
 

 الملخص النهائً -قسم الثروة الحٌوانٌة  -المرحلة الثالثة  
             

 

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

           

 اسم الطالب ت
تصمٌم 
 تجارب

0انكلٌزي  
حشرات 
 طبٌة

 بٌئة وسلوك
اقتصادٌات 
انتاج 
 حٌوانً

تغذٌة 
 حٌوان

تفقٌس 
 ومفاقش

فسلجة 
 حٌوان

 الدرجة القرار التقدٌر المعدل النتٌجة 0 0

                 

 3 مستفٌد متوسط 65.6 ناجح ضعٌف ضعٌف متوسط متوسط متوسط جٌد متوسط متوسط مقبول متوسط احمد مٌثم مهدي 2

 0 غٌر مستفٌد جٌد 74.56 ناجح ضعٌف ضعٌف جٌد جٌد جٌد جدا   امتٌاز جٌد جدا   متوسط متوسط متوسط اسماء علً امٌن 3

 0 غٌر مستفٌد متوسط 63 راسب ضعٌف ضعٌف مقبول متوسط مقبول جٌد متوسط متوسط ضعٌف متوسط افراح عبد الرضا لفتة 4

 4 مستفٌد مقبول 56.16 راسب ضعٌف ضعٌف متوسط متوسط مقبول متوسط مقبول مقبول ضعٌف مقبول امال خضٌر لفته 5

 0 غٌر مستفٌد جٌد 78.49 ناجح ضعٌف ضعٌف متوسط جٌد جدا   جٌد جٌد جٌد متوسط جٌد جدا   امتٌاز امال عباس خضٌر 6

                 

 0 غٌر مستفٌد متوسط 64.76 راسب ضعٌف ضعٌف مقبول متوسط متوسط جٌد جٌد متوسط ضعٌف متوسط بان سعدي عباس 8

 4 مستفٌد جٌد 74.96 ناجح ضعٌف ضعٌف جٌد جٌد متوسط جٌد امتٌاز متوسط مقبول جٌد جدا   بشرى رٌاض غافل 9

 0 غٌر مستفٌد متوسط 68.09 ناجح ضعٌف ضعٌف متوسط جٌد متوسط جٌد جٌد جدا   متوسط مقبول مقبول بنٌن هاشم احمد 10

                 

                 

 0 غٌر مستفٌد ضعٌف 49.4 راسب ضعٌف ضعٌف متوسط مقبول ضعٌف مقبول متوسط مقبول ضعٌف ضعٌف حسٌن محمد محسن 13

                 

                 

 0 غٌر مستفٌد متوسط 66.84 راسب ضعٌف ضعٌف متوسط جٌد متوسط جٌد متوسط مقبول ضعٌف جٌد زٌنب حسٌن منصور 16

 1 مستفٌد مقبول 56.47 راسب ضعٌف ضعٌف متوسط متوسط مقبول مقبول متوسط مقبول متوسط ضعٌف سجاد عبٌد عامر 17

                 



 0 غٌر مستفٌد مقبول 57.24 راسب ضعٌف ضعٌف مقبول مقبول متوسط متوسط جٌد متوسط مقبول ضعٌف شهالء جواد عبد الكاظم 19

 0 غٌر مستفٌد متوسط 69.27 ناجح ضعٌف ضعٌف متوسط جٌد جٌد جدا   جٌد جٌد مقبول مقبول متوسط صادق علً عبد الرزاق 20

 0 غٌر مستفٌد جٌد 76.58 ناجح ضعٌف ضعٌف متوسط جٌد جٌد جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد متوسط جٌد جدا   صدام جنابً منشد 21

                 

 5 مستفٌد جٌد 79.47 ناجح ضعٌف ضعٌف جٌد جٌد جدا   جٌد امتٌاز امتٌاز جٌد جدا   مقبول متوسط عباس جاهل عٌنون 23

 1 مستفٌد متوسط 63.09 ناجح ضعٌف ضعٌف متوسط متوسط متوسط جٌد جٌد متوسط مقبول مقبول عباس جنابً منشد 24

                 

                 

 0 غٌر مستفٌد متوسط 60.51 راسب ضعٌف ضعٌف متوسط متوسط مقبول متوسط جٌد متوسط ضعٌف متوسط عذراء كرٌم جمٌل 27

 0 غٌر مستفٌد ضعٌف 47.76 راسب ضعٌف ضعٌف مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول ضعٌف ضعٌف عقٌل حٌاوي عبود 28

                 

 5 مستفٌد ضعٌف 40.04 راسب ضعٌف ضعٌف ضعٌف متوسط ضعٌف ضعٌف ضعٌف مقبول مقبول ضعٌف غفران حٌدر منصور 30

                 

                 

 0 غٌر مستفٌد جٌد 77.87 ناجح ضعٌف ضعٌف جٌد جٌد جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   متوسط جٌد جٌد فاطمة صالح واجد 33

 0 غٌر مستفٌد جٌد 75.8 ناجح ضعٌف ضعٌف جٌد جٌد جٌد جدا   جٌد جدا   امتٌاز متوسط مقبول متوسط فاطمة طالب عبد النبً 34

                 

 1 مستفٌد جٌد 76.13 ناجح ضعٌف ضعٌف جٌد جٌد جٌد جدا   جٌد جٌد جدا   جٌد مقبول جٌد فالح سوادي رحٌم 36

 1 مستفٌد متوسط 64.31 ناجح ضعٌف ضعٌف متوسط مقبول متوسط جٌد جٌد جدا   متوسط مقبول متوسط كاظم كرٌم كاظم 37

                 

 0 غٌر مستفٌد متوسط 67.56 راسب ضعٌف ضعٌف متوسط متوسط متوسط جٌد جٌد جدا   متوسط ضعٌف متوسط كرار كاظم مهدي 39

 0 غٌر مستفٌد جٌد 73.33 ناجح ضعٌف ضعٌف متوسط جٌد جدا   جٌد جٌد جدا   جٌد جدا   متوسط مقبول متوسط لٌث عبد العزٌز عطٌه 40

                 

                 



 

 0 غٌر مستفٌد جٌد 79.16 ناجح ضعٌف ضعٌف جٌد امتٌاز جٌد جدا   امتٌاز امتٌاز جٌد مقبول مقبول مرتضى راضً مدلول 43

 0 غٌر مستفٌد مقبول 52.22 راسب ضعٌف ضعٌف مقبول متوسط ضعٌف مقبول متوسط متوسط مقبول ضعٌف مرٌم مطشر عبد 44

 0 غٌر مستفٌد متوسط 60.18 راسب ضعٌف ضعٌف متوسط متوسط مقبول متوسط جٌد متوسط ضعٌف ضعٌف مصطفى مظهر كامل 45

                 

                 

 0 غٌر مستفٌد ضعٌف 0 راسب ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف 0 48

 

 الملخص النهائً -قسم الثروة الحٌوانٌة  -المرحلة الثالثة  
             

 

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

 اسم الطالب ت
تربٌة 
وتحسٌن 
 حٌوان

8انكلٌزي  
فسلجة 
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تكنولوجٌا 
 دواجن

اعالف 
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امراض 
 حٌوان

 الدرجة القرار التقدٌر المعدل النتٌجة 0 0 0

                 

 0 غٌر مستفٌد متوسط 60 ناجح ضعٌف ضعٌف ضعٌف مقبول متوسط متوسط مقبول مقبول متوسط مقبول م مهدياحمد مٌث 2

 0 غٌر مستفٌد جٌد 71.23 ناجح ضعٌف ضعٌف ضعٌف متوسط جٌد جدا   متوسط متوسط جٌد جٌد جٌد علً امٌن اسماء 3

 3 مستفٌد مقبول 55.02 ناجح ضعٌف ضعٌف ضعٌف متوسط مقبول مقبول مقبول مقبول جٌد جدا   مقبول عبد الرضا لفتة افراح 4

 0 غٌر مستفٌد مقبول 56.39 راسب ضعٌف ضعٌف ضعٌف متوسط متوسط مقبول مقبول مقبول جٌد ضعٌف خضٌر لفتهامال  5

 0 غٌر مستفٌد جٌد 71.39 ناجح ضعٌف ضعٌف ضعٌف مقبول جٌد جدا   متوسط متوسط جٌد امتٌاز متوسط امال عباس خضٌر 6

                 

 0 غٌر مستفٌد متوسط 66.89 ناجح ضعٌف ضعٌف ضعٌف متوسط جٌد مقبول جٌد متوسط متوسط مقبول بان سعدي عباس 8

 0 غٌر مستفٌد جٌد 73.41 ناجح ضعٌف ضعٌف ضعٌف جٌد جٌد متوسط جٌد جٌد جدا   متوسط متوسط رٌاض غافلبشرى  9

 0 غٌر مستفٌد متوسط 65.61 ناجح ضعٌف ضعٌف ضعٌف متوسط متوسط متوسط جٌد مقبول جٌد متوسط هاشم احمد بنٌن 10

                 

                 

 3 مستفٌد مقبول 54.45 راسب ضعٌف ضعٌف ضعٌف متوسط مقبول مقبول مقبول ضعٌف جٌد مقبول حسٌن محمد محسن 13

                 



                 

 3 مستفٌد مقبول 53.55 ناجح ضعٌف ضعٌف ضعٌف مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول متوسط مقبول زٌنب حسٌن منصور 16

 1 مستفٌد مقبول 53.27 راسب ضعٌف ضعٌف ضعٌف متوسط مقبول مقبول مقبول مقبول جٌد ضعٌف عبٌد عامر سجاد 17

                 

 3 مستفٌد مقبول 57.75 ناجح ضعٌف ضعٌف ضعٌف مقبول جٌد مقبول مقبول متوسط جٌد مقبول واد عبد الكاظمشهالء ج 19

 0 غٌر مستفٌد مقبول 59.52 ناجح ضعٌف ضعٌف ضعٌف مقبول جٌد متوسط مقبول مقبول متوسط مقبول علً عبد الرزاق صادق 20

 0 غٌر مستفٌد متوسط 68.23 ناجح ضعٌف ضعٌف ضعٌف متوسط جٌد جدا   مقبول متوسط متوسط جٌد جدا   متوسط صدام جنابً منشد 21

                 

 0 غٌر مستفٌد جٌد 78.8 ناجح ضعٌف ضعٌف ضعٌف جٌد امتٌاز جٌد جٌد جٌد جدا   جٌد جٌد عباس جاهل عٌنون 23

 0 غٌر مستفٌد متوسط 61.2 ناجح ضعٌف ضعٌف ضعٌف متوسط جٌد مقبول متوسط مقبول متوسط مقبول جنابً منشد عباس 24

                 

                 

 0 غٌر مستفٌد مقبول 56.09 ناجح ضعٌف ضعٌف ضعٌف مقبول جٌد مقبول مقبول متوسط مقبول مقبول عذراء كرٌم جمٌل 27

 4 مستفٌد ضعٌف 48.98 راسب ضعٌف ضعٌف ضعٌف مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول ضعٌف حٌاوي عبود عقٌل 28

                 

 0 غٌر مستفٌد ضعٌف 0 راسب ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف غفران حٌدر منصور 30

                 

                 

 0 غٌر مستفٌد جٌد 72.41 ناجح ضعٌف ضعٌف ضعٌف متوسط جٌد جدا   جٌد متوسط جٌد جٌد جدا   جٌد فاطمة صالح واجد 33

 0 غٌر مستفٌد متوسط 67.43 ناجح ضعٌف ضعٌف ضعٌف متوسط جٌد جٌد جٌد مقبول متوسط متوسط ة طالب عبد النبًفاطم 34

                 

 0 غٌر مستفٌد متوسط 69.11 ناجح ضعٌف ضعٌف ضعٌف متوسط جٌد متوسط متوسط مقبول جٌد جٌد فالح سوادي رحٌم 36

 0 غٌر مستفٌد مقبول 59.7 ناجح ضعٌف ضعٌف ضعٌف متوسط متوسط مقبول مقبول مقبول جٌد مقبول كرٌم كاظم كاظم 37

                 

 0 غٌر مستفٌد متوسط 65.57 ناجح ضعٌف ضعٌف ضعٌف متوسط جٌد جدا   مقبول متوسط مقبول جٌد جدا   متوسط كرار كاظم مهدي 39

 0 غٌر مستفٌد متوسط 63.93 ناجح ضعٌف ضعٌف ضعٌف جٌد متوسط متوسط متوسط مقبول جٌد جدا   متوسط عبد العزٌز عطٌهلٌث  40

                 

                 

 0 غٌر مستفٌد جٌد 77.48 ناجح ضعٌف ضعٌف ضعٌف متوسط جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جٌد جٌد جٌد مرتضى راضً مدلول 43



 

 

 0 غٌر مستفٌد مقبول 57.05 راسب ضعٌف ضعٌف ضعٌف مقبول مقبول متوسط مقبول متوسط متوسط ضعٌف مرٌم مطشر عبد 44

 0 غٌر مستفٌد متوسط 61.41 ناجح ضعٌف ضعٌف ضعٌف متوسط متوسط مقبول مقبول مقبول جٌد متوسط مصطفى مظهر كامل 45

                 

                 

 0 غٌر مستفٌد ضعٌف 0 راسب ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف 0 48


