
 جدول احملاضرات االسبوعي لقسم اجلغرافية ونظم املعلومات اجلغرافية

 (0202/0202للفصل الدراسي االول للعام الدراسي )

 املرحلة االوىل:

 استاذ املادة وقت احملاضرة عدد الساعات املادة اليوم

 العملي النظري

 د. سعدية عاكول 223.2-03.2 - 0 جيولوجيا عامة االحد

 د. صفاقس قاسم 203.2-223.2 - 0 جغرافيا اسرتاليا االقليمية

 د. اميان حممد 223.2-03.2 - 0 تاريخ العراق احلديث االثنني

  د. زينب خيون 203.2-223.2 - 0  لغة عربية

 د. اسراء طه 223.2-03.2 - 0 حقوق االنسان الثالثاء

 د. شذى عبد اهلل 23.2-223.2 0 2 احلاسوب

 د. حسني جرب 223.2-03.2 2 0 مبادى علم الطقس االربعاء

 د. حسام صاحب 223.2-03.2 2 0 علم اخلرائط اخلميس

 

 املرحلة الثانية:

 استاذ املادة وقت احملاضرة عدد الساعات املادة اليوم

 العملي النظري

 د. فؤاد جياد 223.2-03.2 - 0 استشعار عن بعد / نظري االحد

 د. زينب يعقوب 203.2-223.2 - 0 اسيا االقليميةجغرافيا 

 د. قدس اسامة 223.2-03.2 2 0 جغرافية الرتبة االثنني

 د. وسام امحد 23.2-223.2 0 2 خرائط التوزيعات

 م.هند فوزي 223.2-03.2 - 0 جغرافية السياحة الثالثاء

 د. اسراء طالل 203.2-223.2 - 0 لغة انكليزية 

 د. فاضل حمسن 203.2-03.2 0 0 اساليب التحليل الكمي يف اجلغرافية االربعاء

 د. علي عبد االمري 223.2-03.2 - 0 جغرافية السكان

 د. عبد اهلل صبار 223.2-03.2 2 0 اجليموفورلوجيا التطبيقية اخلميس

 د. سهيلة جنم 23.2-223.2 - 0 منهج البحث العلمي

 

 

 



 املرحلة الثالثة:

 استاذ املادة وقت احملاضرة عدد الساعات املادة اليوم

 العملي النظري

 د. حسام كنعان 223.2-03.2 - 0 اجلغرافية احلياتية االحد

 د. مخيس دحام 03.2-223.2 0 0 املناخ احمللي

 د. شروق نعيم 223.2-03.2 - 0 جغرافية الوطن العربي االثنني

 د. امال صباح 203.2-223.2 - 0 جغرافيا امريكا الشمالية االقليمية

 د. عالء هاشم 203.2-03.2 0 0 جغرافية املدن الثالثاء

 د. ان رجب 03.2-203.2 0 0 الدراسة امليدانية

 د. بشار حممد 223.2-03.2 - 0 اجلغرافية السياسية االربعاء

 د. سليم ياوز 203.2-223.2 - 0 جغرافية الزراعة

 د. ناهض هاتف 223.2-03.2 0 2 اجلغرافية )عملي(نظم املعلومات  اخلميس

 

 املرحلة الرابعة:

 استاذ املادة وقت احملاضرة عدد الساعات املادة اليوم

 العملي النظري

 أ. انفال سعيد 223.2-03.2 2 0 مشكالت بيئية االحد

 طالل د. اسراء 23.2-223.2 - 0 لغة انكليزية

 د. انتظار جاسم 223.2-03.2 - 0 اقليم املدينة االثنني

 د. انتصار حسون 203.2-223.2 - 0 جغرافية الصناعة

 د. حيدر حسني 223.2-03.2 - 0 جغرافية التنمية الثالثاء

 د. تغريد امحد 203.2-223.2 - 0 جغرافية العراق الطبيعية

 د. عالء حمسن 223.2-03.2 - 0 جغرافية الطاقة املتجددة االربعاء

 د. ناهض هاتف 203.2-223.2 - 0 جيوماتكس

 

 أ.م.د. حسني جرب ومسي

 رئيس قسم اجلغرافية


