
 جامعة تكريت 

ي للعام الدراسي  كلية الزراعة
 2021- 2020جدول الدروس األسبوعي للفصل الخريف 

بة والموارد المائية   قسم علوم التر

 المرحلة الثانية

 االسبوع
   

 االيام 
8:30- 9:30 9:30-10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-1:30 1:30-2:30 

 االحد 

 التربةمبادئ  
 خلف محمود خليفه. د

Cu473uo 

https://classroom.google.com/c/MjA5ODMyODQ4NzIz?cjc
=cu473uo 

syr-cuaz-https://meet.google.com/bfv 
 
 

 حاسبات
 ابراهيم  منى محمد . م

t3omot4 

https://classroom.google.com/c/MjA5ODE5NTgzMzAy?cjc
t3omot4= 

 + كيمياء حيوية نظري 
 مروة د.

https://classroom.google.com/c/MTcyNzI2ODkwNTIx?cjc=i
4qnhfn 

http://us05web.zoom.us/j/89345317370?pwd=Mmj1ZDZa
SEJrcUKySDJyd1hvRGpvQT09 

 

 االثنين

 كيمياء حيوية عملي 
ابراهيم  منى محمد . م

https://classroom.google.com/c/MjA5ODIzODY1NDU4?cjc=5
4cbttb 

54cbttb 

 انتاج خضر عملي 
 ابرار عقيل ناصر . م

Xiqicm6 
https://classroom.google.com/c/MjA5ODY0MzcxODMw?cj

c=xiqicm6 

 الثالثاء 

 احصاء نظري 
 احمد هواس  د.

6mngxqp 

https://classroom.google.com/c/MTcy
NjcwMzA3MTYx?cjc=6mngxqp 

 
http://meet.google.com/lookup/beryh

tahbw 
 

 انتاج خضر نظري
 حارث برهان . د

r6q51g3  
https://classroom.google.com/c/MjE

wMDIzNDc1MTQ1?cjc=r6q5lg3 
 
 

 عملي  احصاء
 عمار وبدان

6mngxqp 
https://classroom.google.com/c/MTcy

NjcwMzA3MTYx?cjc=6mngxqp 

 كيمياء عضوية عملي  ( نظري وعملي )مبادئ االحياء المجهرية  االربعاء 
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https://classroom.google.com/c/MjA5ODE5NTgzMzAy?cjc=t3omot4
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 االلكتروني    جدول المرحلة الثالثة

ة  المادة  اسم التدريس    googleرابط   وقت المحاضر

meet 

 العدد الكل   عدد الحضور 

(  10_ 8االحد ) تلوث تربة نظري  د.يارس حمود  

 مساءا 

https://me

et.google.c

om/lookup/

esozwrpc6q

?authuser=

0&hs=179 

4 7 

ياء تربة نظري  د.عبدالوهاب   ر ر  في  https://me االثني 

et.google.c

om/fjq-

tdhy-ucd 

4 7 

https://me الثالثاء  كيمياء تربة نظري  د.مجبل محمد 

et.google.c

om/lookup/

dc23pg6db

n 

7 7 

    د.باسم شاكر
فر العضوية  المادة 

بة نظري   الير

https://me الثالثاء 

et.google.c

om/lookup/

cprlslvfgg?a

6 7 

 صالح الدين حمادي مهدي  . د

6qf2dyp 

google.com/c/MjA5ODA5OTQ3ODI4?cjc=6qf2dyp/: https 

http://meet.google.com/lookup/c2jq6gjox7 
 

 م.م.سعد ضامن 

osiebr7 
https://classroom.google.com/c/MjE.

wMDU4Njk0OTY5?cjc=osiebr7 

 الخميس 

 ( نظري وعملي)مبادئ علم البيئة واالنواء الجوية
 صالح الدين حمادي مهدي . د

Bojdf6z 

https://classroom.google.com/c/MjA5ODA5OTQ3OTI4?cjc=bojdf6z 
opa-upyl-http://meet.google.com/kxp 

 

 كيمياء عضوي نظري 
 محسن  د.احمد

http://meet.google.com/look/dg36net
far 

 

http://meet.google.com/lookup/c2jq6gjox7
https://classroom.google.com/c/MjEwMDU4Njk0OTY5?cjc=osiebr7
https://classroom.google.com/c/MjEwMDU4Njk0OTY5?cjc=osiebr7
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http://meet.google.com/look/dg36netfar
http://meet.google.com/look/dg36netfar


uthuser=1&

hs=179 

https://me الخميس  الري نظري  د.اوس ممدوح 

et.google.c

om/lookup/

glsnlvuun2?

authuser=1

&hs=179 

7 7 

https://me الخميس  خصوبة تربة نظري  د.نورالدين

et.google.c

om/nag-

exwx-

jpj?authuse

r=0&hs=179 

6 7 

 7 3  االربعاء  كيمياء تربة عمل   م.محمود احمد  

ر  المادة العضوية عمل   م.محمود احمد   7 3  االثني 

 

 



 

 

 جدول المرحلة الرابعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الساعات  وقت المحاضرات الفعلي  امام كل مادة نظرية  

 األيام          

  ( مساء  11-9) عالقة تربة وماء ونبات  نظري    

 م.د.هبة عبد هللا كريم  

rddppvjj 
https://classroom.google.com/c/MjA5ODQ0NzM2ODkx?cjc=rddpvjj 

https://meet.google.com/lookup/aqlz27y6us?hs=179 

 االحد

 ( مساء  10-8) النظريعلم المياه )هايدرولوجي (   

 محمد شهاب  رمزيد.أ.

Iuvofvu 

https://meet.google.com/lookup/fpqhjg74br?hs=179 

 االثنين 

 ( مساء    9 –  7،30)صيانة تربة  

 أ.م.د.أياد عبد هللا خلف  

wy7cqy2 
https://classroom.google.com/c/MjA5ODEwODA3Njky 

https://meet.google.com/whj-vdij-iqm 

 ( مساء  11-9)مسح وتصنيف الترب 

  عبد هللا عزاوي رشيد د. أ.

 a5mdyic 
https://classroom.google.com/c/MjA5ODU5NzgyOTEz?cjc=a5mdyic 

 الثالثاء

 ( مساء  6-4) تقانات أنظمة ري 

 أوس ممدوح خيرو د. أ.م.
izir4f2 

https://classroom.google.com/c/MjA5ODM5MTYwOTc0?cjc=izir4f2 

 ( مساء   10-8) أحياء التربة المجهرية

 يبي عبد الكريم عرد. أ.
 znbrrgm 

https://classroom.google.com/c/MjEwMjM3MjQ0NTIx?cjc=znbrrgm 

 األربعاء

 مشروع تخرج  
 

 الخميس

https://classroom.google.com/c/MjA5ODQ0NzM2ODkx?cjc=rddpvjj
https://classroom.google.com/c/MjA5ODEwODA3Njky


 

 المرحلة األولى  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرابط   وقت المحاضرة   المادة  اسم التدريسي  

 الثالثاء   حضوري   رسم هندسي   د.ثائر تركي  

 األربعاء فيزياء عامة نظري   عبد هللا   د.هبة

 ظهرا   1- 12

https://meet.google.com/lookup/dsjp46o5rq?hs=179 

 حضوري   حضوري   فيزياء عامة عملي   د.هبة عبد هللا  

 د. سامي خضر سعيد 

 

 9- 8مساء  كيمياء تحليلية)النظري(  

 

https://meet.google.com/lookup/cbg4hbwb4u?hs=179 

 

 عمار صالح الدين 

 

 yhttps://meet.google.com/lookup/eho3zz35z مساء  8-6 انتاج حيواني نظري

 

د.مظهر اسماعيل  

 هويدي

 

  9 –  7من  مبادئ محاصيل حقلية  

 مساء 

 

https://meet.google.com/udb-vbay-peg 

 

 د.محمود فاضل 

 

 https://classroom.google.com/c/MTM1Njc4Mjc3NzA0?cjc=5l2dvvu مساء  9-8 مبادئ انتاج فاكهة  نظري 

 

https://meet.google.com/lookup/cbg4hbwb4u?hs=179
https://meet.google.com/lookup/eho3zz35zy

