
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ) A(شعب رابعةالمرحلة ال
 ومسائي ( استضافة )

 المواد الدراسیة النظریة والعملیة واألوقات الیوم

 األحد
 حضوري

٢:  ٣٠ – ١٢:  ٣٠ ١٢:  ٣٠ – ١٠:  ٣٠ ١٠:  ٣٠ – ٨:  ٣٠ 
 IIفیزیاء الحالة الصلبة 

 فرح طارق محمد نوريأ.د. 
 P4قاعة 

  IIاطیسیة الكھرومغنالنظریة 
 د. كاظم عادم عبد الواحدأ.

 P4قاعة 
 

 

 اإلثنین
 حضوري

٣٠ – ١٠:  ٣٠ ١٠:  ٣٠ – ٨:  ٣٠  :12 ٢:  ٣٠ – ١٢:  ٣٠ 

 IIالنوویة الفیزیاء 
 ا.د. اسیا حمید

 IVمیكانیك الكم 
  أ.د. علي عبد اللطیف كریم

  P3قاعة  P3قاعة 
 

 الثالثاء
حضوري

 

٢:  ٣٠ – ١٢:  ٣٠ ١٢:  ٣٠ – ١٠:  ٣٠ ١٠:  ٣٠ – ٨:  ٣٠ 

 Iالبحث مشروع 
 

 

 األربعاء
 حضوري

٢:  ٣٠ – ١٢:  ٣٠ ١٢:  ٣٠ – ١٠:  ٣٠ ١٠:  ٣٠ – ٨:  ٣٠ 

 )(مختبر النوویة  )(مختبر النوویة  )( مختبر النوویة

 )(مختبر الصلبة  )(مختبر الصلبة  )(مختبر الصلبة 

 )(مختبر االفتراضي  )(مختبر االفتراضي  )(مختبر االفتراضي 
 

 الخمیس
 الكتروني

٢:  ٣٠ – ١٢:  ٣٠ ١٢:  ٣٠ – ١٠:  ٣٠ ١٠:  ٣٠ – ٨:  ٣٠ 
 IVي الدرس االختیار

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

 ا.م.د. حیدر سلیم 
https://meet.google.com/hog-hitw-pam 

 فیزیاء البالزما
 ا.م.د. صبا جواد

https://meet.google.com/ygg-bqxs-akp 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ) B(شعب رابعةالمرحلة ال
 ومسائي ( استضافة )

  المواد الدراسیة النظریة والعملیة واألوقات الیوم

 األحد
 حضوري

٢:  ٣٠ – ١٢:  ٣٠ ١٢:  ٣٠ – ١٠:  ٣٠ ١٠:  ٣٠ – ٨:  ٣٠ 
 )(مختبر النوویة  )(مختبر النوویة  )(مختبر النوویة 
 )(مختبر الصلبة  )(مختبر الصلبة  )(مختبر الصلبة 

 )(مختبر االفتراضي  )(مختبر االفتراضي  )(مختبر االفتراضي 
 

 اإلثنین
 حضوري

٣٠ – ٨:  ٣٠  :10 ٣٠  :10– ٣٠  :12 ٢:  ٣٠ – ١:  ٣٠ 

 IVمیكانیك الكم 
 غیث نعمھ فلیحأ.د. 

 P2قاعة 

 IIالنظریة الكھرومغناطیسیة 
 أ.م.د. ثامر حمید خلف

 P2قاعة 

 
 

 

 الثالثاء
 حضوري

 

٢:  ٣٠ – ١٢:  ٣٠ ١٢:  ٣٠ – ١٠:  ٣٠ ١٠:  ٣٠ – ٨:  ٣٠ 
  II النوویةالفیزیاء 

 د. آسیا حمید حمدأ.
 P4قاعة 

 IIفیزیاء الحالة الصلبة 
 فتخار محمود عليأ.د. ا

 P4قاعة 
 

 

 األربعاء
 الكتروني

٢:  ٣٠ – ١٢:  ٣٠ ١٢:  ٣٠ – ١٠:  ٣٠ ١٠:  ٣٠ – ٨:  ٣٠ 
 IVالدرس االختیاري 
 ا.د.منال مدحت

https://meet.google.com/hha-ydwq-ysm 
 ا.م. د.امیر فیصل

https://meet.google.com/hwf-kqgs-nax 

 فیزیاء البالزما
 ا.م.د. محمد رضا

https://meet.google.com/hjj-sgkf-buo 
 

 

 الخمیس
 حضوري

٢:  ٣٠ – ١٢:  ٣٠ ١٢:  ٣٠ – ١٠:  ٣٠ ١٠:  ٣٠ – ٨:  ٣٠ 

 Iالبحث مشروع 



قسم الفيزياء-موم-كلية العلـوم-دد-دادـجامعة بغ
 ) ٢٠٢٢-٢٠٢١جدول الدروس األسبوعي لقسم الفيزياء للعام الدراسي ((

 / الفصل الدراسي الثاني  المسائيةالدراسة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٦:٣٠-٤:٣٠٤:٣٠-٢:٣٠٢:٣٠-١٢:٣٠الیوم

االحد (حضوري)
)A3مختبر الثرموداینمك ()A2مختبر الثرموداینمك ()A1مختبر الثرموداینمك (
)A1مختبر فیزیاء الحدیثة ()A3مختبر فیزیاء الحدیثة ()A2مختبر فیزیاء الحدیثة (

)A2مختبر االلكترونیات الرقمیة ()A1مختبر االلكترونیات الرقمیة ()A3مختبر االلكترونیات الرقمیة (ِ

االثنین( حضوري)
IIالثرموداینمك 

د محمد رضا
IIالمیكانیك التحلیلي 

د كمال حمید
)P7قاعات القدیمة ()P7قاعات القدیمة (

الثالثاء (حضوري)
الكترونیات الرقمیة

د فالح حسن
IIفیزیاء الحدیثة 

ثریا عامرد 
)p7قاعات القدیمة ()P7قاعات القدیمة (

االربعاء ( الكتروني)
اللغة االنكلیزیة

د ثائر لفتھ
https://classroom.google.com/c/MjI4M

Dc4ODU5NzQ2?cjc=pcx4c67

IVالریاضیات
د. زینب ھادي

https://meet.google.com/jmi-nqph-
grh?authuser=1&pli=1

الخمیس (الكتروني)

٧:٠٠-٥:٣٠٦:٠٠-٣:٣٠
IIالكیمیاء الفیزیاویة 

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 الثانيAللمرحلة الثانیة (شعبة ٢٠٢٢-٢٠٢١ول االسبوعي لقسم الفیزیاء للعام الدراسي جد



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-١٢:٣٠ الیوم
٢:٣٠ 

٦:٣٠-٤:٣٠ ٤:٣٠-٢:٣٠ 

 االحد (حضوري)
 IIالثرموداینمك 
 د محمد رضا

 IIالمیكانیك التحلیلي 
 د كمال حمید

 

  )P8قاعات القدیمة (قاعات القد  

 االثنین( حضوري)

مختبر الثرموداینمك 
)B1( 

 )B3مختبر الثرموداینمك ( )B2مختبر الثرموداینمك (

مختبر فیزیاء 
 )B2الحدیثة (

 )B1فیزیاء الحدیثة (مختبر  )B3مختبر فیزیاء الحدیثة (

مختبر االلكترونیات 
 )B3الرقمیة (

 )B2مختبر االلكترونیات الرقمیة ( )B1مختبر االلكترونیات الرقمیة (

 الثالثاء (حضوري)
 IIفیزیاء الحدیثة 
 د ثریا عامر

 الكترونیات الرقمیة
 د فالح حسن

 

 )p8قاعات القدیمة ()P8قاعات القدیمة (

االربعاء ( 
 الكتروني)

 IVالریاضیات
 د. زینب ھادي

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

grh?authuser=1&pli=1 

 اللغة االنكلیزیة
 د ثائر لفتھ

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

 

الخمیس 
 (الكتروني)

٨:٠٠-٧:٠٠ ٣:٣٠-١:٣٠ ١:٣٠-١٢:٣٠ 
 IIالكیمیاء الفیزیاویة  

 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 الثانیة (شعبة للمر ٢٠٢٢-٢٠٢١ول االسبوعي لقسم الفیزیاء للعام الدراسي جد



  

 

 

 ٦:٣٠-٤:٣٠ ٤:٣٠-٢:٣٠ ٢:٣٠-١٢:٣٠ الیوم

 االحد (حضوري)

 IIمیكانیك االحصائي 
  )A1مختبر االفتراضي ( د سلمى محمد حسن

 )p9القاعات القدیمة (

االثنین( 
 )A1 مختبر البصریات ( حضوري)

٥:٠٠-٣:٠٠ 

 
 IIمیكانیك الكمي 
 د سعد محمد

 )p9القاعات القدیمة (

الثالثاء ( 
 حضوري)

 فیزیاء الجزیئیة
 د اسراء عدنان

 IIIالبصریات 
  د ھند ابراھیم

 )p9القاعات القدیمة ( )p9القاعات القدیمة (

االربعاء ( 
 الكتروني)

 IIاختیاري 
 د بیداء طاھر سیھ

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

 Vالریاضیات 
 د. كمال حمید

https://classroom.google.com/c/MzQ2NTcxODc3Njcy?c
jc=4kc7cr2 

 اللیزر بالطب
 د ھدیل عبید

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

الخمیس 
    (الكتروني)

 مسائي - / الفصل الدراسي الثاني الثالثةللمرحلة  ٢٠٢٢-٢٠٢١ول االسبوعي لقسم الفیزیاء للعام الدراسي جد


