
 

 
 المحاصيل الحقميةجامعة تكريت / كمية الزراعة / قسم 

 0202-0202/ الدور األول لمعام الدراسي جدول امتحانات الكورس األول 
 المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى اليوم والتاريخ

 ًببتبث ػقبقيز وراثت تصٌيف ًببث  2/2االحذ 

 فسلجت ًببث تصوين وتحليل تجبرة  رسن هٌذسي 4/2الثالثاء  

 استشراع اراضي    6/2الخميس 

 وراثت جشيئيت    11/2االحذ 

 
 مالحظة :

 ظيرآ ( حسب تاريخ االمتحان . 12) –صباحآ(  9تبدأ االمتحانات الساعة ) .1
 االنتباه الى التاريخ والوقت المخصص في الجدول الخاص بكل مادة امتحانية . .2
 االلتزام بارتداء الكمامة والزي الموحد وبخالفو سيتم منع الطالب  من دخول قاعة االمتحان . .3
 ادخال جياز الموبايل الى القاعة االمتحانية .منع  .4
 عمى الطالب جمب كافة  مستمزمات االمتحان وتمنع استعارة الموازم االمتحانية . .5
 عمى الطالب تجنب الغش وفي حالة ثبوت غش الطالب في االمتحان يعتبر راسبآ في جميع المواد لتمك السنة الدراسية . .6
 اخل القاعة االمتحانية .عمى الطالب حمل اليوية الجامعية د .7
 ال يجوز مغادرة القاعة االبعد مضي ) ساعة ( عمى بدء االمتحان . .8
 تسمم االسئمة في نياية االمتحان الى المراقبين . .9

 توجو االستفسارات الى مسؤول القاعة االمتحانية حصرآ .10
 
 
 

الكورس األول / الدور األول  المتحانات الحضورية النهائية لكمية الزراعة /جدول ا
 0202-0202لمعام الدراسي 

 



 

 المكائن واالالت الزراعيةجامعة تكريت / كمية الزراعة / قسم 
 0202-0202امتحانات الكورس األول / الدور األول لمعام الدراسي جدول 

 المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى اليوم والتاريخ

  هؼذاث بسبتيي - - 4/4/0201 االحذ

  - هينبًيل سنىى - 5/4/0201 االثنين 

  هؼذاث تهيئت التزبت - - 6/4/0201 الثالثاء 

  - هببدئ بستٌت - 7/4/0201 االربعاء

  هنٌٌت اإلًتبج الحيىاًي - ريبضيبث 11/4/0201االحذ  

  - رسن صٌبػي  10/4/0201االثنين  

  ديٌبهيل حزاري - فيشيبء ػبهت 11/4/0201الثالثاء 

 
 مالحظة :

 ظيرآ ( حسب تاريخ االمتحان . 12) –صباحآ(  9تبدأ االمتحانات الساعة ) .1
 االنتباه الى التاريخ والوقت المخصص في الجدول الخاص بكل مادة امتحانية . .2
 االلتزام بارتداء الكمامة والزي الموحد وبخالفو سيتم منع الطالب  من دخول قاعة االمتحان . .3
 منع ادخال جياز الموبايل الى القاعة االمتحانية . .4
 عمى الطالب جمب كافة  مستمزمات االمتحان وتمنع استعارة الموازم االمتحانية . .5
 عمى الطالب تجنب الغش وفي حالة ثبوت غش الطالب في االمتحان يعتبر راسبآ في جميع المواد لتمك السنة الدراسية . .6
 عمى الطالب حمل اليوية الجامعية داخل القاعة االمتحانية . .7
 ة االبعد مضي ) ساعة ( عمى بدء االمتحان .ال يجوز مغادرة القاع .8
 تسمم االسئمة في نياية االمتحان الى المراقبين . .9

 توجو االستفسارات الى مسؤول القاعة االمتحانية حصرآ .10

 
 



 

 وقاية النباتجامعة تكريت / كمية الزراعة / قسم 
 0202-0202جدول امتحانات الكورس األول / الدور األول لمعام الدراسي 

 المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى اليوم والتاريخ

  1فطزيبث  االحيبء الوجهزيت  2/2االحذ 

 اهزاض خضز    3/2االثنين 

  ًيوبتىدا هنبئي وهؼذاث وقبيت  4/2الثالثاء  

 حشزاث هحبصيل    5/2االربعاء 

  وراثت احصبء  6/2الخميس  

  فسلجت حشزاث  1م. حشزاث  11/2االحذ 

 اهزاض هحبصيل    10/2االثنين 

    م. بستٌت 11/2الثالثاء 

 هبيذاث    12/2االربعاء 

 
 :مالحظة 
 ظيرآ ( حسب تاريخ االمتحان . 12) –صباحآ(  9تبدأ االمتحانات الساعة ) .1
 االنتباه الى التاريخ والوقت المخصص في الجدول الخاص بكل مادة امتحانية . .2
 االلتزام بارتداء الكمامة والزي الموحد وبخالفو سيتم منع الطالب  من دخول قاعة االمتحان . .3
 منع ادخال جياز الموبايل الى القاعة االمتحانية . .4
 عمى الطالب جمب كافة  مستمزمات االمتحان وتمنع استعارة الموازم االمتحانية . .5
 عمى الطالب تجنب الغش وفي حالة ثبوت غش الطالب في االمتحان يعتبر راسبآ في جميع المواد لتمك السنة الدراسية . .6
 عمى الطالب حمل اليوية الجامعية داخل القاعة االمتحانية . .7
 ال يجوز مغادرة القاعة االبعد مضي ) ساعة ( عمى بدء االمتحان . .8
 ى المراقبين .تسمم االسئمة في نياية االمتحان ال .9
 .توجو االستفسارات الى مسؤول القاعة االمتحانية حصرآ  .10



 

 
 االنتاج الحيوانيجامعة تكريت / كمية الزراعة / قسم 

 0202-0202جدول امتحانات الكورس األول / الدور األول لمعام الدراسي 
 الرابعةالمرحلة  المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى اليوم والتاريخ

  تصوين وتحليل تجبرة هببدئ اسوبك   4/4/0201 االحذ

 ػلىم اللحىم     5/4/0201 االثنين 

  فسلجت حيىاى    6/4/0201 الثالثاء 

 تزبيت وتحسيي دواجي  هببدئ احيبء هجهزيت   7/4/0201 االربعاء

  تغذيت حيىاى   ميويبء تحليليت 11/4/0201االحذ  

 
 مالحظة :

 ظيرآ ( حسب تاريخ االمتحان . 12) –صباحآ(  9تبدأ االمتحانات الساعة ) .1
 االنتباه الى التاريخ والوقت المخصص في الجدول الخاص بكل مادة امتحانية . .2
 االلتزام بارتداء الكمامة والزي الموحد وبخالفو سيتم منع الطالب  من دخول قاعة االمتحان . .3
 اعة االمتحانية .منع ادخال جياز الموبايل الى الق .4
 عمى الطالب جمب كافة  مستمزمات االمتحان وتمنع استعارة الموازم االمتحانية . .5
 عمى الطالب تجنب الغش وفي حالة ثبوت غش الطالب في االمتحان يعتبر راسبآ في جميع المواد لتمك السنة الدراسية . .6
 عمى الطالب حمل اليوية الجامعية داخل القاعة االمتحانية . .7
 يجوز مغادرة القاعة االبعد مضي ) ساعة ( عمى بدء االمتحان .ال  .8
 تسمم االسئمة في نياية االمتحان الى المراقبين . .9
 .توجو االستفسارات الى مسؤول القاعة االمتحانية حصرآ  .10

 
 



 

 عموم التربة والموارد المائيةجامعة تكريت / كمية الزراعة / قسم 
 0202-0202الدور األول لمعام الدراسي جدول امتحانات الكورس األول / 

 المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى اليوم والتاريخ

 - ميويبء تزبت هبذئ ػلن تزبت  - 4/4 االحذ

 احيبء هجهزيت - - - 5/4 االثنين 

رسن هٌذسي هشتزك هغ  6/4 الثالثاء 

 الوحبصيل 

 - خصىبت التزبت هببدئ احيبء هجهزيت 

 هسح وتصٌيف - - - 7/4 االربعاء

  تصوين وتحليل تجبرة بيئت واًىاء جىيت  ريبضيبث هشتزك  هغ هنبئي 11/4االحذ  

  - - - 10/4االثنين  

   هببدئ احصبء  فيشيبء ػبهت هشتزك  هغ الونبئي 11/4الثالثاء 

    - 13/2الخميس 

 
 مالحظة :

 ظيرآ ( حسب تاريخ االمتحان . 12) –صباحآ(  9تبدأ االمتحانات الساعة ) .1
 االنتباه الى التاريخ والوقت المخصص في الجدول الخاص بكل مادة امتحانية . .2
 االلتزام بارتداء الكمامة والزي الموحد وبخالفو سيتم منع الطالب  من دخول قاعة االمتحان . .3
 اعة االمتحانية .منع ادخال جياز الموبايل الى الق .4
 عمى الطالب جمب كافة  مستمزمات االمتحان وتمنع استعارة الموازم االمتحانية . .5
 عمى الطالب تجنب الغش وفي حالة ثبوت غش الطالب في االمتحان يعتبر راسبآ في جميع المواد لتمك السنة الدراسية . .6
 عمى الطالب حمل اليوية الجامعية داخل القاعة االمتحانية . .7
 يجوز مغادرة القاعة االبعد مضي ) ساعة ( عمى بدء االمتحان .ال  .8
 تسمم االسئمة في نياية االمتحان الى المراقبين . .9
 .توجو االستفسارات الى مسؤول القاعة االمتحانية حصرآ  .10



 

 
 البستنة وىندسة الحدائقجامعة تكريت / كمية الزراعة / قسم 

 0202-0202لمعام الدراسي  جدول امتحانات الكورس األول / الدور األول
 المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى اليوم والتاريخ

 تقبًبث احيبئيت  اسس تصوين حذائق  2/2 االحذ

  فبمهت ًفضيت   3/2 االثنين

 فبمهت هستذيوت تصوين وتحليل تجبرة فسلجت ًببث  6/2 الخميس

 سراػت هحويت 1اًتبج خضز  تشزيح ًببث ػضىيتميويبء  2/ 10االثنين

 اًتبج بذور ًببتبث سيٌت وراثت ًببث ًببث ػبم 13/2 الخميس
 

 مالحظة :
 ظيرآ ( حسب تاريخ االمتحان . 12) –صباحآ(  9تبدأ االمتحانات الساعة ) .1
 االنتباه الى التاريخ والوقت المخصص في الجدول الخاص بكل مادة امتحانية . .2
 بارتداء الكمامة والزي الموحد وبخالفو سيتم منع الطالب  من دخول قاعة االمتحان .االلتزام  .3
 منع ادخال جياز الموبايل الى القاعة االمتحانية . .4
 عمى الطالب جمب كافة  مستمزمات االمتحان وتمنع استعارة الموازم االمتحانية . .5
 يعتبر راسبآ في جميع المواد لتمك السنة الدراسية . عمى الطالب تجنب الغش وفي حالة ثبوت غش الطالب في االمتحان .6
 عمى الطالب حمل اليوية الجامعية داخل القاعة االمتحانية . .7
 ال يجوز مغادرة القاعة االبعد مضي ) ساعة ( عمى بدء االمتحان . .8
 تسمم االسئمة في نياية االمتحان الى المراقبين . .9

 .ية حصرآ توجو االستفسارات الى مسؤول القاعة االمتحان .10
 

 



 

 االقتصاد واالرشاد الزراعيجامعة تكريت / كمية الزراعة / قسم 
 0202-0202جدول امتحانات الكورس األول / الدور األول لمعام الدراسي 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المرحلة  اليوم والتاريخ

 االولى

 المرحلة الثالثة المرحلة الثانية

 اقتصاد

  المرحلة الثالثة

 ارشاد

المرحلة الرابعة  

 اقتصاد

 المرحلة الرابعة ارشاد 

 - 4/4/0201 االحذ

 

طزائق ارشبد  إحصبء سراػي ػلن اإلحصبء

 سراػي

- - 

 ًظزيبث تغييز اجتوبػي اقتصبد قيبسي - - - - 5/4/0201 االثنين 

 - - تٌويت هجتوغ ريفي 2ًظزيت جشئيت/ 1ًظزيت جشئيت/ - 6/4/0201 الثالثاء 

 تخطيظ بزاهج ارشبديت هىارد اقتصبديبث - - - - 7/4/0201 االربعاء

 - - جوبػبث وقيبدة اقتصبد ريبضي ارشبد سراػي - 2/0201/ 6الخميس

اقتصبد  11/4/0201االحذ  

 سراػي

 إدارة ارشبديت تٌويت سراػيت  - اقتصبد ملي -

 - - - - - - 10/4/0201االثنين  

اسبسيبث  11/4/0201الثالثاء 

 هحبصيل

- - - - - 

 - - - - - - 12/2/0201 ربعاءاال

اسبسيبث  13/2/0201 خميسال

 بستٌت

- - - - - 



 

 عموم األغذية جامعة تكريت / كمية الزراعة / قسم 
 0202-0202جدول امتحانات الكورس األول / الدور األول لمعام الدراسي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مالحظة :
 ظيرآ ( حسب تاريخ االمتحان . 12) –صباحآ(  9تبدأ االمتحانات الساعة ) .1
 االنتباه الى التاريخ والوقت المخصص في الجدول الخاص بكل مادة امتحانية . .2
 الطالب  من دخول قاعة االمتحان . االلتزام بارتداء الكمامة والزي الموحد وبخالفو سيتم منع .3
 منع ادخال جياز الموبايل الى القاعة االمتحانية . .4
 عمى الطالب جمب كافة  مستمزمات االمتحان وتمنع استعارة الموازم االمتحانية . .5
 ية .عمى الطالب تجنب الغش وفي حالة ثبوت غش الطالب في االمتحان يعتبر راسبآ في جميع المواد لتمك السنة الدراس .6
 عمى الطالب حمل اليوية الجامعية داخل القاعة االمتحانية . .7
 ال يجوز مغادرة القاعة االبعد مضي ) ساعة ( عمى بدء االمتحان . .8
 تسمم االسئمة في نياية االمتحان الى المراقبين . .9

 .توجو االستفسارات الى مسؤول القاعة االمتحانية حصرآ  .10
 

 المرحلة الرابعة  المرحلة الثالثة المرحلة الثانية االولىالمرحلة  اليوم والتاريخ

  تغذيت اًسبى  هٌذست هؼبهل  4/4/0201 االحذ

 تصٌيغ أغذيت      5/4/0201 االثنين 

  ميويبء أغذيت  م.احيبء هجهزيت  6/4/0201 الثالثاء 

 جبي وهتخوزاث     7/4/0201 االربعاء

  احيبء أغذيت هجهزيت   م.الببى  ميويبء ػبهت  11/4/0201االحذ  

 تقٌيت حيىيت    رسن هٌذسي 11/4/0201الثالثاء 


