
 

 

 قسم الفيزياء -كلية العلـوم -دادـجامعة بغ
 ( 2022-2021جدول الدروس األسبوعي لقسم الفيزياء للعام الدراسي ) 

 الدراسة الصباحية / الفصل الدراسي الثاني

 

 

 

 

 

 

 

  ( A)شعبالمرحلة الثانية 
 

 ية مع األوقاتملالمواد الدراسية النظرية والع اليوم

 األحد
 حضوري

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

 (𝑨𝟑)مختبر الفيزياء الحديثة  (𝑨𝟐)مختبر الفيزياء الحديثة  (𝑨𝟏)مختبر الفيزياء الحديثة 

 (𝑨𝟏)مختبر الثرموداينمك  (𝑨𝟑)مختبر الثرموداينمك  (𝑨𝟐)مختبر الثرموداينمك 

 (𝑨𝟐) مختبر االلكترونيات الوصفية (𝑨𝟏)مختبر االلكترونيات الوصفية  (𝑨𝟑)مختبر االلكترونيات الوصفية 
 

 اإلثنين
 حضوري

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

 رقيمةااللكترونيات 

 ا.م.د.اسماء شوقي

 P1قاعة 

  IIالفيزياء الحديثة

 ا.د.اقبال سهام

 P1قاعة 

 

 

 الثالثاء
 يحضور

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

 IIالميكانيك التحليلي 

 أ.د. رعد محمد صالح

 P1قاعة 

 IIالثرموداينمك 

 مهدي حسن سهيلأ.د. 

 P1قاعة 

 

 

 األربعاء
 

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

   
 

 الخميس
 الكتروني

30  :8 – 30  :10 30  :10 – 30  :11 30  :11 – 30  :1 

 IIIالرياضيات 

 م.د. زينب هادي محمود
https://meet.google.com/hoj-qupp-

dic?authuser=1&hs=179 

 الكيمياء الفيزيائية 

 ا.م.د.لمياء خضير
https://meet.google.com/xyv-dfop-kqg 

 الحاسبات
  د.علي حسين الخطيب

https://meet.google.com/odu-nwff-mis 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( B)شعبالمرحلة الثانية 
 المواد الدراسية النظرية والعملية مع األوقات اليوم
 

 األحد

 حضوري

30  :8 – 30  :10 30 10: – 30  :12 30  :11 – 30  :1 

 IIالميكانيك التحليلي 

 ا.د. رعد محمد صالح

 P2قاعة 

 IIالفيزياء الحديثة 

 م.د.محمد عبدهللا حميدأ.

 P2عة قا

 

 

 اإلثنين

 حضوري

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

 (𝑩𝟑)مختبر الفيزياء الحديثة  (𝑩𝟐)مختبر الفيزياء الحديثة  (𝑩𝟏)مختبر الفيزياء الحديثة 

 (𝑩𝟏)مختبر الثرموداينمك  (𝑩𝟑)مختبر الثرموداينمك  (𝑩𝟐)مختبر الثرموداينمك 

 (𝑩𝟐)مختبر االلكترونيات الوصفية  (𝑩𝟏)مختبر االلكترونيات الوصفية  (𝑩𝟑)مختبر االلكترونيات الوصفية 
 

 الثالثاء

 حضوري

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

 رقميةااللكترونيات 

 ا.م.د. فالح حسن

 P2قاعة 

 II  الثرموداينمك

 حسن .د. بشرى عباسأ

 P2قاعة 

 

 

 األربعاء
 

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

   

 

 الخميس

 الكتروني

30  :8 – 30  :10 30 :10 - 30  :12 30  :12 – 30  :1 

 الحاسبات
 د.علي حسين الخطيب

https://meet.google.com/odu-nwff-mis 

 الرياضيات 

  دي محمودم.د. زينب ها
https://meet.google.com/jmi-nqph-

grh?authuser=1 

 الكيمياء الفيزيائية 

 ا.م.د.لمياء خضير
https://meet.google.com/uuq-aeqo-nyk 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ( C)شعبالمرحلة الثانية 
 

 المواد الدراسية النظرية والعملية مع األوقات اليوم
 

 األحد

 

30  :8 – 30  :9 30  :9 – 30  :11 30  :11 – 30  :1 

 رقمية االلكترونيات 

 أستبرق طالب عبد هللاأ.م.د. 

 P1قاعة 

 IIالثرموداينمك

 م.د. احمد قاسمأ.

 P1قاعة 

 

 

 اإلثنين

 الكتروني

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

 الكيمياء الفيزيائية

    ا.م.د.لمياء خضير
https://meet.google.com/hne-vncw-qgu 

 الحاسبات
 د.علي حسين الخطيب

https://meet.google.com/odu-nwff-mis 

 الرياضيات 

 م.د. زينب هادي محمود
https://meet.google.com/per-ivkw-

bpd?authuser=1  
 

 الثالثاء

 حضوري

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

 (𝑪𝟑)مختبر الفيزياء الحديثة  (𝑪𝟐)مختبر الفيزياء الحديثة  (𝑪𝟏)لفيزياء الحديثة مختبر ا

 (𝑪𝟏)مختبر الثرموداينمك  (𝑪𝟑)مختبر الثرموداينمك  (𝑪𝟐)مختبر الثرموداينمك 

 (𝑪𝟐)مختبر االلكترونيات الوصفية  (𝑪𝟏)مختبر االلكترونيات الوصفية  (𝑪𝟑)مختبر االلكترونيات الوصفية 
 

 األربعاء

 حضوري

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

 IIالميكانيك التحليلي 

 ا.د. رعد الحداد

 P2قاعة 

 IIالفيزياء الحديثة 

 د. سلمى مهدي شعبانأ.

 P2قاعة 

 

 
 

 الخميس

 حضوري

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

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ( A)شعب لثةالمرحلة الثا 
 

 المواد الدراسية النظرية والعملية واألوقات اليوم

 

 األحد

 حضوري

30  :8 – 30  :10 30  :11 – 30  :1 30  :12 – 30  :2 

 II االحصائيالميكانيك 

 م.د. ايمان مزهر ناصرأ.

 P3قاعة 

 

 IV  البصريات 

 حمود مد رحيمأ.د. ح

 P3قاعة 

 

 

 اإلثنين

 حضوري

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

 (𝑨𝟑البصريات )مختبر  (𝑨𝟐البصريات )مختبر  (𝑨𝟏البصريات )مختبر 

 (𝑨𝟐االفتراضي )مختبر  (𝑨𝟏االفتراضي )مختبر  (𝑨𝟑االفتراضي )مختبر 
 

 ثاءالثال

 حضوري

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

 IIIالفيزياء الحديثة 

 بهاء طعمه جيادأ.د. 

 P3قاعة 

 IIالكم ميكانيك 

 أ.م.د. فراس زهير مجيد

 P3قاعة 

 

 
 

 األربعاء
 

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

  VI الرياضيات

 د عباسا.م.د. احم
https://meet.google.com/iuh-chvt-grt 

  

 

 الخميس

 الكتروني

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

 فيزياء الليزر

 أ.د. محمد تقي حسين
https://meet.google.com/jeb-xfbc-

mqq?authuser=1 

 IIالدرس االختياري 

 ا.م.د.فؤاد طارق
https://meet.google.com/cau-xubc-vfb 

 ا.م.د. عمر عدنان
https://meet.google.com/owf-yyxa-vid 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ( B)شعبة  لثةالمرحلة الثا
 

 المواد الدراسية النظرية والعملية واألوقات اليوم

 

 األحد

 الكتروني

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

  VI الرياضيات

 ان رفعةا.م.د. ارك
https://meet.google.com/ovr-rrjo-wsd 

  

 

 اإلثنين

 حضوري

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

 IIاالحصائي الميكانيك 

 م.د. سلمى محمد حسنأ.

 P4قاعة 

 IIالكم ميكانيك 

 زهير مجيد وسنأ.م.د. 

 P4قاعة 

 

 

 

 الثالثاء

 الكتروني

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

 IIالدرس االختياري 

 ا.د. مصطفى الحسيني
https://meet.google.com/aqj-gfub-vxt 

 ا.م.د. احمد نجم
https://meet.google.com/qwu-eiyq-ytu 

 فيزياء الليزر

 نذيرة عباس أ.د. 
https://meet.google.com/fiy-nidj-bmr 

 

 

 األربعاء

 حضوري

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

 IV  البصريات 

 وسن رشيد صالحأ.د. 

 P3قاعة 

 الجزيئيةالفيزياء 

 فراس جواد كاظمأ.د. 

 P3قاعة 

 

 

 الخميس

 حضوري

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

 (𝑩𝟑البصريات )مختبر  (𝑩𝟐البصريات )مختبر  (𝑩𝟏البصريات )مختبر 

 (𝑩𝟐االفتراضي )مختبر  (𝑩𝟏االفتراضي )مختبر  (𝑩𝟑االفتراضي )مختبر 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ( A)شعب رابعةالمرحلة ال
 ومسائي ) استضافة (

 المواد الدراسية النظرية والعملية واألوقات اليوم

 األحد

 حضوري

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

 IIفيزياء الحالة الصلبة 

 فرح طارق محمد نوريأ.د. 

 P4قاعة 

  IIاطيسية الكهرومغنالنظرية 

 د. كاظم عادم عبد الواحدأ.

 P4قاعة 

 

 

 اإلثنين

 حضوري

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

 IIالنووية الفيزياء 

 ا.د. اسيا حميد

 IVميكانيك الكم 

 أ.د. علي عبد اللطيف كريم
 

  P3قاعة  P3قاعة 
 

 الثالثاء

 حضوري
 

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

 Iالبحث مشروع 

 
 

 األربعاء

 حضوري

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

 (𝑨𝟑)مختبر النووية  (𝑨𝟐)مختبر النووية  (𝑨𝟏) مختبر النووية

 (𝑨𝟏)مختبر الصلبة  (𝑨𝟑)مختبر الصلبة  (𝑨𝟐)مختبر الصلبة 

 (𝑨𝟐)مختبر االفتراضي  (𝑨𝟏)مختبر االفتراضي  (𝑨𝟑)مختبر االفتراضي 
 

 الخميس

 الكتروني

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

 IVي الدرس االختيار

 ا.د. عصام محمد
https://meet.google.com/irt-yfob-twe 

 ا.م.د. حيدر سليم 
https://meet.google.com/hog-hitw-pam 

 فيزياء البالزما

 ا.م.د. صبا جواد
https://meet.google.com/ygg-bqxs-akp 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ( B)شعب رابعةالمرحلة ال
 ومسائي ) استضافة (

 المواد الدراسية النظرية والعملية واألوقات اليوم

 األحد

 حضوري

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

 (𝑩𝟑)مختبر النووية  (𝑩𝟐)مختبر النووية  (𝑩𝟏)مختبر النووية 

 (𝑩𝟏)مختبر الصلبة  (𝑩𝟑)مختبر الصلبة  (𝑩𝟐)مختبر الصلبة 

 (𝑩𝟐)مختبر االفتراضي  (𝑩𝟏)مختبر االفتراضي  (𝑩𝟑)مختبر االفتراضي 
 

 اإلثنين

 حضوري

30  :8 – 30  :10 30  :10– 30  :12 30  :1 – 30  :2 

 IVميكانيك الكم 

 غيث نعمه فليحأ.د. 

 P2قاعة 

 IIالنظرية الكهرومغناطيسية 

 أ.م.د. ثامر حميد خلف

 P2قاعة 

 

 

 

 الثالثاء

 حضوري

 

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

  II النوويةالفيزياء 

 د. آسيا حميد حمدأ.

 P4قاعة 

 IIفيزياء الحالة الصلبة 

 فتخار محمود عليأ.د. ا

 P4قاعة 

 

 

 األربعاء

 الكتروني

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

 IVالدرس االختياري 

 ا.د.منال مدحت
https://meet.google.com/hha-ydwq-ysm 

 ا.م. د.امير فيصل
https://meet.google.com/hwf-kqgs-nax 

 فيزياء البالزما

 ا.م.د. محمد رضا
https://meet.google.com/hjj-sgkf-buo 

 

 

 الخميس

 حضوري

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

 Iالبحث مشروع 



 

 قسم الفيزياء -كلية العلـوم -دادـجامعة بغ
 ( 2022-2021جدول الدروس األسبوعي لقسم الفيزياء للعام الدراسي ) 

 / الفصل الدراسي الثاني  المسائيةالدراسة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6:30-4:30 4:30-2:30 2:30-12:30 اليوم

 االحد )حضوري(

 (A3مختبر الثرموداينمك ) (A2مختبر الثرموداينمك ) (A1مختبر الثرموداينمك )

 (A1مختبر فيزياء الحديثة ) (A3مختبر فيزياء الحديثة ) (A2مختبر فيزياء الحديثة )

 (A2مختبر االلكترونيات الرقمية ) (A1مختبر االلكترونيات الرقمية ) (A3مختبر االلكترونيات الرقمية )ِ

 االثنين) حضوري(

 II الثرموداينمك 

 د محمد رضا

 II الميكانيك التحليلي 

 د كمال حميد
 

 (P7قاعات القديمة ) (P7قاعات القديمة )

 الثالثاء )حضوري(

 الكترونيات الرقمية
 د فالح حسن

 IIفيزياء الحديثة 
 ثريا عامرد 

 

 (p7قاعات القديمة ) (P7قاعات القديمة )

 االربعاء ) الكتروني(

 اللغة االنكليزية
  د ثائر لفته

https://classroom.google.com/c/MjI4M
Dc4ODU5NzQ2?cjc=pcx4c67 

 IVالرياضيات

 د. زينب هادي
https://meet.google.com/jmi-nqph-

grh?authuser=1&pli=1 

 

  الخميس )الكتروني(

3:30-5:30 6:00-7:00 
 IIالكيمياء الفيزياوية 

 د. رنا جمال
https://classroom.google.com/c/NDcxMjQwM

Dk1MzAy?cjc=h4xwqlz 

 IVالحاسبات 

 م.م. سمر رافع
https://classroom.google.com/c/NDI2NjY

3NTUyNjYz?cjc=dwegvk3 

 مسائي - ( / الفصل الدراسي الثاني Aللمرحلة الثانية )شعبة  2022-2021ول االسبوعي لقسم الفيزياء للعام الدراسي جد

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-12:30 اليوم
2:30 

2:30-4:30 4:30-6:30 

 االحد )حضوري(

 IIالثرموداينمك 
 د محمد رضا

 IIالميكانيك التحليلي 
 د كمال حميد

 

  (P8قاعات القديمة ) (P8قاعات القديمة )  

 االثنين) حضوري(

مختبر الثرموداينمك 

(B1) 
 (B3مختبر الثرموداينمك ) (B2مختبر الثرموداينمك )

مختبر فيزياء 

 (B2الحديثة )
 (B1فيزياء الحديثة )مختبر  (B3مختبر فيزياء الحديثة )

مختبر االلكترونيات 

 (B3الرقمية )
 (B2مختبر االلكترونيات الرقمية ) (B1مختبر االلكترونيات الرقمية )

 الثالثاء )حضوري(

 IIفيزياء الحديثة 
 د ثريا عامر

 الكترونيات الرقمية
 د فالح حسن

 

 (p8قاعات القديمة ) (P8قاعات القديمة )

االربعاء ) 
 الكتروني(

 IVالرياضيات
 د. زينب هادي

https://meet.google.co
m/jmi-nqph-

grh?authuser=1&pli=1 

 اللغة االنكليزية
 د ثائر لفته

https://classroom.google.com/c/MjI4MDgwMDAxNDc1
?cjc=cyfdsbt 

 

الخميس 
 )الكتروني(

12:30-1:30 1:30-3:30 7:00-8:00 

 IIالكيمياء الفيزياوية  
 د. رنا جمال

https://classroom.google.com/c/NDcxMjQwMDk1MzAy
?cjc=h4xwqlz 

 IIIالحاسبات 

 م.م. سمر رافع
https://classroom.google.com/c/NDI2NjY3NTUy

NjYz?cjc=dwegvk3 

 مسائي - ( / الفصل الدراسي الثاني Bحلة الثانية )شعبة للمر 2022-2021ول االسبوعي لقسم الفيزياء للعام الدراسي جد

 



 

 

 

 6:30-4:30 4:30-2:30 2:30-12:30 اليوم

 االحد )حضوري(

 IIميكانيك االحصائي 
 د سلمى محمد حسن

  (A1مختبر االفتراضي )

 (p9القاعات القديمة )

االثنين) 
 حضوري(

 (A1 مختبر البصريات )

3:00-5:00 

 

 IIميكانيك الكمي 
 د سعد محمد

 (p9القاعات القديمة )

الثالثاء ) 
 حضوري(

 فيزياء الجزيئية
 د اسراء عدنان

 IIIالبصريات 
  د هند ابراهيم

 (p9القاعات القديمة ) (p9القاعات القديمة )

االربعاء ) 
 الكتروني(

 IIاختياري 
 د بيداء طاهر سيه

https://meet.google.com/gvp-kesj-qjw 

 Vالرياضيات 

 د. كمال حميد
https://classroom.google.com/c/MzQ2NTcxODc3Njcy?c

jc=4kc7cr2 

 الليزر بالطب
 د هديل عبيد

https://classroom.google.com/c/NDYwMDkyMD
c4NjAx?cjc=rtgxhzw 

الخميس 
 )الكتروني(

   

 مسائي - / الفصل الدراسي الثاني الثالثةللمرحلة  2022-2021ول االسبوعي لقسم الفيزياء للعام الدراسي جد

 


