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 رئٌس قسم وقاٌة النبات                                                                                                

.د. عبدهللا عبدالكرٌم حسنأ                                                                                              

 

 فطرٌات االسم ت

(2) 

كٌمٌاء 
 حٌاتٌة

بٌئة  وراثة
 وتلوث

فسلجة 
 حشرات

تصمٌم وتحلٌل 
 تجارب

 النتٌجة (3حاسبات)

 مكمل متوسط ضعيف ضعيف مقبول مقبول بقرار ضعيف ضعيف استبرق سعد مجٌد 1

 ناجحة جيد جيد جيد جيد جدا امتياز مقبول جيد جدا أسراء خلٌل ابراهٌم 2

 مكمل مقبول ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف امجد كرٌم بدوي 3

 مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل اٌة نمٌر حامد 4

 مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل حسٌن علً مطشر 5

 مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل حنٌن خمٌس مخلف 6

 مكمل متوسط ضعيف ضعيف مقبول ضعيف مقبول مقبول رامً رعد احمد 7

 مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل رسول حمٌد خلٌفة 8

 مكمل جيد ضعيف ضعيف مقبول مقبول بقرار ضعيف مقبول بقرار رعد عبد مخلف 9

سارة سبهان عبد  11
 الرحمن 

 ناجحة امتياز جيد جداجيد  امتياز جيد جدا متوسط امتياز

 مكمل ضعيف ضعيف مقبول بقرار مقبول ضعيف ضعيف مقبول بقرار سمٌر ٌاسر خلٌفة  11

 مكمل مقبول ضعيف ضعيف مقبول مقبول بقرار ضعيف مقبول شاكر مصطفى حسٌن 12

 ناجحة جيد مقبول متوسط جيد جدا متوسط مقبول جيد جدا شهد احمد دمحم  13

 ناجحة جيد مقبول جيد امتياز متوسط متوسط متوسط شهد عقٌل حسٌن 14

 مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل عامر مصلح هندي 15

 ناجح متوسط مقبول متوسط متوسط مقبول مقبول جيد عمر رعد اٌوب  16

 مكملة جيد مقبول متوسط مقبول مقبول بقرار ضعيف متوسط غفران سالم كرٌم 17

 مكمل متوسط ضعيف مقبول مقبول مقبول مقبول متوسط غٌث صالح احمد 18

 مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل دمحم دمحم حمٌد  19

 مكمل جيد جدا ضعيف مقبول ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف عٌدسدمحم رٌاض  21

 مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل دمحم فنون حسٌن 21

 مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل محمود ابراهٌم عزٌز  22

 مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل ماد سلمانعمصطفى  23

 مكمل جيد جدا ضعيف متوسط جيد متوسط مقبول متوسط مازن ابراهٌممٌامً  24

 مكمل متوسط ضعيف مقبول متوسط مقبول بقرار مقبول ضعيف نسٌم عمر عبدهللا 25

 ناجحة جيد مقبول جيد متوسط متوسط مقبول متوسط نور نافع رحٌم 26

 مكملة متوسط ضعيف مقبول جيد جدا مقبول مقبول مقبول وضحة صٌهود عبد 27

 ةناجح متوسط متوسط جيد جدا جيد جدا جيد جدا مقبول امتياز ٌاسمٌن باسم سلطان 28

 ناجح جيد جدا متوسط متوسط جيد متوسط مقبول متوسط ٌوسف اٌاد ابراهٌم 29

 ناجح جيد متوسط جيد جيد متوسط مقبول جيد جدا ٌوسف عامر موسى 31
       ضعيف  نور ٌاسر هاشم تحميل
     متوسط ضعيف   زٌنب فاضل عباس تحميل
      ضعيف   وسن عامر تحميل
     ضعيف    مها دمحم حسن تحميل
     ضعيف    محمود ٌاسٌن محمود تحميل
     مقبول    جمعةاثٌر حسام  تحميل
     مقبول    زٌاد خلف تحميل
     مقبول    اٌاد عبد الرزاق تحميل
   مقبول بقرار      حذٌفة نزار حسٌن تحميل
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                                                                                                االسماء المحجوبة نتائجها بسبب عدم تسليم براءة الذمة  

 

 

 فطرٌات االسم ت

(1) 

تربٌة 
 نبات

مكافحة 
 ادغال

تقانات 
 احٌائٌة

 النتٌجة نٌماتودا امراض نبات تربٌة نحل

 مكمل ضعيف ضعيف متوسط  ضعيف مقبول متوسط ضعيف استبرق سعد مجٌد 1

 ناجح جيد جيد جدا جيد جدا مقبول جيد جيد جيد جدا أسراء خلٌل ابراهٌم 2

 مكمل ضعيف ضعيف مقبول ضعيف مقبول ضعيف مقبول امجد كرٌم بدوي 3

 مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل اٌة نمٌر حامد 4

 مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل حسٌن علً مطشر 5

 مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل حنٌن خمٌس مخلف 6

7 
 رامً رعد احمد

مقبول  مقبول
 بقرار

 مكمل ضعيف ضعيف مقبول ضعيف ضعيف

 مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل رسول حمٌد خلٌفة 8

 مكمل مقبول ضعيف متوسط ضعيف متوسط مقبول ضعيف رعد عبد مخلف 9

 ناجح جيد جدا جيد جدا امتياز جيد جدا امتياز جيد جدا امتياز سارة سبهان عبد الرحمن  11

مقبول  مقبول متوسط سمٌر ٌاسر خلٌفة  11
 بقرار

 مكمل متوسط ضعيف متوسط ضعيف

 مكمل مقبول مقبول متوسط ضعيف مقبول مقبول مقبول شاكر مصطفى حسٌن 12

 ناجح جيد متوسط جيد مقبول مقبول جيد جيد شهد احمد دمحم  13

 ناجح متوسط مقبول متوسط جيد متوسط جيد جدا متوسط شهد عقٌل حسٌن 14

 مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل عامر مصلح هندي 15

 مكمل متوسط مقبول متوسط ضعيف متوسط مقبول متوسط عمر رعد اٌوب  16

 مكمل مقبول ضعيف متوسط ضعيف مقبول مقبول مقبول غفران سالم كرٌم 17

 ناجح مقبول متوسط متوسط مقبول متوسط مقبول متوسط غٌث صالح احمد 18

 مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل دمحم حمٌد  دمحم 19

 مكمل مقبول ضعيف مقبول ضعيف مقبول ضعيف ضعيف عٌدسدمحم رٌاض  21

 مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل دمحم فنون حسٌن 21

 مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل محمود ابراهٌم عزٌز  22

 مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل ماد سلمانعمصطفى  23

 ناجح متوسط مقبول بقرار مقبول متوسط مقبول مقبول متوسط مازن ابراهٌممٌامً  24

 مكمل مقبول مقبول جيد ضعيف مقبول ضعيف مقبول نسٌم عمر عبدهللا 25

 ناجح متوسط مقبول متوسط مقبول جيد جيد متوسط نور نافع رحٌم 26

 ناجح متوسط مقبول مقبول مقبول مقبول متوسط مقبول وضحة صٌهود عبد 27

 ناجح جيد جدا جيد جيد جيد جيد جيد جيد جدا ٌاسمٌن باسم سلطان 28

 مكمل مقبول مقبول متوسط مقبول بقرار مقبول مقبول مقبول ٌوسف اٌاد ابراهٌم 29

 ناجح جيد جيد جيد جدا مقبول جيد مقبول جيد ٌوسف عامر موسى 31
          تحميل
        ضعيف اٌاد عبد الرزاق تحميل
        ضعيف محمود ٌاسٌن تحميل
    ضعيف     نور ٌاسر هاشم تحميل
   مقبول      وسن عامر تحميل
          تحميل
          تحميل
          تحميل
          تحميل


