
 

 

 المرحلة الثالثة

 الكورس الثانً الكورس االول

 اسم المقرر
 اسم المقرر المحاضرات اسم التدريسي عدد الوحدات

 عدد الوحدات
 المحاضرات اسم التدرٌسً

 عملً نظري عملً نظري

  نعمة عبدالرزاق احمد. د.م  II 2فيسياء الليسر   م.د. احمد عبدالرزاق نعمة  I 2فٌزٌاء اللٌزر  

  فٌاض محمد شٌماء.م  II 2الكترونيات رقمية   م.شٌماء محمد فٌاض  I 2الكترونٌات رقمٌة 

  أ.م.د. عبدالسمٌع فوزي  II 3ميكانيك تحليلي    م.د شرٌف فائق  I 3مٌكانٌك تحلٌلً  

  محمود حمٌد ٌاسٌن. د.م.أ  II 2بصريات فيسياوية متقذمة   أ.م.د. ٌاسٌن حمٌد محمود  I 2بصرٌات فٌزٌاوٌة 

  خلٌل مٌادة. م 2 2 (mat labحاسبات )  م. مٌادة خلٌل  1 2 حاسبات )اكسس وانترنت(

  صابر عمر. م. م  2 رياضيات )معادالت تفاضلية(  م. عمر صابر . م  2 رٌاضٌات )مصفوفات(

  دحاما.م.د. نجاة احمد   I 3فيسياء الحالة الصلبة   ا.م.د. نجاة احمد دحام  3 بلورات

 2  فيسياء عملية  م. شٌماء محمد فٌاض –م. سحر ناجً  2  فٌزٌاء عملٌة
م. شٌماء محمد  –م. سحر ناجً 

 فٌاض
 

 المرحلة الرابعة

 الكورس الثانً الكورس االول

 اسم المقرر
 عدد الوحدات

 اسم المقرر المحاضرات اسم التدرٌسً
 عدد الوحدات

 المحاضرات اسم التدرٌسً
 عملً نظري عملً نظري

  أ.د. فرٌد مجٌد محمد  I  3الفيسياء النىوية   أ.د. فرٌد مجٌد محمد  I  3الفيسياء النىوية 

فيسياء الحالة الصلبة   ا.م.د. عبدالسمٌع فوزي  II 3فيسياء الحالة الصلبة 

 متقذمة((
  هادي احمد د. هانً  3

  ا.م.د. عبد السمٌع فوزي  II 3الميكانيك الكمي   م.د. شرٌف فائق  I 3الميكانيك الكمي 

  فوزي السمٌع عبد. د.م.ا  II 2كهرومغناطيسية   فوزي السمٌع عبد. د.م.ا  I 2كهرومغناطيسية 

  م. د. هناء عٌسى جاسم  2 الفيسياء الطبية  م. د. هناء عٌسى جاسم  2 الفيسياء الصحية

  أ.د. عواطف صابر  II 2بالزما   أ.د. عواطف صابر  I 2بالزما 

    2 مشروع تخرج    2 مشروع تخرج

  م.مٌادة خلٌل  2 اختياري   م. مٌادة خلٌل  2 اختياري 

 2  فيسياء عملية
م.م. سكٌنة اسكندر  –م.م. شٌماء محمد فٌاض 

 ٌوسف
 2  فيسياء عملية 

م.م. سكٌنة اسكندر  –م.م. شٌماء محمد فٌاض 
 ٌوسف

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 المرحلة االولى

 الكورس الثانً الكورس االول

 اسم المقرر
 عدد الوحدات

 اسم المقرر المحاضرات اسم التدرٌسً
 عدد الوحدات

 المحاضرات اسم التدرٌسً
 عملً نظري عملً نظري

  دحام احمد نجاة. د.م.أ  3 المغناطٌسٌة  أ.م.د. نجاة احمد دحام  3 الكهربائٌة

  م.م. شٌماء محمد فٌاض  3 خواص المادة  م. سٌف عامر مهدي  3 المٌكانٌك

  رشٌد م.م. سحر ناجً  2 فلك  علوان احمد متعب مهنا  2 جٌوفٌزٌاء

  م. مٌادة خلٌل  2 تفاضل وتكامل  خلٌل مٌادة. م  2 اسس وبنى جبرٌة

  م. سٌف عامر مهدي 2 2 حاسبات  م.م. لمى  2 2 كٌمٌاء فٌزٌاوٌة

  م.سفٌان حواس   2 لغة انكلٌزٌة  د. عبدالخالق   2 لغة عربٌة

  م.م. رائد  2 دٌمقراطٌة  رائد. م.م  2 حقوق انسان



 

  ٌوسف اسكندر سكٌنة. م.م 2  فٌزٌاء عملٌة  م.م. سكٌنة اسكندر ٌوسف 2  فٌزٌاء عملٌة

 الثانٌةالمرحلة 

 الكورس الثانً الكورس االول

 اسم المقرر
 عدد الوحدات

 اسم المقرر المحاضرات التدرٌسًاسم 
 عدد الوحدات

 المحاضرات اسم التدرٌسً
 عملً نظري عملً نظري

  ٌونس رافع. د.م  2 مٌكانٌك احصائً  م.د. رافع ٌونس  2 ثرموداٌنمك

  جاسم عٌسى هناء. د.م  II 3فٌزٌاء حدٌثة   م.د. هناء عٌسى جاسم  I 3فٌزٌاء حدٌثة 

  عبدالرزاق احمد. د.م II 2 1حاسبات   احمد عبدالرزاق م.د. II 2 1حاسبات 

   صالح عطاهللا أ.د. فارس  II 3الكترونٌات تماثلٌة   عطاهللا صالح فارس. د.أ  I 3الكترونٌات تماثلٌة 

  صابر عمر. م.م  3 جبر خطً  م.م. عمر صابر  3 تفاضل متقدم

  محمود حمٌد ٌاسٌن. د.م.أ  II 2بصرٌات هندسٌة   أ.م.د. ٌاسٌن حمٌد محمود  I 2بصرٌات هندسٌة 

  ٌونس رافع. د.م  2 فٌزٌاء البٌئة  ٌونس رافع. د.م  2 فٌزٌاء الصوت

  ناجً سحر. م.م – ٌوسف اسكندر سكٌنة. م.م 3  فٌزٌاء عملٌة  ناجً م.م. سحر – ٌوسف اسكندر سكٌنة. م.م 3  فٌزٌاء عملٌة


