
  2016-2015/ العام الدراسي قسم جيولوجيا النفط والمعادن / المرحلة الثانيةلجدول الدروس االسبوعية 

 -10:30 10:30_8:30  اليوم
11:30    

11:30 -
12:30 

12:30 -2:30 

 جيولوجيا العراق  االحد
 د. معتضد مجيد 

 رسوبيات نظري 
 د.صالح علي 

 جيمورفولوجي ن
 م.عماد حامد

 نجيوفيزياء 
 د.منذر ظاهر

 بلورات ن A االثنين
 م.م. مؤيد طاهر

 بلورات عملي 
 م.م.مؤيد طاهر

 رسوبيات عملي
 د.صالح علي

B رسوبيات عملي 
 د.صالح علي

 بلورات عملي
 م.م.مؤيد طاهر

 جيولوجيا تركيبية ن A الثالثاء
 د.منذر علي 

 جيولوجيا تركيبية عملي 
 د.منذر علي+ م.م. ابراهيم مصطفى

B  جيولوجيا تركيبية عملي 
 د.منذر علي + م.م.ابراهيم مصطفى

 

 طبقات نظري  ن A االربعاء
 د.صالح علي 

 طبقات عملي 
 د.صالح علي 

 جيوفيزياء عملي
  د.منذر ظاهر +م.م. ابراهيم مصطفى

B  جيوفيزياء عملي 
 د.منذر ظاهر +م.م. ابراهيم مصطفى

 طبقات عملي 
  د.صالح علي

 صخور نارية ن  A الخميس 
 م.م. مؤيد طاهر 

 صخور نارية عملي
 م.م. مؤيد طاهر

 جيمورفولوجي عملي
 م. عماد حامد

B   جيمورفولوجي عملي 
 م. عماد حامد

 صخور نارية عملي
 م.م. مؤيد طاهر

 

 



 

 / قسم جيولوجيا النفط والمعادن / المرحلة الثالثة األسبوعيةجدول الدروس 

 -10:30 10:30_8:30  اليوم
11:30    

11:30 -
12:30 

12:30 -2:30 

 سحنات ن A االحد
 د.صالح علي

 هيدروجيولوجي ن
 د.عاصم احمد

 هيدروجيولوجي عملي
 د. عاصم احمد

 سحنات عملي
 د.صالح علي

B سحنات عملي 
 د.صالح علي

 هيدروجيولوجي عملي
 د. عاصم احمد

 جيوكيمياء ن A االثنين
 د. احمد قاسم 

 ن معادن متقدم 
 د. معتضد مجيد

 

B  

جيولوجيا تحت  A الثالثاء
 السطح ن

 م.عماد حامد

 معادن متقدم عملي 
 م.م. مؤيد طاهر

 جيولوجيا تحت السطح عملي
 م.عماد حامد

B معادن متقدم عملي جيولوجيا تحت السطح عملي 
 م.م. مؤيد طاهر

 ن جيولوجيا النفط  A االربعاء
 د.معتضد مجيد

 جيولوجيا النفط عملي 
 د.معتضد مجيد

 

B  جيولوجيا النفط عملي 
 د.معتضد مجيد

 نظري A  Gis الخميس 

 د. وسن شهاب

Gis   عملي 

 د. وسن شهاب

 جيوكيمياء عملي
 د.احمد قاسم

B جيوكيمياء عملي 
 د.احمد قاسم 

Gis  عملي 

  د.وسن شهاب

 



 

 2016-2015/ العام الدراسي قسم جيولوجيا النفط والمعادن / المرحلة الرابعةل  األسبوعيةجدول الدروس 

 

 

 -10:30 10:30_8:30 المجموعة اليوم
11:30    

11:30 -
12:30 

12:30 -2:30 

 ن جيوتكتونك  A االحد
 د.منذر علي طه

 استكشاف زلزالي ن
 د.منذر ظاهر

 مشروع تخرج  

B 

 جيولوجيا المناجم ن A االثنين
 د.عاصم احمد

 استكشاف زلزالي عملي 
 د.منذر ظاهر

 جيولوجيا المناجم عملي
 د. عاصم احمد

B جيولوجيا المناجم عملي 
 احمدد.عاصم 

 استكشاف زلزالي عملي
 د.منذر ظاهر

 حفر ابار ن A الثالثاء
 م.مؤيد

 ن+ عملي نفطية  برامج جيولوجية
 B  د.عاصم احمد

 خامات وصخور صناعية ن A االربعاء
 د.احمد قاسم

 خامات وصخور صناعية عملي
 د.أحمد قاسم

 حفر ابار عملي
 م.م. مؤيد طاهر

B حفر ابار عملي 
 طاهرم.م. مؤيد 

 خامات وصخور صناعية عملي
 د.أحمد قاسم

 جيولوجيا اقتصادية ن  الخميس 
 د.احمد قاسم 

 جيولوجيا بيئية ن 
 د.كريم خويدم

 جيولوجيا بيئية عملي 
 د.كريم خويدم



 

 

  

 

 


