
 قسم وقاٌة النبات

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

 

حلم  اسماء الطلبة ت
 زراعً

امراض 
 خضر

بٌئة 
 حشرات

امراض  مبٌدات
 محاصٌل

حشرات 
 محاصٌل

 النتٌجة

 مكمل متوسط مقبول ضعٌف مقبول ضعٌف مقبول استبرق سعد مجٌد 0

 ناجح جٌد جٌد جٌد جدا جٌد جدا جٌد جٌد ابراهٌمأسراء خلٌل  7

 مكمل متوسط مقبول ضعٌف مقبول مقبول ضعٌف اٌة نمٌر حامد 3

 ناجح جٌد جٌد مقبول جٌد جٌد جٌد حسٌن علً مطشر 4

 ناجح جٌد جٌد متوسط متوسط متوسط متوسط حنٌن خمٌس مخلف 5

 مكمل مقبول مقبول ضعٌف متوسط ضعٌف ضعٌف رسول حمٌد خلٌفة 6

 مكمل متوسط مقبول متوسط متوسط ضعٌف مقبول رعد عبد مخلف 7

 ناجح امتٌاز أمتٌاز أمتٌاز أمتٌاز أمتٌاز أمتٌاز سارة سبهان عبد الرحمن 8

 مكمل متوسط ضعٌف مقبول متوسط ضعٌف مقبول سمٌر ٌاسر خلٌفة 9

 ناجح متوسط متوسط متوسط مقبول متوسط متوسط شاكر مصطفى حسٌن 01

 ناجح جٌد جدا جٌد جٌد متوسط جٌد جٌد شهد احمد دمحم 00

 ناجح جٌد جٌد جدا جٌد جدا جٌد جٌد جدا أمتٌاز شهد عقٌل حسٌن 07

 مكمل مقبول مقبول مقبول مقبول ضعٌف مقبول عامر مصلح هندي 03

 ناجح جٌد متوسط جٌد جٌد جٌد مقبول عمر رعد اٌوب 04

 ناجح متوسط مقبول مقبول متوسط مقبول مقبول غفران سالم كرٌم 05

 ناجح متوسط متوسط جٌد متوسط متوسط متوسط غٌث صالح احمد 06

 مكمل مقبول ضعٌف متوسط متوسط ضعٌف ضعٌف عٌدسدمحم رٌاض  07

 ناجح متوسط مقبول متوسط متوسط مقبول مقبول مازن ابراهٌممٌامً  08

 ناجح متوسط مقبول مقبول متوسط مقبول متوسط نسٌم عمر عبدهللا 09

 ناجح جٌد جدا متوسط جٌد جٌد متوسط جٌد نور نافع رحٌم 71

 مكمل جٌد متوسط متوسط متوسط متوسط ضعٌف وضحة صٌهود عبد 70

 ناجح امتٌاز جٌد جدا جٌد جدا جٌد جدا أمتٌاز جٌد جدا ٌاسمٌن باسم سلطان 77

 جحنا جٌد متوسط جٌد جٌد متوسط متوسط ٌوسف اٌاد ابراهٌم 73

 ناجح امتٌاز جٌد جٌد جدا جٌد جدا جٌد جٌد ٌوسف عامر موسى 74

 ناجح متوسط مقبول متوسط جٌد مقبول متوسط زٌاد طارق محمود 75

عبدهللا كرٌم رشاد/  76
 استضافة

 ناجح جٌد جدا جٌد متوسط متوسط متوسط جٌد جدا

        رسوب العام الماضً 

 ناجح      مقبول انتصار عبد العظٌم صالح 77

 ناجح      مقبول ريام رياض ناظم 78

 ناجح      مقبول مها دمحم حسن 79

        نور ياسر هاشم 31

 مكمل      ضعيف محمود ياسين محمود 30

        ن احمديريام حس 37

 ناجح      مقبول اثير حسام جمعة 33
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