
 
 
 

 

 

  

 (  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 حشنيو.و.  

 رياضيات

 ٍديل حشنيو.و.  

 رياضيات

 ٍديل حشنيو.و.  

 ومغياطيشية كَربائية

 أ.د.  كريه علي 

 ومغياطيشية ائيةكَرب

 أ.د.  كريه علي 

 ومغياطيشية 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
 اسص تربية

 موفق عبد الزٍرة    و.  

 اسص تربية 

 موفق عبد الزٍرة    .  و

 عله اليفص

 و.د.  افراح ٍادي أ.

 عله اليفص

 و.د.  افراح ٍادي أ.

 حقوق

 و.و. ىورا عدىاٌ

  احصاء

 امياٌ حشًو.و.  

 اخلنيص
 لغة عربية

 و.  حشني عبد املَدي

 لغة عربية

 و.  حشني عبد املَدي

 حرارة 

 أ.د.  خالد ٍالل

 حرارة

 أ.د.  خالد ٍالل

 لغة اىلليزية

 .د.  ماجد سليهأ.و

 حاسبات

 أ.و.د. ضحى مولود

 

 

 

 لفيزياءجامعة بغداد/ كلية الرتبية للعلوم الصرفة )ابن اهليثم(/ قشم ا

 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.  

 ياضياتر

 ٍديل حشنيو.و.  

 رياضيات

 ٍديل حشنيو.و.  

 رياضيات

 ٍديل حشنيو.و.  

   خمترب ميلاىيمخمترب كَربائية  +   االثيني

 الجالثاء
 ومغياطيشية كَربائية

 ٍياء ابراٍيهو.د.  أ.

 ومغياطيشية كَربائية

 ٍياء ابراٍيهو.د.  أ.

 ومغياطيشية كَربائية

 ٍياء ابراٍيهو.د.  أ.

   

 بعاءاالر
 لغة اىلليزية

 أ.و.د.  ماجد سليه

 احصاء

 امياٌ حشًو.و.  

 حاسبات

 و.د. اىتَاء امحد

 حقوق

 و.و. ىورا عدىاٌ

 اسص تربية

 موفق عبد الزٍرةو.  

 اسص تربية

 موفق عبد الزٍرةو.  

 اخلنيص

 عله اليفص

 و.د.  افراح ٍاديأ.

 عله اليفص

 و.د.  افراح ٍاديأ.

 لغة عربية

 ديو.  حشني عبد املَ

 لغة عربية

 و.  حشني عبد املَدي

 حرارة

 بظائر حمند سعيدأ.د.  

 حرارة 

بظائر حمند أ.د.  

   سعيد

 

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

 0200-0201جدول الدراسة الصباحية للعام الدراسي 

 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

   لاىيمخمترب ميخمترب كَربائية  +   االحد

 االثيني
 رياضيات

 ٍديل حشنيو.و.  

 رياضيات

 ٍديل حشنيو.و.  

 رياضيات

 ٍديل حشنيو.و.  

 ومغياطيشية كَربائية

 و.د.  طيناء قاسه 

 ومغياطيشية كَربائية

 و.د.  طيناء قاسه

 ومغياطيشية كَربائية

 و.د.  طيناء قاسه

 الجالثاء
 ميلاىيم

 أ.و.د.  مصطفى كامل

 ميلاىيم

 طفى كاملأ.و.د.  مص

 ميلاىيم

 أ.و.د.  مصطفى كامل

   

 االربعاء
 لغة عربية

 و.  حشني عبد املَدي

 لغة عربية

 و.  حشني عبد املَدي

 حقوق

 و.و. ىورا عدىاٌ

  احصاء

 امياٌ حشًو.و.  

 اسص تربية

     د. بالل جاسه

 اسص تربية

     د. بالل جاسه

 اخلنيص
 حرارة

 تغريد مشلهد.  أ.

 حرارة

 مشلهتغريد د.  أ.

 لغة اىلليزية

 أ.و.د.  ماجد سليه عزيز

 حاسبات

 و.د. اىتَاء امحد

 عله اليفص

 و.د.  افراح ٍادي أ.

 عله اليفص

 و.د.  افراح ٍاديأ.

   

 

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

 0200-0201جدول الدراسة الصباحية للعام الدراسي 

 املواد احلضورية

 

 املواد االللرتوىية



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االول صباحي   )د(

 (  7قاعة رقم  )  
   53:8 - 3:8: 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
 رياضيات

 عبري حشنيو.و.  

 رياضيات

 عبري حشنيو.و.  

 رياضيات

 عبري حشنيو.و.  

 ومغياطيشية كَربائية

 و.د.  ىضال موسى

 ومغياطيشية كَربائية

 و.د.  ىضال موسى

 

 

 االثيني
 ميلاىيم

  ىور اهلدى حشًو.د.  

 ميلاىيم

 ىور اهلدى حشًو.د.  

 ميلاىيم

 اهلدى حشً ىورو.د.  

 ومغياطيشية كَربائية

 و.د.  ىضال موسى
  

 

 الجالثاء
 لغة عربية

 و.  حشني عبد املَدي

 لغة عربية

 و.  حشني عبد املَدي 

 حاسبات

  و.د. اىتَاء امحد

 لغة اىلليزية

 أ.و.د.  ماجد سليه

 عله اليفص

 و.د.  افراح ٍاديأ.

 عله اليفص

  و.د.  افراح ٍاديأ.

 

 اسص تربية   خمترب ميلاىيمبائية  +  خمترب كَر االربعاء

   اخلنيص

 احصاء

 امياٌ حشًو.و.  

 حرارة

 .د.  عبد احلنيد رحيهأ

 حرارة

 .د.  عبد احلنيد رحيهأ

 حقوق

       و.و. ىورا عدىاٌ

 

 

 

 

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

 0200-0201جدول الدراسة الصباحية للعام الدراسي 

 اد احلضوريةاملو

 

 املواد االللرتوىية



 

 

 

 

 

 

 

 

 (أ)   مشائياالول 

 (  8قاعة رقم  )  
 03:8 -03:8 03:8 -53:8 53:8 – 03:8 03:8 - 3:8: 3:8: – 33:8   33:8 - 03:8 اليوو

 االحد
 ومغياطيشية كَربائية

 طاٍر محدو.د.  

 ومغياطيشية كَربائية

 طاٍر محدو.د.  

 ومغياطيشية كَربائية

 طاٍر محدو.د.  

 ميلاىيم

  و. فراض كاظه

 ميلاىيم

 و. فراض كاظه

 ميلاىيم

 و. فراض كاظه

 االثيني
 رياضيات

 عبري حشنيو.و.  

 رياضيات

 نيعبري حشو.و.  

 رياضيات

 عبري حشنيو.و.  

   

 XXXXXXX   خمترب ميلاىيمخمترب كَربائية  +   XXXXXXX الجالثاء

 االربعاء
 عله اليفص

 و.د.  افراح ٍادي أ.

 عله اليفص

 و.د.  افراح ٍادي أ.

 لغة عربية

 و.  حشني عبد املَدي 

 لغة عربية

 و.  حشني عبد املَدي

 لغة اىلليزية 

 أ.و.د.  ماجد سليه

 قوقاحل

       و.و. ىورا عدىاٌ

 اخلنيص
 حرارة

 و.د.  عدي طارق أ.

 حرارة

 و.د.  عدي طارق أ.

 حاسبات

 و.د. اىتَاء امحد

 احصاء

 و. امياٌ حشًو.

 اسص تربية

     د. بالل جاسه

 اسص تربية

     د. بالل جاسه

 

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

 0200-0201للعام الدراسي املشائية جدول الدراسة 

 املواد احلضورية

 

 املواد االللرتوىية


