
           
                                       كليــة الزراعــة    

                                                                              جدول الدروس األسبوعي للفصل الخريفي                                            بــة والموارد المائيةالترعلوم قسم 
 المرحلة الثانية

       1010 -1029لعام الدراسي ل     
 

 -22.00 22.00-20.00 20.00-9.00 9.00-8.00 األيام 
21.00 21.00- 2.00 2.00- 1.00 1.00- 0.00 

 األحــد

 كيمياء حيوية )النظري(
 22ق

 هجيج محمد د.جدوع
 مشترك مع قسم الثروة

 احياء مجهرية )العملي(
 م. شيماء عبد

 1مختبر قسم التربة       

 كيمياء حيوية )العملي(
 مختبر قسم تقانات االغذية

 

 االثنين
 مبادئ علم تربة )النظري(

 22ق 
 د. خلف محمود

 مبادئ علم تربة )العملي( 
 1مختبر قسم التربة 
 م.م..حذيفة معن

 بيئة تربة وانواء جوية )العملي(
 1ق الدراسات العليا 

 د.صالح الدين حمادي

 الثالثــاء
 احصاء )النظري(

 9ق 
 د.احمد هواس

 احصاء )العملي(            
 20ق 

 

 اشراف تربوي 
  د.عمار سعدي

 األربعــاء`
 انتاج خضر )النظري(

  9ق 
 د. حارث برهان

 انتاج خضر )العملي(
 مختبر قسم البستنة

 حاسبات )عملي فقط(
مشترك مع بقية      

              االقسام                       
  م.م. لوثر

 الخميــس
 بيئة تربة وانواء جوية )النظري(

 9ق 
 د. صالح الدين حمادي

 

 مبادئ احياء جهرية )النظري(   
 9ق 

 د. صالح الدين حمادي

 

 

 

 

 

 



 

 المرحلة الثالثة                    كليــة الزراعــة 

 قسم علوم التربــة 
                                والموارد المائية                     جدول الدروس األسبوعي للفصل الخريفي

 1010 -1029للعام الدراسي       
 

 -2300 2300 -21300 21300 -22300 22300-20300 20300-9300 9300-8300  األيام
1300 1300- 0300 

 األحــد
 الري )النظري(

 9ق 
 د. أوس ممدوح

 تلوث التربة )النظري(
 22ق 

 د.مجبل محمد

 الري )العملي(
 مختبر قسم التربة
 د.هبة عبدالله

 االثنين
 خصوبة تربة )نظري(

 22ق 
 د. نور الدين محمد

 المادة العضوية في التربة )النظري(
 22ق 

 د.باسم شاكر

 خصوبة تربة )العملي(
 1مختبر قسم التربة 

 د. محمد جار الله  

 الثالثــاء
 كيمياء تربة )النظري(

 22ق 
 د. باسم شاكر

 

 فيزياء تربة )النظري(
 9ق 

 د. عبدالوهاب عبد الرزاق

 والمياه )العملي(ثلوث التربة 

 2مختبر قسم التربة 
 د.مجبل محمد

 األربعــاء`

 كيمياء تربة )العملي(
 2مختبر قسم التربة 
 .م. محمود احمد

 المادة العضوية في التربة )العملي(
 1مختبر قسم التربة 
 .م. محمود احمد

 تصميم وتحليل تجارب )العملي(
 22ق 

 م.م. نور علي
 

 الخميــس
 تصميم وتحليل تجارب )النظري(

 22ق 
 د.عماد خلف      

 فيزياء تربة )العملي(
 1مختبر قسم التربة 
 د. هبة عبد الله

 

 

 

 
 
 



              المرحلة الرابعة                              كليــة الزراعــة 

 جدول الدروس األسبوعي للفصل الخريفي  قسم علوم التربــة والموارد المائية
 1010 -1029للعام الدراسي       

 

 0300 -1300 1300 -2300 2300 -21300 21300 -22300 22300-20300 20300-9300 9300-8300  األيام

 األحــد
 هيدرولوجي )النظري(

 20ق 
 د. رمزي محمد

 ري )النظري(تقانات انظمة 
 20ق 

 د. اوس ممدوح

 
 

 االثنين
 مسح وتصنيف ترب )النظري(

 20ق 
 د. عبد الله عزاوي 

 صيانة التربة )النظري(
 20ق 

 د. اياد عبد الله
 مشروع تخرج

 الثالثــاء
 عالقة التربة بالماء والنبات )النظري(

 20ق 
 د. نور الدين محمد

 صيانة تربة )العملي(
 2التربة  مختبر قسم

 م.محمود احمد

 عالقة التربة بالماء والنبات )العملي(

 2مختبر قسم التربة 
 د.هبة عبدالله

 األربعــاء`

  احياء التربة مجهرية )نظري(
  20ق

 د.عبدالكريم عريبي سبع

 مسح وتصنيف ترب )العملي(

 2مختبر قسم التربة 
 م.م. عمار سعدي

 
 اشراف تربوي 

 

 الخميــس
 احياء التربة مجهرية )العملي(

   1مختبر قسم التربة  
 م.شيماء

 هيدرولوجي )العملي(
  2مختبر قسم التربة 
 م.م. عماد طارق 

 

تقانات انظمة ري 
 )العملي(

 2مختبر قسم التربة 
 م.م. عماد طارق 

 
 

 
 

 


