
10.30-8.30الیوم
Atmospheric Physicsالسبت

فیزیاء الجو/ قاعة القسم االولیة  G 221 + مناقشة(الكتروني)

(د.احمد حسن)/عدد الوحدات (1)
ط  الرا

و  االل
https://meet.google.com/ybe-mamj- 

y?authuser=0&hs=179
OFFاألحد

10.30-8.30الیوم

 .Complex Analysis Lab
مختبرتحلیل عقديG223 /عدد الوحدات (1)

8.30-.10.30الیوم
Orbital Dynamic

G 221  دینامیكیة المدارات/   قاعة القسم االولیة
(د.عبد الرحمن حسین)/عدد الوحدات (2)

10.30-8.30الیوم
.Orbital dynamics Lab

مختبر  دینامیكیة المدارات  G120عدد الوحدات (1)

10.30-8.30الیوم
  Differential Equations

G 221  معادالت تفاضلیة/ قاعة القسم االولیة
(د.حسن فاضل )/عدد الوحدات (2)

10.30-8.30اليوم

ت Elective Subject:الس
ط  الرا

و  االل
و ) Extra Galactic Astronomy II(ال

II-الفلك خارج المجرة
(د. حارث سعد)

https://meet.google.com/brz-puhv-mpu
Mathematical Modeling Lab

ة   G123 / عدد الوحدات (1) مخت نمذجة راض

10.30-8.30اليوم

.Geographic Information System(GIS)
ة G123/عدد  مخت نظم المعلومات الجغراف

الوحدات (1)

8:30 -10.30اليوم

Optics II

اتI/قاعة  I 105الثالثاء

األربعاء

االثنین

الثالثاء

الخمیس

ة  اح ة لقسم الفلك والفضاء/الدراسة الص جدول الدروس للمرحلة الثان

األحد

ة اح جدول الدروس للمرحلة الثالثة لقسم الفلك والفضاء/الدراسة الص

االثن 



امل)/ عدد الوحدات (2) (د.احمد 

10.30-8.30اليوم
Astronomical    Techniques

I 105  ة/قاعة ات فل تقن
(د. رائد نو )/ عدد الوحدات (2)

10.30-8.30اليوم

س Mathematical Modeling IIالخم
و ) ةII/قاعة  I 104(ال نمذجة راض

(د. رعد فالح)/ عدد الوحدات (1)
الرابط االلكتروني

10.30-8.30الیوم
Nuclear Physics II

I 104   قاعة /II فیزیاء نوویة
(د.احمد عبد الرزاق) /عدد الوحدات (2)

10.30-8.30الیوم

Group A1/.Nuclear Physics Lab

مختبرفیزیاء النوویة G223 / عدد الوحدات (1)

Group A2/.Radio Astronomy Lab

مختبرالفلك الرادیوي G225/عدد الوحدات (1)

10.30-8.30الیوم

 Group A1 / Digital Image Processing Lab.

مختبرمعالجة الصور الرقمیة G223/ عدد الوحدات (1)

10.30-8.30الیوم
Elective Subject:األربعاء

Group A2/ Solar Magnetism II(الكتروني)
المغناطیسیة الشمسیة-I / قاعة مختبررادیوي

(د. ھدى شاكر) /عدد الوحدات (2)
ط  الرا

و  االل
https://meet.google.com/muq-qoef-ksp

 Group A1/ Radiation Astronomy II
G 221  قاعة القسم االولیة /Iالفلك االشعاعي

(د.محمد ناجي)/عدد الوحدات (2)
الرالط 

و  االل
https://meet.google.com/ouw-htfz-hyy

10.30-8.30الیوم

Cosmology II
I 104   قاعة / II كونیات

(د. سلمان زیدان)/عدد الوحدات (2)

الثالثاء

الخمیس

األرعاء

األحد

االثنین



https://meet.google.com/sqo-wszb-vtx?hs=179

10.30-11.30

12.30 -10.30

English language

ة ل اللغة االن
د)/ عدد الوحدات (2) اد حم (د. اع

.Optics Lab

اتG219/عدد الوحدات (1) مخت 

12.30 -10.30

Astronomical Techniques Lab.

ة / G120 عدد الوحدات (1) ات فل مخت تقن

10.30-11.3011:30-1:30

https://meet.google.com/-swjv-bmr?authuser=0

Galaxies II
I 104  قاعة/I-مجرات

(د. یاسر عز الدین)/ عدد 
الوحدات (2)

12.30-2.30

OFF

2.30 10.30-12.30

Astronomical imaging
التصویر الفلكي + مناقشة /  
(د.االء فاضل)/عدد الوحدات 

1:30 – 11:30

موسم ثقافي

12.30-2.30
Modern Physics

G 221  فیزیاء حدیثة /  قاعة القسم االولیة
(د.خالد عبد الكریم)/عدد الوحدات (2)

ة - الفصل الثا للعام الدرا 2022-2021 اح الدراسة الص
10.3012-30.

Complex Analysis

G 221  تحلیل عقدي/  القسم االولیة

(د. عماد كسار )/عدد الوحدات (2)

12:30
Computer IV Lab

IV مختبر حاسبات

.Modern Physics Lab
مختبر فیزیاء حدیثةG122/عدد الوحدات (1)

Astronomical imaging 

ة- الفصل الثا للعام الدرا 2022-2021 اح الدراسة الص

10.30-12.30

.Lab 
مختبر تصویر فلكي/عدد الوحدات (1)

10.30-12.30

موسم ثقا 



12.30 -10.30
Quantum Mechanics

I 105  ك ال /قاعة ان الم
د الحس )/ عدد الوحدات (2) (د. امال ع

12.30 -10.30

.Geographic Information System(GIS)
I 104  ة/قاعة نظم المعلومات الجغراف
ا جاسب)/ عدد الوحدات (1) (د. 

https://meet.google.com/tug-ivkh-vkt

12.30 -10.30
 Photometry

I 104      القیاسات الضوئیة/ قاعة
(د. سنان حسن)/عدد الوحدات (2)

12.30 -10.30

Group A2/.Nuclear Physics Lab

مختبرفیزیاء النوویة G223 / عدد الوحدات (1)

Group A1/.Radio Astronomy Lab

مختبرالفلك الرادیوي G225/ عدد الوحدات (1)

10.30-11.30

12.30 -10.30

Radio Astronomy II
I 104      قاعة /II الفلك الرادیوي

(د. عدي عطیوي)/عدد الوحدات (2)

https://meet.google.com/bhe-hanz-ziv

12.30 -10.30

Satellites II
I 104 قاعة /IIأقمار صناعیة

(د.فؤاد محمود)/عدد الوحدات (2)

com/quo-ubne-gkq

مختبرمعالجة الصور الرقمیة 

 Digital Image Processing Lab. Group A2/

مشروع تخرج

معالجة الصور الرقمیة 

12.30-2.30

Digital Image Processing II

(2) (د.بشرى قاسم

12.30-1.30

الوحدات (2)

الموسم الثقافي



https://meet.google.com/-swjv-bmr?authuser=0

12.30-2.30

OFF

12.30-2.30

12.30-2.30

2:30- 12:30
.Computer IV Lab

G120 IV/عدد الوحدات (1)



https://meet.google.com

مختبرمعالجة الصور الرقمیة G223/ عدد الوحدات (1)

 Digital Image Processing Lab. Group A2/

مشروع تخرج

I 104   قاعة / II معالجة الصور الرقمیة

12.30-2.30

Digital Image Processing II

بشرى قاسم)/عدد الوحدات

12.30-1.30




