
 جدول المحاضرات االسبوعي لقسم الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية 
 ( 2021/2022للعام الدراسي ) الثاني للفصل الدراسي 

 المرحلة الثانية: 

 استاذ المادة  وقت المحاضرة  الشعبة  المادة اليوم

 

 السبت
 محسن عالء. د 10.30-8.30 أ )الكتروني( جغرافية الطاقة

 محسن عالء. د 12.30-10.30 ب )الكتروني( جغرافية الطاقة

 
 

 االحد

 نعيم شروق. د 10.30-8.30 أ )الكتروني(  جغرافية النقل

 للا  عبد شذىم. 10.30-8.30 ب )الكتروني(  حاسوب 

 نعيم شروق. د 12.30-10.30 ب )الكتروني(  جغرافية النقل

 للا  عبد شذىم. 12.30-10.30 أ )الكتروني(  حاسوب 

 

 
 االثنين 

 حسين  حيدر. د 10.30-8.30 أ )حضوري(  ديمغرافيا

 د. ناهض هاتف 10.30-8.30 ب )حضوري(استشعار عن بعد 

 حسين  حيدر. د 12.30-10.30 ب )حضوري(  ديمغرافيا

 د. ناهض هاتف 12.30-10.30 أ )حضوري(استشعار عن بعد 

 د. تغريد احمد  12.30-8.30 أ+ب )حضوري( المناخ التطبيقي  الثالثاء 

 
 
 
 

 االربعاء 

 د. وسام احمد  10.30-8.30 أ )الكتروني(  نظم المعلومات )نظري(

 د. زينب يعقوب  10.30-8.30 ب جغرافيا اوربا االقليمية)الكتروني(

 د. وسام احمد  12.30-10.30 ب )الكتروني(  نظم المعلومات )نظري(

 د. زينب يعقوب  12.30-10.30 أ جغرافيا اوربا االقليمية)الكتروني(

 
 
 

 فاضل محسن يوسف .د. أ
 رئيس قسم الجغرافية 

 

 

 

 جدول المحاضرات االسبوعي لقسم الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية 
 ( 2021/2022للعام الدراسي ) الثاني للفصل الدراسي 

 : الثالثةالمرحلة 

 استاذ المادة  وقت المحاضرة  الشعبة  المادة اليوم
 

 جياد  فؤاد. د 10.30-8.30 ب )الكتروني( مشروع تطبيقي  السبت

 جياد  فؤاد. د 12.30-10.30 أ )الكتروني( مشروع تطبيقي 

https://meet.google.com/idm-haqq-rbf
https://meet.google.com/ibh-iwzq-qrb
https://meet.google.com/ewd-xasw-vdv
https://meet.google.com/hbh-akhz-cfk
https://meet.google.com/bwj-fwcr-sgu
https://meet.google.com/iee-quok-pwc
https://meet.google.com/bcq-encr-aug
https://meet.google.com/opq-uygw-rko
https://meet.google.com/iwy-rwzp-aod
https://meet.google.com/tot-fyfy-xkz
https://meet.google.com/ung-xqhp-fgo
https://meet.google.com/ung-xqhp-fgo
https://meet.google.com/ung-xqhp-fgo
https://meet.google.com/unj-rypc-tax
https://meet.google.com/unj-rypc-tax
https://meet.google.com/unj-rypc-tax


 
 

 االحد

 محمد  بشار. د 10.30-8.30 أ )حضوري( مشكالت جيبولتيكية 

 د. علي عبد 10.30-8.30 ب )حضوري(  جغرافية اجتماعية

 محمد  بشار. د 12.30-10.30 ب )حضوري( مشكالت جيبولتيكية 

 د. علي عبد 12.30-10.30 أ )حضوري(  جغرافية اجتماعية

 

 
 االثنين 

 طالل أسراء. د 10.30-8.30 أ )الكتروني( اللغة االنكليزية 

 فوزي  م. هند 10.30-8.30 ب االقليمية)الكتروني( الجنوبيةامريكا 

 طالل أسراء. د 12.30-10.30 ب )الكتروني( اللغة االنكليزية 

 فوزي  م. هند 12.30-10.30 أ امريكا الجنوبية االقليمية)الكتروني(

 

 
 االربعاء 

 د. ناهض هاتف 10.30-8.30 أ )حضوري( )عملي(تحليل مكاني 

 نجم سهيلة. د 10.30-8.30 ب (حضوري)الموارد المائية جغرافية 

 د. ناهض هاتف 12.30-10.30 ب )حضوري( )عملي(تحليل مكاني 

 نجم سهيلة. د 12.30-10.30 أ (حضوري)الموارد المائية جغرافية 

 
 

 الخميس

 د. سليم ياوز 10.30-8.30 ب )الكتروني(  مشكالت زراعية 

 أنفال سعيد  أ. 10.30-8.30 أ )الكتروني(   مبادئ علم البيئة

 د. سليم ياوز 12.30-10.30 أ )الكتروني(  مشكالت زراعية 

 أنفال سعيد  أ. 12.30-10.30 ب )الكتروني(   مبادئ علم البيئة

 
 فاضل محسن يوسف .د. أ

 الجغرافية رئيس قسم 

 جدول المحاضرات االسبوعي لقسم الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية 
 ( 2021/2022للعام الدراسي ) الثاني للفصل الدراسي 

 : الرابعةالمرحلة 

 استاذ المادة  وقت المحاضرة  الشعبة  المادة اليوم

 د. عبد هللا صبار  10.30-8.30 أ )الكتروني(   جغرافية الزمن الرباعي السبت 

 د. عبد هللا صبار  12.30-10.30 ب )الكتروني(   جغرافية الزمن الرباعي

 
 

 االثنين 

 هاشم  عالء . د 10.30-8.30 أ ( حضوري )  جغرافية الخدمات 

 د. انتصار حسون  10.30-8.30 ب )حضوري( التخطيط االقليمي

 هاشم  عالء . د 12.30-10.30 ب ( حضوري )  جغرافية الخدمات 

 د. انتصار حسون  12.30-10.30 أ )حضوري( التخطيط االقليمي

 
 

 الثالثاء 

 د. فاضل محسن  10.30-8.30 أ )حضوري( نظريات الموقع الصناعي

 د. ناهض هاتف  10.30-8.30 ب )حضوري(  تحليل شبكات 

 د. فاضل محسن  12.30-10.30 ب )حضوري( نظريات الموقع الصناعي

https://meet.google.com/cdw-yhti-soq
https://meet.google.com/cdw-yhti-soq
https://meet.google.com/cdw-yhti-soq
https://meet.google.com/sxm-znhu-usv
https://meet.google.com/vzt-ibzn-pia
https://meet.google.com/vzt-ibzn-pia
https://meet.google.com/vzt-ibzn-pia
https://meet.google.com/jnb-iyvw-yfj
https://meet.google.com/hrn-cgxt-wfu
https://meet.google.com/wtw-znec-uzc
https://meet.google.com/mid-zcsc-izt
https://meet.google.com/hev-tkru-qhf
https://meet.google.com/psy-fcwc-jnr
https://meet.google.com/kbm-evkz-ovw


 د. ناهض هاتف  12.30-10.30 أ )حضوري(  تحليل شبكات 

 

 
 االربعاء 

 جاسم  انتظار. د 10.30-8.30 أ )الكتروني(  جغرافية العراق البشرية

 رجب  آن . د 10.30-8.30 ب )الكتروني(   البحار والمحيطات

 جاسم  انتظار. د 12.30-10.30 ب )الكتروني(  جغرافية العراق البشرية

 رجب  آن . د 12.30-10.30 أ )الكتروني(   البحار والمحيطات

 
 
 

 فاضل محسن يوسف .د. أ
 الجغرافية رئيس قسم 

 

https://meet.google.com/efe-cwxh-mdv
https://meet.google.com/yfz-jhyy-cvk
https://meet.google.com/zmj-rkgp-czi
https://meet.google.com/jum-puwn-aas

