
 

 كلية العلوم / قسم علوم االرض التطبيقية
 لكورس االول/ الدروس االسبوعي  للدراسات العلياجدول ا

 2021-2020العام الدراسي 
 

  2021 - 2020/ العام الدراسي الدبلوم العالي/  لكورس االولجدول الدروس االسبوعي / ا

 الوقت         

   اليوم          
8:30-9:30 9:30-10:30 11:00-12:00 12:30-1:30 1:30-2:30 2:30-3:30 

 االحد
 صخور رسوبية وطبقات نظري مع العملي

 أ.م.د.لفتة سلمان كاظم

 جيولوجيا هندسية نظري مع العملي

 أ.د.محمد راشد 

 االثنين
 مواد بناء نظري

 حمد عبدهللااأ.م.د.خالد 

 مواد بناء عملي

 حمد عبدهللااأ.م.د.خالد 
------ 

 الثالثاء
 هيدروجيولوجي نظري

 أ.د.صبار عبدهللا صالح

 لغة انكليزية 

 أ.د.ناهدة طه

 هيدروجيولوجي عملي

 أ.د.صبار عبدهللا صالح

  2021 - 2020/ العام الدراسي الماجستير/  لكورس االولجدول الدروس االسبوعي / ا

 اختصاص الرسوبيات اختصاص الهيدروجيولوجي + الجيولوجيا الهندسية االختصاص

 الوقت       

   اليوم           
8:30-9:30 9:30-10:30 11:00-12:00 12:30-1:30 1:30-2:30 8:30-9:30 9:30-10:30 11:00-12:00 

12:30-

1:30 

1:30-

2:30 

 االحد

هيدرولوجيا المياه الجوفية 

 نظري

 أ.د.صبار عبدهللا صالح 

 هيدرولوجيا المياه الجوفية عملي

 أ.د.صبار عبدهللا صالح

 جيولوجيا العراق نظري

 م.د.عمار جماد محمدأ.

 جيولوجيا العراق عملي

 م.د.عمار جماد محمدأ.

 االثنين
 جيولوجيا هندسية متقدم نظري

 أ.د.محمد راشد عبود

 جيولوجيا هندسية متقدم عملي

 أ.د.محمد راشد عبود

 معادن طينية نظري

 أ.م.د.سوسن حميد فيصل

 معادن طينية عملي

 فيصلأ.م.د.سوسن حميد 

 الثالثاء
 مواد بناء متقدم نظري

 أ.م.د.خالد احمد عبدهللا

 لغة انكليزية

 أ.د.ناهدة طه

 مواد بناء متقدم عملي

 أ.م.د.خالد احمد عبدهللا

 رسوبيات متقدم نظري

 أ.د.عبدالسالم مهدي صالح

 لغة انكليزية

 أ.د.ناهدة طه

 رسوبيات متقدم عملي 

 أ.د.عبدالسالم مهدي صالح

 تحليالت عددية نظري االربعاء
 هايدروجيوفيزياء 

 أ.د.مهنا متعب احمد

 طبقات متقدم نظري

 فارس نجرس حسنأ.م.د.

 طبقات متقدم عملي

 فارس نجرس حسنأ.م.د.

 2021 – 2020/ الدكتوراه/ العام الدراسي  لكورس االولجدول الدروس االسبوعي / ا

 الوقت        

 اليوم
8:30-9:30 9:30-10:30 11:00-12:00 12:30-1:30 1:30-2:30 2:30-3:30 

 االحد

 جيولوجيا العراق متقدم نظري

أ.د.عبدالسالم،أ.د.مهنا،أ.م.د.فارس،أ.م.غازي 

 عطية،أ.د.صبار 

 جيولوجيا العراق متقدم عملي

أ.د.عبدالسالم،أ.د.مهنا،أ.م.د.فارس،أ.م.غازي 

 عطية،أ.د.صبار

 لغة انكليزية

 أ.د.ناهدة طه

 االثنين

Advance Sedimentology   

 )رسوبيات متقدم( نظري

 أ.د.لفتة سلمان كاظم

Advance Sedimentology  

 عملي )رسوبيات ومتقدم( 

 أ.د.لفتة سلمان كاظم

------ 

 الثالثاء
 لغة انكليزية

 أ.د.ناهدة طه

Advance Engineering Geology 

 )جيولوجيا هندسية متقدم(/ نظري

Advance Engineering Geology 

 )جيولوجيا هندسية متقدم(/ عملي 

 أ.د. محمد راشد عبود

 االربعاء
 هايدروجيولوجي متقدم نظري

 أ.د.صبار عبدهللا صالح

 هايدروجيولوجي متقدم عملي

 أ.د.صبار عبدهللا صالح
 سمنار

 


