
 قسم مكافحة التصحر  0202/0202للفصل الدراسً االول  االلكترونً جدول الدروس االسبوعً

                                                                                                                         

 أ.م.د عبدهللا كرٌم جبار                                                                                                                       

 رئٌس القسم                                                                                                                        

 المرحلة االولى

 رمز الصف  03.2 – 203.2 رمز الصف 203.2 – 223.2 رمز الصف 223.2 -83.2 الٌوم

     jd5sq32 عملي اسبسيبت بستىة السبت

   5pk6djv فيسيبء عبمة Ngzmswi لغة اوكليسية االحد

   pd57gta 1ريبضيبت rsk5pqi رسم هىدسي االثنٌن

 5pk6djv عملي  فيسيبء عبمة p2bda6k 93.2 – 223.2 7rna77c 93.2-83.2 الثالثاء
 حقىق اوسبن ارشاد تربوي

   GA Xdawhdfعملي إحصبء Xdawhdf إحصبء االربعاء

   jd5sq32 وظري اسبسيبت بستىة 072vzup 1تطبيقبت في الحبسىة  الخمٌس

 المرحلة الثانٌة

 رمز الصف  03.2 – 203.2 رمز الصف 203.2 – 223.2 رمز الصف 223.2 -83.2 الٌوم

   eg7zp6n مكبئه عملي  eg7zp6n وظريمكبئه واالت  السبت

   i55b6wc احيبء مجهرية عملي  jrejmcb 1ريبضيبت  االحد

زراعة األراضي  االثنٌن

 وظري الصحراوية

hykrpi4  زراعة األراضي

  عملي الصحراوية

hykrpi4   

   pxxfwk5 223.2 – 223.2 0wl5y52 1تطبيقبت في الحبسىة  الثالثاء

 1لغة إوكليسية

 x5czb3e 203.2-23.2 6jvocxd مىبخ دقيق i55b6wc وظري احيبء مجهرية االربعاء

 ارشاد تربوي

   vayv57x اوتبج حيىاوي عملي  vayv57x وظرياوتبج حيىاوي  الخمٌس

 المرحلة الثالثة

 رمز الصف  03.2 – 203.2 رمز الصف 203.2 – 223.2 رمز الصف 223.2 -83.2 الٌوم

   d525hd. فسلجة وببت عملي  d525hd. فسلجة وببت السبت

 226z6wf 13:21-1:21 k4fr522 تصميم وتحليل تجبرة  ii4cv2c تصحر االحد

 1لغة إوكليسية

   yj3mzbw هيدرولىجي عملي  fhrpyd2 فيسيبء تربة عملي االثنٌن

اقتصبديبت المىارد  الثالثاء

 الطبيعية

icjc5jh هيدرولىجي yj3mzbw 203.2-23.2 r4oqmjy  

 ارشاد تربوي

تصمٌم وتحلٌل  االربعاء
 تجارب عملً

226z6wf  05 تحلٌل تربة وماء نظريrd5sg   

 GA .d525hdفسلجة وببت عملي  05rd5sg تحليل تربة  عملي fhrpyd2  تربة فيسيبء الخمٌس

 الرابعةالمرحلة 

 رمز الصف  03.2 – 203.2 رمز الصف 203.2 – 223.2 رمز الصف  223.2 -83.2 الٌوم

   l3dsfl4 11.21- 11.21  6yytfji تىمية مستدامة السبت 

 ارشبد تربىي

اجهبدات بيئية عملي  GA ak3l362عملً وظم معلىمبت  االحد

GB 

hunf35a   

احيبء التربة المجهرية  االثنٌن

 عملي

Bujfjwy 203.2 – 23.2  ftuof67   

  حلقبت دراسية

   Bujfjwy 223.2 – 223.2 4amd65b احيبء التربة المجهرية الثالثاء

 1لغة إوكليسية

 hunf35a نظري اجهبدات بيئية ak3l362 وظريوظم معلىمبت  Zhqeofd إدارة المٌاه الجوفٌة االربعاء

   0bcr4lz وىعية ميبي عملي  0bcr4lz وظري وىعية ميبي الخمٌس


