
3202  –  2202للعام الدراسي    الولفيزياء عام / الفصل ا –جدول محاضرات طلبة الدكتوراه   

 

2220/    9/   4يوم االحد   الول مالحظة يبدأ الفصل الدراسي ا  

 اليوم  الوقت  الموضوع  اسم التدريسي 

( 2نووية متقدمة ) أ.د. هدى مجيد   8:30  –  10:30  

ايمان حميد  أ.د.علية عبد المحسن+  د.أ. االحد  ( 3) اشباه موصالت وأغشية رقيقة    10:30 –  12:30  

فاضل جبار.د. أ ( 2) نظريات التعلم والتعليم    12:30 –  :302  

هادي جبار د.أ. ( 2متقدم ) ال ميكانيك الكم   8:30  –  10:30  

حميد مجيد د.أ. االثنين  ( 2) رياضيات فيزياوية   10:30 –  12:30  

حاتم عبد الرزاق أ.م.د.  ( 1لغة انكليزية )   12:30 –  :301  

هناء شكر د. م.+ أ. كريم علي د.أ. ( 2) فيزياء صلبة ومواد    8:30  –  10:30  

(2) فيزياء مطيافية أ.د. بشائر محمد سعيد  الثالثاء   10:30 –  12:30  

  12:30 –  :302  

 

 

 



3202  –  2202للعام الدراسي   ولفيزياء عام / الفصل اال –  ماجستيرجدول محاضرات طلبة ال  

2220/    9/   4يوم االحد   ول مالحظة يبدأ الفصل الدراسي اال  

 اليوم  الوقت  الموضوع  اسم التدريسي 

بشرى هاشم أ.د.  ( 3) اشباه موصالت واغشية رقيقة    8:30  –  10:30  

مصطفى كامل د.م.أ. االحد  ( 2)ميكانيك كمي   10:30 –  12:30  

عفاف زياد أ.م.د.  ( 2) علم النفس التربوي    12:30 –  2:30  

سميرة احمد د. م.أ. ( 2) رياضيات فيزياوية   8:30  –  10:30  

وداد حمدي د. أ. االثنين  (2)كهرومغناطيسية    10:30 –  12:30  

حسين علي جان.د. م ( 1لغة انكليزية )   12:30 –  :301  

عالء بدر أ.م.د.  ( 2) ليزر وكهروبصريات    8:30  –  10:30  

 الثالثاء 
امال جبار حاتم أ.م.د. ( 2) معالجة صورية وتحسس نائي   10:30 –  12:30  

 

  

 

 

 



3202  –  2202للعام الدراسي    ولالفصل اال  /  الفيزياء طرائق تدريس –  ماجستيرجدول محاضرات طلبة ال  

2220/    9/   4يوم االحد   ول مالحظة يبدأ الفصل الدراسي اال  

 اليوم  الوقت  الموضوع  اسم التدريسي 

عفاف زياد أ.م.د.  ( 2قياس وتقويم )    8:30  –  10:30  

سراب فاضل م.د.   االحد  ( 2)مناهج البحث العلمي    10:30 –  12:30  

( 2)احصاء وصفي واستداللي  أ.م. وسن ناصر   12:30 –  2:30  

( 2اساسيات الفيزياء )   رغد صبحي أ.م.د.  8:30  –  10:30  

 االثنين 
 12:30  – 10:30 ( 2)  الفيزياء طرائق تدريس عادل كامل م.د. أ.

( 2) علم النفس التربوي  أ.م.د. افراح هادي   8:30  –  10:30  

ميسون رياض د. م.أ. الثالثاء  (3) المناهج الدراسية    10:30 –  :3021  

( 1لغة انكليزية ) سليم أ.م.د. ماجد   12:30 –  :301  

 

 

 


