
 

 

                                                                                            كلية التربية للعلوم الصرفة                                                                                                               وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                       

 علوم الحياةقسم:                                                                                                                                                     جامعة األنبار              

 (2017 – 2016للعام الدراسي )  األولور الد الفصل الثاني نتائج امتحانات

 األولى صباحي   : المرحلة           

 2خلية اسم الطالب ت
الكيمياء 
 العضوية

 الدور التقدير  النتيجة أسس تربية الحريات الحاسبات علم النبات انكليزي
 

 المالحظات

  دور اول جيد ناجح جيـد جيـد جيد جدا   جيـد جيـد جيـد متوسـط أحمد ذياب أحميد جاسم  1

  دور اول مقبول ناجح مقبول مقبول مقبول متوسـط متوسـط مقبول مقبول إسراء عادل عبد هللا عايد  2

  دور اول جيد جدا ناجح جيد جدا   جيد جدا   امتياز جيد جدا   امتياز جيد جدا   جيد جدا   إسراء عادل عبداللطيف  3

  دور اول متوسط ناجح متوسـط جيد جدا   متوسـط متوسـط يـدج جيـد متوسـط أطياف قحطان عبدالكريم  4

  دور اول جيد ناجح جيـد جيـد جيد جدا   متوسـط جيـد متوسـط جيـد اميره مزهر يوسف محمد 5

  دور اول متوسط ناجح جيـد جيـد متوسـط متوسـط متوسـط مقبول مقبول انفال عادل محمد عبد 6

  دور اول متوسط ناجح جيـد جيد جدا   متوسـط متوسـط جيـد جيـد مقبول أنفال فوزي فرحان عبود  7

  دور اول متوسط ناجح جيـد جيـد مقبول جيـد جيـد جيـد متوسـط ايمان صباح عبدهللا 8

  دور اول متوسط ناجح جيـد جيـد جيـد متوسـط جيـد جيـد مقبول ايه عبدالحكيم جاسم * 9

  دور اول جيد جدا ناجح جيد جدا   جيـد امتياز جيـد جيد جدا   جدا   جيد متوسـط ترتيل مصطفى عزالدين  10

  دور اول مقبول ناجح متوسـط متوسـط جيـد مقبول مقبول مقبول مقبول حمزة صالح فرحان عبيد* 11

  دور اول ــ مكمل جيـد متوسـط راسب مقبول مقبول مقبول مقبول خديجة قاسم محمد * 12

  دور اول جيد جدا ناجح جيد جدا   جيد جدا   امتياز امتياز امتياز جيد جدا   جيد جدا   دعاء ياسين جدوع رضا 13

  دور اول جيد ناجح جيـد جيد جدا   متوسـط متوسـط جيد جدا   جيد جدا   متوسـط رنا عبدالقادر علي ظاهر  14

  دور اول جيد جدا ناجح جيـد جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   زينب احمد شهاب احمد 15

  دور اول متوسط ناجح جيـد جيـد متوسـط متوسـط جيـد مقبول متوسـط سارة جبار خلف  16

  دور اول متوسط ناجح متوسـط جيـد جيـد جيـد مقبول جيـد متوسـط سارة صبحي ثابت  17

  دور اول ــ لمكم متوسـط جيـد مقبول مقبول متوسـط مقبول راسب سراب احمد عبدهللا* 18

  دور اول ــ مكمل جيـد جيـد مقبول راسب متوسـط مقبول راسب سرور محمود صالح * 19

  دور اول ــ مكمل متوسـط متوسـط راسب مقبول جيـد مقبول راسب سرى مهدي صالح* 20

  دور اول متوسط ناجح جيـد جيـد جيد جدا   مقبول مقبول مقبول مقبول سند سعدون احميد جاسم* 21

 
 عدد المكملين :                                          عدد الطلبة الناجحون :                                      ركين :         تعدد الطلبة المش              

   نسبة النجاح :                                                  عدد الراسبين :              

 



 

 

                                     كلية التربية للعلوم الصرفة                                                                                                                                                                      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                       

 علوم الحياةقسم:                                                                                                                                                     جامعة األنبار              

 (2017 – 2016الدور األول للعام الدراسي )  نتائج امتحانات الفصل الثاني

 األولى صباحي   : المرحلة           

 2خلية اسم الطالب ت
الكيمياء 
 العضوية

 الدور التقدير  النتيجة أسس تربية الحريات الحاسبات علم النبات انكليزي
 

 المالحظات

  دور اول متوسط ناجح جيـد جيـد متوسـط مقبول جيـد متوسـط متوسـط صابرين احمد كريم محمد 22

  دور اول ــ مكمل متوسـط جيـد متوسـط متوسـط مقبول مقبول راسب طارق علي حسين * 23

  دور اول متوسط ناجح جيـد مقبول مقبول متوسـط متوسـط متوسـط متوسـط عبد هللا دحام كردي حمادي  24

  دور اول ــ مكمل مقبول ـطمتوس راسب مقبول راسب راسب راسب عبدهللا غالب زيدان * 25

  دور اول امتياز ناجح جيـد جيد جدا   امتياز امتياز امتياز امتياز امتياز عدالة ياسين طه 26

  دور اول متوسط ناجح جيـد جيـد جيد جدا   مقبول متوسـط مقبول مقبول عمر شهاب احمد* 27

  دور اول جيد جدا ناجح د جدا  جي جيـد امتياز امتياز امتياز امتياز جيـد عمر مطلب مخلف 28

  دور اول ــ مكمل مقبول متوسـط راسب مقبول مقبول مقبول راسب فائزة علي هندي حمد* 29

  دور اول جيد ناجح جيـد متوسـط جيـد جيـد متوسـط جيد جدا   متوسـط قيس سعدي مشعل  30

  دور اول متوسط ناجح يـدج جيد جدا   متوسـط متوسـط مقبول جيـد متوسـط لمياء حميد محمد  31

  دور اول ــ مكمل متوسـط متوسـط متوسـط مقبول متوسـط راسب راسب محمد ايوب سحاب*  32

  دور اول جيد ناجح جيد جدا   جيد جدا   جيـد جيد جدا   جيـد مقبول جيـد محمود ضياءالدين محمود  33

  دور اول متوسط ناجح جيـد دا  جيد ج متوسـط مقبول متوسـط جيـد متوسـط مروه محمد عباس  34

  دور اول ــ مكمل جيـد جيـد مقبول مقبول مقبول مقبول راسب ميس محمد متعب* 35

  دور اول مقبول ناجح متوسـط متوسـط مقبول متوسـط متوسـط مقبول مقبول ميمونة رسول أسود  36

  دور اول جيد جدا ناجح جيد جدا   امتياز جدا   جيد جيد جدا   جيد جدا   امتياز جيد جدا   نبأ إبراهيم صالح عبود  37

  دور اول جيد ناجح جيد جدا   جيـد جيـد جيـد جيد جدا   جيد جدا   متوسـط نبا شاكر عبيد 38

  دور اول مقبول ناجح جيـد جيـد مقبول مقبول جيـد مقبول مقبول نجالء هاشم ابراهيم * 39

  دور اول امتياز ناجح جيـد جيـد امتياز امتياز جيد جدا   امتياز جيد جدا   نداء حمد حميدي 40

  دور اول ــ راسب راسب جيـد راسب راسب مقبول راسب راسب ندى رسمي حسن * 41

  دور اول ــ مكمل جيـد مقبول مقبول مقبول مقبول راسب مقبول نور باسم محمود جاسم * 42

 
 عدد الطلبة الناجحون :                                                  عدد المكملين :                      عدد الطلبة المشتركين :                               

   عدد الراسبين :                                                  نسبة النجاح :              

 



 

 

 كلية التربية للعلوم الصرفة                                                                                                                                                                                                                 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                

 علوم الحياةقسم:                                                                                                                                                     األنبارجامعة               

 (2017 – 2016نتائج امتحانات الفصل الثاني الدور األول للعام الدراسي ) 

 األولى صباحي   : حلةالمر           

 2خلية اسم الطالب ت
الكيمياء 
 العضوية

 الدور التقدير  النتيجة أسس تربية الحريات الحاسبات علم النبات انكليزي
 

 المالحظات

  دور اول جيد جدا ناجح جيـد امتياز جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   امتياز جيـد هاجر عبدالخالق محمد عبد  43

  دور اول مقبول ناجح متوسـط جيـد مقبول متوسـط مقبول مقبول مقبول راهيم*وداد سعدون إب 44

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 
 عدد المكملين :       عدد الطلبة المشتركين :                                       عدد الطلبة الناجحون :                                                         

   عدد الراسبين :                                                  نسبة النجاح :              

 



 

 

 ة التربية للعلوم الصرفة                                                                                           كلي                                                                                                               وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                       

 علوم الحياةقسم:                                                                                                                                                     جامعة األنبار              

 (2017 – 2016نتائج امتحانات الفصل الثاني الدور األول للعام الدراسي ) 

 األولى المسائي   : المرحلة           

 2خلية اسم الطالب ت
الكيمياء 
 العضوية

 الدور التقدير  النتيجة أسس تربية الحريات الحاسبات علم النبات انكليزي
 

 المالحظات

  دور اول جيد ناجح متوسـط جيـد جيـد متوسـط جيد جدا   جيـد مقبول استبرق سليم طه  1

  دور اول جيد ناجح جيد جدا   جيد جدا   متوسـط جيـد متوسـط متوسـط جيد جدا   اسراء عبدالرحيم سمير  2

  دور اول متوسط ناجح جيـد جيد جدا   جيـد مقبول متوسـط متوسـط مقبول اسراء نوري عباس * 3

  دور اول جيد جدا ناجح جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   جيـد جيد جدا   جيد جدا   امتياز اسماء علي خلف سلطان 4

  دور اول متوسط ناجح جيـد متوسـط مقبول جيـد مقبول متوسـط متوسـط ألهام غالم عبدهللا عباس* 5

  دور اول ــ راسب راسب مقبول راسب راسب راسب راسب راسب بهار عبدالقادر عبدالرحمن  6

  دور اول ــ مكمل جيـد متوسـط راسب مقبول متوسـط مقبول مقبول حيدر خليل حبيب* 7

  دور اول جيد ناجح جيد جدا   جيد جدا   جيـد جيـد مقبول جيـد جيـد خالد سعدي عويد حمزة  8

  دور اول مقبول ناجح متوسـط جيـد بولمق مقبول متوسـط متوسـط مقبول دالل محمد رشيد * 9

  دور اول متوسط ناجح متوسـط جيـد مقبول مقبول جيـد متوسـط مقبول رفل حامد وسمي ربيع* 10

  دور اول جيد ناجح جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   متوسـط جيـد جيـد متوسـط سفانه ايمن مصطفى  11

  دور اول ــ مكمل مقبول متوسـط جيـد راسب ـطمتوس متوسـط مقبول سماح حميد حمد حمادي*  12

  دور اول امتياز ناجح جيد جدا   امتياز امتياز امتياز امتياز امتياز امتياز سيف حازم خليل 13

  دور اول جيد ناجح جيـد متوسـط امتياز متوسـط جيد جدا   متوسـط متوسـط طه احمد حسين عودة 14

  دور اول متوسط ناجح مقبول جيد جدا   جيـد مقبول متوسـط لمقبو مقبول طيبة خميس جمعة صالح 15

  دور اول جيد ناجح جيد جدا   جيـد متوسـط جيـد جيـد جيـد جيـد عبد حامد عبد علي  16

  دور اول جيد جدا ناجح جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   امتياز جيد جدا   عبدالفتاح خليفة خضر سلمان 17

  دور اول ــ مكمل متوسـط متوسـط مقبول راسب مقبول مقبول مقبول هللا محمد عبد صلبي*عبد 18

  دور اول متوسط ناجح جيـد جيـد جيـد مقبول جيـد متوسـط متوسـط عبدهللا يونس على * 19

  دور اول جيد جدا ناجح جيـد امتياز امتياز جيـد جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   عثمان معين محمد  20

  دور اول متوسط ناجح جيـد جيـد متوسـط مقبول متوسـط متوسـط جيـد على ابراهيم عبد مطلك* 21

 
 عدد المكملين :       عدد الطلبة المشتركين :                                       عدد الطلبة الناجحون :                                                         

   عدد الراسبين :                                                  نسبة النجاح :              

 



 

 

 كلية التربية للعلوم الصرفة                                                                                                                                                                                                          وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                       

 علوم الحياةقسم:                                                                                                                                                     جامعة األنبار              

 (2017 – 2016نتائج امتحانات الفصل الثاني الدور األول للعام الدراسي ) 

 األولى المسائي   : المرحلة           

 2خلية اسم الطالب ت
الكيمياء 
 العضوية

 الدور التقدير  النتيجة أسس تربية الحريات الحاسبات علم النبات انكليزي
 

 المالحظات

  دور اول جيد جدا ناجح جيـد متوسـط جيد جدا   جيد جدا   جيـد جيد جدا   جيد جدا   عمر عبد علي حمد 22

  دور اول جيد ناجح جيـد متوسـط جيد جدا   متوسـط متوسـط جيد جدا   متوسـط غيث سليم ياسين جمعة  23

  دور اول جيد جدا ناجح جيـد جيد جدا   امتياز جيد جدا   يد جدا  ج جيد جدا   جيـد فاطمة عادل عبدالحميد 24

  دور اول متوسط ناجح متوسـط جيد جدا   جيـد مقبول متوسـط مقبول متوسـط فاطمة عامر غفوري 25

  دور اول جيد ناجح جيـد جيد جدا   جيـد متوسـط جيـد مقبول جيـد فاطمة مروان جمعة  26

  دور اول جيد جدا ناجح امتياز جيد جدا   امتياز جيد جدا   جيـد جيـد دجيـ كريم نشمي خلف عبد  27

  دور اول متوسط ناجح متوسـط جيد جدا   جيـد متوسـط متوسـط متوسـط متوسـط كمال صالح عبدهللا طرموز 28

  دور اول متوسط ناجح متوسـط متوسـط جيـد متوسـط مقبول متوسـط متوسـط محمد جاسم محمد كهر  29

  دور اول جيد ناجح جيـد جيـد جيـد متوسـط جيـد جيـد جيـد محمد خلف زيدان الفرحان  30

  دور اول جيد جدا ناجح امتياز امتياز جيـد جيد جدا   جيـد جيد جدا   جيد جدا   محمد صبار جياد  31

  ر اولدو متوسط ناجح متوسـط جيد جدا   مقبول متوسـط متوسـط جيـد متوسـط محمد عمر محمد صبر 32

  دور اول متوسط ناجح متوسـط متوسـط جيد جدا   مقبول جيـد متوسـط مقبول مصطفى عادل محمد عساف 33

  دور اول جيد ناجح جيـد جيد جدا   جيـد جيـد متوسـط جيـد جيـد مصطفى نجاح احمد حالوب 34

  دور اول متوسط حناج متوسـط جيد جدا   متوسـط متوسـط متوسـط مقبول مقبول نهاد حميد هالل  35

  دور اول جيد ناجح متوسـط جيد جدا   جيد جدا   متوسـط جيـد جيـد متوسـط هديل خالد امين  36

  دور اول ــ راسب راسب متوسـط راسب راسب راسب راسب راسب وسام علي نايف حنوش 37

38             

39             

40             

41             

42             
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