
 قسم وقاية النبات

 المرحلة االولى – 7102/7102الدور االول  للعام الدراسي  –نتائج الفصل االول 

حشرات اسماء الطلبة ت

(1) 

علم 
 الحٌوان

االلتصاد  م.بستنة
 الزراعً

حموق 
 االنسان

 النتٌجة لغة انكلٌزٌة حاسوب

 مكمل ممبول جٌد ضعٌف متوسط متوسط ضعٌف  ضعٌف ابراهٌم عبٌد ابراهٌم طلب 1

 مكمل متوسط جٌد ضعٌف ضعٌف ممبول ضعٌف  ضعٌف ابراهٌم لٌصر حمدي  2

 ناجح جٌد جدا جٌد متوسط امتٌاز جٌد جدا جٌد جٌد جدا احمد ابراهٌم سرحان علً 3

 مكمل ضعٌف ممبول متوسط جٌد جدا جٌد جدا متوسط جٌد  احمد جمعة عشوي هادول 4

 مكمل متوسط ممبول ضعٌف جٌد متوسط ضعٌف ضعٌف احمد حسام سعدون سلوم 5

 مكمل ضعٌف متوسط ضعٌف متوسط ممبول ضعٌف ضعٌف احمد ٌاسٌن عباس 6

 مكمل ممبول ممبول ضعٌف جٌد جٌد ممبول ضعٌف اسحاق ابراهٌم احمد خلف  7

 مكمل ممبول جٌد جدا ممبول متوسط جٌد ضعٌف ضعٌف اسماء معتز احمد كتاب 8

بدون سعً/  ضعٌف اسماعٌل خلٌل اسماعٌل  9
 ضعٌف

 راسب بدون سعً/ ضعٌف جٌد ممبول متوسط جٌد

بدون سعً/  ضعٌف اشواق لٌس حسٌن  11
 ضعٌف

 راسب بدون سعً/ ضعٌف ممبول ضعٌف جٌد جٌد

 ناجح متوسط متوسط متوسط جٌد جٌد جدا متوسط  جٌد أمنة موفك جهاد علً 11

 مكمل ممبول متوسط ضعٌف ممبول متوسط ممبول ممبول انس طارق بدر  12

 ناجح متوسط جٌد جدا ممبول جٌد جدا جٌد جدا متوسط جٌد اٌوب حمود جاسم دمحم 13

 مكمل ممبول متوسط ضعٌف متوسط ضعٌف ضعٌف  ضعٌف تبارن سالم حكمت  14

بدون سعً/  ضعٌف حسام ابراهٌم عطٌة جاسم 15
 ضعٌف

 راسب ضعٌف جٌد ممبول ضعٌف ممبول

 مكمل متوسط جٌد ضعٌف جٌد جدا جٌد ضعٌف ممبول حسن علً عوٌد سمٌط 16

 مكمل ضعٌف متوسط ضعٌف ممبول متوسط ضعٌف ممبول الحسٌن خمٌس نجم عبدهللا 17

 مكمل ضعٌف متوسط متوسط متوسط جٌد ممبول  متوسط حسٌن علً فتاح عواد 18

 ناجح ممبول جٌد متوسط امتٌاز جٌد ممبول ممبول حنان حاتم جالل شهاب 19

 ناجح متوسط ممبول ممبول جٌد جٌد متوسط متوسط حنان دمحم هالل صكر 21

 مكمل ضعٌف ممبول ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف  ضعٌف خالد رعد اسعد جاسم 21

 مكمل ممبول ممبول ضعٌف جٌد جٌد ضعٌف ممبول خضٌر عباس ناجً  22

 ناجح ممبول جٌد ممبول جٌد جٌد جدا ممبول متوسط خطاب ٌونس عطٌة 23

 ناجح متوسط ممبول ممبول جٌد جدا جٌد متوسط  متوسط خلود جامل عنبر مسرع 24

 ناجح متوسط جٌد جدا جٌد امتٌاز متوسط جٌد جٌد دعاء رحٌم عبدهللا  25

 مكمل متوسط جٌد ممبول متوسط متوسط ضعٌف ضعٌف راٌة عبد المجٌد علً  26

 ناجح متوسط متوسط ممبول متوسط متوسط ممبول جٌد رسل احمد دحام هواس 27

 ناجح متوسط جٌد متوسط جٌد متوسط ممبول جٌد جدا رسل صباح سبتً جمعة 28

 مكمل ضعٌف متوسط ضعٌف ضعٌف ممبول ضعٌف ضعٌف رفاعً عبد الرزاق شاكر 29

 ناجح جٌد ممبول ممبول جٌد جدا جٌد ممبول متوسط رواسً سالم جواد كاظم 31

 ناجح ممبول متوسط جٌد جٌد جدا جٌد جدا متوسط جٌد خلف جاسم دمحمزٌد  31

 مكمل جٌد جٌد ضعٌف ضعٌف ممبول ضعٌف ضعٌف زٌد لٌس حمود حسن  32

 مكمل جٌد جدا متوسط متوسط متوسط جٌد جدا ضعٌف ضعٌف زٌنب علً عبد حمزة 33

 مكمل متوسط متوسط ضعٌف متوسط جٌد ضعٌف ممبول سجى سعد جاسم ارمٌض 34

 مكمل ممبول ممبول ضعٌف ضعٌف ممبول ضعٌف ممبول سجى سعد عبد الكرٌم  35

 مكمل ممبول جٌد ضعٌف جٌد جدا متوسط ضعٌف ممبول سراب جلٌل غضبان زٌدان 36

 مكمل ضعٌف ممبول ممبول متوسط ضعٌف ضعٌف ضعٌف سرمد محمود دمحم خلف 37

 مكمل ممبول متوسط ضعٌف متوسط ممبول ممبول متوسط سٌف الدٌن رحٌم حسن  38

 مكمل ضعٌف ممبول ضعٌف ممبول ممبول ضعٌف ضعٌف سٌف علً عبدهللا احمد 39

بدون سعً/  ممبول شٌماء سهٌل علً غالب  41
 ضعٌف

 راسب جٌد جٌد متوسط ضعٌف ممبول

 مكمل ممبول متوسط ضعٌف جٌد جدا ممبول ضعٌف ضعٌف صاٌنار موفك ناجً حمٌد 41

 مكمل ضعٌف جٌد ضعٌف مستوفً  مستوفً مستوفً مستوفً صباح سامً خلف  42

 مكمل ممبول جٌد جدا ممبول جٌد جدا جٌد ضعٌف ضعٌف صهٌب جلٌل صبار رشٌد 43

 ناجح متوسط جٌد جٌد ممبول متوسط متوسط متوسط طٌبة لٌث دمحم سلمان 44



 مكمل ضعٌف ممبول ضعٌف متوسط جٌد ضعٌف ممبول عبد الخالك مجٌد احمد 45

 مكمل ضعٌف ممبول ضعٌف ضعٌف ممبول ضعٌف ضعٌف عبد الرحمن مثنى حسٌن 46

 مكمل ضعٌف ممبول ممبول جٌد جٌد ممبول متوسط عبد الرحمن لطٌف حمد  47

 ناجح ممبول ممبول ممبول ممبول جٌد جدا ممبول متوسط عبد العزٌز محمود حسن  48

 مكمل ضعٌف ممبول ممبول متوسط ممبول ضعٌف ضعٌف عبد هللا عبد المادر فرحان  49

 مكمل ضعٌف ممبول ضعٌف متوسط ممبول ضعٌف ضعٌف عبد حازم اسود فٌصل 51

 مكمل ضعٌف ممبول متوسط جٌد جدا متوسط جٌد متوسط عدنان احمد كٌالن حمود 51

 مكمل ضعٌف مستوفً مستوفً مستوفً  مستوفً مستوفً  ضعٌف عدنان رشٌد حمٌد وهٌب 52

 ناجح جٌد امتٌاز جٌد امتٌاز جٌد امتٌاز امتٌاز عالء محسن فارس ذٌاب 53

بدون سعً/  ضعٌف علً عاٌد دمحم علول 54

 ضعٌف
 راسب بدون سعً/ ضعٌف ممبول ضعٌف ممبول ممبول

 ناجح متوسط جٌد جدا جٌد جدا امتٌاز جٌد متوسط متوسط علً ناظم ادهم عبدهللا 55

 مكمل ضعٌف جٌد متوسط ممبول جٌد ضعٌف ضعٌف فٌاضعماد طارق علً  56

 ناجح جٌد جٌد جٌد امتٌاز متوسط متوسط متوسط فاتن دحام خلف صالح 57

 ناجح متوسط جٌد جدا متوسط امتٌاز جٌد ممبول  جٌد فاطمة مولود درع فٌاض 58

بدون سعً/  ضعٌف لتٌبة علً مهدي خزعل  59
 ضعٌف

 راسب ضعٌف ضعٌف ضعٌف لم ٌمتحن ممبول

 مكمل ضعٌف متوسط ضعٌف جٌد جدا ممبول ضعٌف ممبول لدامة لاسم فٌصل محمود 61

بدون سعً/  جٌد جٌد ممبول ضعٌف كٌالن عبد المادر طالب  61
 راسب بدون سعً/ ضعٌف جٌد ضعٌف

 مكمل مستوفً مستوفً مستوفً ضعٌف ممبول مستوفً ضعٌف كرم لٌث كامل حسن 62

 ناجح جٌد امتٌاز امتٌاز جٌد جدا  امتٌاز جٌد جدا  امتٌاز مثنى مسعود رحٌم 63

 مكمل متوسط ضعٌف ضعٌف ضعٌف جٌد ممبول ممبول مجٌد حمٌد عبد كعٌبر 64

 مكمل ضعٌف جٌد ضعٌف متوسط متوسط ممبول ممبول دمحم حسن خلف خضر 65

 مكمل متوسط متوسط ضعٌف متوسط متوسط ضعٌف ممبول دمحم سالم حمد عبدهللا 66

 راسب ضعٌف متوسط بدون سعً جٌد ممبول ضعٌف ممبول دمحم سلمان خٌزران 67

 مكمل جٌد جٌد ضعٌف جٌد جٌد جدا ممبول  متوسط محمود مفٌد طعمة 68

 مكمل ضعٌف ممبول ممبول جٌد ضعٌف ضعٌف ممبول مروان تركً نواف فرحان 69

 مكمل جٌد ممبول ممبول جٌد جدا جٌد جدا ضعٌف ممبول مرٌم لٌث حامد محً 71

 مكمل ضعٌف ممبول ضعٌف ممبول ضعٌف ضعٌف ضعٌف معمر دمحم داود سلمان 71

 مكمل ضعٌف ممبول ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف منى جاسم دمحم حسٌن 72

 مكمل جٌد جٌد ضعٌف ممبول متوسط ضعٌف ممبول مها عمر علً عبدهللا 73

بدون سعً/  ضعٌف مهدي صالح مهدي 74
 ضعٌف

 راسب ضعٌف ضعٌف ضعٌف ممبول جٌد

 مكمل ممبول جٌد جدا ممبول جٌد ممبول ضعٌف ضعٌف نرمٌن مولود درع 75

 مكمل ضعٌف ممبول ضعٌف متوسط ممبول ضعٌف ضعٌف نشوان فاضل بدر احمد 76

 ناجح متوسط متوسط جٌد امتٌاز جٌد جدا متوسط متوسط نور الهدى احمد شبٌب 77

بدون سعً/  ممبول نور بدر دمحم جاسم 78
 ضعٌف

 راسب ممبول متوسط متوسط جٌد جدا  جٌد جدا

 مكمل ضعٌف متوسط ممبول ممبول متوسط ضعٌف ممبول هجران فندي ذٌاب احمد 79

 مكمل متوسط ممبول ممبول متوسط متوسط ضعٌف ممبول وداد نزار دمحم صالح 81

 ناجح ممبول جٌد ممبول جٌد جٌد ممبول متوسط ولٌد خالد حمٌد احمد 81

 مكمل ضعٌف متوسط ممبول جٌد جدا متوسط ضعٌف متوسط ولٌد خلٌل حسن سلوم 82

بدون سعً/  ٌاسر كاطع فهد 83
 ولم ٌمتحن

بدون سعً/ 
 ضعٌف

 راسب بدون سعً/ ضعٌف ضعٌف دون سعً متوسط  متوسط

 ناجح متوسط جٌد ممبول امتٌاز  جٌد ممبول جٌد جدا ٌعموب حامد عبد فرحان 84

 ناجح متوسط جٌد جٌد جٌد جٌد جدا جٌد جٌد ٌوسف اسماعٌل عبد علً 85

بدون سعً/  ضعٌف علً ٌونس جاسم 86
 ضعٌف

بدون سعً/ 
 ضعٌف

بدون سعً/  ضعٌف ضعٌف
 ضعٌف

 راسب بدون سعً/ ضعٌف

  ضعٌف       زٌاد فالح عبدهللا/تحمٌل 

بدون سعً/    عمر عبدهللا امٌن /تحمٌل 

 ضعٌف
 ترلٌن لٌد    

حسٌن غسان عبد  
 الواحد/تحمٌل

 ترلٌن لٌد   دون سعً    
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