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الدراسة الصباحية –( 2022-2021)للعام الدراسي  الثاني الفصل الدراسي   

 LECTURE TIMETABLE – الدروس األسبوعي جدول

 المرحلة االولى

          الوقت  
 اليوم

8:30 – 10:30 10:30 –11:30 12:30 11:30–  12:30- 2:30 

 االحد

 A1  -2- حاسوب مختبر
G116 

 A1 عامة فيزياءمختبر  
 )قسم الفيزياء(

 

 A2  عامة فيزياء مختبر
 (الفيزياء قسم)

 A2  -2- حاسوب مختبر
G116 

 

 االثنين

 A1 2جغرافية معلومات نظم اساسيات مختبر
G102 

 A1  عامة كيمياءمختبر  
 )قسم الكيمياء(

 

 A1  عامة كيمياءمختبر  
 )قسم الكيمياء(

   A2 2جغرافية معلومات نظم اساسيات مختبر
G102  

 

 

 الثالثاء

 الصورية المعالجة مفاهيم

 محمود حسن فالح م.د..أ
1ق  

 2جغرافية معلومات نظم اساسيات
 أبتسام فاضل خنجر. د.أ

 1ق
 

 االربعاء
 2 رياضيات

 م.د. رنا عدنان محمد
 وديمقراطية حرية

 أبراهيم مصطفى. د.م
 اللغة العربية

 لقاء فالح. د.م
 

 الخميس
 عامة فيزياء

  نجم زهراءأ.م.د 
 عامة كيمياء

 عبداالميرعلوان وسن. م.أ
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 الدراسة الصباحية –( 2022-2021)للعام الدراسي الثاني الفصل الدراسي 

 LECTURE TIMETABLE – الدروس األسبوعي جدول

 المرحلة الثانيـــــــــــة

 الوقت          
 اليوم

8:30 – 10:30 10:30 -12:30  2:30 – 12:30 

 االحد

 A المساحة علم مبادئ مختبر
G102 

 
 A  2جغرافية معلومات نظممختبر 

G115 

 B  2جغرافية معلومات نظممختبر 

G115 

 B  المساحة علم مبادئ مختبر
G102 

 

 
 C 2 جغرافية معلومات نظممختبر 

G115 

 C  المساحة علم مبادئ مختبر
G102 

 االثنين

 
 A الفضائية الصور وتفسير تحليل مختبر 

G116 
 A الحاسوب مختير

G115 

   Bالحاسوب مختبر
G115 

 B الفضائية الصور وتفسير تحليل مختبر 
G116 

 C الفضائية الصور وتفسير تحليل مختبر
G116 

  C الحاسوب مختبر
G115  

 الثالثاء
 2 جغرافية معلومات نظم

 عزيز ليثأ.م.د. 
 2ق

 الجوية االنواء

 الرزاق عبد أحمد. د.م
 2ق

 

 االربعاء
 الفضائية الصور وتفسير تحليل

 علي بشرى. د.م.أ
 2ق

 المساحة علم مبادئ

 خنجر فاضل أبتسام. د.أ
 2ق

 

 الخميس
 4 رياضيات

 طارق عباس د.عراقأ.م.
 2- انكليزي

 فالح رعد. د.م

األرض شكل علم  

  مؤيد د.
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الدراسة الصباحية –( 2022-2021)للعام الدراسي  الثانيالفصل الدراسي   

 LECTURE TIMETABLE – الدروس األسبوعي جدول

 المرحلة الثالثة

 الوقت         
 اليوم 

8:30 – 10:30 10:30 – 12:30 12:30- 2:30 

 االحد
 والغطاء التربة) الزراعة في بعد عن االسشعار

 (األرضي
 أسعد أحمد. د.م

 الهيدرولوجيا
 حسن علي مصطفى. د.م.أ

 

 االثنين
 (الجوفية والمياه التربة) 2 البيئي التلوث

 حسين خالد. د.م
 االختيارية المادة

 جابر حسن. د.م
 

 الثالثاء

 A البيانات وإدارة تركيبمختبر  
G102 

 A المواقع تحديد ونظام الصناعية ألقمارا مختبر
G116 

 Aمعالجة صورية متقدمة  مختبر
G115 

 Bمتقدمة صورية معالجة مختبر

G115 

 B البيانات وإدارة تركيب مختبر

G102 

 B المواقع تحديد ونظام الصناعية األقمار مختبر

G116 

 C المواقع تحديد ونظام الصناعية األقمار مختبر
G116 

 C متقدمة صورية معالجة مختبر

G115 

 Cالبيانات وإدارة تركيب مختبر

G102 

 االربعاء
 البيانات وإدارة تركيب

  طالب زينب. د.م
 3ق

 الراديوية االشعة وصور النائي التحسس

 الرزاق عبد بان. د.أ

 3ق

 المواقع تحديد ونظام الصناعية األقمار

 م.د. محمد اسماعيل
 3ق

 الخميس
 متقدمة صورية معالجة

 غازي فيصل. د.أ

 3ق

 المكاني التحليل
 حاتم عدي. د.م.أ

 3ق
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الدراسة الصباحية –( 2022-2021)للعام الدراسي  الثانيالفصل الدراسي   

 LECTURE TIMETABLE – الدروس األسبوعي جدول

 (أ)الشعبة  –المرحلة الرابعة 

 الوقت       
 اليوم

8:30 – 10:30 10:30 – 12:30 12:30- 2:30 

 االحد
 االرض استعماالت تخطيط

 كاظم فؤاد. د.م.أ

 4ق

 المعلومات ونظم النائي التحسس في بيئية  تطبيقات

 الجغرافية

هللا عبد ميثم. د.م  
 4ق

 

 االثنين
 يئبي تخطيط

 الرزاق عبد بان .د.أ

 4ق

 النائي التحسس  تقنيات

 العباس عبد سندس. د.أ

 4ق
 

 الثالثاء
 والتطبيقات المفاهيم: المتحسسات

 جابر حسن. د.م
 األرض علوم في بعد عن االستشعار

 
 هيدروكيمياء

 نصيف محمود رعد. د.أ

 االربعاء

 ونظم النائي التحسس في بيئية  تطبيقاتمختبر 

 A1 الجغرافية المعلومات
G115 

 A1 والتطبيقات المفاهيم: المتحسسات مختبر
G102 

 علوم في بعد عن االستشعار مختبر

 A1 األرض
G116 

 A2 األرض علوم في بعد عن االستشعار مختبر

G116 

 المعلومات ونظم النائي التحسس في بيئية  تطبيقات مختبر

 A2 الجغرافية
G115 

 المفاهيم: المتحسسات مختبر

 A2 والتطبيقات

G102 

   مشروع التخرج الخميس
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الدراسة الصباحية –( 2022-2021)للعام الدراسي  الثانيالفصل الدراسي   

 LECTURE TIMETABLE – الدروس األسبوعي جدول

 (ب)الشعبة  –المرحلة الرابعة 

 الوقت       
 اليوم

8:30 – 10:30 10:30 – 12:30 12:30- 2:30 

 االحد

 ونظم النائي التحسس في بيئية  تطبيقات

 الجغرافية المعلومات

 هللا عبد ميثم. د.م

 3ق

االرض استعماالت تخطيط  

كاظم فؤاد. د.م.أ  
3ق  

 

 االثنين
النائي التحسس  تقنيات  

سندس عبد العباس. د.أ  
 3ق

بيئي تخطيط  

الرزاق عبد بانأ.د.   
 3ق

 

 الثالثاء
 هيدروكيمياء

 نصيف محمود رعد. د.أ
 والتطبيقات المفاهيم: المتحسسات

 جابر حسن. د.م
 األرض علوم في بعد عن االستشعار

 

   مشروع التخرج االربعاء

 الخميس

 النائي التحسس في بيئية  تطبيقات مختبر

  B1 الجغرافية المعلومات ونظم
G115 

 B1 والتطبيقات المفاهيم: المتحسساتمختبر  
G102 

 B1 األرض علوم في بعد عن االستشعار مختبر
G116 

 B2 والتطبيقات المفاهيم: المتحسسات مختبر
G102 

 B2 األرض علوم في بعد عن االستشعار مختبر

G116 

 ونظم النائي التحسس في بيئية  تطبيقات مختبر

  B2 الجغرافية المعلومات

G115 
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