
 

 الملخص النهائً -قسم الثروة الحٌوانٌة  -المرحلة االولى  
            

 

 8102 - 8102للعام الدراسً  -الدور االول  -الفصل الدراسً االول 

           
 اسم الطالب ت

اسس 
 وقاٌة

 الدرجة القرار التقدٌر المعدل النتٌجة  0حاسبات مساحة تربة رٌاضٌات حقوق انسان انتاج حٌوانً 0انكلٌزي كٌمٌاء تحلٌلٌة

 4 مستفٌد ضعٌف 17.357 راسب  مقبول ضعٌف مقبول مقبول ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف اسراء سهٌل نجم 1

                 

                 

                 

 1 مستفٌد مقبول 55.238 راسب  مقبول متوسط مقبول مقبول ضعٌف مقبول جٌد مقبول متوسط بنٌن ناظم خماط 5

 0 غٌر مستفٌد متوسط 61.619 ناجح  جٌد جدا   مقبول مقبول مقبول متوسط متوسط مقبول متوسط متوسط تقى علً عبد جاسم 6

 3 مستفٌد متوسط 64.714 ناجح  جٌد جدا   متوسط متوسط متوسط متوسط متوسط مقبول متوسط متوسط جاسم محمد مهدي 7

 1 مستفٌد متوسط 62.190 ناجح  جٌد متوسط مقبول مقبول مقبول متوسط مقبول جٌد مقبول جهاد لطٌف عواد 8

 4 مستفٌد متوسط 62.619 ناجح  متوسط مقبول متوسط مقبول جٌد متوسط مقبول مقبول متوسط حسن رٌاض نعٌم 9

 1 مستفٌد مقبول 57.000 راسب  جٌد متوسط مقبول مقبول ضعٌف مقبول مقبول متوسط مقبول حسن هادي عٌدان 10

                 

 0 غٌر مستفٌد متوسط 63.762 ناجح  متوسط جٌد متوسط جٌد متوسط مقبول جٌد متوسط متوسط حسٌن طعمة محمد 12

                 

                 

 0 غٌر مستفٌد متوسط 68.143 ناجح  جٌد مقبول جٌد مقبول جٌد جدا   جٌد جدا   متوسط متوسط مقبول حٌدر علً مطر 15

                 



 0 غٌر مستفٌد ضعٌف 6.952 راسب  ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف خدٌجة سالم جبار 17

 0 غٌر مستفٌد ضعٌف 10.333 راسب  ضعٌف ضعٌف متوسط ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف رحاب ماجد جهادي 18

 0 غٌر مستفٌد جٌد 76.595 ناجح  متوسط جٌد جدا   جٌد مقبول جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جٌد زٌنب مرتضى ابراهٌم 19

 4 مستفٌد مقبول 54.143 راسب  متوسط مقبول ضعٌف مقبول مقبول متوسط مقبول مقبول مقبول صابرٌن نعٌم صوٌح 20

 0 غٌر مستفٌد ضعٌف 3.476 راسب  جٌد ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف صفاء فاهم عطشان 21

                 

 0 غٌر مستفٌد مقبول 56.667 راسب  متوسط مقبول مقبول ضعٌف متوسط مقبول مقبول متوسط مقبول علً حمٌد عبد الهادي 23

 0 غٌر مستفٌد ضعٌف 13.095 راسب  ضعٌف ضعٌف متوسط ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف علً شحات كصوع 24

                 

                 

 0 غٌر مستفٌد مقبول 59.690 ناجح  متوسط مقبول مقبول متوسط مقبول مقبول متوسط متوسط مقبول فاطمة فالح عطٌة 27

 3 مستفٌد مقبول 56.524 راسب  متوسط ضعٌف مقبول مقبول مقبول متوسط ضعٌف جٌد مقبول فاطمة نجم عبد 28

                 

 0 غٌر مستفٌد متوسط 67.119 ناجح  متوسط جٌد متوسط مقبول جٌد جٌد متوسط جٌد مقبول منذر ملهود منشد 30

                 

                 

                 



 

 
 

 الملخص النهائً -قسم الثروة الحٌوانٌة  -المرحلة االولى  
            

 

 8102 - 8102للعام الدراسً  -الدور االول  -الفصل الدراسً الثانً 
           

 م.احصاء كٌمٌاء عضوٌة 8حاسبات 8انكلٌزي لغة عربٌة اسم الطالب ت
محاصٌل 
 حقلٌة

طٌور 
 داجنة

 الدرجة القرار التقدٌر المعدل النتٌجة 0 0 حٌوان عام

 0 غٌر مستفٌد ضعٌف 15.707 راسب ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف مقبول ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف اسراء سهٌل نجم 1

                 

                 

                 

 0 غٌر مستفٌد ضعٌف 0.000 راسب ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف بنٌن ناظم خماط 5

 0 غٌر مستفٌد مقبول 59.927 ناجح ضعٌف ضعٌف مقبول متوسط مقبول مقبول متوسط جٌد متوسط مقبول تقى علً عبد جاسم 6

 0 غٌر مستفٌد مقبول 57.268 راسب ضعٌف ضعٌف مقبول متوسط متوسط ضعٌف متوسط جٌد متوسط متوسط جاسم محمد مهدي 7

 0 غٌر مستفٌد متوسط 61.878 ناجح ضعٌف ضعٌف مقبول جٌد متوسط مقبول متوسط جٌد متوسط مقبول جهاد لطٌف عواد 8

 1 مستفٌد مقبول 54.707 راسب ضعٌف ضعٌف متوسط متوسط مقبول مقبول ضعٌف مقبول ضعٌف مقبول حسن رٌاض نعٌم 9

 4 مستفٌد مقبول 54.463 راسب ضعٌف ضعٌف ضعٌف متوسط مقبول مقبول مقبول متوسط مقبول ضعٌف حسن هادي عٌدان 10

                 

 0 غٌر مستفٌد متوسط 66.415 ناجح ضعٌف ضعٌف مقبول جٌد مقبول متوسط جٌد مقبول جٌد مقبول حسٌن طعمة محمد 12

                 

                 

 0 غٌر مستفٌد متوسط 62.244 ناجح ضعٌف ضعٌف مقبول متوسط متوسط مقبول متوسط جٌد جٌد متوسط حٌدر علً مطر 15

                 

 0 غٌر مستفٌد ضعٌف 0.000 راسب ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف خدٌجة سالم جبار 17

 0 غٌر مستفٌد ضعٌف 0.000 راسب ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف رحاب ماجد جهادي 18

 4 مستفٌد جٌد 71.341 ناجح ضعٌف ضعٌف جٌد جٌد جدا   مقبول مقبول جٌد جدا   مقبول جٌد جٌد جدا   زٌنب مرتضى ابراهٌم 19

 1 مستفٌد مقبول 52.878 راسب ضعٌف ضعٌف مقبول متوسط مقبول ضعٌف مقبول مقبول متوسط ضعٌف صابرٌن نعٌم صوٌح 20

 0 غٌر مستفٌد ضعٌف 0.000 راسب ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف صفاء فاهم عطشان 21

                 

 2 مستفٌد مقبول 56.878 راسب ضعٌف ضعٌف مقبول جٌد مقبول ضعٌف متوسط متوسط مقبول مقبول علً حمٌد عبد الهادي 23

                 

                 

                 

 2 مستفٌد مقبول 56.512 راسب ضعٌف ضعٌف مقبول متوسط ضعٌف متوسط مقبول مقبول جٌد مقبول فاطمة فالح عطٌة 27

 1 مستفٌد ضعٌف 45.537 راسب ضعٌف ضعٌف ضعٌف متوسط ضعٌف ضعٌف مقبول متوسط مقبول ضعٌف فاطمة نجم عبد 28

                 

 0 غٌر مستفٌد جٌد 70.585 ناجح ضعٌف ضعٌف متوسط جٌد جٌد متوسط جٌد متوسط جٌد جدا   متوسط منذر ملهود منشد 30

                 



 

 

 

 

 

 

 

 0 غٌر مستفٌد ضعٌف 9.561 راسب ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف مقبول ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف (8تبارك عبد الحسٌن) تحمٌل احصاء ك 32

                 


