
 

 الملخص النهائً -قسم الثروة الحٌوانٌة  -المرحلة الثانٌة  
            

 

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

 اسم الطالب ت
احٌاء 
 مجهرٌة

 0انكلٌزي
ارشاد 
 زراعً

صحة 
 منتوجات

 0حاسبات
كٌمٌاء 
 حٌوٌة

 مبادئ اسماك
مبادئ 
 بستنه

حرٌة 
 ودٌمقراطٌة

مكننة انتاج 
 حٌوانً

 الدرجة القرار التقدٌر المعدل النتٌجة

 0 غٌر مستفٌد متوسط 69.288 ناجح متوسط جٌد جٌد جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد متوسط متوسط مقبول مقبول احمد ساجت دٌنار 1

                 

 0 غٌر مستفٌد ضعٌف 15.115 راسب ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف احمد محمد مجٌد 3

 4 مستفٌد متوسط 60.269 ناجح مقبول جٌد مقبول مقبول جٌد متوسط متوسط متوسط متوسط مقبول اسماء محمد شالكة 4

 0 غٌر مستفٌد جٌد 76.923 ناجح جٌد جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   متوسط جٌد متوسط متوسط جٌد انمار حامد والً 5

 1 مستفٌد ضعٌف 24.712 راسب ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف مقبول ضعٌف ضعٌف ضعٌف اٌاد صبٌح دوخً 6

                 

 0 غٌر مستفٌد ضعٌف 46.423 راسب ضعٌف مقبول متوسط مقبول ضعٌف متوسط مقبول ضعٌف ضعٌف ضعٌف بسمة حسٌن مكتوب 8

 0 غٌر مستفٌد متوسط 66.154 ناجح متوسط جٌد متوسط جٌد جٌد متوسط متوسط جٌد مقبول مقبول بنٌن داهً خلف 9

 0 غٌر مستفٌد جٌد 73.731 ناجح جٌد جٌد جدا   جٌد جٌد جٌد جدا   جٌد جٌد جٌد متوسط جٌد تهانً جالب والً 10

 0 غٌر مستفٌد متوسط 62.750 ناجح متوسط جٌد متوسط مقبول جٌد جٌد متوسط متوسط مقبول مقبول ثامر هادي راهً 11

                 

                 

 0 غٌر مستفٌد مقبول 50.865 راسب ضعٌف متوسط مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول ضعٌف ضعٌف ضعٌف حسن كاظم فلٌح 14

 0 غٌر مستفٌد مقبول 54.385 راسب مقبول متوسط مقبول مقبول متوسط مقبول مقبول ضعٌف جٌد ضعٌف حسٌن حٌدر ارحٌم 15

 0 غٌر مستفٌد مقبول 59.904 ناجح مقبول متوسط متوسط مقبول متوسط متوسط متوسط متوسط مقبول مقبول حسٌن سعد غازي 16

                 

 0 غٌر مستفٌد مقبول 58.481 راسب مقبول جٌد متوسط مقبول جٌد مقبول متوسط مقبول ضعٌف ضعٌف حنان حسٌن عالوي 18

 2 مستفٌد متوسط 60.423 راسب متوسط متوسط متوسط مقبول جٌد مقبول متوسط مقبول ضعٌف مقبول حنٌن محمد منور 19

 0 غٌر مستفٌد متوسط 69.519 ناجح جٌد جٌد جٌد متوسط جٌد متوسط متوسط متوسط جٌد متوسط حٌدر عبد الكاظم محٌسن 20

 0 غٌر مستفٌد متوسط 66.288 ناجح متوسط جٌد متوسط جٌد جٌد مقبول متوسط متوسط مقبول متوسط زمن هادي كعودي 21

                 

 87.096 ناجح جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   امتٌاز جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد امتٌاز زهراء حاكم حسن 23
جٌد 
 جدا  

 0 غٌر مستفٌد

 4 مستفٌد متوسط 64.596 ناجح متوسط جٌد جٌد متوسط جٌد جدا   متوسط مقبول متوسط جٌد مقبول زهراء حسن ناصر 24

 5 مستفٌد مقبول 57.250 ناجح مقبول متوسط متوسط متوسط جٌد مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول زهراء حٌدر ناصر 25

 3 مستفٌد متوسط 61.000 ناجح متوسط متوسط مقبول متوسط جٌد مقبول متوسط متوسط مقبول مقبول زهراء رٌاض عبد االمٌر 26

 0 غٌر مستفٌد مقبول 54.788 راسب ضعٌف متوسط متوسط مقبول متوسط متوسط متوسط مقبول متوسط ضعٌف زهراء هادي حسٌن 27

                 

 1 مستفٌد متوسط 63.154 ناجح مقبول متوسط متوسط متوسط جٌد متوسط متوسط متوسط مقبول مقبول زٌنب عبد هللا صاحب 29

                 

 0 غٌر مستفٌد متوسط 68.327 ناجح متوسط جٌد متوسط متوسط جٌد جدا   متوسط متوسط جٌد متوسط متوسط سماح جاسم كرٌم 31

                 

                 

                 

 4 مستفٌد متوسط 62.308 راسب متوسط متوسط متوسط متوسط جٌد متوسط متوسط ضعٌف جٌد مقبول علً نعٌم غازي 35

 1 مستفٌد مقبول 55.096 ناجح مقبول متوسط مقبول مقبول مقبول متوسط مقبول متوسط مقبول مقبول علً هادي مرهج 36

 4 مستفٌد مقبول 53.673 راسب مقبول مقبول مقبول مقبول متوسط ضعٌف متوسط ضعٌف مقبول ضعٌف غفران اسماعٌل ٌوسف 37

 0 غٌر مستفٌد مقبول 57.615 راسب مقبول مقبول مقبول متوسط متوسط جٌد متوسط مقبول مقبول ضعٌف فاضل كرٌم عطٌة 38



 

                 

 0 غٌر مستفٌد مقبول 55.519 راسب مقبول متوسط مقبول ضعٌف متوسط متوسط متوسط مقبول مقبول ضعٌف محمد باسم حسن 40

 1 مستفٌد مقبول 50.500 راسب مقبول متوسط متوسط مقبول ضعٌف متوسط مقبول مقبول ضعٌف ضعٌف محمد عطٌة داخل 41

                 

 5 مستفٌد مقبول 51.923 راسب مقبول متوسط مقبول ضعٌف مقبول مقبول مقبول ضعٌف ضعٌف مقبول مضر محمد نهٌر 43

 5 مستفٌد ضعٌف 45.500 راسب ضعٌف مقبول ضعٌف ضعٌف مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول ضعٌف منى محسن ناصر 44

 1 مستفٌد متوسط 63.500 راسب متوسط متوسط جٌد جٌد جٌد جٌد مقبول ضعٌف جٌد مقبول مها سالم سحٌلة 45

 5 مستفٌد مقبول 59.385 ناجح متوسط متوسط متوسط متوسط مقبول مقبول مقبول مقبول متوسط مقبول نور حٌدر عبد الكاظم 46

 5 مستفٌد مقبول 55.558 راسب مقبول متوسط متوسط متوسط مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول ضعٌف نور عطٌة عالوي 47

 4 مستفٌد مقبول 52.115 راسب مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول متوسط ضعٌف مقبول مقبول ضعٌف ودٌان فاضل عبد العباس 48

 0 غٌر مستفٌد ضعٌف 7.673 راسب ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف مقبول ضعٌف ضعٌف ضعٌف عذراء كرٌم جمٌل )تحمٌل صحة منتوجات( 49

 0 غٌر مستفٌد ضعٌف 7.808 راسب ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف مقبول ضعٌف ضعٌف ضعٌف غفران حٌدر منصور )تحمٌل صحة منتوجات( 50

 0 غٌر مستفٌد ضعٌف 7.673 راسب ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف مقبول عذراء كرٌم جمٌل )تحمٌل احٌاء مجهرٌة( 51

 0 غٌر مستفٌد ضعٌف 6.865 راسب ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف مقبول سجاد عبٌد عامر )تحمٌل احٌاء مجهرٌة( 52

 0 غٌر مستفٌد ضعٌف 7.135 راسب ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف مقبول عقٌل حٌاوي عبود )تحمٌل احٌاء مجهرٌة( 53

 

 الملخص النهائً -قسم الثروة الحٌوانٌة  -المرحلة الثانٌة  
            

 

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

           
 اسم الطالب ت

محاصٌل 
 علف

اقتصاد 
 زراعً

 الدرجة القرار التقدٌر المعدل النتٌجة 0 0 0 م.البان 8انكلٌزي وراثة 8حاسبات اسماك

 0 غٌر مستفٌد جٌد 78.917 ناجح ضعٌف ضعٌف ضعٌف جٌد جدا   جٌد جٌد متوسط امتٌاز متوسط جٌد احمد ساجت دٌنار 1

                 

 0 غٌر مستفٌد ضعٌف 0.000 راسب ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف احمد محمد مجٌد 3

 0 غٌر مستفٌد متوسط 67.528 ناجح ضعٌف ضعٌف ضعٌف جٌد جٌد مقبول متوسط متوسط جٌد متوسط اسماء محمد شالكة 4

 0 غٌر مستفٌد جٌد جدا   86.194 ناجح ضعٌف ضعٌف ضعٌف امتٌاز متوسط جٌد جدا   جٌد امتٌاز جٌد جدا   جٌد جدا   انمار حامد والً 5

 3 مستفٌد مقبول 51.861 راسب ضعٌف ضعٌف ضعٌف متوسط مقبول ضعٌف مقبول جٌد ضعٌف مقبول اٌاد صبٌح دوخً 6

                 

 2 مستفٌد مقبول 50.028 راسب ضعٌف ضعٌف ضعٌف متوسط متوسط ضعٌف مقبول مقبول ضعٌف ضعٌف بسمة حسٌن مكتوب 8

 جٌد متوسط بنٌن داهً خلف 9
جٌد 
 جدا  

 0 غٌر مستفٌد جٌد 73.361 ناجح ضعٌف ضعٌف ضعٌف جٌد جدا   متوسط متوسط متوسط

 جٌد جٌد تهانً جالب والً 10
جٌد 
 جدا  

 0 غٌر مستفٌد جٌد 74.222 ناجح ضعٌف ضعٌف ضعٌف جٌد متوسط متوسط متوسط

 0 غٌر مستفٌد متوسط 66.222 ناجح ضعٌف ضعٌف ضعٌف جٌد مقبول متوسط مقبول متوسط جٌد مقبول ثامر هادي راهً 11

                 

                 

 5 مستفٌد مقبول 53.167 ناجح ضعٌف ضعٌف ضعٌف مقبول متوسط مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول حسن كاظم فلٌح 14



 0 غٌر مستفٌد مقبول 51.361 راسب ضعٌف ضعٌف ضعٌف متوسط جٌد ضعٌف مقبول متوسط مقبول ضعٌف حسٌن حٌدر ارحٌم 15

 0 غٌر مستفٌد متوسط 63.639 ناجح ضعٌف ضعٌف ضعٌف جٌد متوسط مقبول متوسط جٌد مقبول متوسط حسٌن سعد غازي 16

                 

 1 مستفٌد مقبول 59.389 ناجح ضعٌف ضعٌف ضعٌف متوسط متوسط مقبول مقبول متوسط متوسط مقبول حنان حسٌن عالوي 18

 0 غٌر مستفٌد متوسط 64.889 ناجح ضعٌف ضعٌف ضعٌف جٌد متوسط مقبول متوسط جٌد متوسط جٌد حنٌن محمد منور 19

 متوسط متوسط حٌدر عبد الكاظم محٌسن 20
جٌد 
 جدا  

 0 غٌر مستفٌد متوسط 68.528 ناجح ضعٌف ضعٌف ضعٌف متوسط جٌد جدا   مقبول متوسط

 0 غٌر مستفٌد جٌد 70.917 ناجح ضعٌف ضعٌف ضعٌف جٌد جٌد متوسط مقبول جٌد جٌد متوسط زمن هادي كعودي 21

                 

 0 غٌر مستفٌد امتٌاز 91.250 ناجح ضعٌف ضعٌف ضعٌف جٌد جدا   جٌد جدا   امتٌاز امتٌاز امتٌاز جٌد جدا   امتٌاز زهراء حاكم حسن 23

 0 غٌر مستفٌد جٌد 72.250 ناجح ضعٌف ضعٌف ضعٌف جٌد جدا   جٌد جدا   متوسط جٌد جٌد متوسط متوسط زهراء حسن ناصر 24

 0 غٌر مستفٌد متوسط 63.861 ناجح ضعٌف ضعٌف ضعٌف متوسط متوسط مقبول مقبول جٌد متوسط متوسط زهراء حٌدر ناصر 25

 0 غٌر مستفٌد مقبول 57.222 ناجح ضعٌف ضعٌف ضعٌف متوسط متوسط مقبول مقبول مقبول متوسط مقبول زهراء رٌاض عبد االمٌر 26

 0 غٌر مستفٌد مقبول 56.333 ناجح ضعٌف ضعٌف ضعٌف متوسط متوسط مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول زهراء هادي حسٌن 27

                 

 0 غٌر مستفٌد متوسط 69.722 ناجح ضعٌف ضعٌف ضعٌف جٌد متوسط متوسط مقبول جٌد جٌد متوسط زٌنب عبد هللا صاحب 29

                 

 جٌد جٌد سماح جاسم كرٌم 31
جٌد 
 جدا  

 0 غٌر مستفٌد جٌد 74.583 ناجح ضعٌف ضعٌف ضعٌف جٌد جدا   متوسط متوسط متوسط

                 

                 

                 

 0 غٌر مستفٌد متوسط 62.417 راسب ضعٌف ضعٌف ضعٌف متوسط جٌد ضعٌف متوسط جٌد جٌد متوسط علً نعٌم غازي 35

 4 مستفٌد مقبول 56.083 ناجح ضعٌف ضعٌف ضعٌف مقبول متوسط مقبول متوسط متوسط مقبول مقبول علً هادي مرهج 36

 0 غٌر مستفٌد متوسط 63.278 ناجح ضعٌف ضعٌف ضعٌف متوسط متوسط مقبول مقبول جٌد متوسط متوسط غفران اسماعٌل ٌوسف 37

 0 غٌر مستفٌد متوسط 61.278 راسب ضعٌف ضعٌف ضعٌف جٌد متوسط ضعٌف متوسط جٌد متوسط مقبول فاضل كرٌم عطٌة 38

                 

 5 مستفٌد مقبول 59.083 ناجح ضعٌف ضعٌف ضعٌف مقبول مقبول مقبول مقبول جٌد متوسط مقبول محمد باسم حسن 40

 3 مستفٌد مقبول 54.750 راسب ضعٌف ضعٌف ضعٌف متوسط مقبول ضعٌف مقبول متوسط مقبول مقبول محمد عطٌة داخل 41

                 

 0 غٌر مستفٌد مقبول 55.694 راسب ضعٌف ضعٌف ضعٌف متوسط مقبول ضعٌف مقبول متوسط متوسط ضعٌف مضر محمد نهٌر 43



 

 

 0 غٌر مستفٌد ضعٌف 46.750 راسب ضعٌف ضعٌف ضعٌف مقبول متوسط مقبول ضعٌف مقبول مقبول ضعٌف منى محسن ناصر 44

 0 غٌر مستفٌد جٌد 74.722 ناجح ضعٌف ضعٌف ضعٌف جٌد جدا   متوسط جٌد متوسط جٌد جٌد جٌد مها سالم سحٌلة 45

 0 غٌر مستفٌد متوسط 67.444 ناجح ضعٌف ضعٌف ضعٌف جٌد جٌد مقبول متوسط جٌد متوسط متوسط نور حٌدر عبد الكاظم 46

 0 غٌر مستفٌد متوسط 66.306 ناجح ضعٌف ضعٌف ضعٌف جٌد جدا   متوسط مقبول مقبول جٌد متوسط متوسط نور عطٌة عالوي 47

 0 غٌر مستفٌد متوسط 63.000 ناجح ضعٌف ضعٌف ضعٌف متوسط مقبول مقبول متوسط متوسط متوسط متوسط ودٌان فاضل عبد العباس 48

 0 غٌر مستفٌد ضعٌف 0.000 راسب ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف عذراء كرٌم جمٌل )تحمٌل صحة منتوجات( 49

 0 غٌر مستفٌد ضعٌف 0.000 راسب ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف غفران حٌدر منصور )تحمٌل صحة منتوجات( 50

 0 غٌر مستفٌد ضعٌف 0.000 راسب ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف عذراء كرٌم جمٌل )تحمٌل احٌاء مجهرٌة( 51

 0 غٌر مستفٌد ضعٌف 0.000 راسب ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف سجاد عبٌد عامر )تحمٌل احٌاء مجهرٌة( 52

 0 غٌر مستفٌد ضعٌف 0.000 راسب ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف عقٌل حٌاوي عبود )تحمٌل احٌاء مجهرٌة( 53

 0 غٌر مستفٌد ضعٌف 0.000 راسب ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف سجاد عبٌد عامر)تحمٌل كٌمٌاء حٌوٌة( 54

 0 غٌر مستفٌد ضعٌف 0.000 راسب ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف حسٌن محمد محسن)تحمٌل كٌمٌاء حٌوٌة( 55

 0 غٌر مستفٌد مقبول 56.722 ناجح ضعٌف ضعٌف ضعٌف مقبول مقبول مقبول مقبول متوسط متوسط مقبول تبارك عبد الحسٌن 56

                 

 1 مستفٌد مقبول 59.361 ناجح ضعٌف ضعٌف ضعٌف متوسط متوسط مقبول مقبول متوسط جٌد مقبول صفاء فاهم عطشان 58

                 

                 

 0 غٌر مستفٌد ضعٌف 3.222 راسب ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف مقبول ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف (8حسٌن محمد حسن)تحمٌل انكلٌزي ك 61

                 

 0 غٌر مستفٌد ضعٌف 3.389 راسب ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف متوسط ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف (8شهالء جواد)تحمٌل انكلٌزي ك 63

 0 غٌر مستفٌد ضعٌف 2.833 راسب ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف مقبول ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف (8غفران حٌدر منصور)تحمٌل انكلٌزي ك 64

 0 غٌر مستفٌد ضعٌف 9.722 راسب ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف مقبول (8عقٌل حٌاوي عبود)تحمٌل محاصٌل علف ك 65


