
 
 
 

 

 

  

 (  أ  ) صباحي   االول

    ( 1)    قاعة رقم

 33:8 -03:8 03:8 -033:8 033:8 – 003:8 003:8 - 083:8 083:8 – 03:8   03:8 - 03:8 اليوو

 االحد
 رياضيات

 ٍديل حصنيو.و.  

 رياضيات

 ٍديل حصنيو.و.  

 رياضيات

 ٍديل حصنيو.و.  

 ومغياطيصية كَربائية

 أ.د.  كريه علي 

 ومغياطيصية ائيةكَرب

 أ.د.  كريه علي 

 ومغياطيصية كَربائية

 أ.د.  كريه علي 

 االثيني
 ميلاىيم

 رعد محيد أ.د.  

 ميلاىيم

 رعد محيد أ.د.  

 ميلاىيم

 رعد محيد أ.د.  

   

      خمترب ميلاىيمخمترب كَربائية  +   الجالثاء

 االربعاء
 حرارة

 أ.د.  خالد ٍالل 

 حرارة

 أ.د.  خالد ٍالل 

 عله اليفض

 و.د.  افراح ٍادي أ.

 عله اليفض

 و.د.  افراح ٍادي أ.

 حقوق

 و.و. ىورا عدىاٌ

  احصاء

 امياٌ حصًو.و.  

 اخلنيض
 لغة عربية

 و.  حصني عبد املَدي

 لغة عربية

 و.  حصني عبد املَدي

 اشض تربية

 أ.و.د.  شوزاٌ دريد  

 اشض تربية

 أ.و.د.  شوزاٌ دريد  

 لغة اىلليسية

 اجد شليهأ.و.د.  م

 حاشبات

 أ.و.د. ضحى مولود

 

 

 

 جامعة بغداد/ كلية الرتبية للعلوم الصرفة )ابن اهليثم(/ قشم الفيزياء

 0200-0201جدول الدراسة الصباحية للعام الدراسي 

 املواد احلضورية

 

 املواد االللرتوىية



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )ب(صباحي    االول

 (  0قاعة رقم  )  
 33:8 -03:8 03:8 -033:8 033:8 – 003:8 003:8 - 083:8 083:8 – 03:8   03:8 - 03:8 اليوو

 االحد
 ميلاىيم

 ٍادي جبارأ.د.  

 ميلاىيم

 ٍادي جبارأ.د.  

 ميلاىيم

 ٍادي جبارأ.د.  

 رياضيات

 ٍديل حصنيو.و.  

 رياضيات

 ٍديل حصنيو.و.  

 رياضيات

 ٍديل حصنيو.و.  

   خمترب ميلاىيمخمترب كَربائية  +   االثيني

 الجالثاء
 ومغياطيصية كَربائية

 ٍياء ابراٍيهو.د.  أ.

 ومغياطيصية كَربائية

 ٍياء ابراٍيهو.د.  أ.

 ومغياطيصية كَربائية

 ٍياء ابراٍيهو.د.  أ.

   

 االربعاء
 غة اىلليسيةل

 أ.و.د.  ماجد شليه

 احصاء

 امياٌ حصًو.و.  

 حاشبات

 و.د. اىتَاء امحد

 حقوق

 و.و. ىورا عدىاٌ

 حرارة

 بشائر حمند شعيدأ.د.  

 حرارة

بشائر حمند أ.د.  

 شعيد

 اخلنيض

 عله اليفض

 و.د.  افراح ٍاديأ.

 عله اليفض

 و.د.  افراح ٍاديأ.

 لغة عربية

 و.  حصني عبد املَدي

 يةلغة عرب

 و.  حصني عبد املَدي

 اشض تربية

 أ.و.د.  شوزاٌ دريد

 اشض تربية

 أ.و.د.  شوزاٌ دريد

 

 جامعة بغداد/ كلية الرتبية للعلوم الصرفة )ابن اهليثم(/ قشم الفيزياء

 0200-0201دراسي جدول الدراسة الصباحية للعام ال

 املواد احلضورية

 

 املواد االللرتوىية



 

 

 

 

 )ج(صباحي   االول 

 (  6قاعة رقم  )  
 33:8 -03:8 03:8 -033:8 033:8 – 003:8 003:8 - 083:8 083:8 – 03:8   03:8 - 03:8 اليوو

   خمترب ميلاىيمخمترب كَربائية  +   االحد

 ثينياال
 رياضيات

 ٍديل حصنيو.و.  

 رياضيات

 ٍديل حصنيو.و.  

 رياضيات

 ٍديل حصنيو.و.  

 ومغياطيصية كَربائية

 و.د.  شيناء قاشه 

 ومغياطيصية كَربائية

 و.د.  شيناء قاشه

 ومغياطيصية كَربائية

 و.د.  شيناء قاشه

 الجالثاء
 ميلاىيم

 أ.و.د.  مصطفى كامل

 ميلاىيم

 أ.و.د.  مصطفى كامل

 لاىيممي

 أ.و.د.  مصطفى كامل

   

 االربعاء
 لغة عربية

 و.  حصني عبد املَدي

 لغة عربية

 و.  حصني عبد املَدي

 حقوق

 و.و. ىورا عدىاٌ

  احصاء

 امياٌ حصًو.و.  

 اشض تربية

 موفق عبد السٍرة    و.  

 اشض تربية

 موفق عبد السٍرة    و.  

 اخلنيض
 حرارة

 تغريد مصلهد.  أ.

 حرارة

 يد مصلهتغرد.  أ.

 لغة اىلليسية

 أ.و.د.  ماجد شليه عسيس

 حاشبات

 و.د. اىتَاء امحد

 عله اليفض

 و.د.  افراح ٍادي أ.

 عله اليفض

 و.د.  افراح ٍاديأ.

   

 

 جامعة بغداد/ كلية الرتبية للعلوم الصرفة )ابن اهليثم(/ قشم الفيزياء

 0200-0201جدول الدراسة الصباحية للعام الدراسي 

 املواد احلضورية

 

 املواد االللرتوىية



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االول صباحي   )د(

 (  7قاعة رقم  )  
 33:8 -03:8 03:8 -033:8 033:8 – 003:8 003:8 - 083:8 083:8 – 03:8   03:8 - 03:8 اليوو

 االحد
 رياضيات

 عبري حصنيو.و.  

 رياضيات

 عبري حصنيو.و.  

 رياضيات

 عبري حصنيو.و.  

 ومغياطيصية كَربائية

 و.د.  ىضال موشى

 ومغياطيصية كَربائية

 و.د.  ىضال موشى

 

 االثيني
 ميلاىيم

  ىور اهلدى حصًو.د.  

 ميلاىيم

 ىور اهلدى حصًو.د.  

 ميلاىيم

 ىور اهلدى حصًو.د.  

 ومغياطيصية َربائيةك

 و.د.  ىضال موشى

  

 الجالثاء
 لغة عربية

 و.  حصني عبد املَدي

 لغة عربية

  و.  حصني عبد املَدي

 احصاء

  امياٌ حصًو.و.  

 لغة اىلليسية

 أ.و.د.  ماجد شليه

 عله اليفض

 و.د.  افراح ٍاديأ.

 عله اليفض

  و.د.  افراح ٍاديأ.

   ميلاىيمخمترب خمترب كَربائية  +   االربعاء

 اخلنيض
 اشض تربية

 موفق عبد السٍرة    و.  

 اشض تربية

 موفق عبد السٍرة    و.  

 حاشبات

 و.د. اىتَاء امحد

 حرارة

 .د.  عبد احلنيد رحيهأ

 حرارة

 .د.  عبد احلنيد رحيهأ

 حقوق

       و.و. ىورا عدىاٌ

 

 

 (/ قشم الفيزياءجامعة بغداد/ كلية الرتبية للعلوم الصرفة )ابن اهليثم

 0200-0201جدول الدراسة الصباحية للعام الدراسي 

 املواد احلضورية

 

 املواد االللرتوىية



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (أ)   مشائياالول 

 (  8قاعة رقم  )  
 03:8 -03:8 03:8 -03:8 03:8 – 03:8 03:8 - 3:8: 3:8: – 33:8   33:8 - 03:8 اليوو

 االحد
 ومغياطيصية كَربائية

 طاٍر محدو.د.  

 ومغياطيصية كَربائية

 طاٍر محدو.د.  

 ومغياطيصية كَربائية

 طاٍر محدو.د.  

 ميلاىيم

  مصطفى عبد اللريه

 ميلاىيم

 مصطفى عبد اللريه

 ميلاىيم

 مصطفى عبد اللريه

 االثيني
 رياضيات

 عبري حصنيو.و.  

 رياضيات

 عبري حصنيو.و.  

 رياضيات

 عبري حصنيو.و.  

   

 XXXXXXX   خمترب ميلاىيمخمترب كَربائية  +   XXXXXXX الجالثاء

 االربعاء
 عله اليفض

 و.د.  افراح ٍادي أ.

 عله اليفض

 و.د.  افراح ٍادي أ.

 لغة عربية

 و.  حصني عبد املَدي 

 لغة عربية

 .  حصني عبد املَديو

 اشض تربية

 موفق عبد السٍرة    و.  

 اشض تربية

 موفق عبد السٍرة    و.  

 اخلنيض
 حرارة

 و.د.  عدي طارق أ.

 حرارة

 و.د.  عدي طارق أ.

 حاشبات

 و.د. اىتَاء امحد

 احصاء

 و. امياٌ حصًو.

 لغة اىلليسية 

 أ.و.د.  ماجد شليه

 احلقوق

       و.و. ىورا عدىاٌ

 

 جامعة بغداد/ كلية الرتبية للعلوم الصرفة )ابن اهليثم(/ قشم الفيزياء

 0200-0201للعام الدراسي املشائية جدول الدراسة 

 املواد احلضورية

 

 املواد االللرتوىية



 
 
 

 

 

 (  أ  ) صباحي   الثالث

      ( 1قاعة  رقم  ) 
 3:8: -33:8 33:8 -03:8 03:8 -033:8 033:8 – 003:8 003:8 - 083:8 083:8 – 03:8   03:8 - 03:8 اليوو

 االحد
 ميلاىيم حتليلي

 أ.د.  ٍدى دليد

 ميلاىيم حتليلي

 أ.د.  ٍدى دليد

 ميلاىيم حتليلي

 أ.د.  ٍدى دليد

 ذرية

 د.  بظرى جودةأ.و.

 ذرية

 أ.و.د.  بظرى جودة

 ذرية

 أ.و.د.  بظرى جودة

 

 االثيني
 لغة اىلليزية

 علي جاٌ حشنيو.د.  

 ارطاد

 فاضل جبارأ.د.  

 ارطاد

 فاضل جبارأ.د.  

 اختياري

 أ.د.  بظرى ٍاطه

 اختياري

 أ.د.  بظرى ٍاطه

 طرائق تدريص

 ميشوٌ رياضأ.و.د.  

 طرائق تدريص

 ميشوٌ رياضأ.و.د.  

 XXXXXXXXX اللرتوىيات  رلترب رلترب ذرية  +   الجالثاء

  االربعاء

 اللرتوىيات

 أ.د.  امياٌ محيد  

 اللرتوىيات

 أ.د.  امياٌ محيد  

 اللرتوىيات

 أ.د.  امياٌ محيد  

 دوال

 أ.د.  محيد دليد

 دوال

 أ.د. محيد دليد

 

 اخلنيص
 ثرمودايينم

 أ.و.د.  ذلند عبد الييب

 ثرمودايينم

 ذلند عبد الييب  أ.و.د.

 ثرمودايينم

 أ.و.د.  ذلند عبد الييب

    

 

 

 

 

 ة الرتبية للعلوم الصرفة )ابن اهليثم(/ قشم الفيزياءجامعة بغداد/ كلي

 0200-0201جدول الدراسة الصباحية للعام الدراسي 

             
 املواد احلطورية             

 
 املواد االللرتوىية             

            



 

 

 

 

 

 

 

 )ب(صباحي    الثالث

 ( 0قاعة  رقم  ) 
 3:8: – 33:8 33:8 -03:8 03:8 -033:8 033:8 – 003:8 003:8 - 083:8 083:8 – 03:8   03:8 - 03:8 اليوو

 االحد
 ذرية

 ايياض امحدو.د.  أ.

 ذرية

 دايياض امحو.د.  أ.

 ذرية

 ايياض امحدو.د.  أ.

 اختياري

 أ.و.د.  تغريد عبد احلنيد

 اختياري

 أ.و.د.  تغريد عبد احلنيد

 لغة اىلليزية

 علي جاٌ حشنيو.د.  

 

 االثيني
 ميلاىيم حتليلي

 مسرية امحدو.د.  أ.

 ميلاىيم حتليلي

 مسرية امحدو.د.  أ.

 ميلاىيم حتليلي

 مسرية امحدو.د.  أ.

 طرائق تدريص

 ميشوٌ رياضأ.و.د.  

 طرائق تدريص

 ميشوٌ رياضأ.و.د.  

 ارطاد

 فاضل جبارأ.د.  

 ارطاد

 فاضل جبارأ.د.  

 الجالثاء
 اللرتوىيات

 أ.و.د.  اياد امحد

 اللرتوىيات

 أ.و.د.  اياد امحد

 اللرتوىيات

 أ.و.د.  اياد امحد

 دوال

 أ.د.  محيد دليد

 دوال

 أ.د.  محيد دليد

 

 

 XXXXXXXXX اللرتوىيات   رلتربرلترب ذرية  +   االربعاء

 اخلنيص
 ثرمودايينم

 اىعاو وادي  أ.و.

 ثرمودايينم

 اىعاو وادي  أ.و.

 ثرمودايينم

     اىعاو وادي  أ.و.

    

 

 

 

 

 جامعة بغداد/ كلية الرتبية للعلوم الصرفة )ابن اهليثم(/ قشم الفيزياء

 0200-0201ل الدراسة الصباحية للعام الدراسي جدو

 املواد احلطورية

 

 املواد االللرتوىية



  

 

 

 )ج(صباحي    الثالث

 ( 4قاعة  رقم  ) 
 3:8: – 33:8 33:8 -03:8 03:8 -033:8 033:8 – 003:8 003:8 - 083:8 083:8 – 03:8   03:8 - 03:8 اليوو

 االحد
 ارطاد

 فاضل جبارأ.د.  

 ارطاد

 فاضل جبارأ.د.  

 لغة اىلليزية

 علي جاٌ حشنيو.د.  

 ذرية

 مظفر جاسهو.د.  

 ذرية

 مظفر جاسهو.د.  

 ذرية

 مظفر جاسهو.د.  

 

 االثيني
 طرائق تدريص

 ميشوٌ رياضأ.و.د.  

 طرائق تدريص

 ميشوٌ رياضأ.و.د.  

 اختياري

 رضا حزاوو.د.  

 اختياري

 رضا حزاوو.د.  

 ميلاىيم حتليلي

 و.د.  روىق قيص

 ميلاىيم حتليلي

 و.د.  روىق قيص

 ميلاىيم حتليلي

 و.د.  روىق قيص

 الجالثاء
 ثرمودايينم

 أ.و.د.  عباض كريه

 ثرمودايينم

 أ.و.د.  عباض كريه

 ثرمودايينم

 أ.و.د.  عباض كريه

 دوال

 و.د.  اىبجاق ذلند عليأ.

 دوال

 اق ذلند عليو.د.  اىبجأ.

 

 

 االربعاء
 اللرتوىيات

 و.د.  اخالص ٍنيه   

 اللرتوىيات

 و.د.  اخالص ٍنيه   

 اللرتوىيات

 و.د.  اخالص ٍنيه   

    

 اللرتوىيات  رلترب رلترب ذرية  +   اخلنيص

   

 

 

 

 جامعة بغداد/ كلية الرتبية للعلوم الصرفة )ابن اهليثم(/ قشم الفيزياء

 0200-0201جدول الدراسة الصباحية للعام الدراسي 

 املواد احلطورية

 

 املواد االللرتوىية



 

 

 

 

 

 

 

 

 (أ)   مشائي الثالث

 ( 1قاعة  رقم  ) 
 03:8 – 03:8 03:8 -03:8 03:8 -03:8 03:8 – 03:8 03:8 - 3:8: 3:8: – 33:8   33:8 - 03:8 اليوو

 االحد
 ميلاىيم حتليلي

 .  طيناء اكروو.د

 ميلاىيم حتليلي

 .  طيناء اكروو.د

 ميلاىيم حتليلي

 .  طيناء اكروو.د

 لغة اىلليزية

 علي جاٌ حشنيو.د.  

 طرائق تدريص

 ميشوٌ رياضأ.و.د.  

 طرائق تدريص

 ميشوٌ رياضأ.و.د.  

 

 نياالثي
 اختياري

 امال جبارأ.و.د.  

 اختياري

 امال جبارأ.و.د.  

 ارطاد

 و. وسً ىاصر

 ارطاد

 و. وسً ىاصر

 ذرية

 هليب امحدو.د.  

 ذرية

 هليب امحدو.د.  

 ذرية

 هليب امحدو.د.  

 الجالثاء
 دوال

 و.د.  اىبجاق ذلند عليأ.

 دوال

 و.د.  اىبجاق ذلند عليأ.

 ثرمودايينم

 اىعاو وادي   أ.و.

 ايينمثرمود

 اىعاو وادي   أ.و.

 ثرمودايينم

 اىعاو وادي   أ.و.

 

 

 XXXXXXXXXXXXXXXXX اللرتوىيات  رلترب رلترب ذرية  +   XXXXXXXXXXX االربعاء

 اخلنيص
 اللرتوىيات

 . غزالٌ سرحاٌو.د

 اللرتوىيات

 . غزالٌ سرحاٌو.د

 اللرتوىيات

 . غزالٌ سرحاٌو.د

    

 

 ة للعلوم الصرفة )ابن اهليثم(/ قشم الفيزياءجامعة بغداد/ كلية الرتبي

 0200-0201للعام الدراسي املشائية جدول الدراسة 

 املواد احلطورية

 

 املواد االللرتوىية



 
 
 

 

 

 

 (  أ  ) صباحي   الثاني

      ( 3قاعة  رقم  ) 
 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

   بصرياتخمترب خمترب كًربائية  +   االحد

  االثهني

 ومغهاطيصية كًربائية

 أ.د.  وداد محدي

 ومغهاطيصية كًربائية

 د محديأ.د.  ودا

 رياضيات

 ريم وليدم.م.  

 رياضيات

 ريم وليدم.م.  

 رياضيات

 ريم وليدم.م.  

 الجالثاء
 بصريات

 أ.م.د.  عالء بدر

 بصريات

 أ.م.د.  عالء بدر

 بصريات

 أ.م.د.  عالء بدر

   

 االربعاء
 علم نفض الهمو

 م.  وشو ناصر

 علم نفض الهمو

 م.  وشو ناصر

 لغة انلليسية

 زاقحامت عبد الرم.د.  

 ادارة تربوية

 م.  شيف علي

 ادارة تربوية

 م.  شيف علي

  2حاشبات  / 

 أ.م.د. علي حصني

 اخلميض
 مهًج البحح العلمي

 شراب فاضلم.د.  

 مهًج البحح العلمي

 شراب فاضلم.د.  

 فلم

 أ.م.د.  عروبة مجيل

 فلم

 أ.م.د.  عروبة مجيل

 الصوت

 أ.م.د.  رغد صبحي

 الصوت

  أ.م.د.  رغد صبحي

 

 

 

 جامعة بغداد/ كلية الرتبية للعلوم الصرفة )ابن اهليثم(/ قشم الفيزياء

 0200-0202جدول الدراسة الصباحية للعام الدراسي 

             
 املواد احلضورية             

 
 املواد االللرتونية             

            



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )ب(صباحي    الثاني

 ( 5قاعة  رقم  ) 
 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

 االحد
 بصريات

 أ.م.د.  ابتصام حممد تقي

 بصريات

 أ.م.د.  ابتصام حممد تقي

 بصريات

 أ.م.د.  ابتصام حممد تقي

 رياضيات

 ريم وليدم.م.  

 رياضيات

 ريم وليدم.م.  

 رياضيات

      ريم وليدم.م.  

 بصريات  خمترب خمترب كًربائية  +   االثهني

 الجالثاء
 ومغهاطيصية كًربائية

 بشرى كاظمد.  أ.

 ومغهاطيصية كًربائية

 بشرى كاظمد.  أ.

                             

 االربعاء
 لغة انلليسية

 حامت عبد الرزاقم.د.  

 الصوت

 م.د.  عماد يادي

 الصوت

 م.د.  عماد يادي

  2حاشبات  / 

 أ.م.د. علي حصني

 فلم

 عائشة علي. دم.

 فلم

 عائشة علي. دم.

 اخلميض
 علم نفض الهمو

 م.  وشو ناصر

 علم نفض الهمو

 م.  وشو ناصر

 ادارة تربوية

 م.  شيف علي

 ادارة تربوية

 م.  شيف علي

 مهًج البحح العلمي

 شراب فاضلم.د.  

 البحح العلميمهًج 

 شراب فاضلم.د.  

 

 

 قشم الفيزياءجامعة بغداد/ كلية الرتبية للعلوم الصرفة )ابن اهليثم(/ 

 0200-0202جدول الدراسة الصباحية للعام الدراسي 

 املواد احلضورية

 

 املواد االللرتونية



 

 

 

 

 )ج(صباحي    الثاني

 ( 22قاعة  رقم  ) 
 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

 االحد
 ومغهاطيصية كًربائية

 م.د.  ضحى مولود

 ومغهاطيصية كًربائية

 م.د.  ضحى مولود

 بصريات

 هاى كاظمحأ.م.د.  

 بصريات

 حهاى كاظمأ.م.د.  

 بصريات

 حهاى كاظمأ.م.د.  

 

 االثهني
 رياضيات

 ريم وليدم.م.  

 رياضيات

 ريم وليدم.م.  

 رياضيات

 ريم وليدم.م.  

   

 بصريات  خمترب خمترب كًربائية  +   الجالثاء

 االربعاء
 مهًج البحح العلمي

 شراب فاضلم.د.  

 مهًج البحح العلمي

 شراب فاضلم.د.  

  2حاشبات  / 

 م.د. علي عدناى

 علم نفض الهمو

 م.  وشو ناصر

 علم نفض الهمو

 م.  وشو ناصر

 لغة انلليسية

 حامت عبد الرزاقم.د.  

 اخلميض
 ادارة تربوية

 م.  شيف علي

 ادارة تربوية

 م.  شيف علي

 فلم

 عائشة علي. دم.

 فلم

 عائشة علي. دم.

 الصوت

 م.د.  امحد زيد

 الصوت

  امحد زيدم.د.  

   

 

 

 جامعة بغداد/ كلية الرتبية للعلوم الصرفة )ابن اهليثم(/ قشم الفيزياء

 0200-0202جدول الدراسة الصباحية للعام الدراسي 

 املواد احلضورية

 

 املواد االللرتونية



 

 

 

 

 

 

 

 

 (أ)   مشائي الثاني

 ( 5قاعة  رقم  ) 
 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

 االحد
 رياضيات

 ريم وليدم.م.  

 رياضيات

 ريم وليدم.م.  

 رياضيات

 ريم وليدم.م.  

 ومغهاطيصية كًربائية

 أ.د.  شعاد حامد

 ومغهاطيصية ربائيةكً

 أ.د.  شعاد حامد

 

 االثهني
 بصريات

 دعاء عليد. 

 بصريات

 دعاء عليد. 

 بصريات

 دعاء عليد. 

   

 XXXXXXXXX  بصريات خمترب خمترب كًربائية  +   XXXXXXXXXXX الجالثاء

 االربعاء
 الصوت

 م.د.  امحد زيد

 الصوت

 م.د.  امحد زيد

 فلم

 حياة خلف. د

 فلم

 حياة خلف. د

 ة انلليسيةلغ

 حامت عبد الرزاقم.د.  

  2حاشبات  / 

 م.د. علي عدناى

 اخلميض
 ادارة تربوية

 م.  شيف علي

 ادارة تربوية

 م.  شيف علي

 علم نفض الهمو

 م.  وشو ناصر

 علم نفض الهمو

 م.  وشو ناصر

 مهًج البحح العلمي

 شراب فاضلم.د.  

 مهًج البحح العلمي

 شراب فاضلم.د.  

 

 داد/ كلية الرتبية للعلوم الصرفة )ابن اهليثم(/ قشم الفيزياءجامعة بغ

 0200-0202للعام الدراسي املشائية جدول الدراسة 

 املواد احلضورية

 

 املواد االللرتونية



 
 
 

 

 

 

 (  أ  ) صباحي   الرابع

      ( 3قاعة  رقم  ) 
 33:8 -03:8 03:8 -033:8 033:8 – 003:8 003:8 - 083:8 083:8 – 03:8   03:8 - 03:8 اليوو

 االحد
 ليشر

 أ.و.د.  ثائز عبد اللزيه

 ليشر

 أ.و.د.  ثائز عبد اللزيه

 قياظ وتكويه

 سياد  عفافأ.و.د.  

 قياظ وتكويه

 سياد  فافعأ.و.د.  

  

 االثيني
 صلبة

 هياء علزد.  و.أ.

 صلبة

 هياء علزد.  و.أ.

 صلبة

 هياء علزد.  و.أ.

 لغة اىلليشية

 و.د.  سييب ىاجي
  

   التعلينيتخترب املخمترب ىووية  +   الثالثاء

 االربعاء

 كهزومغياطيضية

 فاروق ابزاهيهد.  و.أ.

 حضوري

 كهزومغياطيضية

 فاروق ابزاهيهد.  و.أ.

 غياطيضيةكهزوم

 فاروق ابزاهيهد.  و.أ.

 كنية

 امحد موصىد.  و.أ.

 كنية

 امحد موصىد.  و.أ.

  كنية

 امحد موصىد.  و.أ.

 اخلنيط

 ىووية

 امحد فاضلد.  و.أ.

 

 ىووية

 امحد فاضلد.  و.أ.

 ىووية

 امحد فاضلد.  و.أ.
 تزبية عنلية

 أ.د.  فدوى عباظ

 تزبية عنلية

 أ.د.  فدوى عباظ

 تزبية عنلية

 فدوى عباظأ.د.  

 

 

 جامعة بغداد/ كلية الرتبية للعلوم الصرفة )ابن اهليثم(/ قشم الفيزياء

 0200-0202جدول الدراسة الصباحية للعام الدراسي 

 
 املواد احلضورية              

 
 املواد االللرتوىية             

 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )ب(صباحي    الرابع

 ( 9قاعة  رقم  ) 
 33:8 -03:8 03:8 -033:8 033:8 – 003:8 003:8 - 083:8 083:8 – 03:8   03:8 - 03:8 اليوو

 االحد
 صلبة

 أ.و.د.  عذى هاعه

 صلبة

 أ.و.د.  عذى هاعه

 صلبة

 أ.و.د.  عذى هاعه

 لغة اىلليشية

 و.د.  سييب ىاجي

  

 ينياالث
 ليشر

 أ.و.د.  ثائز عبد اللزيه

 ليشر

 أ.و.د.  ثائز عبد اللزيه

 قياظ وتكويه

 سياد  عفافأ.و.د.  

 قياظ وتكويه

 سياد  عفافأ.و.د.  

  

 الثالثاء
 كنية

 امحد موصىأ.و.د.  

 كنية

 امحد موصىأ.و.د.  

 كنية

 امحد موصىأ.و.د.  

 ىووية

 أ.و.د.  ىاس طلب

 ىووية

 أ.و.د.  ىاس طلب

 ىووية

 .و.د.  ىاس طلبأ

   التعلينيتخترب املخمترب ىووية  +   االربعاء

 اخلنيط
 تزبية عنلية

 عادل كاملد.  و.أ.

 تزبية عنلية

 عادل كاملد.  و.أ.

 تزبية عنلية

 عادل كاملد.  و.أ.

 كهزومغياطيضية

 مي عبد الضتارأ.و.د.  

 كهزومغياطيضية

 مي عبد الضتارأ.و.د.  

 كهزومغياطيضية

 بد الضتارمي عأ.و.د.  

 

 

 (/ قشم الفيزياءجامعة بغداد/ كلية الرتبية للعلوم الصرفة )ابن اهليثم

 0200-0202جدول الدراسة الصباحية للعام الدراسي 

 املواد احلضورية

 

 املواد االللرتوىية

 املواد احلضورية

 

 املواد االللرتوىية



 

 

 

 

 )ج(صباحي    الرابع

 ( 22قاعة  رقم  ) 
 33:8 -03:8 03:8 -033:8 033:8 – 003:8 003:8 - 083:8 083:8 – 03:8   03:8 - 03:8 اليوو

 االحد
 صلبة

 عادل امساعيلو.د أ.

 صلبة

 عادل امساعيلو.د أ.

 صلبة

 عادل امساعيلو.د أ.

 ليشر

 و.د.  مظهز عهاب

 ليشر

 ز عهابو.د.  مظه

 

 االثيني
 قياظ وتكويه

 سياد  عفافأ.و.د.  

 قياظ وتكويه

 سياد  عفافأ.و.د.  

 لغة اىلليشية

 و.د.  سييب ىاجي

   

 الثالثاء
 كنية

 عكيل رساقو.د.  

 كنية

 عكيل رساقو.د.  

 كنية

 عكيل رساقو.د.  

 ىووية

 حمضً عييدأ.و.د.  

 ىووية

 حمضً عييدأ.و.د.  

 ىووية

 حمضً عييدأ.و.د.  

 االربعاء
 كهزومغياطيضية

 مي عبد الضتارأ.و.د.  

 كهزومغياطيضية

 مي عبد الضتارأ.و.د.  

 كهزومغياطيضية

 مي عبد الضتارأ.و.د.  

 تزبية عنلية

 عادل كاملد.  و.أ.

 تزبية عنلية

 عادل كاملد.  و.أ.

 تزبية عنلية

 عادل كاملد.  و.أ.

   التعلينيتخترب املخمترب ىووية  +   اخلنيط

   

 

 

 جامعة بغداد/ كلية الرتبية للعلوم الصرفة )ابن اهليثم(/ قشم الفيزياء

 0200-0202جدول الدراسة الصباحية للعام الدراسي 

 د احلضوريةاملوا

 

 املواد االللرتوىية



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (أ)   مشائي الرابع

 ( 0قاعة  رقم  ) 
 03:8 -03:8 03:8 -03:8 03:8 – 03:8 03:8 - 3:8: 3:8: – 33:8   33:8 - 03:8 اليوو

 االحد
 ليشر

 و.د.  مظهز عهاب

 ليشر

  و.د.  مظهز عهاب

 قياظ وتكويه

 سياد  عفافأ.و.د.  

 قياظ وتكويه

 سياد  عفافأ.و.د.  

  

 االثيني
 صلبة

 علي حمند رحينةو.د 

 صلبة

 علي حمند رحينةو.د 

 صلبة

 علي حمند رحينةو.د 

 لغة اىلليشية

 و.د.  سييب ىاجي

  

 الثالثاء
 ىووية

 تغزيد عبد اجلبارو.د.  

 ىووية

 تغزيد عبد اجلبارو.د.  

 ىووية

 تغزيد عبد اجلبارو.د.  

 تزبية عنلية

 بالل جاصهد. 

 تزبية عنلية

 بالل جاصهد. 

 تزبية عنلية

 بالل جاصهد. 

 االربعاء
 كنية

 عكيل رساقو.د.  

 كنية

 عكيل رساقو.د.  

 كنية

 عكيل رساقو.د.  

 كهزومغياطيضية

 فاروق ابزاهيهد.  و.أ.

 كهزومغياطيضية

 فاروق ابزاهيهد.  و.أ.

 كهزومغياطيضية

 فاروق ابزاهيهد.  و.أ.

 XXXXXXXXXXX   التعلينيتخترب املخمترب ىووية  +   XXXXXXXXXXX اخلنيط

 

 جامعة بغداد/ كلية الرتبية للعلوم الصرفة )ابن اهليثم(/ قشم الفيزياء

 0200-0202للعام الدراسي املشائية جدول الدراسة 

 املواد احلضورية

 

 املواد االللرتوىية
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