أسماء الطلبة المكملين الذين طالبوا ببيان موقفهم في الكورس األول
للعام الدراسي 2014-2013
مالحظة مهمة :على كل الطلبة المكملين في أحد الكورسين أو كليهما متابعة الجداول االمتحانية للدور الثاني وأوقاتها
المنشورة على موقع كليتنا على االنترنت.
املرحلة األوىل
ت

اسم الطالب

المرحلة

القسم

المواد المكمل فيها الطالب للفصل االول العام الدراسي 2014 - 2013

1

يحيى محمد يحيى

االولى

علوم اغذية

مبادئ بستنة

مبادئ تربة

2

زيد جمال الدين حسام

االولى

علوم اغذية

مبادئ تربة

رياضيات

3

عبد هللا ايهم منيب

االولى

علوم اغذية

مبادئ بستنة

مبادئ تربة

4

فائز احمد جاسم

االولى

علوم اغذية

مبادئ بستنة

رياضيات

رياضيات

انكليزي

رسم هندسي

مبادئ اقتصاد زراعي

5

محمد عبدهللا محمود

االولى

علوم اغذية

مبادئ بستنة

مبادئ تربة

رياضيات

انكليزي

كيمياء عامة

مبادئ اقتصاد زراعي

6

محمد نضال هذال

االولى

علوم اغذية

مبادئ بستنة

مبادئ تربة

كيمياء عامة

انكليزي

رسم هندسي

حقوق انسان

7

عبيدة اياد حسن

االولى

علوم اغذية

مبادئ بستنة

مبادئ تربة

رياضيات

انكليزي

كيمياء عامة

اقتصاد زراعي

8

رحمة ميسر توفيق يحيى

االولى

علوم اغذية

مبادئ بستنة

مبادئ تربة

رياضيات

انكليزي

رسم هندسي

اقتصاد زراعي

9

انس محمد نزار

االولى

التربة

مبادئ محاصيل حقلية

فيزياء عامة

كيمياء تحليلية

10

صفا عبد الكريم حازم

االولى

التربة

رسم هندسي

رياضيات

11

احمد محمد حازم

االولى

الغابات

جيولوجي

رياضيات

12

علي شمام حسن

االولى

الغابات

نبات عام

رياضيات

13

حسن محمود عبد الهادي

االولى

البستنة

نبات عام

رياضيات

14

اثيراياد فؤاد صالح

االولى

وقاية

اقتصاد زراعي

15

مصطفى عبد السالم احمد

االولى

وقاية

اقتصاد زراعي

انكليزي

مبادئ غابات
كيمياء عضوية
مبادئ حشرات

نبات
مساحة

مساحة
مبادئ محاصيل

مكائن واالت زراعية

حقوق انسان

املرحلة الثانية
ت

اسم الطالب

المرحلة

القسم

المواد المكمل فيها الطالب للفصل االول العام الدراسي 2014 - 2013

1

علي فتح هللا صالح

الثانية

علوم اغذية

هندسة مصانع

كيمياء حيوية

2

ارواد مرعي عبد هللا

الثانية

علوم اغذية

هندسة مصانع

كيمياء حيوية

احياء مجهرية

3

رؤى علي الفي

الثانية

علوم اغذية

هندسة مصانع

محاصيل صناعية

احياء مجهرية

4

فرح حسين علي

الثانية

علوم اغذية

هندسة مصانع

محاصيل صناعية

احياء مجهرية

تصميم تحليل تجارب

5

محمد حبيب محمد سلمان

الثانية

التربة

كيمياء حيوية

بيئة وانواء جوية

مبادئ تربة

احصاء

6

عمر محمد عبو شاهين

الثانية

التربة

كيمياء حيوية

مبادئ تربة

7

سيف شعبان بالل

الثانية

الغابات

كيمياء حيوية

مبادئ احياء مجهرية

وراثة

8

رفل رافع يونس

الثانية

البستنة

وراثة

مبادئ احياء مجهرية

حشرات بساتين

9

محمد خالد جالل

الثانية

البستنة

وراثة

10

اشرف سعد عبد هللا

الثانية

البستنة

وراثة

حشرات بساتين

تصميم تحليل تجارب

مكائن غابات

11

مهيمن زهير حسن

الثانية

البستنة

وراثة

حشرات بساتين

مبادئ احياء مجهرية

فسلجة نبات

12

سيف االسالم رشيد

الثانية

البستنة

وراثة

حشرات بساتين

مبادئ احياء مجهرية

فسلجة نبات

13

يوسف محمد حازم

الثانية

الوقاية

فسلجة نبات

حشرات طبية وبيطرية

احصاء

مكائن ومعدات

14

سرمد عبد المنعم مهدي

الثانية

ثروة حيوانية

مبادئ اسماك

مبادئ احياء مجهرية

كيمياء حيوية

15

محمد عدنان حسن

الثانية

ثروة حيوانية

صحة منتجات حيوانية

16

ضياء خليل خضر

الثانية

محاصيل

خصوبة التربة واالسمدة

نبات عام (عبور)

17

يعرب سمير احمد

الثانية

محاصيل

مبادئ صناعات غذائية

تصنيف نبات

18

محمد اسامة يونس

الثانية

االقتصاد

نظرية اقتصادية جزئية 1

حاسبات

عناية وخزن

احصاء

19

عمر عبد القادر حسن

الثانية

االرشاد

اسمدة وخصوبة

احصاء اجتماعي

فاكهة

محاصيل صناعية

20

شهاب اجمد حسين

الثانية

المكننة

ميكانيك السكون

رسم صناعي

ورشة 2

رياضيات

مبادئ البان

صحة اغذية

مبادئ البان

تصنيف اشجار غابات مساحة وتسوية (عبور)

مبادئ ارشاد زراعي

مبادئ تربة
معادن

مبادئ تصميم حدائق

مبادئ صناعات غذائية
تسوية وتعديل

نبات عام (عبور)

املرحلة الثالثة
ت

اسم الطالب

المرحلة

القسم

المواد المكمل فيها الطالب للفصل االول العام الدراسي 2014 - 2013

1

اسالم عماد الدين محمد

الثالثة

التربة

كيمياء حيوية التربة

حاسبات

ملوحة التربة

رياضيات (عبور)

2

محمود زياد فخري

الثالثة

الوقاية

تصميم وتحليل التجارب

ديدان ثعبانية

وراثة

كيمياء حيوية

3

اروى بشار عدنان

الثالثة

المحاصيل

تصميم وتحليل التجارب

محاصيل علف

حشرات محاصيل

بيئة ومناخ

املرحلة الرابعة
ت

اسم الطالب

المرحلة

القسم

1

علي مروان محمد

الرابعة

علوم اغذية

المواد المكمل فيها الطالب للفصل االول العام الدراسي 2014 - 2013
تقنية حيوية 2

تغذية انسان

