
التاريخاليومالوظيفي الرقمالمدرسالمادة اسمالشعبةالقسمالمادة رقمالجامعي الرقماالسم

09/05/2019الخميس100818صوان جمال. د. أالزينة نباتات1البستنة2160337641211زيدان سمير عائشة1

09/05/2019الخميس100818صوان جمال. د. أالزينة نباتات1البستنة176561641211غليون أبو مصطفى يوسف2

09/05/2019الخميس101686ريان أبو عزمي. د. أالمحمية الزراعة1البستنة175171641322أصبع أبو أحمد إيمان3

06/05/2019االثنين101686ريان أبو عزمي. د. أالخضروات علم1البستنة165018601220سالم أبو الرزاق عبد ابراهيم4

28/04/2019األحد100488العمري محمد. د. أالمنزلية الزراعة2البستنة168989641100الخوالدة أمين صالح هللا عبد5

05/05/2019األحد102320العكش مهند. د. أالنباتي اإلنتاج مبادئ2البستنة187846661101نحلة أبو نواف رحمه6

29/04/2019االثنين102924القرالة بسام. دالزراعية المكننة مبادئ1البستنة164596601250سالم أحمد محمد حمزة7

29/04/2019االثنين102924القرالة بسام. دالزراعية المكننة مبادئ1البستنة157494601250المحروق أيمن لين8

29/04/2019االثنين102924القرالة بسام. دالزراعية المكننة مبادئ2البستنة153927601250الجالد ابراهيم محمد9

29/04/2019االثنين102924القرالة بسام. دالزراعية المكننة مبادئ1البستنة169567601250البعول أحمد عمران10

28/04/2019األحد101372عياد جمال. دالمحاصيل فسيولوجيا3البستنة175852601241البدور السالم عبد ماجد مثنى11

29/04/2019االثنين101372عياد جمال. دالنباتي اإلنتاج مبادئ4البستنة183637661101الخاليلة محمد يوسف بشار12

29/04/2019االثنين101372عياد جمال. دالنباتي اإلنتاج مبادئ4البستنة187929661101ناصر سلطان الرحمن عبد13

29/04/2019االثنين101372عياد جمال. دالنباتي اإلنتاج مبادئ4البستنة164762661101معيلش أبو الرحيم عبد هديل14

29/04/2019االثنين101372عياد جمال. دالنباتي اإلنتاج مبادئ4البستنة186242661101العزازمة محمود محمد15

29/04/2019االثنين101372عياد جمال. دالنباتي اإلنتاج مبادئ4البستنة175483661101الترتوري محمد معن16

29/04/2019االثنين101372عياد جمال. دالنباتي اإلنتاج مبادئ4البستنة179032661101الطحان أسامه ساره17

29/04/2019االثنين101372عياد جمال. دالنباتي اإلنتاج مبادئ4البستنة178097661101الطوافشة فواز عبادة18

29/04/2019االثنين101372عياد جمال. دالنباتي اإلنتاج مبادئ4البستنة179025661101عرقوب أبو طارق معاذ19

29/04/2019االثنين101372عياد جمال. دالنباتي اإلنتاج مبادئ4البستنة186285661101الزغول موسى خالد20

05/05/2019األحد102790الشياب صفوان. دالمحاصيل بيئة1البستنة169567601430البعول أحمد عمران21

11/05/2019السبت101783قموه عيسى. دزراعية واالت جرار1البستنة164427601350خلف دار أمجد اسالم22

11/05/2019السبت101783قموه عيسى. دزراعية واالت جرار1البستنة136171601350الصوري حموده طه23

05/05/2019األحد103740العجلوني مالك. دالمواقع وإدارة إنشاء1البستنة154061601460هويدي ابراهيم االء24

05/05/2019األحد103740العجلوني مالك. دالمواقع وإدارة إنشاء1البستنة156986601460السنجالوي أنور فرح25

05/05/2019األحد103290السميرات نهاد. دالفاكهة أشجار إنتاج1البستنة167301601310الحواجرة أحمد الزهراء26

01/05/2019األربعاء103290السميرات نهاد. دالفاكهة أشجار أساسيات1البستنة157208601210الحياري سلطان صالح27

01/05/2019األربعاء103290السميرات نهاد. دالفاكهة أشجار أساسيات1البستنة135673601210رمان أبو محمد مؤمن28

01/05/2019األربعاء103290السميرات نهاد. دالفاكهة أشجار أساسيات1البستنة157826601210تيلخ محمد يوسف29

29/04/2019االثنين104195عثمان يحيى. دالنباتي اإلنتاج مبادئ1البستنة186402661101علي علي أحمد رؤى30

29/04/2019االثنين104195عثمان يحيى. دالنباتي اإلنتاج مبادئ1البستنة187309661101اللبون سالمة محمد االء31

29/04/2019االثنين104195عثمان يحيى. دالنباتي اإلنتاج مبادئ1البستنة184645661101الرماضنة محمد بثينة32

29/04/2019االثنين104195عثمان يحيى. دالنباتي اإلنتاج مبادئ1البستنة186127661101الصوالحة أمين عواد حال33

06/05/2019االثنين104195عثمان يحيى. دالخشبية الزينة نباتات1البستنة165666601410طالب أبو علي ريم34

العاصي نجيب. دالحصاد بعد ما فسيولوجيا1البستنة9170366المعايطة سالمة سميحة35

05/05/2019األحد100396الفطافطة الرحمن عبد. د. أالحيواني اإلنتاج مبادئ2الحيواني االنتاج172627602101الخشاشنة خالد إيمان36

05/05/2019األحد100396الفطافطة الرحمن عبد. د. أالحيواني اإلنتاج مبادئ2الحيواني االنتاج170862602101الخواجه محمد لميس37

05/05/2019األحد100396الفطافطة الرحمن عبد. د. أالحيواني اإلنتاج مبادئ2الحيواني االنتاج172970602101سلمونه الرحمن عبد بلقيس38

05/05/2019األحد100396الفطافطة الرحمن عبد. د. أالحيواني اإلنتاج مبادئ2الحيواني االنتاج172787602101سالمة عيسى أسيل39

05/05/2019األحد100396الفطافطة الرحمن عبد. د. أالحيواني اإلنتاج مبادئ2الحيواني االنتاج187471602101الغراغير اسحق سليمان40

05/05/2019األحد101931زكريا هنا. د. أالدواجن مزارع إدارة1الحيواني االنتاج147886602318الشطرات محمد قصي41

07/05/2019الثالثاء303209ارشيد ربيع. دالحيواني االنتاج مبادئ3الحيواني االنتاج178606602101البطوش الكريم عبد الدين ناصر42

11/05/2019السبت303209ارشيد ربيع. دالمجترة الحيوانات تغذية1الحيواني االنتاج154176602485ديه أبو العزيز عبد محمد43

06/05/2019االثنين104013الهياجنة فراس. دالدواجن وطفيليات أمراض1الحيواني االنتاج2160277602332حبيب يعقوب تيسير اسماعيل44

09/05/2019الخميس104379أيوب محمد. دالصناعي والتلقيح التناسل1الحيواني االنتاج153022602451الطوافشة هللا عبد أحمد45

09/05/2019الخميس102321جالل محمد. دالدواجن تغذية1الحيواني االنتاج157691602486البنا محمد اسحق عبير46

28/04/2019األحد102847أبوعجمية مهند. دالحيواني اإلنتاج مبادئ4الحيواني االنتاج177959602101المحارمة أحمد فهد47

28/04/2019األحد102847أبوعجمية مهند. دالحيواني اإلنتاج مبادئ4الحيواني االنتاج187482602101عبده بني أحمد الدين سيف48

28/04/2019األحد102847أبوعجمية مهند. دالحيواني اإلنتاج مبادئ4الحيواني االنتاج165994602101المروج باسل بلقيس49

2الزراعي االقتصاد153992645499أحمد السيد االله عبد محمد50
 االقتصاد في حقلية تدريبات

الزراعي
01/05/2019األربعاء103262الحنيطي دوخي. د. أ

2الزراعي االقتصاد136041546499اللهواني خالد مريم51
 االقتصاد في حقلية تدريبات

الزراعي
01/05/2019األربعاء103262الحنيطي دوخي. د. أ

11/05/2019السبت101450زاهي عامر. د. أالزراعي اإلحصاء1الزراعي االقتصاد161288605150المرافي عاطف مالك52

11/05/2019السبت101450زاهي عامر. د. أالزراعي اإلحصاء1الزراعي االقتصاد165336605150قراقع اسماعيل براءة53

09/05/2019الخميس103590طبيه محمد. دالزراعي االقتصاد مبادئ2الزراعي االقتصاد179115605101الخدام يوسف أوس54

09/05/2019الخميس103590طبيه محمد. دالزراعي االقتصاد مبادئ2الزراعي االقتصاد178998605101أبداح أحمد هللا عبد55

(12-10)االثنين : الموعد

(273)المدرج الكبير : المكان
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التاريخاليومالوظيفي الرقمالمدرسالمادة اسمالشعبةالقسمالمادة رقمالجامعي الرقماالسم

05/05/2019األحد101447صوالحة باسم. د. أالجودة إدارة نظم1التغذية2160064643461تيلخ وليد دينا1

06/05/2019االثنين101447صوالحة باسم. د. أالجودة إدارة نظم1التغذية169949643461العموري سمير رزان2

09/05/2019الخميس100491التكروري حامد. د. أالبحث منهجية2التغذية144965603391 عليان ماجد روان3

11/05/2019السبت102492القادري حمزة. د. أالعامة الدقيقة األحياء علم4التغذية169949603301العموري سمير رزان4

11/05/2019السبت102492القادري حمزة. د. أالعامة الدقيقة األحياء علم4التغذية167934603301النسور أحمد فرات5

11/05/2019السبت102492القادري حمزة. د. أالعامة الدقيقة األحياء علم4التغذية168311603301الزرعي روبين رنيم6

09/05/2019الخميس101669السماعيل خالد. د. أاألغذية تحليل1التغذية165919603323السيد محمد بشرى7

09/05/2019الخميس101669السماعيل خالد. د. أاألغذية تحليل1التغذية166078603323عابد عيسى رهف8

09/05/2019الخميس101669السماعيل خالد. د. أاألغذية تحليل1التغذية164764603323عيد الحاج عمر حنين9

09/05/2019الخميس101669السماعيل خالد. د. أاألغذية تحليل1التغذية166040603323المحارمة عمر بتول10

09/05/2019الخميس101669السماعيل خالد. د. أاألغذية تحليل1التغذية164501603323الزعبي اعليان اسالم11

09/05/2019الخميس101669السماعيل خالد. د. أاألغذية تحليل1التغذية144965603323 عليان ماجد روان12

09/05/2019الخميس101669السماعيل خالد. د. أاألغذية تحليل1التغذية166568603323شريخ أبو بسام يارا13

09/05/2019الخميس101669السماعيل خالد. د. أاألغذية علم مبادئ1التغذية176004633220مهيدات هاشم ميس14

06/05/2019االثنين102655الدباس ماهر. د. أوالتغذية الغذاء مبادئ1التغذية173167603101الحنيطي صالح هللا عبد15

07/05/2019الثالثاء102655الدباس ماهر. د. أاألغذية علم مبادئ2التغذية165048633220زينة أبو سمير رهف16

05/05/2019األحد100719نعمان موسى. د. أواأليض اإلنسان تغذية1التغذية162815643332غنيم أبو أيمن شهد17

05/05/2019األحد100719نعمان موسى. د. أواأليض اإلنسان تغذية1التغذية157863643332صالح محمد أمين أسيل18

05/05/2019األحد100719نعمان موسى. د. أواأليض اإلنسان تغذية1التغذية168961643332برهم كايد إيمان19

09/05/2019الخميس102033مشعل ريما. د1 العالجية التغذية3التغذية168214643451القيسي محمد حال20

09/05/2019الخميس102033مشعل ريما. د1 العالجية التغذية3التغذية169000643451جاد محمد هاشم بتول21

09/05/2019الخميس102033مشعل ريما. د1 العالجية التغذية3التغذية165086643451جبارة أبو أحمد رزان22

09/05/2019الخميس102033مشعل ريما. د1 العالجية التغذية3التغذية161385643451الدين ناصر فؤاد هبه23

09/05/2019الخميس102033مشعل ريما. د1 العالجية التغذية3التغذية166739643451سعيد أسعد شيماء24

05/05/2019األحد102033مشعل ريما. دالبحث منهجية1التغذية169949603391العموري سمير رزان25

08/05/2019االربعاء104013الهياجنة فراس. دالفسيولوجيا1التغذية166011603302رمضان مدحت سحر26

08/05/2019االربعاء104013الهياجنة فراس. دالفسيولوجيا1التغذية144975603302العودة الرحمن عبد ضحى27

07/05/2019الثالثاء100797حدادين مالك. داألغذية علم في المستجدات1التغذية168231603427منصور أحمد عزمي أوس28

07/05/2019الثالثاء100797حدادين مالك. داألغذية علم في المستجدات1التغذية169588603427السرابطة ماجد محمد29

07/05/2019الثالثاء100797حدادين مالك. داألغذية علم في المستجدات1التغذية167934603427النسور أحمد فرات30

07/05/2019الثالثاء100797حدادين مالك. داألغذية علم في المستجدات1التغذية153301603427الدقس أحمد إيمان31

07/05/2019الثالثاء100797حدادين مالك. داألغذية علم في المستجدات1التغذية167819603427خليفة عادل وفاء32

07/05/2019الثالثاء100797حدادين مالك. داألغذية علم في المستجدات1التغذية165264603427الزواهرة محمود أحمد33

صوالحة باسم. د. أاألغذية علم في تطورات1التغذية8180373قاسم محمد بشير بشرى34

تيم ريما. د.أالعلمي البحث منهجية1التغذية8180373قاسم محمد بشير بشرى35

صوالحة باسم. د. أاألغذية خصائص على التصنيع تأثير1التغذية8131141الجالودي بالل روان36

صوالحة باسم. د. أاألغذية خصائص على التصنيع تأثير1التغذية9160217الرفاعي عمر دعاء37

صوالحة باسم. د. أاألغذية خصائص على التصنيع تأثير1التغذية9160235الباز جبريل فهد38

حدادين مالك. داألغذية وألوان نكهات1التغذية8171420الصرايرة هللا عبد نجد39

العاصي نجيب. دالحصاد بعد ما فسيولوجيا1البستنة9170366المعايطة سالمة سميحة40

2األراضي153992654499أحمد السيد االله عبد محمد41
 والمياه األراضي في حقلية تدريبات

والبيئة
30/04/2019الثالثاء100381طعيمه عوني. د. أ

01/05/2019األربعاء104472الشبلي فيحاء. دالري مبادئ3األراضي2130482604103العفيشات فايز ايه42

01/05/2019األربعاء104472الشبلي فيحاء. دالري مبادئ3األراضي144273604103لبة أبو محمد رشا43

05/05/2019األحد103730راهبه ميشيل. دالمياه مصادر إدارة1األراضي129730634410شنب أبو محمد حنان44

09/05/2019الخميس302960خريسات أريج. مالتربة مبادئ2األراضي179432604101شامة أبو أمجد ليلى45

09/05/2019الخميس302960خريسات أريج. مالتربة مبادئ2األراضي167301604101الحواجرة أحمد الزهراء46

01/05/2019األربعاء102979الروابدة هال. مالري مبادئ1األراضي187261604103اوشاح ابراهيم هبه47

01/05/2019األربعاء102979الروابدة هال. مالري مبادئ1األراضي186825604103رمان أبو خليفة ضرار ايه48

01/05/2019األربعاء102979الروابدة هال. مالري مبادئ1األراضي185875604103عياش سفيان سندس49

11/05/2019السبت101306كاتبه أحمد. د. أالنباتية الوقاية مبادئ1النباتية الوقاية184297606101عويمر رأفت مها50

11/05/2019السبت101306كاتبه أحمد. د. أالنباتية الوقاية مبادئ1النباتية الوقاية178748606101اطعيمس عمر سليمان51

28/04/2019األحد103455األعرج الدين صالح. دالنباتية الوقاية في حقلية تدريبات2النباتية الوقاية153992646499أحمد السيد االله عبد محمد52

01/05/2019األربعاء103455األعرج الدين صالح. دوالبيطرية الطبية الحشرات1النباتية الوقاية164652606316أبوعزيزة الرحمن عبد عمر53

05/05/2019األحد103983الطاهات منذر. دالفطرية النباتات أمراض1النباتية الوقاية165834606222مصطفى يوسف أحمد رجاء54

07/05/2019الثالثاءالكرابليه نهاية. دالبكتيرية النبات أمراض1النباتية الوقاية170396606325حسين حانم ضحى55

11/05/2019السبتالكرابليه نهاية. دالنباتية الوقاية مبادئ2النباتية الوقاية162153606101زريقات خالد فاطمة56

2019-2018القائمة النهائية بأسماء طلبة كلية الزراعة الذين تقدموا بأعذار مقبولة عن غيابهم عن االمتحان النهائي لمواد الفصل الدراسي الثاني  

2019/6/12: التاريخ

(12-10)األربعاء : الموعد

(273)المدرج الكبير : المكان




