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مكمل
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منظمات نمو 

نباتٌة

لغة انكلٌزٌة 
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تربٌة نحل2نباتات زٌنة 2انتاج خضر 2فاكهة نفضٌة المالحظاتري وبزل

امراض نباتات 

بستنٌة
تربٌة نبات

نباتات طبٌة 

وعطرٌة
المالحظات

ناجحجٌدمتوسطجٌدمتوسطمتوسطجٌدمقبولجٌدجٌدمتوسطجٌد جداًمتوسطمقبولمتوسط

ناجحجٌد جداًمتوسطجٌدجٌد جداًجٌد جداًجٌدمتوسطجٌدجٌد جداًجٌد جداًأمتٌازمتوسطمتوسطجٌد جداً

مكملمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولجٌدضعٌفجٌدمقبولمتوسطمقبول

ناجحمتوسطمقبولمتوسطمتوسطجٌدمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسط

مقبول= فسلجة نباتمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولضعٌفمكملضعٌفمتوسطضعٌفمتوسطضعٌفمقبولضعٌف

ضعٌف= االدغال

متوسط= فسلجة نباتمقبولضعٌفمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبول= وراثة نباتضعٌفمقبولضعٌفجٌدمقبولضعٌفمقبول
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ناجحجٌدجٌد جداًمتوسطجٌد جداًجٌدمتوسطمتوسطجٌدجٌد جداًمتوسطأمتٌازجٌدجٌدجٌد

نـاجحةجٌدجٌدجٌدجٌدجٌدجٌدجٌد جداًجٌد جداًجٌد جداًأمتٌازأمتٌازمتوسطجٌدجٌد جداً

ناجحمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولجٌدمقبولمقبولمتوسط
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مكمل

نـاجحةجٌدمتوسطمتوسطجٌد جداًجٌدجٌدجٌدجٌدجٌد جداًمتوسطجٌد جداًمتوسطجٌدجٌد

مـكملةمقبولضعٌفمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولضعٌف= زراعة عضوٌةضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف

مـكملةمقبولمقبولضعٌفضعٌفمقبولمقبولمقبولمقبول= وراثة نباتمقبولمقبولضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌف

نـاجحةجٌد جداًجٌدجٌد جداًمقبولجٌدجٌد جداًجٌد جداًأمتٌازجٌدجٌد جداًأمتٌازجٌدجٌد جداًجٌد

مـكملةمتوسطمقبولمقبولضعٌفمقبولمتوسطمتوسطمتوسطجٌدمقبولأمتٌازمقبولمتوسطمقبول
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متوسط= امراض نباتجٌد جداًمتوسطجٌدمتوسطمتوسطمقبولجٌدمكملأمتٌازضعٌفمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبول

متوسط= نباتات طبٌة

جٌد= امراض نباتأمتٌازمقبولجٌدجٌد جداًمقبولمتوسطجٌدأمتٌازمقبولمقبولمقبولجٌدضعٌفمتوسط

مكمل

نـاجحةجٌد جداًجٌدجٌدجٌد جداًمتوسطجٌدأمتٌازجٌد جداًمتوسطمتوسطمتوسطجٌد جداًجٌدجٌد

نـاجحةأمتٌازجٌدجٌدجٌد جداًمتوسطمتوسطأمتٌازأمتٌازمتوسطجٌدجٌد جداًجٌد جداًجٌد جداًجٌد

نـاجحةجٌد جداًجٌدجٌدأمتٌازجٌدجٌد جداًأمتٌازجٌد جداًمتوسطجٌدمتوسطجٌدمتوسطجٌد

نـاجحةجٌد جداًمتوسطجٌدجٌد جداًجٌدجٌدأمتٌازأمتٌازمتوسطمتوسطجٌدجٌد جداًمتوسطجٌد جداً

مكملجٌد جداًضعٌفمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولأمتٌازمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولمتوسط

مقبول= امراض نباتجٌد جداًضعٌفمتوسطمقبولضعٌفمقبولمقبولجٌد جداًضعٌفمقبولمقبولمتوسطضعٌفضعٌف

مكمل

مكملجٌد جداًمقبولجٌدجٌدمقبولمقبولجٌدجٌد جداًضعٌفمتوسطمقبولجٌدضعٌفمقبول

نـاجحةجٌدجٌدجٌدجٌد جداًمتوسطمقبولأمتٌازجٌد جداًمتوسطجٌدمتوسطجٌد جداًمتوسطجٌد

نـاجحةجٌد جداًأمتٌازجٌدأمتٌازجٌدجٌدأمتٌازجٌد جداًمتوسطجٌدجٌدجٌد جداًجٌد جداًجٌد

نـاجحةجٌد جداًمتوسطجٌدمتوسطمقبولمقبولمتوسطجٌد جداًمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبول

مقبول= تربٌة نحلجٌد جداًضعٌفجٌدمقبولمقبولضعٌفمتوسطمكملجٌد جداًضعٌفمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌف
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مقبول= امراض نباتجٌد جداًمقبولجٌدمقبولمقبولضعٌفمقبولمتوسط= تصمٌم تجاربأمتٌازضعٌفمقبولمقبولمقبولضعٌفضعٌف

مكمل
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نـاجحةأمتٌازأمتٌازجٌد جداًأمتٌازجٌد جداًجٌد جداًأمتٌازأمتٌازجٌد جداًجٌد جداًجٌد جداًأمتٌازجٌد جداًأمتٌاز

مكملجٌدمقبولجٌدمتوسطمقبولمقبولجٌدجٌد جداًضعٌفمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبول

ناجحجٌد جداًجٌدجٌد جداًأمتٌازجٌدجٌدجٌد جداًجٌد جداًجٌدمتوسطجٌدجٌد جداًمتوسطجٌد

متوسط= امراض نباتجٌد جداًمقبولجٌدمتوسطضعٌفمقبولجٌدأمتٌازمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولمقبول

مكمل

نـاجحةجٌد جداًمتوسطجٌدمتوسطمتوسطمقبولجٌدجٌد جداًمقبولجٌدمتوسطجٌد جداًمقبولمتوسط

مكملجٌد جداًمتوسطجٌدجٌد جداًمتوسطمتوسطمتوسطجٌد جداًضعٌفمتوسطمقبولمتوسطمقبولمتوسط

مكملجٌدمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطجٌد جداًضعٌفمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبول

جٌد= امراض نباتجٌدمقبولجٌدمتوسطمقبولمقبولمتوسطجٌد جداًضعٌفمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبول

مكمل
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مقبول= نباتات طبٌة
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نـاجحةجٌد جداًمتوسطجٌدجٌدمتوسطمتوسطجٌدجٌد جداًمقبولمتوسطمتوسطجٌدمتوسطجٌد

متوسط= امراض نباتجٌدضعٌفمتوسطمقبولضعٌفضعٌفمقبولجٌد جداًضعٌفمقبولضعٌفمتوسطضعٌفضعٌف

مكمل

مكملجٌد جداًمقبولجٌدمتوسطمتوسطمقبولمتوسطجٌد جداًضعٌفمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبول

مكملجٌد جداًمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولجٌدجٌد جداًضعٌفمقبولمقبولمتوسطضعٌفضعٌف
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وسام احمد عبد جدٌع

ٌاسٌن محمد شهاب
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2018- 2017المرحلة الرابعة للعام الدراسً 

اللجنة االمتحانٌة فً قسم البستنة وهندسة الحدائق

الى الطلبة المشمولٌن بالقرار لتغٌٌر حالة الطالب من مكمل الى ناجح او لتقلٌل عدد دروس الرسوب (خمسة درجات)تم اضافة درجات القرار : مالحظة مهمة 



االسمت
مكائن وآالت 

زراعٌة
مساحة

مبادئ 

صناعات غذائٌة
نبات عامرٌاضٌات
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لغة انكلٌزٌة 
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مبادئ اقتصاد 

زراعً

تطبٌقات فً 

2الحاسوب
المالحظات

متوسطجٌدضعٌفجٌدمقبولجٌدمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولضعٌفمقبولمقبولضعٌفضعٌف

مقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمتوسطضعٌفمتوسطمقبولمقبولضعٌفضعٌفمتوسطمقبولضعٌفضعٌف

جٌدمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولجٌد جداجٌدمتوسطمقبولضعٌفمقبولمتوسطمتوسطمتوسط

ضعٌفمقبولضعٌفمقبولمقبولجٌدضعٌفمقبولضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفمتوسطضعٌفضعٌف

مقبولمقبولضعٌفمقبولضعٌفمتوسطمقبولمتوسطضعٌفمقبولضعٌفضعٌفمقبولمتوسطضعٌفضعٌف

جٌد جداًمتوسطجٌدمتوسطمقبولجٌدمقبولجٌد جداجٌدجٌد جداًمقبولمقبولجٌدمتوسطمقبولمتوسط

مقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمتوسطضعٌفمتوسطمتوسطجٌدضعٌفمقبولمقبولمقبولضعٌفمقبول

مقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولجٌدمقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفمقبول

مقبولجٌدجٌدمقبولضعٌفجٌدمقبولجٌدمقبولمقبولضعٌفمقبولضعٌفمتوسطمقبولمقبول

متوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسطجٌد جداًمقبولجٌدمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول

مقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفمتوسطمقبولجٌدمقبولمتوسطضعٌفمقبولمقبولمقبولضعٌفمقبول

متوسطجٌدجٌدجٌدمتوسطجٌد جداًمقبولجٌدمتوسطجٌدمقبولضعٌفمتوسطمتوسطمقبولمقبول

ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمتوسطمقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌف

ضعٌفمتوسطمتوسطمقبولمقبولمتوسطضعٌفمتوسطضعٌفمقبولضعٌفضعٌفمتوسطمقبولضعٌفضعٌف

متوسطمتوسطجٌدجٌدمقبولجٌدمقبولجٌدمتوسطجٌدمتوسطمقبولجٌد جداًجٌدجٌد جداًمقبول

جٌدجٌدجٌدجٌدمتوسطجٌدمتوسطجٌدمتوسطمتوسطمقبولمقبولجٌد جداًجٌدجٌدجٌد

متوسطمتوسطجٌدمتوسطمتوسطمتوسطمقبولجٌدمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولضعٌف

جٌد جداًأمتٌازجٌدجٌدجٌدأمتٌازجٌدامتٌازجٌدجٌد جداًجٌدجٌد جداًجٌدأمتٌازجٌدجٌد

مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجٌدضعٌفجٌدمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفمقبولمقبولضعٌفمقبول

ضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفجٌد جدامتوسطمتوسطضعٌفضعٌفمقبولمتوسطمقبولضعٌف
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طارق فلٌح فرحان ٌاسٌن

طاهر عبود حسٌن

طٌف سالم جالً

ابتهال محمد عواد حسٌن

احمد جبار نعمه امٌن

احمد سعدي مشعل رحٌبً

احمد محمد صالح محمد

احمد هادي حمد جاسم

اكرم محمد روضان محٌسن

اٌمن جسام محمد عبٌد

اٌهاب حمٌد احمد مطر

بالل عماد عبد محمد

ثامر عبد هللا سهر دغموث

حسٌن علً سالم عبد

خالد رشٌد مشوح علٌج

خضٌر عباس خضٌر عرسان

رسول غازي فٌصل فرحان

رعد مصلح خلف

سفٌان نوري نومان محمد

صفاء منصور عبد الكرٌم

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

2

3

4

5

6



االسمت
مكائن وآالت 

زراعٌة
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محاصٌل حقلٌة
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1تخصصٌة
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مبادئ اقتصاد 

زراعً

تطبٌقات فً 

2الحاسوب
المالحظات

متوسطجٌدجٌدجٌدمتوسطجٌد جداًمتوسطجٌدمقبولمتوسطمقبولمقبولجٌدمقبولجٌدمقبول

جٌدمتوسطجٌدمقبولمتوسطمتوسطمقبولجٌدمتوسطمتوسطضعٌفضعٌفمقبولمتوسطضعٌفجٌد

جٌدجٌد جداًمتوسطمتوسطمقبولجٌد جداًمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولجٌدضعٌفمتوسطمقبولضعٌف

مقبولمتوسطجٌدمتوسطضعٌفمقبولضعٌفمتوسطمقبولمتوسطمقبولضعٌفجٌدمقبولمقبولمقبول

جٌدجٌدجٌدمتوسطمتوسطجٌد جداًمتوسطجٌدجٌد جداجٌدمتوسطجٌد جداًجٌدجٌدمتوسطمتوسط

مقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولجٌد جداًمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولجٌدمتوسطمتوسطمقبولمقبول

مقبولمقبولجٌدمقبولمقبولجٌدضعٌفمتوسطمتوسطضعٌفمقبولمقبولضعٌفمتوسطضعٌفمقبول

مقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولضعٌفضعٌفمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌف

مقبولجٌدجٌدمتوسطمقبولجٌدضعٌفمتوسطمتوسطمقبولمقبولضعٌفمتوسطجٌدضعٌفمقبول

ضعٌفمقبولمقبولضعٌفضعٌفمتوسطضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفمقبول

متوسطجٌد جداًمقبولجٌدجٌدأمتٌازمتوسطجٌد جدامتوسطمتوسطمقبولمقبولضعٌفمتوسطمقبولمقبول

جٌدمتوسطمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولجٌدمتوسطمتوسطمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولضعٌف

ضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف

جٌد جداًجٌدجٌد جداًمتوسطمتوسطجٌد جداًمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولضعٌف

ضعٌفمقبولضعٌفمقبولضعٌفمتوسطمقبولمتوسطضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف

ضعٌفجٌدمقبولمتوسطمقبولجٌدضعٌفمقبولضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌف

جٌدمتوسطمتوسطمقبولمتوسطجٌد جداًمقبولمتوسطجٌدجٌد جداًمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولضعٌف

جٌدجٌدمقبولجٌدمتوسطجٌدمقبولجٌدجٌدمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطجٌدمقبول

جٌد جداًجٌد جداًجٌد جداًجٌد جداًجٌد جداًجٌد جداًمتوسطمتوسطجٌد جداأمتٌازمتوسطمتوسطأمتٌازجٌدجٌدجٌد
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مساحة

مبادئ 

صناعات غذائٌة
نبات عامرٌاضٌات

مبادئ 

محاصٌل حقلٌة

لغة انكلٌزٌة 

1تخصصٌة

تطبٌقات فً 

1الحاسوب

حقوق انسان 

وحرٌات عامة
المالحظات

مبادئ علم 

التربة

مبادئ انتاج 

حٌوانً
رسم هندسًاحصاءكٌمٌاء عضوٌة

مبادئ اقتصاد 

زراعً

تطبٌقات فً 

2الحاسوب
المالحظات

مقبولمقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولضعٌفجٌدمقبولمقبولضعٌفضعٌفمقبولمقبولضعٌفضعٌف

جٌدجٌد جداًجٌد جداًجٌدمتوسطجٌد جداًمتوسطجٌد جداجٌدمتوسطمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبول

مقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌفمتوسطضعٌفجٌدمقبولمتوسطضعٌفضعٌفمقبولمقبولمقبولضعٌف

ضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفمتوسطمقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌف

أمتٌازأمتٌازجٌدأمتٌازجٌد جداًجٌد جداًمتوسطمتوسطجٌدجٌد جداًجٌدمتوسطمقبولجٌد جداًمتوسطمقبول

مقبولمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطجٌد جداًضعٌفجٌدمتوسطمتوسطضعٌفمقبولمقبولمتوسطضعٌفضعٌف

متوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولجٌد جدامقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌفمقبولمقبولمقبول

متوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولجٌدضعٌفجٌد جدامتوسطمتوسطضعٌفضعٌفمقبولجٌدضعٌفضعٌف

ضعٌفضعٌفجٌدمقبولضعٌفمقبولضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌف

جٌدجٌدجٌدجٌد جداًمتوسطجٌد جداًمتوسطجٌدمتوسطجٌدمقبولمقبولأمتٌازجٌدجٌد جداًضعٌف

جٌدمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطجٌد جداًمقبولجٌد جدامقبولمتوسطضعٌفضعٌفمتوسطمتوسطمتوسطمقبول

الى الطلبة المشمولٌن بالقرار لتغٌٌر حالة الطالب من مكمل الى ناجح او لتقلٌل عدد دروس الرسوب (خمسة درجات)تم اضافة درجات القرار : مالحظة مهمة 
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