
 

 األسبوعي جدول الدروس                                      عة تكريت                ـــــــــ جام 

 2022-2021                             قــــسم الفــــــيزياء                                            الصرفة كلية التربية للعلوم 

 .  ضوريـــــــــدول الحـــــــجال

 

 

  -مالحظة مهمة :

 .ص بتوقيت بغداد وضواحيها8:30يبدا الدوام الساعة   •
 .االلتزام باإلجراءات الوقائية وجلب كارت اللقاح أو مسحة سالبة أسبوعيا •
 .االلتزام بالزي الرسمي والهدوء داخل الحرم الجامعي •

              بالتوفيق لجميع طلبتنا األعزاء          

 رئــيس قســـم الفيزياء     

 أ.د. عبدهللا محمود علي  

 

 

 

 

 

 

 

 B   الرابعة المرحلة A  المرحلة الرابعة B الثانية المرحلة A المرحلة الثانية الوقت الـــيوم

 مختبر كهربائية  11 8:30 االثنين 
 

 نووية مختبر نووية رياضيات 

 كهرومغناطيسية  وسائل إيضاح  كهربائية  مختبر بصريات   2:00 11

 مختبر نووية نووية ت مختبر بصريا رياضيات  11 8:30 الثالثاء 

 وسائل إيضاح  كهرومغناطيسية  مختبر كهربائية  كهربائية  2:00 11

 مشاهدة وتطبيق ميكانيك الكم   بصريات  11:30 8:30 األربعاء 

 الكم  ميكانيك وتطبيق مشاهدة بصريات   2:00 11:30

 ي والنظرالجانب العملي 



 

 األسبوعي جدول الدروس                جامـــــــــعة تكريت                      

 2022-2021                    قــــسم الفــــــيزياء                           كلية التربية للعلوم الصرفة 

 جـــــــدول الحـــــــــضوري . ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   -مالحظة مهمة :

 ص بتوقيت بغداد وضواحيها. 8:30يبدا الدوام الساعة  •

 االلتزام باإلجراءات الوقائية وجلب كارت اللقاح أو مسحة سالبة أسبوعيا.  •

 الرسمي والهدوء داخل الحرم الجامعي. االلتزام بالزي  •

 بالتوفيق لجميع طلبتنا األعزاء                      

 رئــيس قســـم الفيزياء     

 .د. عبدهللا محمود علي ا

 

 ري والنظالجانب العملي 

 B الثالثة المرحلة Aلمرحلة الثالثة  ا الوقت الـــيوم

 الكترونيك مختبر ذرية  11:30 9 األحد 

 ثرموداينمك  مختبر الكترونيك 2:00 11:30

 دوال معقدة   11:30 8:30 األربعاء 

  دوال معقدة  2:00 11:30

 مختبر ذرية  رياضيات 11:30 8:30 الخميس 

 مختبر الكترونيك كهربائية 2:00 11:30



 

 جامعة تكريت                                      جدول الدروس األسبوعي                  

 2022-2021                 قســـــــــم الفيزياءكلية التربية للعلوم الصرفة                      

 

 الجدول اإللكتروني 

 

 المرحلة الثانية 

 المشاهدة رابط  المواد  الوقت اليوم 
 الصف  رمز فلك 2:00 12:00 السبت 

 
h4ecuav 

 
 المحاضرة  رابط

 
https://meet.google.com/lookup/gydndtazuj 

 صوت 4:00 2:00

4:00 5:00 ENGLISH 

 منهج بحث  11:00 9:00 األحد 

 إدارة تربوية  1:00 11:00

 حاسبات  2:00 1:00

 علم النفس  1:00 11:00 الخميس 

 

 المرحلة الثالثة 

 المشاهدة رابط  المواد  الوقت اليوم 

 الصف  رمز ذرية  2:00 12:00 السبت 
 

qp5fcml 

 
 المحاضرة  رابط

 
https://meet.google.com/lookup/bfizk57hz3 

 ميكانيك تحليلي  4:00 2:00

 اختياري 5:00 4:00

 إرشاد  11:00 9:00 االثنين 

 مناهج وطرائق  1:00 11:00

1:00 2:00 ENGLISH 

 

 المرحلة الرابعة 

 المشاهدة رابط  المواد  الوقت اليوم 

 الصف  رمز ليزر 2:00 12:00 السبت 
 

vlk3dvz 

 
 المحاضرة  رابط

 
https://meet.google.com/lookup/bz2fbxk4pa 

 صلبة  4:00 2:00

 قياس وتقويم  11:00 9:00 االحد 

11:00 1:00 English 

 

 د. عبدهللا محمود علي أ.

 رئــــيس قـــسم الفيزياء 

ري اإللكتروني النظ الجانب   


	رئــيس قســـم الفيزياء
	أ.د. عبدالله محمود علي

