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 المادة التدريسي المادة
التدر 
 يسي

 التدريسي المادة التدريسي المادة التدريسي المادة التدريسي المادة التدريسي المادة

ـــــد
ألحــ

ا
 

 بالكلية عملي 8,20
 بالكلية عملي

 ذرية د.عبدالسالم رياضيات م.م.علي بصريات
 د.حسن

 د.صالح  كم م.م.روباك الكترونيك

 د.صالح كم م.م.روباك الكترونيك د.حسن ذرية د.عبدالسالم رياضيات م.م.علي بصريات بالكلية عملي 9,20

 د.صالح كم م.م.روباك الكترونيك د.حسن ذرية د.عبدالسالم رياضيات م.م.علي بصريات بالكلية عملي بالكلية عملي 00,20

 عملي 00,20
 بالكلية

 م.م.محمد نايف صلبة م.م.فاطمة ميكانيك تحليلي م.م.ريهام ثرمو م.م.حسن جالل كهربائية روباكم.م. فلك بالكلية عملي

 م.م.محمد نايف صلبة م.م.فاطمة ميكانيك تحليلي م.م.ريهام ثرمو جالل م.م.حسن كهربائية روباكم.م. فلك بالكلية عملي 01,20

 نايف م.م.محمد صلبة م.م.فاطمة ميكانيك تحليلي م.م.ريهام ثرمو   م.م.معالي انكليزي بالكلية عملي بالكلية عملي 0,20

   ساعة حرة ساعة حرة  ساعة حرة ساعة حرة بالكلية عملي  بالكلية عملي 1,20

ـــن
نيــــ

االث
 

 د.نهاد كهربائية م.بصيرة ميكانيك 8,20
 بالكلية عملي

 د.حسن كهرو م.م. ريهام ثرمو م.م.روباك الكترونيك  

 د.حسن كهرو م.م. ريهام ثرمو م.م.روباك الكترونيك   د.نهاد كهربائية م.بصيرة ميكانيك 9,20

 د.حسن كهرو م.م. ريهام ثرمو م.م.روباك الكترونيك    د.نهاد كهربائية م.بصيرة ميكانيك 00,20

 م.بصيرة الليزر د.حسن ذرية م.م.فاطمة ميكانيك تحليلي     م.م.ريم رياضيات د.صالح حرارة 00,20

   م.م.ريم رياضيات د.صالح حرارة 01,20

  

 م.بصيرة الليزر د.حسن ذرية م.م.فاطمة ميكانيك تحليلي

 توركان م.م.  مختبر تعليمي  د.حسن ذرية م.م.فاطمة ميكانيك تحليلي   م.م.ريم رياضيات أ.م.عبدالباسط حاسبات 0,20

 م.م. توركان مختبر تعليمي         ساعة حرة أ.م.عبدالباسط حاسبات 1,20

ــاء
ثــــــ

لثال
ا

 

 أ.د.سلمان مشاهدة وتطبيق   بالكلية عملي م.م.علي بصريات د.عبدالسالم رياضيات م.بصيرة ميكانيك د.نهاد كهربائية 8,20

        م.م.علي بصريات د.عبدالسالم رياضيات م.بصيرة ميكانيك د.نهاد كهربائية 9,20

 ميكانيك د.نهاد كهربائية 00,20
م.بصير

 ة
 ساعة حرة    م.م.علي بصريات د.عبدالسالم رياضيات

 م.عصام نووية     روباكم.م. فلك د.حسن جالل كهربائية د.صالح حرارة ساعة حرة 00,20

 م.عصام نووية     روباكم.م. فلك د.حسن جالل كهربائية د.صالح حرارة حرارة رياضيات 01,20

 حاسبات م.م.ريم رياضيات 0,20
أ.م.عبدا

 لباسط
 م.عصام نووية     م.م.معالي انكليزي  

 حاسبات م.م.ريم رياضيات 1,20
أ.م.عبدا

 لباسط
 أ.م.د.احسان انكليزي        

ــاء
عـــــــ

ألرب
ا

 

 علم نفس 8,20
 م.م.توركان

 بالكلية عملي أ.د.سلمان اختياري م.م. ريم دوال م.م.حيدر علم نفس م.م.ريهام صوت سفيان حقوق

 علم نفس 9,20
 م.م.توركان

 أ.د.سلمان اختياري م.م. ريم دوال م.م.حيدر علم نفس م.م.ريهام صوت معالي انكليزي

 أ.د.م.احسان انكليزي م.م.حيدر ارشاد نفسي م.م.نيكار بحث منهج عبدالباسط حاسوب   م.م.نبيلة اسس 00,20 = =

    م.م.حيدر ارشاد نفسي  م.م.نيكار بحث منهج عبدالباسط حاسوب   م.م.نبيلة اسس 00,20

لغة  01,20

 عربية
   أ.د.سلمان  اختياري   زينب كريم ادارة   م.م.بسام

لغة  0,20 = =

 عربية
   أ.د.سلمان اختياري    زينب كريم ادارة   م.م.بسام

1,20             

س
يـــــــ

خم
ال

 

 ساعة حرة م.م. ريم دوال   م.م.ريهام صوت م.م.حيدر علم نفس توركان علم نفس   8,20

 المشرفين مشروع البحث م.م. ريم دوال   م.م.ريهام صوت م.م.حيدر علم نفس توركان علم نفس   9,20

 نبيلة اسس م.م.سفيان حقوق 00,20
 منهج

 بحث
 م.م.ابراهيم صالح قياس وتقويم م.م.حيدر ارشاد نفسي أ.د.م.احسان انكليزي م.م.كامران حاسوب م.م.نيكار

 نبيلة اسس م.م.معالي انكليزي 00,20
منهج 

 بحث
 م.م.ابراهيم صالح قياس وتقويم  م.م.حيدر ارشاد نفسي م.م.سفيان طرائق  م.م.كامران  حاسوب م.م.نيكار

 لغة عربية   01,20
م.م.ب

 سام
 م.م.سفيان طرائق  م.م.سفيان طرائق زينب كريم ادارة  

   

 لغة عربية   0,20
م.م.ب

 سام
 م.م.سفيان  طرائق   زينب كريم ادارة  

1,20                

 
  صالح يونس درويشم.د.

 رئيس قسم الفيزياء
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