
كلية الزراعة ي للعام الدراسي 
2022 / 2021امتحان الفصل الدراسي الثان  جامعة تلعفر

نوع االمتحانالدراسةاسم التدريسينظري/ عملي المادةالمرحلةالقسمالوقتالتاريخاليومت

حضوريصباحييعلى عبدالستار. م.منظري/ عملي مبادىء االنتاج الحيوانياالولىالمحاصيل الحقلية6/129:30:00االحد1

حضوريصباحيعبدالعزيز علوان. دنظري/ عملي مبادىء احياء مجهريةالثانيةالمحاصيل الحقلية6/129:30:00االحد2

حضوريصباحيمعن محمد صالح. دنظري/ عملي تربية وتحسين النباتالرابعةالمحاصيل الحقلية6/129:30:00االحد3

حضوريصباحيسنان عصام الدين. دنظري/ عملي وراثة حيوانالثانيةاالنتاج الحيواني6/129:30:00االحد4

حضوريصباحينوفل محمد امين. دنظري/ عملي انتاج ابقار حليبالرابعةاالنتاج الحيواني6/129:30:00االحد5

الكترونيصباحيم فالح محمد ذياب.منظري2/ اللغة االنكليزية الثانيةالمحاصيل الحقلية6/139:30:00االثنين6

الكترونيصباحيم فالح محمد ذياب.منظري4/ اللغة االنكليزية الرابعةالمحاصيل الحقلية6/139:30:00االثنين7

الكترونيصباحيم فالح محمد ذياب.منظري2/ اللغة االنكليزية الثانيةاالنتاج الحيواني6/139:30:00االثنين8

الكترونيصباحيم فالح محمد ذياب.منظري4/ اللغة االنكليزية الرابعةاالنتاج الحيواني6/139:30:00االثنين9
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حضوريصباحيمثنى خميس. م.منظريادارة مزارعالثانيةالمحاصيل الحقلية6/149:30:00الثالثاء10

حضوريصباحينوفل محمد امين. دنظريانتاج جاموسالرابعةاالنتاج الحيواني6/149:30:00الثالثاء11

حضوريصباحيسيف عبدهللا. دنظريمبادىء اقتصاد زراعياالولىالمحاصيل الحقلية6/169:30:00الخميس12

حضوريصباحيايهاب نزار صباح. دنظري/ عملي بيئة نباتالثانيةالمحاصيل الحقلية6/169:30:00الخميس13

حضوريصباحيايهاب نزار صباح. دنظري/ عملي منظمات نموالرابعةالمحاصيل الحقلية6/169:30:00الخميس14

حضوريصباحيسيف عبدهللا. دنظريمبادىء اقتصاد زراعيالثانيةاالنتاج الحيواني6/169:30:00الخميس15

حضوريصباحيسنان عصام الدين. دنظري/ عملي علم الحياة الجزيئيالرابعةاالنتاج الحيواني6/169:30:00الخميس16

الكترونيصباحيم ابراهيم محمود رشيد.منظري4تطبيقات في الحاسوب الرابعةالمحاصيل الحقلية6/189:30:00السبت17

الكترونيصباحيم ابراهيم محمود رشيد.منظري4تطبيقات في الحاسوب الرابعةاالنتاج الحيواني6/189:30:00السبت18

حضوريصباحيعبدالعزيز علوان. دنظري وعمليكيمياء حيويةاالولىالمحاصيل الحقلية6/199:30:00االحد19

حضوريصباحيمعن محمد صالح. دنظري وعمليمحاصيل زيتية وسكريةالثانيةالمحاصيل الحقلية6/199:30:00االحد20

حضوريصباحييعلى عبدالستار. م.منظري وعمليمبادىء علم االلبانالثانيةاالنتاج الحيواني6/199:30:00االحد20

الكترونيصباحيزينب. م.منظرياللغة العربيةالثانيةالمحاصيل الحقلية6/209:30:00االثنين22

الكترونيصباحيزينب. م.منظرياللغة العربيةالثانيةاالنتاج الحيواني6/209:30:00االثنين23
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الكترونيصباحيم ابراهيم محمود رشيد.منظري1تطبيقات في الحاسوب االولىالمحاصيل الحقلية6/219:30:00الثالثاء24

الكترونيصباحيسيف عبدهللا. دنظريحرية وديمقراطيةالثانيةالمحاصيل الحقلية6/219:30:00الثالثاء25

حضوريصباحيم امينة ابراهيم صالح.منظري وعمليمكافحة ادغالالرابعةالمحاصيل الحقلية6/219:30:00الثالثاء26

الكترونيصباحيسيف عبدهللا. دنظريحرية وديمقراطيةالثانيةاالنتاج الحيواني6/219:30:00الثالثاء27

حضوريصباحينوفل محمد امين. دنظري وعمليامراض الدواجنالرابعةاالنتاج الحيواني6/219:30:00الثالثاء28

حضوريصباحيم محمد احمد.منظريري وبزلالثانيةالمحاصيل الحقلية6/239:30:00الخميس29

حضوريصباحيمثنى خميس. م.منظريمحاصيل العلف والمراعيالثانيةاالنتاج الحيواني6/239:30:00الخميس30

حضوريصباحيفضة عزالدين. م.منظريرياضياتاالولىالمحاصيل الحقلية6/269:30:00االحد31

حضوريصباحيفضة عزالدين. م.منظريمبادىء احصاءالثانيةالمحاصيل الحقلية6/269:30:00االحد32

حضوريصباحيم محمد احمد.منظرياجهاد بيئيالرابعةالمحاصيل الحقلية6/269:30:00االحد33

حضوريصباحياحمد مازن. م.منظريتربية وانتاج االسماكالثانيةاالنتاج الحيواني6/269:30:00االحد34

حضوريصباحينوفل محمد امين. دنظريعلم اللحومالرابعةاالنتاج الحيواني6/269:30:00االحد35
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