12:30  – 11:30 11:30 - 10:30 10:30 –  9:30    9:30  - 8:30 اليوم

 +  مختبر حاسبات  مختبر ميكانيكمختبر كهربائية  +   االحد

 ميكانيك  ميكانيك  ميكانيك  رياضيات  رياضيات  رياضيات  االثنين 

 اسس تربية  اسس تربية  حقوق  ومغناطيسية  كهربائية ومغناطيسية  كهربائية سية ومغناطي كهربائية الثالثاء

   احصاء لغة انكليزية  علم النفس  علم النفس  حرارة  حرارة  االربعاء 

     لغة عربية  لغة عربية  الخميس

 )ب( صباحي    االول

 2:30  -1:30 1:30 -12:30 12:30  – 11:30 11:30 - 10:30 10:30 –  9:30    9:30  - 8:30 اليوم

   احصاء لغة انكليزية  حرارة  حرارة  اسس تربية  اسس تربية  االحد

 +  مختبر حاسبات  مختبر ميكانيكمختبر كهربائية  +   االثنين 

 رياضيات  رياضيات  رياضيات  ومغناطيسية  كهربائية ومغناطيسية  كهربائية ومغناطيسية  كهربائية الثالثاء

 حقوق  ميكانيك  ميكانيك  انيك ميك علم النفس  علم النفس  االربعاء 

   لغة عربية  لغة عربية    الخميس

 )ج( صباحي   االول  

 2:30  -1:30 1:30 -12:30 12:30  – 11:30 11:30 - 10:30 10:30 –  9:30    9:30  - 8:30 اليوم

 اسس تربية  اسس تربية    احصاء لغة انكليزية  حرارة  حرارة  االحد

 حقوق  ميكانيك  ميكانيك  يك ميكان لغة عربية  لغة عربية  االثنين 

 +  مختبر حاسبات  مختبر ميكانيكمختبر كهربائية  +   الثالثاء

 ومغناطيسية  كهربائية ومغناطيسية  كهربائية ومغناطيسية  كهربائية رياضيات  رياضيات  رياضيات  االربعاء 

     علم النفس  علم النفس  الخميس

 ( أ)   مسائياالول   

 7:30  -6:30 6:30  -5:30 5:30 –  4:30 4:30  - 3:30 3:30 –  2:30    2:30  - 1:30 اليوم

 علم النفس  علم النفس  حقوق  رياضيات  رياضيات  رياضيات  االحد

 لغة انكليزية  احصاء لغة عربية  لغة عربية  اسس تربية  اسس تربية  االثنين 

 ميكانيك  ميكانيك  ميكانيك  ومغناطيسية  كهربائية ومغناطيسية  كهربائية ومغناطيسية  كهربائية الثالثاء

 +  مختبر حاسبات  مختبر ميكانيكمختبر كهربائية  +   االربعاء 

     حرارة  حرارة  الخميس



  
 جامعة بغداد/ كلية التربية للعلوم الصرفة )ابن الهيثم(/ قسم الفيزياء

 2021-2020للعام الدراسي والمسائية جدول الدراسة الصباحية 
     صباحي   )  أ  (   الثاني

 2:30  -1:30 1:30 -12:30 12:30  – 11:30 11:30 - 10:30 10:30 –  9:30    9:30  - 8:30 اليوم

 +  مختبر حاسبات  تبصريامختبر  مختبر كهربائية  +   االحد

 علم نفس النمو علم نفس النمو فلك فلك الصوت الصوت االثنين 

 رياضيات  رياضيات  رياضيات   ومغناطيسية  كهربائية ومغناطيسية  كهربائية الثالثاء

 لغة انكليزية  ادارة تربوية  ادارة تربوية  بصريات  بصريات  بصريات  االربعاء 

     العلمياسس البحث  اسس البحث العلمي الخميس

 صباحي   )ب(  الثاني

 2:30  -1:30 1:30 -12:30 12:30  – 11:30 11:30 - 10:30 10:30 –  9:30    9:30  - 8:30 اليوم

 ادارة تربوية  ادارة تربوية  الصوت الصوت فلك فلك االحد

 بصريات  +  مختبر حاسباتمختبر  مختبر كهربائية  +   االثنين 

 بصريات  بصريات  بصريات  ضيات ريا رياضيات  رياضيات  الثالثاء

    لغة انكليزية  ومغناطيسية  كهربائية ومغناطيسية  كهربائية االربعاء 

   اسس البحث العلمي اسس البحث العلمي علم نفس النمو علم نفس النمو الخميس

 صباحي   )ج(  الثاني 

 2:30  -1:30 1:30 -12:30 12:30  – 11:30 11:30 - 10:30 10:30 –  9:30    9:30  - 8:30 اليوم

 لغة انكليزية   الصوت الصوت بصريات  بصريات  بصريات  االحد

  ومغناطيسية  كهربائية ومغناطيسية  كهربائية رياضيات  رياضيات  رياضيات  االثنين 

 بصريات  +  مختبر حاسباتمختبر  مختبر كهربائية  +   الثالثاء

  علم نفس النمو نموعلم نفس ال  اسس البحث العلمي اسس البحث العلمي االربعاء 

   فلك فلك ادارة تربوية  ادارة تربوية  الخميس

 ( أ)   مسائي الثاني  

 7:30  -6:30 6:30  -5:30 5:30 –  4:30 4:30  - 3:30 3:30 –  2:30    2:30  - 1:30 اليوم

 ومغناطيسية  كهربائية ومغناطيسية  كهربائية لغة انكليزية  بصريات  بصريات  بصريات  االحد

  علم نفس النمو علم نفس النمو رياضيات  رياضيات  اضيات ري االثنين 

 اسس البحث العلمي اسس البحث العلمي فلك فلك الصوت الصوت الثالثاء

 بصريات  +  مختبر حاسباتمختبر  مختبر كهربائية  +   االربعاء 

     ادارة تربوية  ادارة تربوية  الخميس

 



  
 جامعة بغداد/ كلية التربية للعلوم الصرفة )ابن الهيثم(/ قسم الفيزياء

 2021-2020للعام الدراسي والمسائية جدول الدراسة الصباحية 
     صباحي   )  أ  (   الثالث

 2:30  -1:30 1:30 -12:30 12:30  – 11:30 11:30 - 10:30 10:30 –  9:30    9:30  - 8:30 اليوم

   الكترونياتمختبر +    ذريةمختبر  االحد

 ذرية  ذرية  ذرية  ميكانيك تحليلي  ميكانيك تحليلي  ميكانيك تحليلي  االثنين 

 ثرموداينمك  ثرموداينمك  ثرموداينمك  لغة انكليزية  طرائق تدريس  طرائق تدريس  الثالثاء

 دوال دوال اختياري اختياري ارشاد ارشاد االربعاء 

    الكترونيات  الكترونيات  الكترونيات  الخميس

 صباحي   )ب( الثالث

 2:30  -1:30 1:30 -12:30 12:30  – 11:30 11:30 - 10:30 10:30 –  9:30    9:30  - 8:30 اليوم

 ذرية  ذرية  ذرية  يلي ميكانيك تحل ميكانيك تحليلي  ميكانيك تحليلي  االحد

 الكترونيات  مختبر +    ذريةمختبر  االثنين 

 لغة انكليزية  دوال دوال الكترونيات  الكترونيات  الكترونيات  الثالثاء

  ثرموداينمك  ثرموداينمك  ثرموداينمك  طرائق تدريس  طرائق تدريس  االربعاء 

   اختياري اختياري ارشاد ارشاد الخميس

 صباحي   )ج( الثالث 

 2:30  -1:30 1:30 -12:30 12:30  – 11:30 11:30 - 10:30 10:30 –  9:30    9:30  - 8:30 اليوم

 دوال دوال اختياري اختياري ارشاد ارشاد االحد

 ثرموداينمك  ثرموداينمك  ثرموداينمك  طرائق تدريس  طرائق تدريس  لغة انكليزية  االثنين 

 الكترونيات  مختبر +    ذريةمختبر  الثالثاء

 الكترونيات  الكترونيات  الكترونيات  ميكانيك تحليلي  ميكانيك تحليلي  ميكانيك تحليلي  ربعاء اال

    ذرية  ذرية  ذرية  الخميس

 ( أ)   مسائي الثالث  

 7:30  -6:30 6:30  -5:30 5:30 –  4:30 4:30  - 3:30 3:30 –  2:30    2:30  - 1:30 اليوم

 طرائق تدريس  طرائق تدريس  نكليزية لغة ا ثرموداينمك  ثرموداينمك  ثرموداينمك  االحد

 ارشاد ارشاد اختياري اختياري دوال دوال االثنين 

 الكترونيات  الكترونيات  الكترونيات  ميكانيك تحليلي  ميكانيك تحليلي  ميكانيك تحليلي  الثالثاء

 الكترونيات  مختبر +    ذريةمختبر  االربعاء 

    ذرية  ذرية  ذرية  الخميس

 



  
 جامعة بغداد/ كلية التربية للعلوم الصرفة )ابن الهيثم(/ قسم الفيزياء

 2021-2020للعام الدراسي والمسائية جدول الدراسة الصباحية 
     )  أ  (     صباحي الرابع

 2:30  -1:30 1:30 -12:30 12:30  – 11:30 11:30 - 10:30 10:30 –  9:30    9:30  - 8:30 اليوم

    اجهزةمختبر +     نوويةمختبر  االحد

 كمية  كمية  كمية  كهرومغناطيسية  كهرومغناطيسية  كهرومغناطيسية  االثنين 

 نووية  نووية  نووية  صلبة  صلبة  صلبة  الثالثاء

 لغة انكليزية  تربية عملية  تربية عملية  تربية عملية  ليزر  ليزر  االربعاء 

     قياس وتقويم  قياس وتقويم  الخميس

 صباحي   )ب(  الرابع

 2:30  -1:30 1:30 -12:30 12:30  – 11:30 11:30 - 10:30 10:30 –  9:30    9:30  - 8:30 اليوم

 كمية  ية كم كمية  كهرومغناطيسية  كهرومغناطيسية  كهرومغناطيسية  االحد

 اجهزة   مختبر +     نوويةمختبر  االثنين 

  لغة انكليزية  قياس وتقويم  قياس وتقويم  ليزر  ليزر  الثالثاء

 نووية  نووية  نووية  صلبة  صلبة  صلبة  االربعاء 

    تربية عملية  تربية عملية  تربية عملية  الخميس

 صباحي   )ج(  الرابع 

 2:30  -1:30 1:30 -12:30 12:30  – 11:30 11:30 - 10:30 10:30 –  9:30    9:30  - 8:30 اليوم

 صلبة  صلبة  صلبة  كهرومغناطيسية  كهرومغناطيسية  كهرومغناطيسية  االحد

 لغة انكليزية  قياس وتقويم  قياس وتقويم  تربية عملية  تربية عملية  تربية عملية  االثنين 

 اجهزة   مختبر +     نوويةمختبر  الثالثاء

 كمية  كمية  كمية  ية نوو نووية  نووية  االربعاء 

     ليزر  ليزر  الخميس

 ( أ)   مسائي الرابع

 7:30  -6:30 6:30  -5:30 5:30 –  4:30 4:30  - 3:30 3:30 –  2:30    2:30  - 1:30 اليوم

  ليزر  ليزر  نووية  نووية  نووية  االحد

 صلبة  صلبة  صلبة  كهرومغناطيسية  كهرومغناطيسية  كهرومغناطيسية  االثنين 

  تربية عملية  تربية عملية  تربية عملية  قياس وتقويم  س وتقويم قيا الثالثاء

 اجهزة   مختبر +     نوويةمختبر  االربعاء 

   لغة انكليزية  كمية  كمية  كمية  الخميس

 


