
 جامعة االنبار 
 كمية الزراعة

 رد المائيةقسم عموم التربة والموا
 الفصل االول 1028/  1027جدول الدروس االسبوعي لمعام الدراسي 

courses schedule 
 المرحمة االولى

 االحد
11.30-8.30 

 فيزياء عامة ن + ع
 سيناء م.د بالل ياسين + م م 

22.10-2.10 
 1رياضيات 

 م.د بالل ياسين 

 االثنين
12.30-8.30 
 رسم هندسي

 د بسام الدين الخطيب + م. مروة ياس

21.10-2.10 
 حقوق انسان

 م محمد عبد الكريمم 

 الثالثاء
11.30-8.30 

 ( مميع )كيمياء عضوية 
 م.د عبدالحكيم دحام + م.اسراء

22.10-2.10 
 (نظري + عممي) اساسيات محاصيل 

 ل هايسد عاد

 االربعاء
0..8 – ...8 

 مبادئ انتاج حيواني
 د بكر طارق جابر

...8-...8 
 1لغة انكميزية 

 سممان عادل خيراهللد 

...8 – ..8  
 . حاسبات

 مروة ياس خضيرم م 

 الخميس 

0..8 – ...8  
 كيمياء عضوية نظري 
 م.د.عبد الحكيم دحام 

 

11.0 – 1.30 
 اساسيات محاصيل حقمية )عممي(

 د.احمد جياد
 



 جامعة االنبار 
 الزراعة كمية

 رد المائيةقسم عموم التربة والموا
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 المرحمة الثانية

 االحد
12.0-8.30  

 كيمياء حيوية ) ن+ ع (
    حميد موسى براءد 

...8 – ..8  
 لغة عربية

 م م محمد كريم

 

 االثنين
0..8 – 0..8  

E 3 
 سمماند عادل خير اهلل 

.8.8 – ..8 
 انتاج خضر ن + ع

 عداي حسين عواد د  ا

 

 الثالثاء
0..8 – ....8  

 م. احياء مجهرية
  حمود د.جمال صالح

...8 – ..8 
 تطبيقات في الحاسوب

 خضير مروة ياس م.

 

 االربعاء
0..8 – ...8 

 مبادئ احصاء ن + ع
 م.د محمد حمدان عيدان

...8 – ..8 
 بيئة وانواء جوية

 محمد عبد المنعما م د 

 

 الخمييس
8.10 – 21.0 

 مبادئ تربة ن + ع
 حرفوش م. د سعد عناد
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 المرحمة الثالثة

 االحد
0..8 – ...8 

 ن + ع فيزياء تربة
 بسام الدين الخطيبد 

...8 – ...8 
 مميخصوبة تربة ع

 حنين شرتوحد 

 

 االثنين
0..8 – .8..8 

 خصوبة التربة نظري
 د. فوزي محسن

.8..8 – ...8 
 تصميم وتحميل تجاارب

 عمر حازم .د

 

 الثالثاء
0..8 – ....8 

 كيمياء تربة ن + ع
 + د احمد رياض  كرم عبدالمطيف حسناا.د 

....8 – ...8 
 ري
 حرفووش د.سعد عناد

 

 االربعاء
0..8-.8..8 

 تموث تربة وماء
 د.احمد مرزوك

.8..8 – ....8  
E 5 

....8 – ..8 
 تموث تربة وماء عممي

 الخمييس
0..8 – ....8 

 مادة عضوية ) ن + ع (
 سرهيد + د خميل جميل فرحان د.بسام رمضان

 

 



 جامعة االنبار 
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 المائية ردقسم عموم التربة والموا
 الفصل االول 1028/  1027جدول الدروس االسبوعي لمعام الدراسي 

 
 المرحمة الرابعة

 االحد
8.10 – 22.10 

 ( ن + ع)هيدرولوجي 
 حسن شكر محمودد 

22.10-1.0 
 عممي مسح وتصنيف التربة

 د .محمد عبد المنعم

 

 االثنين
8.10 – 21.0 

 صيانة تربة
 محمد جاسم د. فرحان

21.0 – 1.0 
 مشروع بحث

 

 

 الثالثاء
8.10 - 22.10 

 احياء تربة
 عمي عبد الهاديد 

22.10 - 1.0 
 عالقة تربة وماء ونبات عممي

 شرتوح شرقي حنيند 

 

 االربعاء
8.10-20.10 

 عالقة تربة وماء ونبات نظري
 ابراهيم عمي حسيند 

20.10 – 21.10  
 نظري مسح وتصنيف التربة

 حسن  زكي عموان د

 

 الخمييس
8.10 – 2.10  

 تقانات نظم ري ) ن + ع (
 شاكر واثب شكريد 

 

 


