
٨٫٣٠-١٠٫٣٠اليوم
Atmospheric Physicsالسبت

فيزياء الجو/ قاعة القسم االولية  G 221 + مناقشة(الكتروني)

(د.احمد حسن)/عدد الوحدات (١)

 ‐https://meet.google.com/ybe‐mamjالرابط االلكتروني
y?authuser=0&hs=179

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

OFFاألحد

٨٫٣٠-١٠٫٣٠اليوم

 .Complex Analysis Lab
مختبرتحليل عقديG223 /عدد الوحدات (١)

١٠٫٣٠-٨٫٣٠١١٫٣٠-.١٠٫٣٠اليوم
Orbital Dynamic

G 221  ديناميكية المدارات/   قاعة القسم االولية
(د.عبد الرحمن حسين)/عدد الوحدات (٢)

٨٫٣٠-١٠٫٣٠اليوم
.Orbital dynamics Lab

مختبر  ديناميكية المدارات  G120عدد الوحدات (١)

٨٫٣٠-١٠٫٣٠اليوم
  Differential Equations

G 221  معادالت تفاضلية/ قاعة القسم االولية
(د.حسن فاضل )/عدد الوحدات (٢)

١٠٫٣٠‐ ٨٫٣٠١٢٫٣٠‐١٠٫٣٠اليوم
Elective SubjectEnglish language:السبت

الرابط االلكتروني
اللغة االنكليزيةExtra Galactic Astronomy II(الكتروني)

II‐عدد الوحدات (٢)الفلك خارج المجرة اعياد حميد)/ (د.

.Lab 
مختبر تصوير فلكي/عدد الوحدات (١)

١٠٫٣٠-١٢٫٣٠

.Modern Physics Lab
مختبر فيزياء حديثةG122/عدد الوحدات (١)

Astronomical imaging 
١٠٫٣٠-١٢٫٣٠

الفصل الثاني للعام الدراسي ٢٠٢١‐٢٠٢٢ جدول الدروس للمرحلة الثالثة لقسم الفلك والفضاء/الدراسة الصباحية‐

١٠٫٣٠-١٢.٣٠
Complex Analysis

G 221  تحليل عقدي/  القسم االولية

(د. عماد كسار )/عدد الوحدات (٢)

١٢:٣٠ -٢:٣٠
.Computer IV Lab

مختبر حاسبات G120 IV/عدد الوحدات (١)

الفصل الثاني للعام الدراسي ٢٠٢١‐٢٠٢٢                  جدول الدروس للمرحلة الثانية لقسم الفلك والفضاء/الدراسة الصباحية ‐

الخميس
Modern Physics

G 221  فيزياء حديثة /  قاعة القسم االولية
(د.خالد عبد الكريم)/عدد الوحدات (٢)

األربعاء

OFFOFF

١٢٫٣٠-٢٫٣٠

االثنين

١٠٫٣٠-١٢٫٣٠

Astronomical imaging
التصوير الفلكي + مناقشة /  

(د.االء فاضل)/عدد الوحدات (١)

١١:٣٠ – ١:٣٠

موسم ثقافيالثالثاء

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

١٢٫٣٠-٢٫٣٠

١٢٫٣٠-٢٫٣٠



حارث سعد) (د.
https://meet.google.com/brz‐puhv‐mpu

Mathematical Modeling Lab.Optics Lab
عدد الوحدات (١) / G123   عدد الوحدات (١)مختبر نمذجة رياضية/G219مختبر بصريات

١٠٫٣٠‐ ٨٫٣٠١٢٫٣٠‐١٠٫٣٠اليوم
.(GIS)Geographic Information SystemAstronomical Techniques Lab.

مختبر نظم المعلومات الجغرافية G123/عدد الوحدات 
مختبر تقنيات فلكية / G120 عدد الوحدات (١)(١)

‐١٠٫٣٠اليوم  ١١:٣٠-١٠٫٣٠١:٣٠‐٨:٣٠١١٫٣٠

Optics II

بصرياتI/قاعة  I 105الثالثاء

(د.احمد كامل)/ عدد الوحدات (٢)

١٠٫٣٠‐ ٨٫٣٠١٢٫٣٠‐١٠٫٣٠اليوم
Astronomical    TechniquesQuantum Mechanics

I 105  تقنيات فلكية/قاعةI 105  الميكانيك الكمي/قاعة
عدد الوحدات (٢) رائد نوفي)/ عدد الوحدات (٢)(د. امال عبد الحسين)/ (د.

١٠٫٣٠‐ ٨٫٣٠١٢٫٣٠‐١٠٫٣٠اليوم

Mathematical Modeling II.(GIS)Geographic Information Systemالخميس
نظم المعلومات الجغرافية/قاعة  I 104نمذجة رياضيةII/قاعة  I 104(الكتروني)

عدد الوحدات (١) رعد فالح)/ عدد الوحدات (١)(د. ياسر جاسب)/ (د.
https://meet.google.com/tug‐ivkh‐vktالرابط االلكتروني

١٠٫٣٠- ٨٫٣٠١٢٫٣٠-١٠٫٣٠اليوم
Nuclear Physics II Photometry

I 104   قاعة /II فيزياء نوويةI 104      القياسات الضوئية/ قاعة
(د. سنان حسن)/عدد الوحدات (٢)(د.احمد عبد الرزاق) /عدد الوحدات (٢)

١٠٫٣٠- ٨٫٣٠١٢٫٣٠-١٠٫٣٠اليوم

األربعاء

األحد

االثنين

موسم ثقافي

األحد

١٢٫٣٠-١٫٣٠

Galaxies II
I 104  قاعة/I-مجرات

(د. ياسر عز الدين)/ عدد 
الوحدات (٢)



.Group A1/Nuclear Physics Lab.Group A2/Nuclear Physics Lab

مختبرفيزياء النووية G223 / عدد الوحدات (١)مختبرفيزياء النووية G223 / عدد الوحدات (١)

.Group A2/Radio Astronomy Lab.Group A1/Radio Astronomy Lab

مختبرالفلك الراديوي G225/ عدد الوحدات (١)مختبرالفلك الراديوي G225/عدد الوحدات (١)

١٠٫٣٠-٨٫٣٠١١٫٣٠-١٠٫٣٠اليوم

 Group A1 / Digital Image Processing Lab.

مختبرمعالجة الصور الرقمية G223/ عدد الوحدات (١)

١٠٫٣٠- ٨٫٣٠١٢٫٣٠-١٠٫٣٠اليوم
Elective Subject:األربعاء

Group A2/ Solar Magnetism IIRadio Astronomy II(الكتروني)
الفلك الراديوي II/ قاعة      I 104المغناطيسية الشمسية-I / قاعة مختبرراديوي

(د. ھدى شاكر) /عدد الوحدات (٢)
(د. عدي عطيوي)/عدد الوحدات (٢)https://meet.google.com/muq‐qoef‐kspالرابط االلكتروني

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

(د.محمد ناجي)/عدد الوحدات (٢)
https://meet.google.com/ouw‐htfz‐hyyhttps://meet.google.com/bhe‐hanz‐zivالرالط االلكتروني

١٠٫٣٠- ٨٫٣٠١٢٫٣٠-١٠٫٣٠اليوم

Cosmology IISatellites II
I 104   قاعة / II كونياتI 104 قاعة /IIأقمار صناعية

(د.فؤاد محمود)/عدد الوحدات (٢)(د. سلمان زيدان)/عدد الوحدات (٢)
الخميس

االثنين

الموسم الثقافيالثالثاء

https://meet.google.com/quo‐ubne‐gkq

مختبرمعالجة الصور الرقمية G223/ عدد الوحدات (١)

 Digital Image Processing Lab. Group A2/

مشروع تخرج

I 104   قاعة / II معالجة الصور الرقمية

١٢٫٣٠-٢٫٣٠

Digital Image Processing II

(٢)/عدد الوحدات (د.بشرى قاسم)


