
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 33:8 – 03:8 03:8 – 033:8 033:8 – 003:8 003:8 – 083:8 083:8 – 03:8 03:8 – 03:8 الوقت      اليوم        

 األحد

 Aمختبر فيزياء عامة 
 مختبر الفيزياء )قسم الفيزياء(

 Aمختبر كيمياء عامة 
 الكيمياء )قسم الكيمياء(مختبر 

 A  مختبر حاسوب
G115 

 Bمختبر كيمياء عامة 
 مختبر الكيمياء )قسم الكيمياء(

 B  مختبر حاسوب
G115 

 Bمختبر فيزياء عامة 
 مختبر الفيزياء )قسم الفيزياء(

 C  مختبر حاسوب
G115 

 Cمختبر فيزياء عامة 
 مختبر الفيزياء )قسم الفيزياء(

 Bمختبر كيمياء عامة 
 مختبر الكيمياء )قسم الكيمياء(

 األثنين
 A 2مختبر أساسيات نظم المعلومات الجغرافية 

G115 
 B 2مختبر أساسيات نظم المعلومات الجغرافية 

G115 

 C 2مختبر أساسيات نظم المعلومات الجغرافية 
G115 

 الثالثاء
 مفاهيم المعالجة الصورية

 )أ.د.بان عبد الرزاق(
 كيمياء عامة

 وسن عبد األمير( )أ.م.د. 
 

 األربعاء
 اساسيات نظم المعلومات الجغرافية 

 )أ.د. أبتسام خنجر(
 لغة عربية
 )د.لقاء(

 حرية وديمقراطية
 )د.أنسام(

 

 الخميس
 فيزياء عامة

 )أ.م.د. زهراء نجم(
 2الرياضيات 

 (م.د. عراق)
 

 

 

LECTURE TIMETABLE 
 جدول الدروس االسبوعي

 

 جامعة بغداد

 كلية العلوم

 قسم التحسس النائي ونظم المعلومات الجغرافية

 0202/0202 –الفصل الدراسي الثاني  – (A )الشعبة المرحلة االولى

University of Baghdad 

College of Science 

Department of Remote Sensing and GIS 

First Year (Group A) – second Semester – 2020 /2021 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 33:8 – 03:8 03:8 – 033:8 033:8 – 003:8 003:8 – 083:8 083:8 – 03:8 03:8 – 03:8 الوقت      اليوم        

 األحد

 Aمختبر فيزياء عامة 
 مختبر الفيزياء )قسم الفيزياء(

 Aمختبر كيمياء عامة 
 مختبر الكيمياء )قسم الكيمياء(

 A  مختبر حاسوب
G115 

 Bمختبر كيمياء عامة 
 مختبر الكيمياء )قسم الكيمياء(

 B  مختبر حاسوب
G115 

 Bمختبر فيزياء عامة 
 مختبر الفيزياء )قسم الفيزياء(

 C  مختبر حاسوب
G115 

 Cمختبر فيزياء عامة 
 مختبر الفيزياء )قسم الفيزياء(

 Bمختبر كيمياء عامة 
 مختبر الكيمياء )قسم الكيمياء(

 األثنين
 A 2مختبر أساسيات نظم المعلومات الجغرافية 

G115 
 B 2مختبر أساسيات نظم المعلومات الجغرافية 

G115 

 C 2مختبر أساسيات نظم المعلومات الجغرافية 
G115 

 الثالثاء
 كيمياء عامة

 )أ.م.د. وسن عبد األمير(
 مفاهيم المعالجة الصورية

 )أ.د.بان عبد الرزاق(
 

 األربعاء
 لغة عربية
 )د.لقاء(

 حرية وديمقراطية
 )د.أنسام(

)أ.د. أبتسام اساسيات نظم المعلومات الجغرافية 
 خنجر(

 

 الخميس
 2الرياضيات 

 )م.د.عراق(
 فيزياء عامة

 )أ.م.د. زهراء نجم(
 

 

LECTURE TIMETABLE 
 جدول الدروس االسبوعي

 

 جامعة بغداد

 كلية العلوم

 الجغرافيةقسم التحسس النائي ونظم المعلومات 

 0202/0202 –الفصل الدراسي الثاني  –( B المرحلة االولى )الشعبة

University of Baghdad 

College of Science 

Department of Remote Sensing and GIS 

First Year (Group B) – second Semester – 2020 /2021 
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 األحد

 Aمختبر تحليل وتفسير الصور الفضائية 
G102 

 Aنظم المعلومات الجغرافية مختبر 
G116 

 

 Bنظم المعلومات الجغرافية مختبر 
G116 

 Bمختبر تحليل وتفسير الصور الفضائية 
G102 

 

 األثنين

 Aعلم المساحة مختبر 
G102 

 A 4مختبر حاسوب 
G116 

 
 B 4مختبر حاسوب 

G116 
 Bعلم المساحة مختبر 

G102 

 الثالثاء
 تحليل وتفسير الصور الفضائية

 (م.د. بشرى علي)أ. 
 2الجغرافية نظم المعلومات 

 (أ.د. أبتسام خنجر)
 

 األربعاء
 4الرياضيات 

 (م.د. هبه عبد الله)
 علم شكل األرض
 ()د. زينب ضمد

 2أنكليزي 
 حميد( )م.د. أعياد 

 الخميس
 مبادئ علم المساحة
 )أ.م.د. نوال خلف(

 األنواء الجوية
 )م.د. أحمد عبد الرزاق(

 

 

 

 

 

LECTURE TIMETABLE 
 جدول الدروس االسبوعي

 

 جامعة بغداد

 كلية العلوم

 قسم التحسس النائي ونظم المعلومات الجغرافية

 0202/0202 –الفصل الدراسي الثاني  –المرحلة الثانية 

University of Baghdad 

College of Science 

Department of Remote Sensing and GIS 

Second Year – second Semester – 2020 /2021 
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 األحد
األستشعار عن بعد في الزراعة )التربة وغطاء 

 األرض(
 )م.د. أحمد سعد(

 )تربة ومياه جوفيه( 2التلوث البيئي 
 د.غيداء صبيح(أ.م. )

 األقمار الصناعية ونظام تحديد المواقع
 )د. محمد أسماعيل(

 األثنين
تركيب وأدارة البيانات بأستخدام نظم المعلومات 

 الجغرافية
 )م.د. زينب طالب درويش(

 تحليل مكاني
 .عدي حاتم(أ.م.د )

 

 الثالثاء

نظم  مختبر تركيب وأدارة البيانات بأستخدام
  A1 المعلومات الجغرافية

G115 

  A1 األقمار الصناعية ونظام تحديد المواقع مختبر 
G116 

  A1 معالجة صورية متقدمةمختبر 
G116 

 A2 معالجة صورية متقدمةمختبر 
G116 

مختبر تركيب وأدارة البيانات بأستخدام نظم 
 A2 المعلومات الجغرافية

G115 

 A2 تحديد المواقعمختبر األقمار الصناعية ونظام 
G115 

 األربعاء
 الهيدروجيولوجيا
 )أ.م.د.مصطفى(

 معالجة صورية متقدمة
 )أ.د.فيصل غازي(

 

 الخميس
 موضوع أختياري

 )د.علي عبد الرضا(
 التحسس النائي وصور األشعة الرادارية

 ()أ.د.بان عبد الرزاق
 

 

 

 

 

 

LECTURE TIMETABLE 
 جدول الدروس االسبوعي

 

 جامعة بغداد

 كلية العلوم

 قسم التحسس النائي ونظم المعلومات الجغرافية

 0202/0202 –الفصل الدراسي الثاني  A)الشعبة( المرحلة الثالثة

University of Baghdad 

College of Science 

Department of Remote Sensing and GIS 

Third Year (Group A) second Semester – 2020 /2021 
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 األحد
 )تربة ومياه جوفيه( 2التلوث البيئي 

 )أ.م.د.غيداء صبيح(
 األقمار الصناعية ونظام تحديد المواقع

 )د. محمد أسماعيل(

الزراعة )التربة وغطاء األستشعار عن بعد في 
 األرض(

 )م.د. أحمد سعد(

 األثنين
 تحليل مكاني

 )أ.م.د.عدي حاتم(

تركيب وأدارة البيانات بأستخدام نظم المعلومات 
 الجغرافية

 )م.د. زينب طالب درويش(
 

 الثالثاء
 الهيدروجيولوجيا
 )أ.م.د.مصطفى(

 معالجة صورية متقدمة
 )أ.د.فيصل غازي(

 

 االربعاء

تركيب وأدارة البيانات بأستخدام نظم مختبر 
  B1 المعلومات الجغرافية

G115 

  B1 مختبر األقمار الصناعية ونظام تحديد المواقع
G116 

  B1 معالجة صورية متقدمةمختبر 
G116 

 B2معالجة صورية متقدمةمختبر 
G116 

مختبر تركيب وأدارة البيانات بأستخدام نظم 
 B2 المعلومات الجغرافية

G115 

 B2 مختبر األقمار الصناعية ونظام تحديد المواقع
G115 

 الخميس
 التحسس النائي وصور األشعة الرادارية

 ()أ.م.د.بان عبد الرزاق
 موضوع أختياري

 ح عبد الحسن()أ.م.د. فل 
 

 

 

 

LECTURE TIMETABLE 
االسبوعيجدول الدروس   

 

 جامعة بغداد

 كلية العلوم

 المعلومات الجغرافيةقسم التحسس النائي ونظم 

 0202/0202 –الفصل الدراسي الثاني  B)الشعبة( الثالثةالمرحلة 

University of Baghdad 

College of Science 

Department of Remote Sensing and GIS 

Third Year (Group B) second Semester – 2020 /2021 
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 األحد
تطبيقات بيئية في التحسس النائي ونظم 

 المعلومات الجغرافية
 (ميثم عبد الله)م.د. 

 أستعماالت األرضتخطيط 
 ()م.م. هدى وجود

 

 األثنين
 األستشعار عن بعد في علوم األرض

 )أ.م.د.ضياء عبد الوهاب(
 تخطيط بيئي

 )أ.م.د.زهراء نجم(

 هيدروكيمياء
 )د. رعد الخفاجي(

 الثالثاء

مختبر األستشعار عن بعد في علوم 
 األرض
 A1)القاعات(

 A1مشروع تخرج 
مختبر المتحسسات )المفاهيم 

 A1والتطبيقات(
G102 

 
مختبر األستشعار عن بعد في علوم 

 األرض
 A2)القاعات(

مختبر المتحسسات )المفاهيم 
 A2والتطبيقات(
G102 

 A2مشروع تخرج
 

 األربعاء
 المتحسسات )المفاهيم والتطبيقات(

 )م.د.  حسن جابر(
 تقنيات التحسس النائي
 )د.سندس عبد العباس(

 

 الخميس
م في التحسس النائي ونظمختبر تطبيقات بيئية 

 A1المعلومات الجغرافية
G115 

مختبر تطبيقات بيئية في التحسس النائي ونظم 
 A2المعلومات الجغرافية

G115 
 

 

 

 

 

 

LECTURE TIMETABLE 
 جدول الدروس االسبوعي

 

 جامعة بغداد

 كلية العلوم

 قسم التحسس النائي ونظم المعلومات الجغرافية

 0202/0202 –الفصل الدراسي الثاني  A)الشعبة( المرحلة الرابعة

University of Baghdad 

College of Science 

Department of Remote Sensing and GIS 

Four Year (Group A) second Semester – 2020 /2021 
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 األحد
 تخطيط أستعماالت األرض

 (م.م. هدى وجود)

تطبيقات بيئية في التحسس النائي ونظم 
 المعلومات الجغرافية
 )م.د. ميثم عبد الله(

 

 األثنين
 تخطيط بيئي

 (غيداء صبيح)أ.م.د. 

 األستشعار عن بعد في علوم األرض
 )أ.م.د.ضياء عبد الوهاب(

 هيدروكيمياء
 )د. رعد الخفاجي(

 الثالثاء 

مختبر المتحسسات )المفاهيم 
 B1والتطبيقات(
G102 

مختبر األستشعار عن بعد في علوم 
 األرض
   B1)القاعات(

 B2مشروع تخرج
مختبر األستشعار عن بعد في علوم 

 B2)القاعات( األرض

 األربعاء
 تقنيات التحسس النائي
 )د.سندس عبد العباس(

 المتحسسات )المفاهيم والتطبيقات(
 )م.د.  حسن جابر(

 

 الخميس

مختبر تطبيقات بيئية في التحسس النائي ونظم 
 B1المعلومات الجغرافية

G116 
  B1مشروع تخرج 

 B2مختبر المتحسسات )المفاهيم والتطبيقات(
G102 

مختبر تطبيقات بيئية في التحسس النائي ونظم 
 B2المعلومات الجغرافية

G116 
 

 

LECTURE TIMETABLE 
 جدول الدروس االسبوعي

 

 جامعة بغداد

 كلية العلوم

 قسم التحسس النائي ونظم المعلومات الجغرافية

 0202/0202 –الفصل الدراسي الثاني  B)الشعبة(المرحلة الرابعة 

University of Baghdad 

College of Science 

Department of Remote Sensing and GIS 

Four Year (Group B) second Semester – 2020 /2021 

 


