
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية الزراعة –جامعة االنبار   

 قسم االنتاج الحيواني       

 نتائج الدور الثاني / المرحلة االولى

 كيمياء االسم
 تحليلية

 مساحة
 مستوية

 مبادئ
 ربةت 

 لغة
 1انكليزية

 مبادئ
 وقاية 

 حقوق
 االنسان

 كيمياء
 عضوية

 مبادئ
 احصاء

 مبادئ
 محاصيل

 م. طيور
 داجنة

 رياضيات
 حيوان
 عام

 لغة
 2انكليزية

  مقبول            امٌن كامل

           مقبول   انس رائد

 ضعٌف             اٌة محمد

  ضعٌف    مقبول     مقبول  ضعٌف بالل احمد داود

 ضعٌف      ضعٌف       بهاء الدٌن خلٌل

 مقبول مقبول       مقبول     حلٌمة علً

 متوسط             زٌنب جمال

     متوسط         سٌف خالد احمد

 مقبول ضعٌف    ضعٌف ضعٌف   ضعٌف    سٌف موسى

 حجبت النتيجة عبد هللا ادرٌس

 متوسط     متوسط ضعٌف       عز الدٌن علً

 ضعٌف ضعٌف  مقبول  متوسط ضعٌف   ضعٌف ضعٌف   عز الدٌن عباس

  ضعٌف            عمر عبد الكرٌم جمعة

 مقبول ضعٌف    مقبول ضعٌف       عمر حاتم خلف

  مقبول    متوسط       مقبول محمد احمد رشٌد

  مقبول            محمد شعبان عطٌة

 ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف  ضعٌف    ضعٌف محمد صالح خلف
      متوسط مقبول       محمد طارق 

  ضعٌف    مقبول        محمد محً

  ضعٌف    متوسط        معتز محمد ردٌنً

 جٌد جدا   جٌد      متوسط متوسط متوسط متوسط رانٌا خالص
 اللجنة االمتحانية

 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية الزراعة –جامعة االنبار   

 قسم االنتاج الحيواني       

 الثانيةنتائج الدور الثاني / المرحلة 

 االسم
 االحياء

 المجهرية
 م. علم
 االسماك

 الكيمياء
 الحيوية

االرشاد 
 الزراعي

 محاصيل وراثة
 علف

 تربية وانتاج
 االسماك

 مبادئ علم
 االلبان

حاسوب 
2 

 لغة
 انكليزية 

 المالحظات

 عبور لغة انكلٌزٌة )راسب( ضعٌف مقبول         اسامة زٌد خلف

 (مقبول) عبور لغة انكلٌزٌة     مقبول    مقبول  بكر عبد السالم

جاسم نصٌف جاسم محمد 
 سلطان

  متوسط  
 

      

  ضعٌف  ناجح قرار        حمزة نجم عبد هللا

 صهٌب خالد
  ضعٌف  

 
  ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف

راسب بالعبور )كٌمٌاء 
 عضوٌة + محاصٌل حقلٌة(

  مقبول       متوسط  مقبول عبد الرحمن دحام

  مقبول          الرحمن عادل عبد هللاعبد 

  متوسط          عبد الصمد خلف

   متوسط       ضعٌف  عبد الوهاب خلف

 علً هاشم مخلف
    

 مقبول
 مقبول    

عبور لغة انكلٌزٌة ربٌعً 
 )مقبول(

  ضعٌف          عمار مصلح

    ضعٌف       ضعٌف عمر صباح عبد الوهاب

 محمد حسٌن عباس
    

 
     

راسب بالعبور )م. وقاٌة 
 نبات(

  مقبول  مقبول     متوسط مقبول مقبول محمد حمٌد نده

        متوسط    محمد ٌوسف

  مقبول          مصدف نجٌب

  ضعٌف       ضعٌف متوسط مقبول ولٌد خالد عبد هللا
 

 اللجنة االمتحانية



 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية الزراعة –جامعة االنبار   

 قسم االنتاج الحيواني       

 نتائج الدور الثاني / المرحلة الثالثة

 فسلجة حيوان االسم
حشرات طبية 

 وبيطرية
بيئة وسلوك 

 حيواني
حليل تتصميم و

 تجارب
فسلجة طيور 

 داجنة
تكنولوجيا منتجات 

 الطيور الداجنة
تربية وتحسين 

 الحيوان
 المالحظات حاسوب

   مقبول   مقبول متوسط مقبول متوسط بالل عٌد صباح

  مقبول متوسط   مقبول مقبول  مقبول رنٌن خالد سوٌدان

         مقبول رٌام مجاهد

       مقبول   زٌاد جاسم فرحان

   مقبول   مقبول متوسط متوسط  عبد هللا خلٌف

   مقبول ضعٌف مقبول مقبول بقرار مقبول مقبول مقبول محمد سعود سوٌد

  مقبول     مقبول  مقبول هبه خلٌل ابراهٌم
 

  

 اللجنة االمتحانية        

 

 

 

 

 

 

 



 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية الزراعة –جامعة االنبار   

 قسم االنتاج الحيواني       

  نتائج الدور الثاني / المرحلة الرابعة

 انتاج لحوم االسم
 انتاج اغنام 

 وماعز
 ادارة وانتاج الطيور 

 الداجنة
 امراض الطيور

 الداجنة 
 انتاج الجاموس

 تربية وتحسين 
 الطيور الداجنة

 المالحظات

    مقبول ضعٌف مقبول مقبول براء شاكر محمود

     مقبول   حنان ناظم سلمان

     مقبول  مقبول علً تاجً حمود

   مقبول     فؤاد سالم دوالب

     مقبول   نصٌفمؤٌد بدري 

 قصواء عالء
     

تحمٌل لغة انكلٌزٌة  
 مقبول

  مقبول      وسام خضٌر 
 

 

 اللجنة االمتحانية        

 


