
  علوم االرضجامعة واسط / كلية العلوم / قسم 

 (المرحلة االولى) الحضورياالسبوعي  العمليجدول المواد الدراسية 

 2021 – 2020للعام الدراسي  الثانيالكورس  

 

 

 المرحلة االلكتروني ) وعيباالس النظريجدول المواد الدراسية  علوم االرضجامعة واسط / كلية العلوم / قسم 
  2021 – 2020للعام الدراسي   الثاني(  الكورس االولى

 

   

 أ.م.د. سرتيل حامد عناد الشمري                                                                            ستار عبيد مايوسم. 

 علوم االرض رئيس قسم                                                                                  علوم االرضمقرر قسم 
29  /4  /2021                                                                                                    29  /4  /2021    

 

 

 

 استاذ المادة المختبر Bشعبة  استاذ المادة المختبر Aشعبة  الوقت اليوم

 
 االربعاء

 .م.د سرتيل حامدأ 2 2جيولوجيا عامة  زينة سليمد.  1 علم المعادن 10:30 – 8:30

 د. زينة سليم 1 علم المعادن .م.د سرتيل حامدأ 2 2جيولوجيا عامة  12:30 – 10:30

 الرابط رمز الصف اسم التدريسي المادة الوقت اليوم المرحلة

  االولى

 
 االحد
 

 4rzy5cx https://meet.google.com/lookup/gbywxgsyjs د.زيد  كيمياء عامة نظري 11:00 – 9:00

 fyzhtey https://meet.google.com/lookup/atdkkibvda د. زيد اللغة االنكليزية 1:00 – 11:00

 2tcf4u3 https://meet.google.com/lookup/hop3n7sum2 م. كيميائي سالم   كيمياء عامة عملي 1:00-3:00

 Z4abqqy https://meet.google.com/lookup/hc4styo6oq د.زينه سليم معادن نظري   11:00-9:00 االثنين 

 o5blzmm https://meet.google.com/lookup/h3fyfhrnqp م.م.علي خير هللا نظري حاسوب 11:00-1:00

 o5blzmm https://meet.google.com/lookup/h3fyfhrnqp م.م.علي خير هللا حاسوب عملي 1:00-3:00

 
 الثالثاء

 crvsbe7 https://meet.google.com/lookup/a72mhsfx4j د.رؤى عيسى جيولوجيا تأريخية ن   9:00-11:00

 crvsbe7 https://meet.google.com/lookup/a72mhsfx4j د. رؤى عيسى  جيولوجيا تأريخية ع 1:00 – 11:00

  عملي في الكلية االربعاء

 
 الخميس

 xnqu5sa https://meet.google.com/lookup/exrgcxhqk4 أ.م.د. سرتيل حامد 2الجيولوجيا العامة  11:00 – 9:00

 ybngblz https://meet.google.com/lookup/cvnzxdhs2w م.م.سلمان رسول  تفاضل وتكامل 1:00 – 11:00



 علوم االرضجامعة واسط / كلية العلوم / قسم 

 – 2020,   للعام الدراسي الثاني)المرحلة الثانية(  الكورس الحضوري   االسبوعي جدول المواد الدراسية العملي
2021 

  

 

 

 علوم االرضجامعة واسط / كلية العلوم / قسم 

 – 2020للعام الدراسي    , الثاني(  الكورس الثانيةالمرحلة االلكتروني ) االسبوعي النظري جدول المواد الدراسية
2021  

  

 

 أ.م.د. سرتيل حامد عناد الشمري                                                                           م. ستار عبيد مايوس

   علوم االرضرئيس قسم                                                                              علوم االرضمقرر قسم 

29  /4  /2021                                                                                               29  /4  /2021     

المخت Bشعبة  استاذ المادة المختبر Aشعبة  الوقت اليوم
 بر

 استاذ المادة

 
 االحد

 ضياء القريشي.م.د أ 2 تحسس نائي زينة سليمد.  1 علم الصخور 10:30 – 8:30

 أ.م.د. سرتيل حامد 1 2تركيبية  ضياء القريشي.م.د أ 2 تحسس نائي 12:30 – 10:30

 د. زينة سليم 1 علم الصخور أ.م.د. سرتيل حامد 2 2تركيبية  2:30 – 12:30

 الرابط رمز الصف استاذ المادة المادة الوقت اليوم المرحلة

 
 
 
 
 

 الثانية

 في الكلية عملي االحد

 االثنين
 pve4eyo https://meet.google.com/lookup/drfj6qpqlk عيسى د.رؤى نظري  بيئة قديمة 11:00 – 9:00

 pve4eyo https://meet.google.com/lookup/drfj6qpqlk د.رؤى عيسى بيئة قديمة عملي 1:00 – 11:00

 
 الثالثاء

 zdxlngx https://meet.google.com/lookup/cuha3hktzc أ.م.د. سرتيل حامد نظري 2جيولوجيا تركيبية 9:00-11:00

 x3xyfdr https://meet.google.com/lookup/grzoc5wopj  د.زينه سليم نظري علم الصخور 11:00-1:00

 
 االربعاء

lq44meu https://classroom.google.com/c/MjA5NDc3 م.م. علي خير هللا   2  احصاء 11:00 – 9:00

NzYxNDI3?cjc=lq44meu 

أ.م.د.ضياء  نظري تحسس نائي 3:00 – 1:00
 االقريشي

ckvyp5s https://meet.google.com/lookup/bc3xquopu

4?authuser=0&hs=179 

 
  الخميس

y3rvpgh https://classroom.google.com/c/MjA5NTQy م.م. علي خير هللا  نظري 2 حاسبات  11:00 -9:00

NjQyNjYw?cjc=mgrlrnm 

y3rvpgh https://classroom.google.com/c/MjA5NTQy م.م. علي خير هللا عملي 2حاسبات    11:00-1:00

NjQyNjYw?cjc=mgrlrnm 


