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م. انتاج  فسلجة نبات االسم ت
 حٌوانً

احٌاء  م. ارشاد
 مجهرٌة

تصنٌف 
 نبات

مكائن ومعدات  م. احصاء
 وقاٌة

 النتٌجة

0 
 احرار ادهم جهاد 

مقبول  مقبول
 بقرار

 مكمل ضعٌف مستوفً مقبول ضعٌف مقبول

 مكمل مقبول بقرار ضعٌف مقبول متوسط ضعيف ضعيف مقبول احمد فائق احمد  6

 مكمل ضعٌف ضعٌف متوسط مقبول ضعيف مقبول مقبول اصالة باسم ٌاسٌن 3

 مكمل ضعٌف ضعٌف مقبول مقبول مقبول ضعٌف مقبول بزٌع مزهر صالح دمحم 4

 مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل حسن اسماعٌل عبدهللا 5
 مكمل ضعٌف ضعٌف ضعٌف مقبول بقرار ضعٌف ضعٌف متوسط حنان احمد ابراهٌم  6

 مكمل ضعٌف جٌد جٌد جٌد متوسط متوسط متوسط رسل احمد دمحم 7

 ناجح مقبول مقبول جٌد جٌد جٌد جدا متوسط متوسط زهٌر كرٌم برٌسم 8

 ناجح مقبول مقبول متوسط متوسط جٌد مقبول متوسط سلوان عطاء عجاج 9

 مكمل ضعٌف مقبول بقرار جٌد متوسط ضعٌف مقبول متوسط شٌماء فاضل عباس 01

 ناجح مقبول جٌد جٌد جدا جٌد جٌد جدا متوسط جٌد صالح دمحم سلٌم 00

عبد الباسط عبد هللا  06
 احمد

 مكمل متوسط مقبول جٌد جٌد ضعٌف مقبول مقبول

عبد العزٌز وهاب  03
 صالح

 ناجح متوسط جٌد جٌد جدا جٌد جٌد جدا جٌد جٌد جدا

 مكمل ضعٌف ضعٌف مقبول بقرار جٌد مقبول بقرار مقبول متوسط عبد القادر عامر نجم 04

 مكمل ضعٌف ضعٌف مقبول متوسط ضعيف ضعٌف مقبول عبدهللا جابر ناظم 05

 ناجح مقبول متوسط جٌد جٌد جٌد جدا متوسط متوسط علً كاظم علٌوي 06

 مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل عمار صالح علوان 07
 مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل غٌث قحطان جاسم 08
 ناجح مقبول متوسط جٌد متوسط جٌد جدا متوسط جٌد فائز معٌد حمود 09

 مكمل ضعٌف ضعٌف مقبول مقبول بقرار ضعٌف مقبول مقبول بقرار مؤمن حمٌد اسماعٌل 61

 ناجح متوسط جٌد متوسط جداجٌد  جٌد جدا جٌد جٌد نافع نهاب عوٌد 60

 مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل وسام ٌاسر صالح 66
 ناجح متوسط جٌد متوسط جٌد جٌد جدا متوسط جٌد ولٌد خالد مهدي 63

 مكمل ضعٌف جٌد جدا جٌد جدا جٌد امتٌاز متوسط متوسط ولٌد زاحم فلٌح 64

          
      ضعٌف   شاكر مصطفى حسن تحمٌل
     ضعٌف ضعٌف   دمحم حمٌد دمحم تحمٌل
      ضعٌف   دمحم رٌاض سعٌد تحمٌل
      مقبول   عامر مصلح هندي تحمٌل
      ضعٌف   مصطفى عماد سلٌمان تحمٌل
     متوسط    رامً رعد تحمٌل
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 رئٌس قسم وقاٌة النبات                                         

 أ.د. عبدهللا عبدالكرٌم حسن                                      

 

تغذٌة  االسم ت
 نبات

مباديء 
 محاصٌل

كٌمٌاء 
 تحلٌلٌة

حشرات طبٌة 
 وبٌطرٌة

تصنٌف 
 حشرات

حرٌة  6حاسوب 
 ودٌمقراطٌة

 النتٌجة

 ناجح متوسط مقبول مقبول مقبول مستوفً مستوفي متوسط احرار ادهم جهاد  0

 ناجح جيد متوسط مقبول مقبول مقبول متوسط متوسط احمد فائق احمد  6

 مكمل مقبول مقبول متوسط متوسط ضعٌف متوسط متوسط اصالة باسم ٌاسٌن 3

 مكمل مقبول مقبول ضعٌف مقبول ضعٌف ضعٌف مقبول بزٌع مزهر صالح دمحم 4

 مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل حسن اسماعٌل عبدهللا 5

 ناجح جيد جٌد متوسط مقبول متوسط مقبول متوسط حنان احمد ابراهٌم  6

 ناجح جيد جدا متوسط جيد جدا جيد جٌد جيد جدا متوسط رسل احمد دمحم 7

 ناجح جيد متوسط متوسط متوسط مقبول بقرار جيد متوسط زهٌر كرٌم برٌسم 8

 ناجح جيد جدا جٌد جٌد جيد مقبول جيد جيد سلوان عطاء عجاج 9

 ناجح متوسط مقبول مقبول جيد مقبول بقرار جيد جيد شٌماء فاضل عباس 01

 ناجح جٌد مقبول متوسط جيد جٌد جٌد جٌد جدا صالح دمحم سلٌم 00

 ناجح متوسط جيد جدا مقبول جيد متوسط جٌد جدا جيد عبد الباسط عبد هللا احمد 06

 ناجح جيد جدا جٌد جٌد جيد جدا متوسط جٌد جدا جيد عبد العزٌز وهاب صالح 03

 ناجح متوسط جيد جدا متوسط جيد جدا مقبول متوسط جيد عبد القادر عامر نجم 04

 ناجح متوسط جٌد متوسط جٌد مقبول متوسط متوسط عبدهللا جابر ناظم 05

 ناجح امتٌاز متوسط جٌد جٌد جٌد جٌد جدا جيد علً كاظم علٌوي 06

 مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل عمار صالح علوان 07
 مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل غٌث قحطان جاسم 08
 ناجح جيد جٌد جيد جٌد جدا جٌد متوسط جيد فائز معٌد حمود 09

 مكمل مقبول مقبول مقبول متوسط ضعٌف ضعٌف مقبول مؤمن حمٌد اسماعٌل 61

 ناجح جٌد مقبول جٌد جدا جٌد جٌد جٌد جدا جيد هاب عوٌدنافع ن 60

 مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل وسام ٌاسر صالح 66
 ناجح متوسط امتٌاز مقبول جيد مقبول بقرار جيد جيد ولٌد خالد مهدي 63

 ناجح امتٌاز مقبول جٌد جيد متوسط جيد جٌد جدا ولٌد زاحم فلٌح 64
          

 ناجح       مقبول غفران سالم كرٌم تحمٌل
 مكمل     ضعيف   سلٌمانمصطفى عماد  تحمٌل



 

 


