
 المرحلة االولى        كلٌة الزراعة                                          جدول الدروس االسبوعً للفصل الربٌعً                                     

 7102-7102للعام الدراسً                  قسم علوم التربة والموارد المائٌة         

 الساعات
 األٌام

23.1 – 03.1 03.1 – 013.1 013.1 – 
003.1 

003.1 – 
073.1 

073.1 – 03.1 03.1 – 73.1 73.1 – .3.1 

 كٌمٌاء عضوٌة نظري االحد
 جدوع محمدد3

 (01)الثروة الحٌوانٌة قاعة 

مساحة مستوٌة  
 نظري

 م3 عبدالقادر غالب
 (00قاعة )

  

 االقتصاد الزراعً االثنٌن
 د3 حسن ثامر

 قاعة المكتبة )مشترك(

 انتاج فاكهة نظري
 د3محمود فاضل

 (00قاعة )

 انتاج فاكهة عملً
 د3محمود فاضل

 مختبر قسم البستنة

 7الرٌاضٌات  الثالثاء
 أ3د3عبدالوهاب عبدالرزاق

 (00قاعة )
 

 7اللغة االنكلٌزٌة 
 د3ٌونس سلمان

 قاعة المكتبة )مشترك(

 مساحة مستوٌة عملً
 م3 عبدالقادر غالب

 (00قاعة )

 

 جٌولوجً نظري االربعاء
 

 قسم الجٌولوجً / كلٌة العلوم

 جٌولوجً عملً
 

 قسم الجٌولوجً / كلٌة العلوم

  

 0حاسبات  الخمٌس
 م3م3 لوثر خالد

 قاعة المكتبة )مشترك(

 
 كٌمٌاء عضوٌة عملً

 مختبر قسم علوم االغذٌة

  

 

 

 

 

 



 

 

 المرحلة الثانٌة        كلٌة الزراعة                                          جدول الدروس االسبوعً للفصل الربٌعً                                     

 7102- 7102للعام الدراسً                قسم علوم التربة والموارد المائٌة         

 الساعات
 األٌام

23.1 – 03.1 03.1 – 013.1 013.1 – 
003.1 

003.1 – 
073.1 

073.1 – 03.1 03.1 – 73.1 73.1 – .3.1 

 )نظري(تحلٌل تربة ونبات  االحد
 د3مجبل محمد عبٌد

  قاعة دراسات

 فسلجة نبات نظري
 د3لبٌد شرٌف

 الدراساتقاعة 

 الحرٌة والدٌمقراطٌة
 م3م3 وسام محمد ظاهر
 قاعة المكتبة )مشترك(

 

 نظري تسوٌة وتعدٌل اراضً االثنٌن
 م3 عبدالقادر غالب

 الدراساتقاعة 

 تسوٌة وتعدٌل اراضً عملً
 م3 عبدالقادر غالب

 الدراساتقاعة 

 عملً مكائن واالت زراعٌة
 م3 عبدالقادر غالب

 الدراساتقاعة 

 نظري مكائن واالت زراعٌة الثالثاء
 د3ثائر تركً

 الدراساتقاعة 
 

 وقاٌة نبات نظري
 قٌسد3
 الدراساتقاعة 

 وقاٌة نبات عملً
 د3قٌس

 مختبر قسم الوقاٌة

 

 ارشاد زراعً االربعاء
 م3 فراس

 مختبر قسم الوقاٌة

   انكلٌزي

 تحلٌل تربة ونبات عملً الخمٌس
 م3م3 حذٌفة معن

 (0مختبر التربة )

 فسلجة نبات عملً
 م3م3 لوثر خالد

 مختبر قسم المحاصٌل الحقلٌة

  

 

 

 

 



 

 المرحلة الثالثة        كلٌة الزراعة                                          جدول الدروس االسبوعً للفصل الربٌعً                                     

 7102- 7102للعام الدراسً                قسم علوم التربة والموارد المائٌة         

 الساعات
 األٌام

23.1 – 03.1 03.1 – 013.1 013.1 – 
003.1 

003.1 – 
073.1 

073.1 – 03.1 03.1 – 73.1 73.1 – .3.1 

 تحسس نائً نظري االحد
 د3اٌاد عبدهللا

 (01) قاعة 

 بزل  نظري
 د3عبدالوهاب عبدالرزاق

 (01) قاعة 

  

 مورفولوجً نظري االثنٌن
 د3عبدهللا عزاوي

 (01) قاعة 

 معادن التربة نظري
 د3باسم شاكر

 (01) قاعة 

 مورفولوجً عملً
 م3م سعد سامً
 (0مختبر التربة )

 ملوحة تربة نظري الثالثاء
 د3جسام سالم

 (01) قاعة 

 معادن تربة عملً
 م3م3 حذٌفة معن

 (0مختبر التربة )

  

 اقتصادٌات موارد طبٌعة نظري االربعاء
 د3ثامر

 (00قاعة )

 ملوحة تربة عملً
 م3م3 حذٌفة معن

 (0مختبر التربة )

 .الحاسبات 
 م3م3 لوثر خالد

 قاعة المكتبة

 بزل عملً الخمٌس
 م3م3 عماد طارق

 (0مختبر التربة )

 تحسس نائً عملً
 د3عمار سعدي  

 (0مختبر التربة )

  

 

 

 

 

 



 

 الرابعةالمرحلة         كلٌة الزراعة                                          جدول الدروس االسبوعً للفصل الربٌعً                                     

 7102- 7102 للعام الدراسً                قسم علوم التربة والموارد المائٌة         

 الساعات
 األٌام

23.1 – 03.1 03.1 – 013.1 013.1 – 
003.1 

003.1 – 073.1 073.1 – 03.1 03.1 – 73.1 73.1 – .3.1 

 تقانات اسمدة نظري االحد
 د3نور الدٌن

 (00قاعة )

 تصحر نظري
 د3اٌاد عبدهللا

 (00قاعة )

 
 

 

 استصالح اراضً نظري االثنٌن
 د3خلف محمود

 (00قاعة )

 استصالح اراضً عملً
 م3 محمود احمد

 (0التربة ) مختبر

 

 تغذٌة نبات نظري الثالثاء
 د3عبدالمجٌد

 (00قاعة )

 ادارة تربة نظري
 د3عبدهللا عزاوي

 (00قاعة )

 حلقات دراسٌة
 د3اٌاد احمد 

 (00قاعة )

 

 تغذٌة نبات عملً االربعاء
 د3محمد جارهللا
 (0مختبر التربة )

 ادارة تربة عملً
 د3عمار سعدي

 (00قاعة )

 

 تقانات اسمدة عملً مشروع تخرج  الخمٌس
 د3صالح الدٌن
 (0مختبر التربة )

 

 


