
 2021-2020لمرحلة الثانية /الفصل الخريفي/ ام علوم التربة والموارد المائية/الدروس لقس جدول
 

 األيام الوقت الدرس
 األحد Google classroom  11.30-8.30   النظري +الجزء النظري للمادة العملية واآلالت الزراعية مكائنالهندسة 

 
 

 Google classroom                      2.30-11.30     + الجزء النظري للمادة العملية  علوم التربة النظري

 األثنين Google classroom               11.30-8.30            فسلجه نبات  النظري+ الجزء النظري للمادة العملية 
 Google classroom 2.30-11.30                    + الجزء النظري للمادة العمليةيتقنيات انتاج حيواني النظر 

ويكون استاذ المادة  من قبلالى مجاميع  يقسم الطلبة
 الحضور بصورة دورية مع مراعاة قرارات خلية االزمة 

 8.3010-00. العملي واالالت الزراعية مكائنالهندسة 

 
 الثالثاء
 

 10.00-11.30 علوم التربة العملي

ويكون استاذ المادة  من قبلالى مجاميع  يقسم الطلبة
 الحضور بصورة دورية مع مراعاة قرارات خلية االزمة 

 االربعاء 8.30-10.00 فسلجه نبات العملي
 
 

 11.30 -   10.00 العملي حيواني تقنيات انتاج

 الخميس Google classroom                     10.30-8.30 ادارة مشاريع هندسية
 Google classroom                   2.30-10.301          تطبيقات حاسوب 

 Google classroom 12.30-1.30                      لغة انكليزية             

 



 2021-2020/الفصل الخريفي/  الثالثةلمرحلة ام علوم التربة والموارد المائية/جدول الدروس لقس
 

 األيام الوقت الدرس
 األحد Google classroom 11.30-8.30      النظري +الجزء النظري للمادة العملية هندسة الري

 
 

 Google classroom 2.30-11.30الجزء النظري للمادة العملية       التربة النظري+ تلوث

 3.30 -2.30 لغة انكليزية                        

 األثنين Google classroom     11.30-8.30التربة النظري +الجزء النظري للمادة العملية     كيمياء
 Google classroom 2.30-11.30   خصوبة التربة النظري+الجزء النظري للمادة العملية

ويكون استاذ المادة  من قبلالى مجاميع  يقسم الطلبة
 خلية االزمةالحضور بصورة دورية مع مراعاة قرارات 

 الثالثاء 8.30-10.00 فيزياء التربة العملي
 10.00-0 11.3 كيمياء التربة العملي 

 11.30-1.00 تلوث التربة العملي

ويكون استاذ المادة  من قبلالى مجاميع  يقسم الطلبة
 الحضور بصورة دورية مع مراعاة قرارات خلية االزمة

 االربعاء 8.30-10.00 هندسة الري العملي
 
 

 10.00-11.30 خصوبة التربة العملي

 11.30- 1.00 كيمياء الحيوية العملي

 الخميس Google classroom 11.30-8.30+الجزء النظري للمادة العملية  النظري فيزياء
 Google classroom 2.30-11.30كيمياء حيوية النظري +الجزء النظري للمادة العملية 

 
 



 2021-2020/الفصل الخريفي/  الرابعةلمرحلة ام علوم التربة والموارد المائية/لقسجدول الدروس 
 

 األيام الوقت الدرس   
ويكون استاذ المادة  من قبلالى مجاميع  يقسم الطلبة

 الحضور بصورة دورية مع مراعاة قرارات خلية االزمة
 األحد 8.30- 10.00 مسح وتصنيف التربة العملي

 
 

 10.00-11.30 المجهرية العملي احياء التربة

 1.00-11.30 عالقة التربة بالماء والنبات العملي

ويكون استاذ المادة  من قبلالى مجاميع  يقسم الطلبة
 الحضور بصورة دورية مع مراعاة قرارات خلية االزمة

 األثنين 8.30- 10.00 تقانات انظمة الري العملي
 10.00-11.30 تغذية النبات العملي

 1.00-11.30 استصالح االراضي العملي

 الثالثاء Google classroom 11.30-8.30       + الجزء النظري للمادة العملية استصالح اراضي النظري
 Google classroom  2.30-11.30           احياء التربة المجهرية النظري+ الجزء النظري للمادة العملية 

 االربعاء Google classroom 11.30-8.30                        الجزء النظري للمادة العملي+  النظريتغذية النبات 
 
 

 Google classroom 2.30-11.30           تقانات انظمة الري النظري+ الجزء النظري للمادة العملية

 Google classroom                                                     2.30-3.30لغة انكيلزية              

 الخميس Googl classroom 11.30-8.30         +الجزء النظري للمادة العملية  النظريعالقة التربة بالماء والنبات 
 Google classroom                2.30-11.30النظري +الجزء النظري للمادة العملية مسح وتصنيف الترب 

 
 



 2021-2020/الفصل الخريفي/ االولى لمرحلةام علوم التربة والموارد المائية/جدول الدروس لقس
 

 األيام الوقت الدرس   
 األحد Google classroom                          .30 -8.3010عربيةلغة                          

 
 

 Google classroom                12.30-10.30           الرسم الهندسي

ويكون استاذ المادة  من قبلالى مجاميع  يقسم الطلبة
 الحضور بصورة دورية مع مراعاة قرارات خلية االزمة

 األثنين 8.30- 10.00 بستنة وهندسة حدائق
 10.00-11.30 عضويةكيمياء 

 1.00-11.30 تكنلوجيا محاصيل حقلية

 الثالثاء Google classroom         11.30-8.30       + الجزء النظري للمادة العمليةحدائقبستنة وهندسة 
 Google classroom  2.30-11.30           النظري+ الجزء النظري للمادة العملية عضويةمياء يك 

 االربعاء Google classroom 11.30-8.30     النظري+ الجزء النظري للمادة العملي تكنلوجيا محاصيل حقلية
 
 

 Google classrm                                                .30-11.30 2تطبيقات حاسوب                

 2.30-3.30 

 الخميس Google classroom 10.30-8.30                                                    الرياضيات              
 Google classroom                                                -10.3011.30 حقوق انسان                 

 
 

 



 2021-2020/الفصل الخريفي/  الثالثة/ علوم زراعية) معادين للدراسة( لمرحلة اجدول الدروس لقسم علوم التربة والموارد المائية/
          

 األيام الوقت الدرس
 األحد Google classroom 11.30-8.30      +الجزء النظري للمادة العمليةالنظري  تلوث التربة

 
 

 Google classroom 2.30-11.30+الجزء النظري للمادة العملية      النظري  ري

 Google classroom 2.30-3.30لغة انكليزية                                                 

 األثنين Google classroom     .30-8.3010+الجزء النظري للمادة العملية    خصوبة التربة النظري 
 Google classroom .3010-12.30   +الجزء النظري للمادة العمليةالتربة النظري  كيمياء

 Google classroom             12.30- 2.30تصميم وتحليل تجارب)النظري+ العملي(  

ويكون استاذ المادة  من قبلالى مجاميع  يقسم الطلبة
 الحضور بصورة دورية مع مراعاة قرارات خلية االزمة

 الثالثاء 8.30-10.00 فيزياء التربة العملي
 10.00-11.30 كيمياء التربة العملي 

 11.30-1.00 تلوث التربة العملي

ويكون استاذ المادة  من قبلالى مجاميع  يقسم الطلبة
 الحضور بصورة دورية مع مراعاة قرارات خلية االزمة

 االربعاء 8.30-10.30 الري العملي
 
 

 10.00-11.30 خصوبة التربة العملي

 11.30- 1.00 العملي مادة عضوية

 الخميس Google classroom 11.30-8.30           +الجزء النظري للمادة العملية النظري في التربة  عضويةالالمادة 
 Google classroom                         2.30-11.30النظري +الجزء النظري للمادة العملية  فيزياء التربة

 
 


