
 / الفصل االول7201-6201جدول الدروس األسبوعية  لقسم جيولوجيا النفط والمعادن / المرحلة االولى/ العام الدراسي 

  

 

 

 

 

 

 2:30-12:30 12:30 -10:30 10:30 -8:30 المجموعة اليوم 

  نظري فيزياء    A االحد
    4ق  محمد زينة. م.م

 ن نظري كيمياء
 4ق خالصا. م.م

  

B 
  نظري بلورات  A االثنين

 4ق م.م. مؤيد طاهر
  عملي   حاسبات

   الحاسبات قسم
 فيزياء عملي 
 B قسم الفيزياء

 حقوق إنسان A الثالثاء
 م.م. عثمان كهالن

E 
 م.عماد حامد 

 ن  رياضيات

 4ق   وليد هند. م.م
  

B 
   A االربعاء

 نظري عامة جيولوجيا
 4ق  علي منذر.د

 عملي عامة جيولوجيا  
 علي منذر.د

 

   عملي  بلورات
 B   القسم مختبر  طاهر مؤيد. م.م  

 نظري حاسبات   الخميس
 4ق  حامد عماد. م

 كيمياء عملي
 قسم الكيمياء

  



 االول/ الفصل  7201-6201جدول الدروس األسبوعية لقسم جيولوجيا النفط والمعادن / المرحلة الثانية/ العام الدراسي  

 2:30- 12:30 12:30- 11:30    11:30 -10:30 10:30_8:30  اليوم

 نظري  رسوبيات A األحد
 كريم حسين.د

 نظري جيوفيزياء
 2ق ظاهر منذر.د

  ن طبقات
 B 3ق علي صالح.د

 عملي  رسوبيات A االثنين
 د.كريم حسين

  ن صخور نارية

 3ق م.م. مؤيد طاهر

  نظري متحجرات
 3ق علي صالح.د

B 
 ن معادن كيمياء A الثالثاء

  مؤيد طاهر. م
 عملي نارية صخور

  طاهر مؤيد. م.م
 جيوفيزياء عملي

 B مختبر قسم د.منذر ظاهر

 عملي معادن كيمياء A األربعاء

 3ق مجيد معتضد. د
 عملي متحجرات

 القسم مختبر علي صالح.د
 طبقات عملي
 B 3قد.صالح علي 

هيدروجيولوجي    A الخميس 
  نظري

د.عاصم احمد 

 4ق

  عملي هيدروجيولوجي   
 4ق د.عاصم احمد

جيمورفولوجي 
  نظري

 4م.عماد حامد ف
 

 

 عملي جيمورفولوجي
 2ق حامد عماد. م

 

 

 

 

 



  االول / الفصل7201-6201/ العام الدراسي جدول الدروس األسبوعية / قسم جيولوجيا النفط والمعادن / المرحلة الثالثة

 2:30- 12:30 12:30- 11:30    11:30 -10:30 10:30_8:30  اليوم

   A األحد
 جيوتكتونك 
 د.منذر علي

 تحت جيولوجيا  جيولوجيا العراق 
 ن السطح

 حامد عماد.م

 

B 

 ن  النفط جيولوجيا  A االثنين
 ظاهر منذر.د

تحليل بيانات 
 احصائية ن

 جيوكيمياء نظري
 د.كريم 

 

B 
 جيولوجيا تركيبية ن  A الثالثاء

  د.منذر علي 
 جيولوجيا تركيبية عملي 

 
 عملي جيوكيمياء

B 
  عملي النفط جيولوجيا احصائية بيانات تحليل A األربعاء

 ظاهر منذر.د
  

B 
 ن سحنات  A الخميس 

 ق علي صالح.د
 

  عملي السطح تحت جيولوجيا
 1ق حامد عماد.م

  عملي  سحنات
 4ق علي صالح.د

  

B 

 

 

  

 

 

 



  الول / الفصل ا7201-6201الدراسي جدول الدروس األسبوعية  لقسم جيولوجيا النفط والمعادن / المرحلة الرابعة/ العام   

  

 

  

  2:30- 12:30 12:30 - 10:30   10:30 -8:30   اليوم

 جيوتكتونك  A األحد
  د.منذر علي 

 ن مناجم    
  د د.عاصم احم

 عملي مناجم
 B   د.عاصم احمد

 ن خامات A االثنين
  2 ق قاسم احمد.د

 عملي خامات
   قاسم احمد.د

  

 عملي زلزالي استكشاف
 B    ظاهر منذر.د

 نظري زلزالي استكشاف A الثالثاء
  ظاهر منذر.د

 نبرامج نفطية 
 3ق م.د. عاصم احمد

  عمليبرامج نفطية 
 3ق م.د. عاصم احمد

 

B 

  بيئية جيولوجيا A االربعاء
 2ق خويدم كريم.د

  عملي  بيئية جيولوجيا  
 قسم مختبر خويدم كريم.د

 مشروع تخرج 

B 
 اقتصادية جيولوجيا  الخميس 

 ن
   قاسم احمد.د

  عملي اقتصادية جيولوجيا
     قاسم احمد.د

 حفر ابار عملي  حفر ابار  
 م.مؤيد طاهر 


