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 املادة واسم الطالب القسم اليوم والتاريخ
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 اإلنتاج الحيواني

 فسلجة حيوان

، ايمان عباس ، ايالف عبدالكريم ، حمزة رياض 

 ، معد مجيد ، زياد محمد ضياء صباح

 علوم االغذية
 كيمياء اغذية

 رند مازن ، عبدالرحمن محفوظ

 المحاصيل الحقلية
 تربية نبات متقدم

 علي كاظم ، مهند عبدالستار ، همام عبدالرحمن

 البستنة وهندسة الحدائق

 اكثار نبات

مهند محمود ، ابراهيم فراج ، احمد امجد ، عبدهللا ازاد 

 حسيننور علي 

 االقتصاد واالرشاد الزراعي

 اقتصاديات انتاج

عمر احمد ، ايالف طه ، علي احمد ، عادل احمد ، 

 فيصل حسن
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 اإلنتاج الحيواني

 تصميم تجارب متقدم

 ايمان عباس ، ايالف عبدالكريم

 طرق بحث

 حمزة رياض

 علوم االغذية
 تغذية انسان

 رند مازن

 المحاصيل الحقلية
 تجارب متقدم تصميم

 علي كاظم ، همام عبدالرحمن

 البستنة وهندسة الحدائق

 فسلجة نبات متقدم

 مهند محمود ، نورس طالب

 تربية نبات متقدم

 ابراهيم فراج

 علوم التربة والموارد المائية

 تصميم تجارب متقدم

 محمد قحطان

 احياء تربة مجهرية متقدم

 عبداللطيف صبار

 واالرشاد الزراعياالقتصاد 
 اقتصاد كلي

 سارة مربد ، ايالف طه ، عادل احمد ، فيصل حسن
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 اإلنتاج الحيواني

 تربية وتحسين حيوان

ايمان عباس ، ايالف عبدالكريم ، حمزة رياض ، زياد 

 محمد

 المحاصيل الحقلية

 إنتاج محاصيل متقدم

 علي كاظم

 كيمياء حياتية متقدم

 عبدالرحمنهمام 

 علوم التربة والموارد المائية
 مسح وتصنيف ترب

 محمد  قحطان

 االقتصاد واالرشاد الزراعي
 نظرية اقتصادية جزيئية متقدم

 تسنيم سعد ، سارة مربد ، عمر احمد
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 اإلنتاج الحيواني

 فسلجة دم

 ايمان عباس

 تغذية حيوان متقدم

 عبدالكريم ، حمزة رياضايالف 

 المحاصيل الحقلية
 وراثة كمية

 همام عبدالرحمن
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 اإلنتاج الحيواني

 ايض بروتين

 ايالف عبدالكريم

 بايولوجي اسماك

 معد مجيد

 علوم التربة والموارد المائية
 كيمياء تربة

 عبداللطيف صبار ، محمد قحطان

 
 صباحًا. (9.30يبدأ االمتحان الساعة ) -

 على الطالب ابراز اهلوية اجلامعية داخل القاعة االمتحانية. -


