
 

 

 كلية العلوم / قسم علوم االرض التطبيقية
 جدول الدروس االسبوعي النظري االلكتروني للدراسات االولية

  2021-2020العام الدراسي لكورس االول / ا

 10:00 – 8:00 8:00 – 6:00 المرحلة اليوم

 االحد

   االولى

 العملي الحضوري الثانية

 (pp5n2byصخور رسوبية نظري / الرمز) (nuou413جيوكيمياء نظري / الرمز) الثالثة

 (iuciqulتقنيات حفر آبار  نظري / الرمز) (uo5qvahة نظري / الرمز)ئيجيولوجيا بي الرابعة

 االثنين

   االولى

 (ewaffabبصرية معادن نظري  /الرمز) (63kr5ogلغة انكليزية / الرمز) الثانية

 الثالثة
 هيدروجيولوجي وهيدروكيمياء  نظري

 (go3yqjoالرمز)

 جيوفيزياء )زلزالية وكهربائية( نظري

 (sczpxt3الرمز)

 (3ea4b7iصخور صناعية نظري / الرمز) ( ihry3e3جيولوجيا هندسية نظري / الرمز) الرابعة

 الثالثاء

   االولى

 الثانية
/ االسبوع القادم يتوفر برامج خدمية نظري

 تدريسي من علوم الحاسبات
 (ydtscc3)احصاء وصفي نظري / الرمز

 العملي الحضوري الثالثة

 (k57bkhyجيولوجيا النفط نظري / الرمز) (blixa7nجيولوجيا عصر رباعي /الرمز) الرابعة

 االربعاء

   االولى

 (k3wau51متحجرات الفقرية نظري /الرمز) (xwwmqaiنظري/الرمز)جيولوجيا تركيبية  الثانية

 (yz2w7v2استشعار عن بعد نظري / الرمز) (tifpyd2)خامات ومعادن نظري /الرمز الثالثة

 العملي الحضوري الرابعة

 الخميس

  االولى

 (o5c7wbxعلم الطبقات نظري / الرمز) (esghivwجيولوجيا حقلية نظري /الرمز) الثانية

 -------- (wy22goiلغة انكليزية / الرمز) الثالثة

 الرابعة
 عمل حقلي منهجي )التقرير(

 (w4jffbjالرمز)
 

  

 

 



 

 كلية العلوم / قسم علوم االرض التطبيقية

 0202 – 0202/العام الدراسي  لكورس االولللدراسات االولية/ ا العملي الحضوري جدول الدروس االسبوعي   
المرحلة 

 االولى

10:00 – 9:00 

 العملي

11:00-10:00 

 العملي

12:00 – 11:00 

 العملي

1:00-12:00 

 العملي

2:00-1:00 

 العملي

3:00-2:00 

 العملي

 االثنين

  (A)نظم تشغيل حاسوب عملي  (A)فيزياء عامة عملي  (A)جيولوجيا طبيعية عملي  (A)علم البلورات عملي  (A)عملي  العضويةكيمياء 

  B)جيولوجيا طبيعية عملي  (B)نظم تشغيل حاسوب عملي  (B)فيزياء عامة عملي  (B)عملي  العضويةكيمياء  (B)علم البلورات عملي 

  (C)كيمياء ال عضوية  (C)علم البلورات عملي  (C)نظم تشغيل حاسوب عملي  (C)فيزياء عامة عملي  (C)جيولوجيا طبيعية عملي 

  (D)علم البلورات عملي  (D)جيولوجيا طبيعية عملي  (D)عملي  ال عضزيةكيمياء  (D)نظم تشغيل حاسوب عملي  (D)فيزياء عامة عملي 

  (E)فيزياء عامة عملي  (E)كيمياء ال عضوية  (E)علم البلورات عملي  (E)جيولوجيا طبيعية عملي  (E)نظم تشغيل حاسوب عملي  

المرحلة 

 الثانية

10:00 – 9:00 

 العملي

11:00-10:00 

 العملي

12:00 – 11:00 

 العملي

1:00-12:00 

 العملي

2:00-1:00 

 العملي

3:00-2:00 

 العملي

 االحد

 (A)علم الطبقات عملي   (A)جيولوجيا تركيبية عملي  (A)جيولوجيا حقلية عملي  (A)متحجرات ال فقرية عملي  (A)بصرية معادن عملي  (A)برامج خدمية عملي 

 (B)جيولوجيا حقلية عملي  (B)برامج خدمية عملي   (B)جيولوجيا تركيبية عملي  (B)علم الطبقات عملي  (B)متحجرات ال فقرية عملي  (B)بصرية معادن عملي 

 (C)متحجرات ال فقرية عملي  (C)بصرية معادن عملي  (C)برامج خدمية عملي   (C)جيولوجيا تركيبية عملي  (C)جيولوجيا حقلية عملي  (C)علم الطبقات عملي 

 (D)بصرية معادن عملي  (D)متحجرات ال فقرية  (D)علم الطبقات عملي  (D)برامج خدمية عملي   (D)جيولوجيا تركيبية عملي  (D)جيولوجيا حقلية عملي 

 (E)برامج خدمية عملي  (E)جيولوجيا حقلية عملي  (E)متحجرات ال فقرية  (E)بصرية معادن عملي  (E)علم الطبقات عملي   (E)جيولوجيا تركيبية عملي 

  (F)جيولوجيا تركيبية عملي  (F)علم الطبقات عملي  (F)بصرية معادن عملي  (F)جيولوجيا حقلية  (F)برامج خدمية عملي  (F)متحجرات الفقرية عملي 

المرحلة 

 الثالثة

10:00 – 9:00 

 العملي

11:00-10:00 

 العملي

12:00 – 11:00 

 العملي

1:00-12:00 

 العملي

2:00-1:00 

 العملي

3:00-2:00 

 العملي

 الثالثاء

 (A)جيوكيمياء عملي  (A)صخور رسوبية عملي  (A)جيوفيزياء  عملي  (C)هيدروجيولوجي عملي   (A)خامات ومعادن عملي    (A)استشعار عن بعد عملي 

   (B)استشعار عن بعد عملي  (B)جيوكيمياء عملي  (B)صخور رسوبية عملي  (B)جيوفيزياء  عملي  (B)هيدروجيولوجي عملي   (B)خامات ومعادن عملي 

  (C)خامات ومعادن عملي    (C)استشعار عن بعد عملي  (C)جيوكيمياء عملي  (C)صخور رسوبية عملي  (C)جيوفيزياء  عملي  (C)هيدروجيولوجي عملي 

 (D)هيدروجيولوجي عملي   (D)خامات ومعادن عملي    (D)استشعار عن بعد عملي  (D)جيوكيمياء عملي  (D)صخور رسوبية عملي  (D)جيوفيزياء  عملي 

 (E)جيوفيزياء  عملي  (E)هيدروجيولوجي عملي   (E)خامات ومعادن عملي    (E)استشعار عن بعد عملي  (E)جيوكيمياء عملي  (E)صخور رسوبية عملي 

 (F)صخور رسوبية عملي  (F)جيوفيزياء  عملي  (F)هيدروجيولوجي عملي   (F)خامات ومعادن عملي    (F)استشعار عن بعد عملي  (F)جيوكيمياء عملي 

المرحلة 

 الرابعة

10:00 – 9:00 

 العملي

11:00-10:00 

 العملي

12:00 – 11:00 

 العملي

1:00-12:00 

 العملي

2:00-1:00 

 العملي

3:00-2:00 

 العملي

 االربعاء

    (A)جيولوجيا هندسية عملي  (A)جيولوجيا النفط عملي (A)تقنيات حفر آبار عملي 

    (B)تقنيات حفر آبار عملي  (B)جيولوجيا هندسية عملي  (B)جيولوجيا النفط عملي

    (C)جيولوجيا النفط عملي (C)تقنيات حفر آبار عملي  (C)جيولوجيا هندسية عملي 

      

 



 

 

 كلية العلوم / قسم علوم االرض التطبيقية
 والعملي الحضوري  نظري االلكترونيجدول الدروس االسبوعي ال

 لمرحلة االولىا
  2021 – 2020العام الدراسي لكورس االول / ا

 

 االفتراضي جدول الدروس النظري االلكتروني

 مساءاً  10:00 – 8:00 مساءاً  8:00 – 6:00 اليوم

 االحد
 نظم تشغيل حاسوب نظري/الرمز

i453bny) )د. حسين شهاب 

 تفاضل وتكامل نظري / الرمز

(kjaskbi) اسماعيل  أ.م. منار 

 االثنين
 كيمياء ال عضوية نظري/ الرمز

 د.رغد    (     )

 علم البلورات نظري / الرمز

(lgrbehn)  أ.م.د. محمد وكاع 

 الثالثاء
 جيولوجيا طبيعية نظري / الرمز

(l4aae5w) د. ياسين صالح كريم 

 لغة عربية نظري/ الرمز

(   )  

 االربعاء
 فيزياء عامة نظري / الرمز

ohcu6xn) )د. حسين شهاب 

 حقوق انسان / الرمز

 م.رائد خليل (   )

 الخميس

 العملي الحضوري جدول الدروس 

9:00 – 10:00 

 صباحا

10:00 - 11:00    

 صباحا

11:00 - 12:00   

 صباحا 

12:00 – 1:00 

 ظهرا

1:00 – 2:00  

 بعد الظهر

 جيولوجيا طبيعية

(A) 

 جيولوجيا طبيعية

(B) 

 جيولوجيا طبيعية

(C) 

 جيولوجيا طبيعية

(D) 

 جيولوجيا طبيعية

(E) 

 نظم تشغيل حاسوب

(B) 

 نظم تشغيل حاسوب

(C) 

 تشغيل حاسوبنظم 

(D) 

 نظم تشغيل حاسوب

(E) 

 نظم تشغيل حاسوب

(A) 

 علم البلورات

(C) 

 علم البلورات

(D) 

 علم البلورات

(E) 

 علم البلورات

(A) 

 علم البلورات

(B) 

 كيمياء ال عضوية

(D) 

 كيمياء ال عضوية

(E) 

 كيمياء ال عضوية

(A) 

 كيمياء ال عضوية

(B) 

 كيمياء ال عضوية

(C) 

 عامةفيزياء 

(E) 

 فيزياء عامة

(A) 

 فيزياء عامة

(B) 

 فيزياء عامة

(C) 

 فيزياء عامة

(D) 

  

 

 


