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 8102-8102/العام الدراسي  لكورس االول/ المدراسات االولية ل الدروس االسبوعي جدو
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 بلىرات وظري االحذ
 (A)بلىرات عملً 

 (B)جٍىلىجٍب طبٍعٍة عملً 

 (B)بلىرات عملً 

 (A)جٍىلىجٍب طبٍعٍة عملً 
 

  حقىق اوسبن لغة عربٍة جٍىلىجٍب طبٍعٍة وظري االثىٍه

 كٍمٍبء ال عضىٌة وظري الثالثبء
 (B)كٍمٍبء ال عضىٌة عملً 

 (A)فٍزٌبء عملً 

 (A)كٍمٍبء ال عضىٌة عملً 

 (B)فٍزٌبء عملً 
 

 تفبضل وتكبمل وظري فٍزٌبء عبمة وظري االربعبء
جٍىلىجٍب طبٍعٍة 

 وظري
  

 الخمٍس
وظم تشغٍل 

 حبسىة وظري
  (B)وظم تشغٍل حبسىة عملً  (A)وظم تشغٍل حبسىة عملً 
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 جٍىلىجٍب تركٍبٍة وظري االحذ
 (A)جٍىلىجٍب تركٍبٍة عملً 

 (B)بصرٌة معبدن عملً 

 (B)جٍىلىجٍب تركٍبٍة عملً 

 (A)بصرٌة معبدن عملً 
 

 بصرٌة معبدن وظري االثىٍه
 (A)جٍىمىرفىلىجً عملً  

 (B)متحجرات ال فقرٌة 

 (B)جٍىمىرفىلىجً عملً  

 (A)متحجرات ال فقرٌة 
 

  برامج خذمٍة وظري احصبء وصفً وظري متحجرات الفقرٌة وظري الثالثبء

  (B)برامج خذمٍة عملً  (A)برامج خذمٍة عملً  جٍىمىرفىلىجً وظري االربعبء

  (A)علم الطبقبت عملً  (B)علم الطبقبت عملً  علم الطبقبت وظري الخمٍس
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 هٍذروجٍىلىجً وظري االحذ
 (B)هٍذروجٍىلىجً عملً 

 (A)استشعبر عه بعذ عملً 

 (A)هٍذروجٍىلىجً عملً 

 (B)استشعبر عه بعذ عملً 
 

  لغة اوكلٍزٌة استشعبر عه بعذ وظري صخىر رسىبٍة وظري االثىٍه

 جٍىفٍزٌبء وظري الثالثبء
   (A)جٍىفٍزٌبء عملً 

 (B)صخىر رسىبٍة عملً 

   (B)جٍىفٍزٌبء عملً 

 (A)صخىر رسىبٍة عملً 
 

  (B)خبمبت عملً  (A)خبمبت عملً  خبمبت وظري االربعبء

  (A)جٍىكٍمٍبء عملً  (B)جٍىكٍمٍبء عملً  جٍىكٍمٍبء وظري الخمٍس

 3:8:-33:8 33:8-03:8 03:8-033:8 033:8-003:8 003:8-083:8 083:8-03:8 03:8-03:8 المرحلة الرابعة

   جٍىلىجٍب الىفظ عملً جٍىلىجٍب الىفظ وظري االحذ

  (B) جٍىلىجٍب هىذسٍة عملً (A) جٍىلىجٍب هىذسٍة عملً جٍىلىجٍب هىذسٍة وظري االثىٍه

  (B) تقىٍبت حفر اببر عملً تقىٍبت حفر اببر وظري عصر رببعً وظري الثالثبء

  (A) تقىٍبت حفر اببر عملً برامجٍبت جٍىلىجٍة عملً برامجٍبت جٍىلىجٍة وظري االربعبء

    عمل حقلً مىهجً جٍىلىجٍب بٍئٍة وظري الخمٍس

 

 

 



 

 كلية العلوم / قسم علوم االرض التطبيقية
   2019-2018/العام الدراسي  لكورس االولجدول الدروس االسبوعي / ا

 

 )الدبلوم العالي(

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

 االحد
 هيدروجيولوجي نظري

 أ.د.صبار عبداهلل صالح
 هيدروجيولوجي عملي

  أ.د.صبار عبداهلل صالح

 مواد بناء نظري االثنين
 أ.م.د.خالد هحمد عبداهلل

 مواد بناء عملي
 ------ أ.م.د.خالد هحمد عبداهلل

 رسوبية وطبقات نظريصخور  الثالثاء
 أ.م.د.لفتة سلمان كاظم

 لغة انكليزية 
 أ.د.ناهدة طه

 صخور رسوبية وطبقات عملي
 أ.م.د.لفتة سلمان كاظم

 جيولوجيا هندسية نظري االربعاء
 أ.د.محمد راشد عبود

 جيولوجيا هندسية عملي
  أ.د.محمد راشد عبود

 
 

 
 



 

 كلية العلوم / قسم علوم االرض التطبيقية
   2019-2018/العام الدراسي  لكورس االولل الدروس االسبوعي / اجدو

 

 )الماجستير(

 الرسوبيات اختصاص الهندسية الجيولوجيا + اختصاص الهيدروجيولوجي 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

جيولوجيا هندسية متقدم 

 نظري

 أ.د.محمد راشد عبود

 جيولوجيا هندسية متقدم عملي

 أ.د.محمد راشد عبود

 جيولوجيا العراق نظري

 .د.لفتة سلمان كاظمأ

 جيولوجيا العراق عملي

 .د.لفتة سلمان كاظمأ

 االثنين

هيدرولوجيا المياه الجوفية 

 نظري

 أ.د.صبار عبدهللا صالح 

 هيدرولوجيا المياه الجوفية عملي

 أ.د.صبار عبدهللا صالح

 معادن طينية نظري

 أ.م.د.سوسن حميد فيصل

 معادن طينية عملي

 أ.م.د.سوسن حميد فيصل

 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 

 صالحأ.د.عبدالسالم مهدي 

  تحليالت عددية نظري االربعاء
 طبقات متقدم نظري

 أ.م.د.فارس نجرس حسن

 طبقات متقدم عملي

 أ.م.د.فارس نجرس حسن

 

 

 

 

 
 


