
   2023 –  2022الدراسي   العام -الجغرافية قسم   -  االسبوعية المحاضرات جدول 

 الوقت  اليوم
 الرابعةالمرحلة  )ب( ثالثة المرحلة ال )أ( الثالثة المرحلة  الثانية  المرحلة   االولىالمرحلة 

 التدريسي  المادة  التدريسي  المادة  التدريسي  المادة  التدريسي  المادة  التدريسي  المادة 
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 م.م غاردينيا قياس وتقويم م.م علي  طرائق تدريس د. علي  مناخ تفصيلي  د. رافد  هيدرولوجي  د. هاشم  افريقيا واستراليا  20,9 -8 ,30

 م.م غاردينيا قياس وتقويم م.م علي  طرائق تدريس د. علي  مناخ تفصيلي  د. رافد  هيدرولوجي  د. هاشم  افريقيا واستراليا  20,10-  30,9

 م.م تحسين  بيئة وتلوث  م.م غاردينيا ارشاد  م.م علي  طرائق تدريس م. مرتضى  تقنيات د. علي  مناخ   20,11- 30,10

 م.م تحسين  بيئة وتلوث  م.م غاردينيا ارشاد  م.م علي  طرائق تدريس م. مرتضى  تقنيات د. علي  مناخ   20,12- 30,11

 د. هاشم  G. B مشاهدة د. علي  مناخ تفصيلي  م.م غاردينيا ارشاد  م.م علي  ادارة  م.م تحسين  حيوية  12-20,1 ,30

 د. هاشم  G. B مشاهدة د. علي  مناخ تفصيلي  م.م غاردينيا ارشاد  م.م علي  ادارة  م.م تحسين  حيوية  1-20,2 ,30

ن 
ني

الث
ا

 

 د. هاشم  سياسية  م. مرتضى  احصاء  د. كاظم شنتة  تربة د. علي  مناخ تطبيقي  رغد  م. عربي 20,9 -8 ,30

 د. هاشم  سياسية  م. مرتضى  احصاء  د. كاظم شنتة  تربة د. علي  مناخ تطبيقي  رغد  م. عربي 20,10-  30,9

 د. داليا  فكر د. كاظم شنتة  تربة م. مرتضى  احصاء  م.م وجدان  ريف م.م علي  علم النفس  20,11- 30,10

 د. داليا  فكر د. كاظم شنتة  تربة م. مرتضى  احصاء  م.م وجدان  ريف م.م علي  علم النفس  20,12- 30,11

 د. كاظم شنتة  G. A مشاهدة د. هديل  منهج بحث  م.م وجدان  سياحية  د. داليا  سكان    12-20,1 ,30

 د. كاظم شنتة  G. A مشاهدة د. هديل  منهج بحث  م.م وجدان  سياحية  د. داليا  سكان    1-20,2 ,30
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 م.م تحسين اجتماعية م.م وجدان  سياحية  د. ريم  تاريخ د. ضحى  نفط وطاقة    20,9 -8 ,30

 م.م تحسين اجتماعية م.م وجدان  سياحية  د. ريم  تاريخ د. ضحى  نفط وطاقة  ي د.كاظم عباد خرائط  20,10-  30,9

 م.م شيماء  E   د. هديل  منهج بحث    ي د.كاظم عباد خرائط  20,11- 30,10

30,11 -20,12 E  م.م وجدان  خدمات  د. ريم  تاريخ د. هديل  منهج بحث  م.م حارث  تاريخ م.م شيماء 

 م.م وجدان  خدمات  د. ريم  تاريخ   م.م حارث  تاريخ   12-20,1 ,30

  بحث تخرج          1-20,2 ,30
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 م.م فالح  عراق م.م شيماء  E د. هند  موارد طبيعية د.كاظم عباد  خرائط  ا.م دعاء  تاريخ 20,9 -8 ,30

 م.م فالح  عراق   د. هند  موارد طبيعية د.كاظم عباد  خرائط  ا.م دعاء  تاريخ 20,10-  30,9

 د. ضحى  وطن عربي د. هند  موارد طبيعية د. كاظم عبادي امريكيتين  م.م شيماء  E د. احمد  حاسبات  20,11- 30,10

 د. ضحى  وطن عربي د. هند  موارد طبيعية د. كاظم عبادي امريكيتين  م. ختام  اوراسيا  د. احمد  حاسبات  20,12- 30,11

  بحث تخرج  د. كاظم عبادي امريكيتين  م.م شيماء  E م. ختام  اوراسيا  د. هند  أقاليم جافة  12-20,1 ,30

   د. كاظم عبادي امريكيتين      د. هند  أقاليم جافة  1-20,2 ,30

30, 2-20,3           

س
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30, 8- 20,9 
اشكال سطح   ا.م دعاء  حقوق انسان 

 االرض 
 د. رافد  بحار ومحيطات  م.م فالح  مدن  م. ختام  صناعية  د. هند 

30,9  -20,10 
اشكال سطح   ا.م دعاء  حقوق انسان 

 االرض 
 د. رافد  بحار ومحيطات  م.م فالح  مدن  م. ختام  صناعية  د. هند 

 د. هديل  نقل م. ختام  صناعية  د. كاظم عبادي زراعية م.م فالح  تنمية م.م علي  أسس تربية 20,11- 30,10

 د. هديل  نقل م. ختام  صناعية  د. كاظم عبادي زراعية م.م فالح  تنمية م.م علي  أسس تربية 20,12- 30,11

30, 12-20,1 
 د. هند  جيمور 

 د. كاظم عبادي زراعية م.م فالح  مدن  م.م علي  علم النفس 
نظم المعلومات  

 الجغرافية 
 محمد . د

30, 1-20,2 
 د. هند  جيمور 

 د. كاظم عبادي زراعية م.م فالح  مدن  م.م علي  علم النفس 
نظم المعلومات  

 الجغرافية 
 محمد . د

  


