
 جامعة االنبار  / كلٌة الزراعة  / قسم وقاٌة النبات
 الدور االول   7102 – 7102للعام الدراسً   نتائج الفصل الربٌعً

 اللجنة االمتحانٌة / قسم وقاٌة النبات 

 المرحلة االولى 

 

 

 

 نبات عام االسم  ت
كٌمٌاء ال 
 عضوٌة

حشرات 
 7عامة 

مبادئ 
 تربة

تطبٌقات فً 
 7الحاسوب 

 رٌاضٌات
 المالحظات 

 احمد رعد احمد حسون 1
 حجب       

       

 احمد عماد بردان حمدان 2
 حجب      

       

 افراح مطر جاسم حسٌن 3
  جٌد جٌد جدا   جٌد جٌد متوسط متوسط

       

 اٌاد احمد حمٌد محل 4
  جٌد جٌد مقبول مقبول متوسط مقبول

       

 اٌة علً احمد مهٌدي 5
  جٌد جدا   جٌد مقبول ضعٌف مقبول ضعٌف

       

 اٌالف حمٌد عبد هللا حمادي 6
  جٌد متوسط مقبول مقبول متوسط جٌد

       

 بهاء الدٌن موعد جاعد مناع 7
  جٌد جدا   جدا  جٌد  جٌد متوسط متوسط جٌد

       

 تٌسٌر سعدون عفرٌت رزٌك 8
 حجب      

       

 حسن عدنان احمد عبد 9
  ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف

       

 دعاء مجٌد حمٌد خابور 10
  جٌد جدا   جٌد متوسط متوسط جٌد جٌد

       

 روٌدة محمد خمٌس هدٌب 11
  جدا  جٌد  جٌد متوسط جٌد جٌد متوسط

       

 سارة علً سلوم صالح 12
  جٌد جدا   جٌد جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا  

       



 جامعة االنبار  / كلٌة الزراعة  / قسم وقاٌة النبات
 الدور االول   7102 – 7102للعام الدراسً   نتائج الفصل الربٌعً

 اللجنة االمتحانٌة / قسم وقاٌة النبات 

 

 

 

 نبات عام االسم  ت
كٌمٌاء ال 
 عضوٌة

حشرات 
 7عامة 

 مبادئ تربة
تطبٌقات فً 
 7الحاسوب 

 رٌاضٌات
 المالحظات 

 سحر محمد حمد سلٌمان 13
  متوسط متوسط ضعٌف ضعٌف مقبول جٌد

       

 شهد عادل زٌدان خلف 14
  جٌد جدا   جٌد جٌد مقبول جٌد متوسط

       

 ضحى محمد حماد خلف 15
  جٌد متوسط متوسط مقبول مقبول جٌد

       

 عبد المجٌد ٌوسف خمٌس حسٌن 16
  متوسط متوسط مقبول مقبول مقبول مقبول

       

 الملك مخلف عبد الهاديعثمان عبد  17
 حجب      

       

 علً احمد جوٌر خلٌفة 18
  متوسط متوسط متوسط مقبول متوسط متوسط

       

 عمار ٌاسر عبد الكرٌم مطر 19
 حجب      

       

 عمر حافظ ناٌف جلعوط 20
 حجب      

       

 عمر مخلف مجبل حمد 21
  متوسط جٌد مقبول مقبول ضعٌف ضعٌف

       

 فاطمة سمٌر خطاب ردٌف 22
  جٌد جدا   جٌد جٌد جٌد متوسط جٌد

       

 فؤاد راسم احمد شحذة 23
  جٌد جدا   متوسط متوسط متوسط مقبول متوسط

       

 محمد باسم محمد صبار 24
  جٌد جدا   متوسط مقبول مقبول مقبول مقبول

       



 جامعة االنبار  / كلٌة الزراعة  / قسم وقاٌة النبات
 الدور االول   7102 – 7102للعام الدراسً   نتائج الفصل الربٌعً

 اللجنة االمتحانٌة / قسم وقاٌة النبات 

 

 

 

 

 نبات عام االسم  ت
كٌمٌاء ال 
 عضوٌة

حشرات 
 7عامة 

 مبادئ تربة
تطبٌقات فً 
 7الحاسوب 

 المالحظات  رٌاضٌات

 محمد جاسم محمد علً 25
 حجب      

       

 محمد عبد السالم شهاب احمد 26
 حجب      

       

 مصطفى نصٌر حمد حسن 27
 حجب      

       

 نداء عبد المجٌد محمد حشاش 28
  جٌد جدا   جٌد جٌد جٌد متوسط جٌد جدا  

       

 ندى علً حمود صالح 29
  جٌد جدا   جٌد جٌد جٌد مقبول متوسط

       

 نصر علً خلف 30
  جٌد جدا   جٌد متوسط متوسط متوسط مقبول

       

 نمٌر طالل محمد عبد هللا 31
  متوسط متوسط مقبول مقبول ضعٌف مقبول

       

 مطلب خلفنور مبدر  32
  جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جٌد متوسط

       

 نور الدٌن صبار عبد عكلة 33
  جٌد متوسط مقبول متوسط مقبول مقبول

       

  
       

       

  
       

       

  
       

       



 جامعة االنبار  / كلٌة الزراعة  / قسم وقاٌة النبات
 الدور االول   7102 – 7102للعام الدراسً   نتائج الفصل الربٌعً

 اللجنة االمتحانٌة / قسم وقاٌة النبات 

 المرحلة الثانٌة 

 االسم  ت
تطبٌقات فً 
 4الحاسوب 

حشرات 
طبٌة 
 وبٌطرٌة

محاصٌل 
 حقلٌة

تصنٌف 
 حشرات

تغذٌة 
 نبات

كٌمٌاء 
 تحلٌلٌة

حرٌة 
 ودٌمقراطٌة

 المالحظات  الغة العربٌة

 جعفر مالك باقر جواد 1
 حجب        

         

 حذٌفة أمجد عبدالقادر فلٌح 2
 حجب        

         

 خلٌل خالد ابراهٌم عبد 3
  جٌد متوسط جٌد متوسط مقبول مقبول مقبول جٌد

         

 دعاء محمد مجباس حسٌن 4
  أمتٌاز أمتٌاز جٌد مقبول متوسط متوسط متوسط جٌد جدا  

         

 رٌام فواز حمود احمد 5
  جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جٌد متوسط مقبول متوسط

         

 شهباء علً مخلف محل 6
  جٌد جدا   أمتٌاز أمتٌاز جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   متوسط جٌد جدا  

         

 صابرٌن علً متعب سعود 7
  جٌد متوسط متوسط متوسط متوسط متوسط ضعٌف مقبول

         

 صابرٌن منفً عفتان ٌاسٌن 8
 حجب        

         

 طٌبة علوان ذٌاب حاٌف 9
 حجب        

         

 عائشة سعدون فالح راضً 10
  جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   متوسط جٌد جدا   جٌد مقبول جدا  جٌد 

         

 عبدالملك مروان لطٌف محمد 11
  جٌد جٌد جٌد متوسط متوسط متوسط مقبول متوسط

         

 عالء سعد ذنون نجرس 12
  جٌد جٌد جدا   متوسط متوسط متوسط مقبول مقبول جٌد

         



 جامعة االنبار  / كلٌة الزراعة  / قسم وقاٌة النبات
 الدور االول   7102 – 7102للعام الدراسً   نتائج الفصل الربٌعً

 اللجنة االمتحانٌة / قسم وقاٌة النبات 

 المرحلة الثانٌة 

 االسم  ت
تطبٌقات فً 
 4الحاسوب 

حشرات 
طبٌة 
 وبٌطرٌة

محاصٌل 
 حقلٌة

تصنٌف 
 حشرات

 تغذٌة نبات
كٌمٌاء 
 تحلٌلٌة

حرٌة 
 ودٌمقراطٌة

 المالحظات  الغة العربٌة

 علً بسام عبدالواحد عبدالجلٌل 13
  جٌد جٌد متوسط ضعٌف متوسط ضعٌف ضعٌف مقبول

         

 علً ناظم عارف علً 14
 حجب        

         

 عمار نوري دلٌمً حمٌد 15
 حجب         

         

 عمار ٌاسر عبود ٌعقوب 16
 حجب        

         

 عمر بهاء احمد ابراهٌم 17
  جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد مقبول مقبول مقبول متوسط متوسط

         

 محمد عوض عبد بدر 18
  جٌد جٌد جدا   جٌد جدا   جدا  جٌد  مقبول متوسط متوسط جٌد

         

 مصعب محمد تركً حمادي 19
  جٌد جٌد متوسط مقبول جٌد مقبول مقبول متوسط

         

 منهل عبد الجلٌل حمٌد طرفه 20
  !VALUE! #VALUE! #VALUE# ضعٌف متوسط مقبول مسنوفً جٌد

         

 مهند باسم حسن علوان 21
 حجب        

         

 مهند عادل ابراهٌم محمد 22
         

 حجب        

 مٌساء شاكر سرحان حمادي 23
  جٌد جدا   جٌد جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جٌد جٌد جٌد

         

 نورا ماجد عبد خضر 24
  أمتٌاز أمتٌاز أمتٌاز أمتٌاز أمتٌاز أمتٌاز امتٌاز أمتٌاز

         



 جامعة االنبار  / كلٌة الزراعة  / قسم وقاٌة النبات
 الدور االول   7102 – 7102للعام الدراسً   نتائج الفصل الربٌعً

 اللجنة االمتحانٌة / قسم وقاٌة النبات 

 المرحلة الثالثة 

 

 تربٌة نبات االسم  ت
امراض 
 نبات

 7فطرٌات  تربٌة نحل
دٌدان 
 ثعبانٌة

تقانات 
 احٌائٌة

ادغال وطرق 
 مكافحتها

تطبٌقات فً 
 4الحاسوب 

 

 اثٌر جمال عبدهللا محمد 1
  ضعٌف  ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف

         

 احمد انور عبد الرزاق اٌوب 2
 حجب        

         

 جاسم عواد فنوصاحمد  3
 حجب        

         

 احمد ناجح فٌصل احمد 4
 حجب        

         

 احمد ناصر ناصح احمد 5
 حجب        

         

 ازاد طالب حسٌن أسد 6
  ضعٌف  ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف

         

 اسراء عادل باشا عباس 7
  متوسط مقبول ضعٌف مقبول مقبول متوسط مقبول مقبول

         

 اسوان صعب حسٌن عبد 8
  جٌد مقبول متوسط متوسط مقبول مقبول مقبول متوسط

         

 انتصار حمٌد عبد تركً 9
  جٌد جٌد جٌد متوسط متوسط متوسط جٌد جٌد جدا  

         

 اٌالف محمود عبد الباقً عبدالكرٌم 10
 حجب        

         

 بشرى موفق عاٌش حسٌن 11
  متوسط مقبول مقبول متوسط مقبول متوسط مقبول مقبول

         

 حسٌن عبدالرحٌم محمد عبد 12
  متوسط مقبول متوسط متوسط متوسط متوسط ضعٌف متوسط

         



 جامعة االنبار  / كلٌة الزراعة  / قسم وقاٌة النبات
 الدور االول   7102 – 7102للعام الدراسً   نتائج الفصل الربٌعً

 اللجنة االمتحانٌة / قسم وقاٌة النبات 

 المرحلة الثالثة 

 

 تربٌة نبات االسم  ت
امراض 
 نبات

 7فطرٌات  تربٌة نحل
دٌدان 
 ثعبانٌة

تقانات 
 احٌائٌة

ادغال وطرق 
 مكافحتها

تطبٌقات فً 
 4الحاسوب 

 المالحظات

 خالد ابراهٌم عفن عبدهللا 13
 حجب        

         

 خالد ولٌد طراد مشهد 14
 حجب        

         

 رامً نصٌر مالك فلٌح 15
  متوسط مقبول متوسط مقبول ضعٌف ضعٌف ضعٌف مقبول

         

 رواء علً رٌحان خلٌو 16
  جٌد جدا   جٌد متوسط جٌد جٌد جٌد جدا   متوسط متوسط

         

 سجى ولٌد عاشور حسٌن 17
  جٌد جدا   مقبول جٌد متوسط مقبول مقبول مقبول متوسط

         

 سالم فٌصل احمد حجالن 18
  متوسط ضعٌف مقبول ضعٌف ضعٌف متوسط ضعٌف مقبول

         

 صباح بركات حمٌدان خلف 19
  متوسط مقبول ضعٌف ضعٌف ضعٌف متوسط ضعٌف ضعٌف

         

 صباح نوري سعٌد  محمود 20
 حجب        

         

 ظٌف كطاع درٌدح سعٌد 21
  جٌد جدا   جٌد جٌد جدا   متوسط متوسط جٌد جدا   جٌد جٌد جدا  

         

 عبدالناصر جاسم محمد ذٌاب 22
  متوسط مقبول متوسط مقبول مقبول مقبول ضعٌف متوسط

         

 عثمان حسنً محمد معتاد 23
  جٌد متوسط متوسط متوسط مقبول جٌد متوسط متوسط

         

 علً مناع نواف محمد 24
 المالحظات         

         



 جامعة االنبار  / كلٌة الزراعة  / قسم وقاٌة النبات
 الدور االول   7102 – 7102للعام الدراسً   نتائج الفصل الربٌعً

 اللجنة االمتحانٌة / قسم وقاٌة النبات 

 المرحلة الثالثة 

 

 تربٌة نبات االسم  ت
امراض 
 نبات

 دٌدان ثعبانٌة 7فطرٌات  تربٌة نحل
تقانات 
 احٌائٌة

ادغال وطرق 
 مكافحتها

تطبٌقات فً 
 4الحاسوب 

 المالحظات

 عمر حسٌن فاضل حسٌن 25
  متوسط ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف مقبول ضعٌف ضعٌف

         

 عمر خلٌل صباح عشان 26
 حجب        

         

 عمر سمٌر كواد صالح 27
 حجب        

         

 عمر عماد دحام حمادي 28
  مقبول متوسط مقبول متوسط مقبول متوسط مقبول مقبول

         

 غٌث عادل عبدالحمٌد بدٌوي 29
  جٌد جٌد جٌد جدا   متوسط مقبول جٌد متوسط متوسط

         

 قبس حمٌد عبد احمد 30
 حجب        

         

 محمد رشٌد محمد خضر 31
 حجب        

         

 محمد سامً حمد مخٌلف 32
  جٌد متوسط جٌد مقبول مقبول متوسط مقبول جٌد

         

 محمد محمود عبدالجبار عبدالغفور 33
  جٌد مقبول متوسط مقبول متوسط جٌد ضعٌف مقبول

         

 محمود خضر صلٌبً عباس 34
 حجب        

         

 هللا مروة علً حسٌن على 35
  متوسط ضعٌف متوسط مقبول ضعٌف مقبول ضعٌف مقبول

         

 مصطفى سعد رشٌد عبود 36
  ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف

         



 جامعة االنبار  / كلٌة الزراعة  / قسم وقاٌة النبات
 الدور االول   7102 – 7102للعام الدراسً   نتائج الفصل الربٌعً

 اللجنة االمتحانٌة / قسم وقاٌة النبات 

 المرحلة الثالثة 

 

 تربٌة نبات االسم  ت
امراض 
 نبات

 تقانات احٌائٌة دٌدان ثعبانٌة 7فطرٌات  تربٌة نحل
ادغال وطرق 
 مكافحتها

تطبٌقات فً 
 4الحاسوب 

 المالحظات

 هند عبد محمد داموك 41
  جٌد جٌد جٌد جٌد جٌد جدا   جٌد جٌد متوسط

         

 والء فوزي مطلك حمادي 42
  جٌد مقبول متوسط مقبول متوسط مقبول مقبول متوسط

         

  
         

         

  
         

         

  
         

         

  
         

         

  
         

         

  
         

         

  
         

         

  
         

         

  
         

         

  
         

         



 جامعة االنبار  / كلٌة الزراعة  / قسم وقاٌة النبات
 الدور االول   7102 – 7102للعام الدراسً   نتائج الفصل الربٌعً

 اللجنة االمتحانٌة / قسم وقاٌة النبات 

 المرحلة الرابعة 

 

 حلم زراعً االسم  ت
امراض 
 فاكهة

 فاٌروسات
حشرات 
 محاصٌل

حشرات 
 بساتٌن

 إدترة متكاملة
حلقات 
 دراسٌة

 المالحظات مشروع بحث

 ابراهٌم جبٌر ناٌف رزٌك     1
 حجب        

         

 ابراهٌم عودة ابراهٌم مصطفى 2
 حجب        

         

 ابراهٌم صالح حرحوش محمود 3
 حجب        

         

 احمد رباح طباش علً 4
  أمتٌاز جٌد متوسط مقبول مقبول متوسط مقبول مقبول

         

 احمد فاٌق حمد عبٌد  5
 حجب        

         

 اسٌل حماد مخلف خلٌفة 6
 حجب        

         

 انس جمٌل اٌراهٌم محمد 7
  جٌد جٌد جدا مقبول مقبول متوسط جٌد مقبول متوسط

         

 اٌمان ولٌد محمد حسن 8
 حجب        

         

 حسام محمد رٌسم خضٌر 9
 حجب        

         

 حمٌد احمد عناد عبد 10
  أمتٌاز امتٌاز جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   أمتٌاز جٌد جدا  

         

 دانٌة عامر حكمت عبدالرزاق 11
 حجب        

         

 رامً عادل كنوش حمادي 12
  جٌد جٌد جدا ضعٌف مقبول ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف

         



 جامعة االنبار  / كلٌة الزراعة  / قسم وقاٌة النبات
 الدور االول   7102 – 7102للعام الدراسً   نتائج الفصل الربٌعً

 اللجنة االمتحانٌة / قسم وقاٌة النبات 

 المرحلة الرابعة 

 

 حلم زراعً االسم  ت
امراض 
 فاكهة

 فاٌروسات
حشرات 
 محاصٌل

حشرات 
 بساتٌن

 إدترة متكاملة
حلقات 
 دراسٌة

 المالحظات مشروع بحث

 رؤى سامً عبٌد احمد 13
 حجب        

         

 سارة نوري خلٌفة محٌسن 14
 حجب        

         

 شٌماء حسن عالوي عبدهللا 15
 حجب        

         

 عبد هللا عبد الواحد عبد هللا محمد 16
 حجب        

         

 عبدالعزٌز عامج حسون ركاض 17
 حجب        

         

 عبدالقادر عبدالرزاق محمد عواد 18
 حجب        

         

 كامل عبدهللا الطٌفعبدهللا  19
 حجب        

         

 عذراء عبدالرزاق عارف علً 20
 حجب        

         

 علً باسل عبد جابر 21
 حجب        

         

 عماد عذال فهد ظاهر 22
  جٌد جٌد مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول

         

 محمود غالً حمد حسن 23
 حجب        

         

 مروة صباح حمٌد عباس 24
         

 حجب        



 جامعة االنبار  / كلٌة الزراعة  / قسم وقاٌة النبات
 الدور االول   7102 – 7102للعام الدراسً   نتائج الفصل الربٌعً

 اللجنة االمتحانٌة / قسم وقاٌة النبات 

 المرحلة الرابعة 

 

 حلم زراعً االسم  ت
امراض 
 فاكهة

 فاٌروسات
حشرات 
 محاصٌل

حشرات 
 بساتٌن

 إدترة متكاملة
حلقات 
 دراسٌة

 المالحظات مشروع بحث

 مرٌم بشٌر مهدي ألطٌف 25
 حجب        

         

 ساٌر عامج مصطفى مهدي 26
 حجب        

         

 مقداد ابراهٌم حمد غفٌر 27
 حجب        

         

 مً احمد علً روضان 28
 حجب        

         

29 
هالة عبدالكرٌم عبداللطٌف 

 عبدالرزاق
 حجب        

         

 هدى احمد خلٌف محمد 30
 حجب        

         

 عبدالرحمن ابراهٌم موسىولٌد  31
 حجب        

         

 ٌاسمٌن طه روكان طه 32
  جٌد جٌد جدا متوسط متوسط مقبول مقبول متوسط متوسط

         

 ٌوسف احمد جلٌل احمد 33
 حجب        

         

 ٌونس احمد علً صالح 34
 حجب        

         

  
         

         

  
         

         



 جامعة االنبار  / كلٌة الزراعة  / قسم وقاٌة النبات
 الدور االول   7102 – 7102للعام الدراسً   نتائج الفصل الربٌعً

 اللجنة االمتحانٌة / قسم وقاٌة النبات 

 للفصل الربٌعً لجمٌع المراحل نتائج العبور 

 نتٌجة العبور  المواد المكمل بها الطالب  المواد الناجح بها الطالب  اسم الطالب  ت

 ناجح  كٌمٌاء ال عضوٌة  عالء سعد ذنون  0

 ناجح  0لغة انكلٌزٌة  مهند عادل  7

 ناجح  محاصٌل حقلٌة + تصنٌف نبات + كٌمٌاء تحلٌلٌة  محمد مطر  3

 ناجح  4لغة انكلٌزٌة  سالم فٌصل  4

 ناجح  كٌمٌاء تحلٌلٌة  مهند جاسم  5

 ناجحة  + امراض نبات  7فطرٌات  مً احمد  6

 مكملة  7فطرٌات  تربٌة نحل  دانٌا عامر  2

 ناجح  7فطرٌات  عبد العزٌز عامج  2

 ناجحة  امراض نبات  مرٌم بشٌر  9

 ناجحة  تربٌة نبات  ن طه ٌاسمٌ 01

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة االنبار  / كلٌة الزراعة  / قسم وقاٌة النبات
 الدور االول   7102 – 7102للعام الدراسً   نتائج الفصل الربٌعً

 اللجنة االمتحانٌة / قسم وقاٌة النبات 

 7102 – 7102الطلبة المستفٌدٌن من درجات القرار للعام الدراسً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 المرحلة االول 
 ت اسم الطالب  المادة

 0 احمد رعد احمد  حشرات ربٌعً  حشرات خرٌفً 

 7 اٌة علً احمد  مبادئ تربة  حاسوب 

 3 دعاء مجٌد حمٌد  مبادئ بستنة 

 4 ضحى محمد حماد  مبادئ بستنة  

 5 عثمان عبد الملك مخلف  كٌمٌاء ال عضوٌة  

 6 علً احمد جوٌر  حشرات خرٌفً  

 2 فاطمة سمٌر خطاب  لغة انكلٌزٌة  

 2 محمد جاسم محمد حشرات خرٌفً  

 9 محمد عبد السالم شهاب  حقوق انسان  

 01 مصطفى نصٌر حمد  حشرات خرٌفً  اقتصاد زراعً 

 00 نمٌر طالل محمد  حشرات ربٌعً  مبادئ تربة



 جامعة االنبار  / كلٌة الزراعة  / قسم وقاٌة النبات
 الدور االول   7102 – 7102للعام الدراسً   نتائج الفصل الربٌعً

 اللجنة االمتحانٌة / قسم وقاٌة النبات 

 المرحلة الثانٌة 
 ت اسم الطالب  المادة 

 0 جعفر مالك باقر  تغذٌة نبات  

 7 مهند عادل ابراهٌم  احٌاء مجهرٌة  

 3 عالء سعد ذنون  كٌمٌاء العضوٌة  

 4 خلٌل خالد ابراهٌم  مكائن ومعدات مكافحة  

 5 صابرٌن علً متعب  احصاء  

 6 عبد الملك مروان  مكائن ومعدات مكافحة  

 2 علً باسم  احٌاء مجهرٌة 

 2 علً ناظم عارف  احٌاء مجهرٌة 

 9 عمار ٌاسر عبود  احصاء  

 01 عمر بهاء احمد  مكائن ومعدات مكافحة 

 00 محمد عوض عبد  مكافحةمكائن ومعدات  

 07 مصعب محمد تركً  لغة انجلٌزٌة  

 03 طٌبة علوان ذٌاب  احصاء  لغة انجلٌزٌة 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 جامعة االنبار  / كلٌة الزراعة  / قسم وقاٌة النبات
 الدور االول   7102 – 7102للعام الدراسً   نتائج الفصل الربٌعً

 اللجنة االمتحانٌة / قسم وقاٌة النبات 

 المرحلة الثالثة 
 ت اسم الطالب  المادة 

 1 احمد انور عبد الرزاق  تربٌة نبات  حاسوب 

 2 احمد ناصر ناجح حاسوب  

 3 اسراء عادل باشا وراثة  

 4 اسوان صعب حسٌن  7فطرٌات  
 5 اٌالف محمود دٌدان ثعبانٌة  كٌمٌاء حٌوٌة 

 6 حسٌن عبد الرحٌم محمد  0فطرٌات  

 7 رامً نصٌر مالك  فسلجة حشرات  

 8 سالم فٌصل احمد  كٌمٌاء حٌوٌة  

 9 صباح بركات  ادغال وطرائق مكافحتها 

 10 صباح نوري  0فطرٌات  

 11 عثمان حسنً محمد  لغة انجلٌزٌة  
 12 علً مناع نواف  دٌدان ثعبانٌة  تصمٌم وتحلٌل تجارب

 13 عمر حسٌن فاضل  فسلجة حشرات  

 14 قبس حمٌد عبد  7فطرٌات  
 15 محمد محمود عبد الجبار  تربٌة نبات  كٌمٌاء حٌوٌة 

 16 محمود خضر صلٌبً  تربٌة نبات  حاسوب 

 17 مروة علً حسٌن  دٌدان ثعبانٌة  

 18 مهند جاسم عفات تربٌة نبات  

 19 هبة محمد صالح  كٌمٌاء حٌوٌة  

 

  

 

 

 

 



 جامعة االنبار  / كلٌة الزراعة  / قسم وقاٌة النبات
 الدور االول   7102 – 7102للعام الدراسً   نتائج الفصل الربٌعً

 اللجنة االمتحانٌة / قسم وقاٌة النبات 

 المرحلة الرابعة 
 ت اسم الطالب  المادة 

 1 ابراهٌم جبٌر  امراض خضر  حشرات بساتٌن 
 2 ابراهٌم عودة  افات مخازن  بٌئة حشرات

 3 احمد رباح  امراض فاكهه 

 4 احمد فاٌق  امراض خضر  

 5 دانٌا عامر حكمت  ادارة متكاملة  

 6 رامً عادل   بٌئة حشرات  
 7 عبد العزٌز عامج  حلم زراعً  حشرات بساتٌن 

 8 عبد القادر عبد الرزاق امراض محاصٌل  
 9 عماد عذال  امراض محاصٌل  امراض خضر 

 10 هالة عبد الكرٌم  افات مخازن  

 11 هدى احمد  مبٌدات  

 12 ٌوسف احمد  حشرات بساتٌن  

 


