
اليومالمدرسالمادة اسمالشعبةالقسم رقمالقسمالمادة رقمالجامعي الرقمالطالب اسمالرقم
 عقد تاريخ

األصلي االمتحان

07/01/2020الثالثاءتيم ريما. دالتغذوي الوضع تقييم31التغذية165108603454جميل ماهر ساره1

07/01/2020الثالثاءتيم ريما. دالتغذوي الوضع تقييم31التغذية173050603454القرالة أحمد إيناس2

07/01/2020الثالثاءتيم ريما. دالتغذوي الوضع تقييم31التغذية173247603545حسان محمد محمود بيان3

11/01/2020السبتمشعل ريما. د2 العالجية التغذية35التغذية166239643452عيد يوسف جمال رغد4

11/01/2020السبتمشعل ريما. د2 العالجية التغذية35التغذية165939643452الزق صالح بسام نانسي5

07/01/2020الثالثاءصالح محمد. داألغذية هندسة مبادئ31التغذية165336643340قراقع اسماعيل براءة6

07/01/2020الثالثاءصالح محمد. داألغذية هندسة مبادئ31التغذية168912643340فرعونية منير لجين7

05/01/2020االحدصالح محمد. داألغذية جودة ضبط31التغذية169290633447حماد حامد ايه8

05/01/2020االحدصالح محمد. داألغذية جودة ضبط31التغذية176401633447الشرباتي صالح محمد روان9

05/01/2020االحدصالح محمد. دالغذاء علم في ندوة31التغذية176401643491الشرباتي صالح محمد روان10

30/12/2019االثنينالنوايسة هال. دالتغذية علم أساسيات32التغذية185133603231الحسيني بالل الرا11

30/12/2019االثنينالنوايسة هال. دالتغذية علم أساسيات32التغذية179032603231الطحان أسامة سارة12

30/12/2019االثنينالنوايسة هال. دالتغذية علم أساسيات31التغذية184967603231الجوبان محمد هبه13

30/12/2019االثنينالنوايسة هال. دالتغذية علم أساسيات32التغذية167903603231ابراهيم خليل ميس14

30/12/2019االثنينالنوايسة هال. دالتغذية علم أساسيات32التغذية179017603231زغلول رائد شهد15

07/01/2020الثالثاءحماد شذى. د2 العالجية التغذية37التغذية157448643452الدقور سليمان نور16

07/01/2020الثالثاءحماد شذى. د2 العالجية التغذية37التغذية144942643452أحمد داوود دانا17

07/01/2020الثالثاءحماد شذى. د2 العالجية التغذية37التغذية166739643452الحمادشة أسعد شيماء18

06/01/2020االثنينصالح محمد. داالغذية وسالمة صحة31التغذية177052643453العواودة ماجد اية19

06/01/2020االثنينصالح محمد. داالغذية وسالمة صحة31التغذية154359643453المشط عطية ساجدة20

07/01/2020الثالثاءالنوايسة هال. دوالتغذية الغذاء مبادئ31التغذية165765603101مصطفى بني أحمد ساجدة21

08/01/2020األربعاءالدباس ماهر. داألطعمة تحضير31التغذية17813643322نوفل عبدهللا أكرم رهف22

08/01/2020األربعاءالدباس ماهر. داألطعمة تحضير31التغذية166215643322رمان أبو سالم أسيل23

08/01/2020األربعاءالدباس ماهر. داألطعمة تحضير31التغذية167518643322الدبوبي عوض نور24

08/01/2020األربعاءالدباس ماهر. داألطعمة تحضير31التغذية176743643322استيتيه بسام رغد25

30/12/2019االثنينالدباس ماهر. داألغذية تحليل34التغذية163790603323الجغبير منور هيا26

30/12/2019االثنينالسماعيل خالد. داألغذية تحليل31التغذية169949603323العموري سمير رزان27

09/01/2020الخميساليماني محمد. دالجودة إدارة نظم31التغذية144942643461أحمد داوود دانا28

09/01/2020الخميساليماني محمد. دالجودة إدارة نظم31التغذية167518643461الدبوبي عوض نور29

09/01/2020الخميساليماني محمد. دالجودة إدارة نظم31التغذية166739643461الحمادشة أسعد شيماء30

13/01/2020االثنيناليماني محمد. دالتغذية مؤسسات إدارة31التغذية167882603460حماد ابراهيم زايد ايه31

13/01/2020االثنينحدادين مالك. داأللبان وتكنولوجيا علم31التغذية170833643441الذهب أبو أحمد تاال32

13/01/2020االثنينحدادين مالك. داأللبان وتكنولوجيا علم31التغذية164693643441الشاهين خالد ماجده33

13/01/2020االثنينحدادين مالك. داأللبان وتكنولوجيا علم31التغذية164943643441الزوري عواد ابتسام34

13/01/2020االثنينحدادين مالك. داأللبان وتكنولوجيا علم31التغذية168823643441عبيد إياد بتول35

13/01/2020االثنينحدادين مالك. داأللبان وتكنولوجيا علم31التغذية169526643441الرياحنة ابراهيم عال36

13/01/2020االثنينحدادين مالك. داأللبان وتكنولوجيا علم31التغذية168549643441الصمادي علي شروق37

13/01/2020االثنينحدادين مالك. داأللبان وتكنولوجيا علم31التغذية169290643441حماد حامد ايه38

13/01/2020االثنينحدادين مالك. دلألغذية الحيوية التقانات31التغذية171981633442الهنداوي نزار نادين39

13/01/2020االثنينحدادين مالك. دلألغذية الحيوية التقانات31التغذية164530633442الحرباوي الرؤوف عبد زينب40

13/01/2020االثنينحدادين مالك. دلألغذية الحيوية التقانات31التغذية167934633442النسور أحمد فرات41

13/01/2020االثنينحدادين مالك. دلألغذية الحيوية التقانات31التغذية173462633442الرازق عبد جمال اسيل42

11/01/2020السبتالموسى تمارا. دالمجتمع تغذية31التغذية177052603435العواودة ماجد اية43

28/12/2019السبتالموسى تمارا. دالفسيولوجيا31التغذية177052603302العواودة ماجد اية44

28/12/2019السبتالموسى تمارا. دالفسيولوجيا31التغذية162815603302أبوغنيم أيمن شهد45

02/01/2020الخميسحماد شذى. دالتغذية في معاصرة قضايا32التغذية173186643432أيوب محمد وليد نوار46

02/01/2020الخميسحماد شذى. دالتغذية في معاصرة قضايا32التغذية166117643432شقرة أبو فايز أسيل47

06/01/2020االثنينعمرو عايد. داألغذية حفظ31التغذية176004643341مهيدات صالح هاشم ميس48

177091604212الزبن سعود أسيل49
 والمياه االراضي

والبيئة
06/01/2020االثنينراهبة ميشيل. دهيدرولوجيا41

169629604212القلعاوي وليد محمد كرم50
 والمياه االراضي

والبيئة
06/01/2020االثنينراهبة ميشيل. دهيدرولوجيا41

178682644211العدوان الحافظ عبد ضحى51
 والمياه االراضي

والبيئة
02/01/2020الخميسالروابدة هال. مالتطبيقية الهيدروليكا41

165388634230رمضان ابراهيم خالد هبه52
 والمياه االراضي

والبيئة
13/1/20250االثنينالشبلي فيحاء. دالزراعية الجوية االرصاد41

178848634102تيم احمد سعيد مرح53
 والمياه االراضي

والبيئة
البكري جواد. دالتربة عملي41

169542634102السواعير عدنان بلقيس54
 والمياه االراضي

والبيئة
البكري جواد. دالتربة عملي41

154119654499المحيسن عماد فارس55
 والمياه االراضي

والبيئة
41

 والمياه االراضي في تدريبات

والبيئة
28/12/2019السبتراهبة ميشيل. د

 2020/2019القائمة النهائية بأسماء طلبة كلية الزراعة الذين تقدموا بأعذار مقبولة عن غيابهم عن االمتحان النهائي لمواد الفصل األول 

 الساعة العاشرة صباحاً 2020/2/3يوم االثنين الموافق  (أقسام التغذية والتصنيع الغذائي و األراضي والمياه والبيئة)سيتم عقد االمتحان التعويضي لهذه المجموعة من الطلبة 

كلية الزراعة/(273)في المدرج الكبير 



اليومالمدرسالمادة اسمالشعبةالقسم رقمالقسمالمادة رقمالجامعي الرقمالطالب اسمالرقم
 عقد تاريخ

األصلي االمتحان

05/01/2020األحدالصدر منذر. دالنبات وراثة11والمحاصيل البستنة188259631240شهيل ابو محمد احمد1

05/01/2020األحدالصدر منذر. دالنبات وراثة11والمحاصيل البستنة174589631240اللطيف عبد محمد علي رجا2

08/01/2020االربعاءالعكش مهند. دالنباتي االنتاج مبادئ1والمحاصيل البستنة185686661101الكردية ماهر أنوار3

06/01/2020االثنينالشياب صفوان. دالنباتي االنتاج مبادئ12والمحاصيل البستنة183991661101الخطيب حسين شادن4

13/01/2020االثنينشرايحة رمزي. دالنباتي االنتاج مبادئ13والمحاصيل البستنة185048661101الغدير مصطفى محمد5

02/01/2020الخميسصوان جمال. دالزينة نباتات11والمحاصيل البستنة183244641211المناصير جهاد بشار6

08/01/2020األربعاءعثمان يحيى. دوالمتسلقات األسيجة11والمحاصيل البستنة171970641333الفايز حسان عبدالرحمن7

29/12/2019االحدالقراله بسام. دالمحاصيل وتداول حصاد11والمحاصيل البستنة165072641441اليماني صالح لمى8

09/01/2020الخميسريان أبو عزمي. دالمحمية الزراعة11والمحاصيل البستنة169673641322المساعيد سالم عبدالرحمن9

09/01/2020الخميسريان أبو عزمي. دالمحمية الزراعة11والمحاصيل البستنة153091641322قوقزه سليمان وليد10

09/01/2020الخميسريان أبو عزمي. دالمحمية الزراعة11والمحاصيل البستنة155183641322الشويات غالب عيسى11

06/01/2020االثنينالدبعي حمود. دالخضروات علم11والمحاصيل البستنة167328601220الصمادي عبدهللا غيث12

07/01/2020الثالثاءقموه عيسى. دزراعية واالت جرار11والمحاصيل البستنة155183601350الشويات غالب عيسى13

06/01/2020االثنينقموه عيسى. دالزراعية المكننة مبادئ11والمحاصيل البستنة135673601250رمان أبو محمد مؤمن14

06/01/2020االثنينارشيد ربيع. دالحيواني االنتاج مبادئ21الحيواني االنتاج188259602101شهيل ابو محمد احمد15

06/01/2020االثنينارشيد ربيع. دالحيواني االنتاج مبادئ21الحيواني االنتاج2180014602101سليمان عطيه فوزي ايه16

11/01/2020السبتارشيد ربيع. دحيوان وتغذية أعالف21الحيواني االنتاج173167602382الحنيطي سطعان صالح عبدهللا17

07/01/2020الثالثاءالطباع محمد. دأغنام إنتاج22الحيواني االنتاج174856602214شعيرة أبو أحمد ناصر شاهنده18

13/01/2020االثنينالفطافطة عبدالرحمن. دالحيواني االنتاج مبادئ23الحيواني االنتاج189428602101الحلمان أسامة أسيل19

12/01/2020االحدالفطافطة عبدالرحمن. دالحارة المناطق في حيواني إنتاج21الحيواني االنتاج2120393602488زيد أبو محمد اسماعيل20

12/01/2020االحدالفطافطة عبدالرحمن. دالحارة المناطق في حيواني إنتاج21الحيواني االنتاج131765602488الطيبة أديب وليد أنس21

07/01/2020الثالثاءالحنيطي دوخي. دزراعي إرشاد51الزراعي االقتصاد174907605260اسريوه حاتم سفيان22

08/01/2020االربعاءمجدالوي محمد. دالزراعي التسويق51الزراعي االقتصاد164454635230ياسين بني ربه عبد حسناء23

08/01/2020االربعاءمجدالوي محمد. دالزراعي التسويق51الزراعي االقتصاد164097635230اسعد محمد بيان24

08/01/2020االربعاءطبية محمد. دالزراعي االقتصاد مبادئ52الزراعي االقتصاد185260605101يونس نضال الحافظ عبد25

08/01/2020االربعاءطبية محمد. دالزراعي االقتصاد مبادئ52الزراعي االقتصاد189939605101الشرايري هيثم رغد26

08/01/2020االربعاءطبية محمد. دالزراعي االقتصاد مبادئ52الزراعي االقتصاد2180071605101الزين خالد سارة27

08/01/2020االربعاءطبية محمد. دالزراعي االقتصاد مبادئ52الزراعي االقتصاد168390605101الصالحات ماجد نانسي28

07/01/2020الثالثاءعربيات فاطمة. مللزراعة الكلي االقتصاد51الزراعي االقتصاد175722605215قطش حسين سندس29

09/01/2020الخميسالعنانبة خلود. دالعامة الفطريات61النباتية الوقية174984636322شقاقحة وفيق مرح30

09/01/2020الخميسالعنانبة خلود. دالعامة الفطريات61النباتية الوقية128482636322السليحات محمود عناد31

11/01/2020السبتقاسم جمال. داألعشاب علم61النباتية الوقية170396646231البراج حاتم ضحى32

11/01/2020السبتقاسم جمال. داألعشاب علم61النباتية الوقية147200646231الزيادات موفق محمد33

07/01/2020الثالثاءالكرابلية نهاية. دالبكتيرية النبات أمراض61النباتية الوقية165897606325حسين أكرم أريج34

07/01/2020الثالثاءالكرابلية نهاية. دالبكتيرية النبات أمراض61النباتية الوقية174670606325العنزي خلف غازي خلف35

 2020/2019القائمة النهائية بأسماء طلبة كلية الزراعة الذين تقدموا بأعذار مقبولة عن غيابهم عن االمتحان النهائي لمواد الفصل األول  

 2020/2/5يوم األربعاء الموافق  (أقسام البستنة والمحاصيل، اإلنتاج الحيواني، االقتصاد الزراعي، والوقاية النباتية)سيتم عقد االمتحان التعويضي لهذه المجموعة من الطلبة 

كلية الزراعة/(273)الساعة العاشرة صباحاً في المدرج الكبير 


