
المالحظات8المادة 7المادة 6المادة 5المادة 4المادة 3المادة 2المادة 1المادة المرحلةالقسماالسمت

-------تصنيف نبات2المحاصيلابراهيم خليل ابراهيم1

-----احياء مجهرية--2المحاصيلعبد الوهاب نمير خليل2

-------تصنيف نبات2المحاصيلخميس حمد عبد هللا3

-------تصنيف نبات2المحاصيلدمحم فوزي ذياب4

يامراض محاصيلوراثة3المحاصيلعمران حامد دمحم5 ز -----انكلير

-----احصاءنبات عامرياضيات1البستنةهمام عدنان دمحم6

يكيمياء حياتيةزراعة عضوية2البستنةعلي دمحم احمد7 ز -----انكلير

ز دمحم8 ي-زراعة عضوية3البستنةاياد حسير ز -----انكلير

------كيمياء حياتيةزراعة عضوية3البستنةدمحم خلف احمد9

-------زراعة عضوية3البستنةمصطفز ماجد محمود10

ي--3البستنةسدرة المنتىه حسن11 ز -----انكلير

ي--3البستنةحسن فندي ذياب12 ز -----انكلير

----2خضز -تصميم وتحليل تجارب-4البستنةاحمد رياض سليمان13

-------منظمات نمو نباتية4البستنةخلف صالح فرحان14

ات . م1وقايةنارص عمار كرم15 ----كيمياء عضويةرياضياتنبات عام2حشر

ات . م1وقايةعدنان رشيد حميد16 ي---1حشر ز ---انكلير

ات . م1وقايةعلي يونس جاسم17 -----رياضيات-1حشر

ات . م1وقايةعبد الخالق شمسي18 تربة. م----2حشر

ات . م1وقايةاحمد سعد مهدي19 تربة. م----2حشر

ي----1وقايةمنز مزهر جميل20 ز -انكلير

ي21 تربة. م-----1وقايةعمر دمحم ناج 

اتفسلجة نباتتغذية نباتاحصاء2وقايةابراهيم قيض حمدي22 ----تصنيف حشر

ات-تغذية نباتاحصاء2وقايةزيد قيس حمود23 ----تصنيف حشر

اتفسلجة نباتتغذية نبات-2وقايةعماد طارق علي24 يتصنيف حشر ز ---انكلير

اتفسلجة نباتتغذية نباتاحصاء2وقايةعدنان رشيد  25 يتصنيف حشر ز -احياء مجهريةكيمياء تحليليةانكلير

ات-تغذية نبات-2وقايةمهدي صالح مهدي26 يتصنيف حشر ز ---انكلير

اتفسلجة نبات-احصاء2وقايةكرم ليث كامل27 يتصنيف حشر ز تصنيف نباتاحياء مجهرية-انكلير

ز28 اتفسلجة نباتتغذية نباتاحصاء2وقايةمجيد حميد عبد كعبير تصنيف نبات---تصنيف حشر

ات--احصاء2وقايةحسام ابرهيم عطية29 يتصنيف حشر ز ---انكلير

ات-تغذية نباتاحصاء2وقايةرسمد محمود دمحم30 يتصنيف حشر ز ---انكلير

ي--تغذية نبات-2وقايةخالد رعد اسعد31 ز --انكلير

-كيمياء تحليلية-----2وقايةعلي عايد دمحم32

مكائن ومعدات-----2وقايةرفاعي عبد الرزاق شاكر33

------تغذية نباتاحصاء2وقايةسج  سعد عبد الكريم34

ي--2وقايةقدامة قاسم فيصل35 ز -احياء مجهرية---انكلير



المالحظات8المادة 7المادة 6المادة 5المادة 4المادة 3المادة 2المادة 1المادة المرحلةالقسماالسمت

-----فسلجة نباتتغذية نبات-2وقايةدمحم حسن خلف36

-احياء مجهرية------2وقايةسيف الدين رحيم37

-------احصاء2وقايةوليد خالد حميد38

-----فسلجة نبات--2وقايةصهيب جليل صبار39

ات---2وقايةسيف علي عبد هللا40 ----تصنيف حشر

ات--احصاء2وقايةكيالن عبد القادر41 ----تصنيف حشر

ات--احصاء2وقايةعبد الخالق مجيد احمد42 ----تصنيف حشر

ي----2وقايةوليد خليل حسن43 ز ---انكلير

-----فسلجة نبات--2وقايةاحمد حسام سعدون44

ي-فسلجة نبات--2وقايةعبد حازم اسود45 ز ---انكلير

ي----2وقايةعبد هللا عبد القادر46 ز ---انكلير

---تربية نباتكيمياء حياتيةوراثة1فطريات تقانات احيائية3وقايةزيد شوكت ابراهيم47

----كيمياء حياتية-1فطريات تقانات احيائية3وقايةوسام يارس صالح48

ز غسان عبد الواحد49 -----وراثة-تقانات احيائية3وقايةحسير

-------تقانات احيائية3وقايةعلي جاسم دمحم50

-------تقانات احيائية3وقايةمؤمن حميد اسماعيل51

------مبادئ احصاء2اقتصاد وارشاداحمد رازن مولود52

ارشاد صباجي---انتاج خضز----2اقتصاد وارشاداكرم محمود فرحان53

--انتاج خضزاسس وقاية2اقتصاد وارشادطه فارس طه54

مبادئ احصاء2اقتصاد وارشادعباس قاسم عباس55

ارشادحرية وديموقراطيةانتاج دواجنانتاج خضزاسس وقايةري وبزلمبادئ احصاء2اقتصاد وارشادمصطفز قاسم دمحم56

--انتاج دواجنانتاج خضز---2اقتصاد وارشادابهر قيس صالح57

ي1نظرية جزئيةتعليم كبارانتاج دواجنانتاج خضز---تسويق زراعي2اقتصاد وارشادنواف صالح نواف58
ارشاد مسائ 

ي2اقتصاد وارشادسالم خوام شامل59
ارشاد مسائ 

بةايمن توري تركي60 ي-الير ز -----كيمياء حيوية-انكلير

بةحواس دمحم اسود61 ي-الير ز ------وقاية نباتانكلير

بةوجدان طه محمود62 يتسوية وتعديلالير ز -------انكلير

بةانمار فاضل متعب63 ي-الير ز -------انكلير

بةبكر حمود علي64 ي-الير ز -------انكلير

بةعمر محمود طه65 يتسوية وتعديلالير ز ------وقاية نباتانكلير

ز66 --------كيمياء كمية1علوم االغذيةبكر توفيق حسير

-------تصميم وتحليل تجاربالبان. م2علوم االغذيةانسام عبد االمير مهدي67

------تصميم وتحليل تجارب-2علوم االغذيةصالح صبجي خلف68

------تصميم وتحليل تجاربالبان. م2علوم االغذيةعز الدين سلطان احمد69

ياوية--2علوم االغذيةعمار ابراهيم خليل70 ز -----كيمياء فير

كل المواد
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------تصميم وتحليل تجارب-2علوم االغذيةمسار ابراهيم احمد71

ياويةتصميم وتحليل تجارب-2علوم االغذيةنور االيمان نجم الدين 72 ز -----كيمياء فير

----محاصيل صناعية-تصميم وتحليل تجارب-2علوم االغذيةاحمد ثابت عكاب73

------تصميم وتحليل تجارب-2علوم االغذيةانفال زيد74

ياويةتصميم وتحليل تجارب-2علوم االغذيةسج  صالح الدين75 ز -----كيمياء فير

------تصميم وتحليل تجارب-2علوم االغذيةسماح جبار نصيف76

----محاصيل صناعية-تصميم وتحليل تجارب-2علوم االغذيةمنير قيس منير77

------تصميم وتحليل تجارب-2علوم االغذيةهمام خليل بشير78

ياويةتصميم وتحليل تجارب-2علوم االغذيةوسام جاسم دمحم79 ز -----كيمياء فير

------تصميم وتحليل تجارب-2علوم االغذيةجاسم حاتم اسماعيل80

ياويةتصميم وتحليل تجارب-2علوم االغذيةسج  طلعت دمحم81 ز كيمياء فير

ياويةتصميم وتحليل تجارب-2علوم االغذيةسحر عبد هللا دمحم82 ز كيمياء فير

تصميم وتحليل تجارب-2علوم االغذيةمصطفز عبد السالم دمحم83

تصميم وتحليل تجارب-2علوم االغذيةمصطفز مظفر حردان84

تصميم وتحليل تجارب-2علوم االغذيةوجدان مزحم لطيف85

ياوية--2علوم االغذيةعبد العزيز محمود عبداللطيف86 ز كيمياء فير

ياوية-2علوم االغذيةدمحم قاسم خضير87 ز كيمياء فير

ياوية-2علوم االغذيةتبارك عيادة88 ز كيمياء فير

ياوية-2علوم االغذيةعلي هالل علي89 ز كيمياء فير

ياوية-2علوم االغذيةمحمود ابراهيم محمود90 ز كيمياء فير

ياوية-2علوم االغذيةيوسف نمير طه91 ز كيمياء فير

ياوية-2علوم االغذيةادهم انور92 ز كيمياء فير

ياوية-2علوم االغذيةعذراء خلف93 ز كيمياء فير

كيمياء اغذية3علوم االغذيةطارق زياد حميد94

كيمياء البان-3علوم االغذيةمصطفز عبد المنعم 95

كيمياء البان-3علوم االغذيةصهيب معد خليفة96

كيمياء البان-3علوم االغذيةعبداللطيف احمد نايف97

حليب سائل-3علوم االغذيةعبدالمهيمن صائب98

حليب سائل-3علوم االغذيةعمر احمد مطرود99

كيمياء اغذية3علوم االغذيةمصطفز عبدالحكيم100

ياحصاء1علوم االغذيةدمحم بدر خلف101
مسائ 


