
0200-0202قسى انفيشيبء  نهؼبو انذراسي  –كهيت انؼهٕو  –جبيؼت بغذاد   

 

االٔل انذراسي نفصما0200-0202 جذٔل انًحبضزاث نطهبت انذكخٕراِ نهؼبو انذراسي  

 االخخصبص َٕٔيت نيشر ٔجشيئيت انًٕاد كٓزٔبصزيبثنيشر ٔ انزقيقّاألغشيت  انبالسيب
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 2( قبػّ جًيغ انخخصصبث  )انهغت االَكهيشيت 

 ا.و. د.  سيُب طهؼج انشيببَي 

0:02 -22:02 

 2قبػّ  (جًيغ انخخصصبث)فيشيبء ريبضيت 

 ا.د. ػبدل خهف حًٕدي 

 االحذ

0:02-22:02 

  ذري ٔانجشيئيانخزكيب ان

   ػهي َذيزة ػببص د. ا.

0:02-22:02  

 انصهبت انًخقذيت

 حسيٍ خشػم. .د ا.و

0:02-22:02 

 

 انخزكيب انذري ٔانجشيئي

   َذيزة ػببص ػهي ا.د. 

0:02-

22:02 
 بزيجت يخقذيت

 )َظزي(

اركبٌ أ.و.د. 

 رفؼت 

 

 

0:02-22:02 

 

   حفبػم االشؼبع    

 )ػًهي(يغ انًبدة 

 ا.و.د حيذر سهيى

 االثُيٍ

 2:02-22:02انًيكبَيك انكًي انًخقذو 

 2قبػّ  دخيم )جًيغ انخخصصبث( ساْذة احًذ ا.د.

بالسيب 

 يخقذو 

ا.د كبظى 

 ػبذ انٕاحذ

 

فيشيبء 

َٕٔيت 

 يخقذيت

ا.د.ػهي 

 انهطيف ػبذ

 كزيى

 انؼشٕائيت

رػذ  ا.د.

 يحًذ صبنح

اشببِ   

 يٕصالث 

أ.د ييسٌٕ       

 فيصم

انبصزيبث 

 انًخقذيت
سؤدد  د.و.ا.

 سهًبٌ 

 يخقذونيشر

يحًذ  ا.د.

 حقي

 َبَٕحكُٕنٕجي

ثبيز ػبذ  ا.د.

 االييز

 خٕاص يٕاد

سيُب  ا.د.

 رحيى

بصزيبث 

 يخقذيت

  بٓبءا.د.

 طؼًت

 نيشر يخقذو

فزاص  ا.د.

 جٕاد كبظى 

 

فيشيبء 

 اشؼبػيت

اسيب  ا.د.

 حًيذ

 

فيشيبء َٕٔيت 

 يخقذيت

ػهي  ا.د.

 كزيى  ػبذانهطيف

 

 ثالثبء ان

: قبػت انذكخٕر ا.د. ػهي ػطيت 2:ق يالحظت : انحضٕر  



0200-0202قسن الفيزياء  للعام الدراسي  –كلية العلوم  –جاهعة بغداد   

الفصل األول 0200 -0201 للعام الدراسً الماجستٌردول المحاضرات لطلبة ج  

 ( االختصاصات اغشٌة رقٌقة + بالزما + نووٌة  Bشعبة ) الجدول االسبوعً لطلبة الماجستٌر

 الٌوم    

 11:12-1:12 0:12-11:12  الوقت 
 اللغة االنكلٌزٌة

(0)ق ثائر لفتةم.د.   
  كٌكتروداٌنملاال

أ.م. د.وسن زهٌر مجٌد (0) ق    
  

 االحد

11:12- 1:12  0:12-11:12  االثنٌن 
 مٌكانٌك كالسٌكً 

فرح طارق  د أ. (0 ق ) 
 رٌاضٌات

 ا.م.د. احمد عباس حسن

12:12-10:12  0:12-12:12  الثالثاء 
حصائًإلمٌكانٌك اال  

 أ.د سلمى مهدي شعبان 
  ( 0ق)  

   كمً مٌكانٌكال

(0أ.د غٌث نعمة فلٌح )ق  

 

: قاعة الدكتور عبد االمٌر القزاز  0مالحظة : ق  

 

  

 



0200-0202قسن الفيزياء  للعام الدراسي  –كلية العلوم  –جاهعة بغداد   

 

الفصل األول 0200 -0202 للعام الدراسي الواجستيردول الوحاضرات لطلبة ج  

 (  لالختصاصات ليزر وجزيئية + ليزر وكهروبصريات + مواد Aشعبة)   الجدول االسبوعي لطلبة الماجستير 

 اليوم    

 33:11-3:11 0:11-33:11  الوقت 
 اللغة االنكليزية

c201ق( م. د. اكرم نوري) أ.  
  كياينمكترودلاال

  خلف حميد ثامر د. ( أ.م.c201ق )  
 االحد

33:11- 3:11  0:11-33:11  االثنين 
 ميكانيك كالسيكي 

  مظفر فواد جميل  د. أ.م.(c201 ق)
الرياضيات    

 C201قفراس زهير مجيد أ.م.د 
 

31:11-33:11  0:11-31:11  الثالثاء 
 الميكانيك الكمي 

 ( أ. د. غيث نعمة فليحc201ق)

حصائيإلميكانيك اال  

 أ.د مهدي حسن سهيل

ق(  c201 (   
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