
 قسم وقاٌة النبات

 المرحلة الثانٌة – 7107/7108الدور االول  للعام الدراسً  –نتائج الفصل االول 

 

م.انتاج  اسماء الطلبة ت
 حٌوانً

تصنٌف 
 نبات

م.االرشاد 
 االزراعً

احٌاء 
 مجهرٌة

 مكائن
 ومعدات وقاٌة

فسلجة 
 نبات

 النتٌجة م.احصاء

 ناجح متوسط متوسط مقبول مقبول متوسط مقبول مقبول احمد نوفان لطٌف 0

 ناجحة امتٌاز جٌد مقبول جٌد جٌد جدا جٌد جدا جٌد جدا افٌلٌنا سٌد عبد المطلب 7

 مكمل مقبول ضعٌف مقبول ضعٌف متوسط مقبول مقبول اٌهاب نزهان حسٌن 3

 مكمل ضعٌف متوسط ضعٌف ضعٌف مقبول ضعٌف متوسط حسٌن غسان عبد الواحد 4

 مكمل ضعٌف ضعٌف مقبول ضعٌف ضعٌف ضعٌف مقبول زٌاد فالح عبدهللا 5

 مكمل ضعٌف مقبول مقبول ضعٌف مقبول مقبول ضعٌف زٌد شوكت ابراهٌم 6

 مكمل متوسط مقبول متوسط ضعٌف متوسط متوسط متوسط سرمد عصمت ابراهٌم 7

 ناجح جٌد متوسط مقبول مقبول جٌد مقبول جٌد سعدون جاسم دمحم 8

 ناجح امتٌاز امتٌاز جٌد امتٌاز امتٌاز امتٌاز امتٌاز سٌف الدٌن احمد مشرف 9

 ناجح متوسط جٌد جدا مقبول متوسط جٌد جٌد جٌد ضٌاء كامل عواد 01

 مكمل مقبول متوسط ضعٌف ضعٌف متوسط متوسط متوسط عادل عامر دوبان 00

 ناجحة جٌد متوسط مقبول مقبول متوسط جٌد جٌد عال صفاء مهدي 07

 مكمل مقبول ضعٌف مقبول ضعٌف ضعٌف ضعٌف مقبول علً جاسم دمحم 03

 ناجح مقبول جٌد مقبول مقبول مقبول متوسط مقبول علً عبدهللا صالح 04

 ناجح متوسط جٌد مقبول مقبول متوسط مقبول متوسط علً عداي فزع 05

 مكمل ضعٌف جٌد ضعٌف مقبول متوسط مقبول جٌد عمر عبدهللا امٌن 06

 مكمل جٌد جٌد ضعٌف مقبول مقبول مقبول متوسط فالح فاروق احمد 07

 مكمل مقبول مقبول مقبول ضعٌف ضعٌف متوسط جٌد دمحم احمد محمود 08

 مكمل ضعٌف متوسط مقبول مقبول مقبول متوسط متوسط دمحم منذر خضٌر  09

 مكمل مقبول مقبول ضعٌف مقبول مقبول ضعٌف متوسط مشتاق صباح نوري 71

 ناجحة جٌد امتٌاز مقبول متوسط امتٌاز جٌد جدا امتٌاز حسٌنمها محمود دمحم  70

 مكمل ضعٌف مقبول مقبول مقبول مقبول متوسط متوسط مهٌمن شاكر خضٌر 77

 مكمل متوسط متوسط مقبول ضعٌف متوسط متوسط جٌد محٌسن علً عٌسى 73

 بزٌع مزهر صالح دمحم 74
 راسب من العام

 مكمل ضعٌف مستوفً مستوفً مستوفً مستوفً مستوفً ضعٌف

 وسام ٌاسر صالح 75
 راسب من العام

 مكمل ضعٌف مستوفً مستوفً مستوفً مستوفً مستوفً ضعٌف

  مقبول       عبد القادر عامر/تحمٌل 

  ضعٌف       حنان احمد/تحمٌل 

  ضعٌف       اصالة باسل/تحمٌل 

  ضعٌف       مؤمن حمٌد/تحمٌل 
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