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23/12/2018األحد103262الحنيطي دوخي. د.أالزراعي اإلحصاء1االقتصاد171981605150الهنداوي نزار نادين1

31/12/2018االثنين103470قطيشات تاال. د(1) الزراعية األعمال إدارة1االقتصاد153199645222الرواشدة غازي علي2

31/12/2018االثنين101570القضاة حسين. دالزراعي االقتصاد مبادئ3االقتصاد154975605101هللا عبد موسى سجى3

24/12/2018االثنين103590طبية محمد. دالزراعي االقتصاد مبادئ4االقتصاد176628605101العاصي العزيز عبد سامي شهد4

24/12/2018االثنين103590طبية محمد. دالزراعي االقتصاد مبادئ4االقتصاد176743605101استيتيه بسام رغد5

24/12/2018االثنين103590طبية محمد. دالزراعي االقتصاد مبادئ2االقتصاد154832605101القطش حسين عادل6

31/12/2018االثنين103590طبية محمد. دالزراعي االقتصاد مبادئ2االقتصاد131624605101الزريقات علي أحمد محمد7

24/12/2018االثنين103217القادر عبد أنس. دالحيواني االنتاج مبادئ3الحيواني اإلنتاج157356602101المبيضين حامد رائد هيا8

24/12/2018االثنين103217القادر عبد أنس. دالحيواني االنتاج مبادئ3الحيواني اإلنتاج175278602101النعيمات عبدالكريم عيسى سجى9

26/12/2018األربعاء103217القادر عبد أنس. دالدواجن إنتاج3الحيواني اإلنتاج175483602212الترتوري محمود محمد معن10

29/12/2018السبت303209ارشيد ربيع. دحيوان وتغذية أعالف1الحيواني اإلنتاج2160277602382حبيب يعقوب تيسير اسماعيل11

29/12/2018السبت303209ارشيد ربيع. دحيوان وتغذية أعالف1الحيواني اإلنتاج157494602382المحروق يونس أيمن لين12

30/12/2018األحد102847أبوعجمية مهند. دالحيواني اإلنتاج في ندوة1الحيواني اإلنتاج129426602491الرشيدي زبن عمر محيا حمد13

23/12/2018األحد302960الخريسات أريج. مالتربة مبادئ1األراضي154018604101بخيت محمد نضال ابراهيم14

26/12/2018األربعاء102979الروابدة هال. مالري مبادئ2األراضي153199604103الرواشدة غازي علي15

31/12/2018االثنين101686ريان أبو عزمي. د. أالخضروات علم1البستنة153249601220القصص جعفر سمر16

31/12/2018االثنين101686ريان أبو عزمي. د. أالخضروات علم1البستنة157022601220المناصير هاني سالم17

31/12/2018االثنين101686ريان أبو عزمي. د. أالخضروات علم1البستنة165851601220الزبن هايل محمد18

31/12/2018االثنين101686ريان أبو عزمي. د. أالخضروات علم1البستنة166254601220القاسم محمد ليث19

31/12/2018االثنين101686ريان أبو عزمي. د. أالخضروات علم1البستنة166213601220النجاص محمد الدين سيف20

18/12/2018الثالثاء100488العمري محمد. د. أالحراج علم1البستنة153781631313العالونة حسين زيد21

100495قرنفلة مصطفى. د. أاألزهار وإنتاج المواقع تنسيق في ندوة1البستنة153199601492الرواشدة غازي علي22

26/12/2018األربعاء101984الصدر منذر. د. أنبات وراثة1البستنة167079631240دراوشة محمود إياد تاال23

22/12/2018السبت102320العكش مهند. د.أالنباتي اإلنتاج مبادئ3البستنة176431661101محادين جمال عبادة24

22/12/2018السبت102320العكش مهند. د.أالنباتي اإلنتاج مبادئ3البستنة172970661101سلمونه محمد الرحمن عبد بلقيس25

23/12/2018األحد101816عطية أحمد. دالمنزلية الزراعة3البستنة164365641100قطّاش حلمي مصطفى رهف26

23/12/2018األحد101816عطية أحمد. دالمنزلية الزراعة3البستنة169771641100عامر بني محمد نسيم باهلل المعتز27

23/12/2018األحد101816عطية أحمد. دالمنزلية الزراعة3البستنة2120459641100حيمور علي أحمد لونا28

23/12/2018األحد101816عطية أحمد. دالمنزلية الزراعة3البستنة160686641100جبة أبو عطية ماهر عصام29

22/12/2018السبت101372عياد جمال. دالنباتي اإلنتاج مبادئ2البستنة168919661101البيشاوي يوسف إحسان العزيز عبد30

22/12/2018السبت101372عياد جمال. دالنباتي اإلنتاج مبادئ2البستنة172482661101الطورة محمد عثمان رزان31



22/12/2018السبت101372عياد جمال. دالنباتي اإلنتاج مبادئ2البستنة173151661101أبودبوسة رمضان هارون بيان32

22/12/2018السبت101372عياد جمال. دالنباتي اإلنتاج مبادئ2البستنة165320661101الحسامية أحمد مخلد حسام33

31/12/2018االثنين101371الدبعي حمود. دالخضروات علم4البستنة165859601220أبوسعيدة صالح ميس34

24/12/2018االثنين101783قموه عيسى. دالزراعية المكننة مبادئ1البستنة146932601250هالل الرحيم عبد أحمد رياض35

24/12/2018االثنين101783قموه عيسى. دالزراعية المكننة مبادئ2البستنة153610601250الحبية عزيز أحمد روان36

24/12/2018االثنين101783قموه عيسى. دالزراعية المكننة مبادئ2البستنة136171601250الصوري طه حموده طه37

24/12/2018االثنين101783قموه عيسى. دالزراعية المكننة مبادئ1البستنة2160337601250زيدان خليل سمير عائشة38

24/12/2018االثنين101783قموه عيسى. دالزراعية المكننة مبادئ2البستنة154017601250اللحام محمد دانه39

24/12/2018االثنين101783قموه عيسى. دالزراعية المكننة مبادئ1البستنة144273601250أبولبة محمد رشا40

22/12/2018السبت103740العجلوني مالك. دالمواقع تصميم أساسيات1البستنة138239601260المعادات خالد بلقيس41

22/12/2018السبت103740العجلوني مالك. دالمواقع تصميم أساسيات1البستنة135985601260البراج سليمان حسين هللا عبد42

26/12/2018األربعاء103740العجلوني مالك. دنباتية غير تنسيق عناصر1البستنة154061601361هويدي محمد ابراهيم االء43

22/12/2018السبت103290السميرات نهاد. دالمنزلية الزراعة2البستنة169173641100الصالح علي جود44

22/12/2018السبت103290السميرات نهاد. دالمنزلية الزراعة2البستنة163549641100المرازيق علي فراس منى45

13/12/2018 الخميس103290السميرات نهاد. دوالمحاصيل البستنة في حقلية تدريبات2البستنة147886641499الشطرات محمد قصي46

22/12/2018السبت104195عثمان يحيى. دالداخلية الزينة نباتات1البستنة153610631334الحبية عزيز أحمد روان47

27/12/2018 الخميس104195عثمان يحيى. دالقطف أزهار إنتاج1البستنة165779641311البسط عوني جميل ليان48

27/12/2018 الخميس104195عثمان يحيى. دالقطف أزهار إنتاج1البستنة153199641311الرواشدة غازي علي49

23/12/2018األحد101447صوالحة باسم. د. أاألطعمة تحضير4التغذية163849643322حجازين ماهر دنيا50

22/12/2018السبت101447صوالحة باسم. د. أاألغذية تصنيع1التغذية167934643345النسور محمد أحمد فرات51

22/12/2018السبت101447صوالحة باسم. د. أاألغذية تصنيع1التغذية137117643345الشرباتي صالح محمد روان52

26/12/2018األربعاء102493الدومي حيدر. د. أوالحميات التغذية في معاصرة قضايا1التغذية167882643432حماد ابراهيم زايد ايه53

27/12/2018 الخميس101669السماعيل خالد. د. أاألغذية كيمياء1التغذية152861603321الحجاج غالب سوسن54

29/12/2018 السبت101669السماعيل خالد. د. أأغذية تحليل1التغذية163849603323حجازين ماهر دنيا55

26/12/2018األربعاء100490عمرو عايد. د. أالحبوب كيمياء1التغذية9160162شاهين هللا عبد حسن محمد56

19/12/2018األربعاء102653مهيار غدير. د. ألألغذية الدقيقة األحياء علم1التغذية152846603401الحجاج غالب سوسن57

23/12/2018األحد100491التكروري حامد د.أ2 عالجية تغذية5التغذية147357643452المجالي أسامة شهد58

22/12/2018السبت101447الصوالحة باسم. د.أاألغذية تصنيع1التغذية167325643345الرهايفة عادل الرؤوف عبد59

23/12/2018األحد100491التكروري حامد. د.أ2 عالجية تغذية5التغذية154006643452نواصره فتحي عمار شروق60

23/12/2018األحد100491التكروري حامد. د.أ2 عالجية تغذية5التغذية151779643452الشنواني يوسف مروان بيان61

18/12/2018الثالثاء102493الدومي حيدر. د.أ2 العالجية تغذية1التغذية152719643452المحسن عبد خليل مرح62

27/12/2018 الخميس101669السماعيل خالد. د.أاألغذية كيمياء1التغذية164530603321الحرباوي الرؤوف عبد زينب63

27/12/2018 الخميس101669السماعيل خالد. د.أاألغذية كيمياء1التغذية164454603321ياسين بني ربه عبد حسناء64



26/12/2018األربعاء100490عمرو عايد. د.أالحبوب كيمياء1التغذية9160235الباز سعيد جبريل فهد65

30/12/2018األحد102033المشعل ريما. دالعصر وأمراض التغذية1التغذية167518603455الدبوبي أحمد عوض نور66

30/12/2018األحد102655الدباس ماهر. د.أاألغذية جودة ضبط1التغذية2130187633447زيتون أسامة محمد67

26/12/2018األربعاء102655الدباس ماهر. د.أالمضافة المواد1التغذية169949603420العموري خضر سمير رزان68

26/12/2018األربعاء102655الدباس ماهر. د.أالمضافة المواد1التغذية166739603420محمود سعيد أسعد شيماء69

26/12/2018األربعاء102655الدباس ماهر. د.أالمضافة المواد1التغذية153301603420الدقس أحمد إيمان70

20/12/2018 الخميس100719نعمان موسى. د.أواأليض اإلنسان تغذية1التغذية165238643332النوايسة حماد أحمد سالم71

20/12/2018 الخميس100719نعمان موسى. د.أواأليض اإلنسان تغذية1التغذية169949643332العموري خضر سمير رزان72

20/12/2018 الخميس100719نعمان موسى. د.أواأليض اإلنسان تغذية1التغذية164739643332عجاج جمال لينا73

29/12/2018 السبت803862الموسى تمارا. دمجتمع تغذية1التغذية153791603435الروسان يسري مايا74

29/12/2018 السبت803862الموسى تمارا. دمجتمع تغذية1التغذية154041603435ياسين أحمد أسيل75

29/12/2018 السبت803862الموسى تمارا. دمجتمع تغذية1التغذية152872603435المشاقبة جهاد معتصم76

29/12/2018 السبت803862الموسى تمارا. دمجتمع تغذية1التغذية155439603435جبر سعدي شروق77

31/12/2018االثنين104414حماد شذى. دالتغذوي الوضع تقييم5التغذية169243603454الحمدان محمد حال78

23/12/2018األحد100797حدادين مالك. داألغذية هندسة مبادئ1التغذية167934643340النسور محمد أحمد فرات79

23/12/2018األحد100797حدادين مالك. دلألغذية الحسي التقييم1التغذية164530643410الحرباوي الرؤوف عبد زينب80

24/12/2018االثنين100797حدادين مالك. دلألغذية الحسي التقييم1التغذية167934643410النسور محمد أحمد فرات81

31/12/2018االثنين100797حدادين مالك. داأللبان وتكنولوجيا علم1التغذية155282643441الدعجة محمد تيماء82

20/12/2018 الخميس103758الغزاوي هديل. دالمسنين تغذية1التغذية8181193المجالي ابراهيم زياد ساره83

17/12/2018االثنين103455االعرج الدين صالح. دالنباتية الوقاية مبادئ2الوقاية173783606101الرشايدة محمد عامر محمد84

17/12/2018االثنين103455االعرج الدين صالح. دالنباتية الوقاية مبادئ1الوقاية168339606101العتيبي حسام بتول85

17/12/2018االثنين103455االعرج الدين صالح. دالنباتية الوقاية مبادئ2الوقاية2160337606101زيدان خليل سمير عائشة86

17/12/2018االثنين103455االعرج الدين صالح. دالنباتية الوقاية مبادئ2الوقاية153992606101/أحمد السيد/ عثمان االله عبد محمد87

20/12/2018 الخميس103557جبر الرا. دالعام احشرات علم1الوقاية168339606212العتيبي حسام بتول88

20/12/2018 الخميس103557جبر الرا. دالعام احشرات علم1الوقاية172999606212الطرودي غازي هللا عبد89

26/12/2018األربعاء503460الكرابليه نهاية. دالبكتيرية النبات أمراض1الوقاية153492606325ياسين زكي سليمان محمود90


