
 

 

                                                                                            كلية التربية للعلوم الصرفة                                                                                                               وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                       

 علوم الحياةقسم:                                                                                                                                                     جامعة األنبار              

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

                                                                         صباحي  الثالثة : المرحلة           

 اسم الطالب ت
حشرات 
 تطبيقية

 الدور التقدير  النتيجة االرشاد تقانة حياتية فسلجة حيوان تصنيف نبات 2وراثة فطريات

 دور اول ــ مكمل جيـد راسب مقبول متوسـط مقبول راسب مقبول أسيل سليم عبيد كاطع* 1

 دور اول ــ مكمل جيد جدا   راسب راسب جيـد راسب متوسـط جيـد امير حماد صالح سليم 2

 دور اول ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أنغام عارف عبد الرزاق 3

 دور اول متوسط ناجح جيد جدا   متوسـط مقبول جيـد مقبول جيـد مقبول آيات خميس محمد خليفة 4

 دور اول متوسط ناجح متوسـط متوسـط مقبول جيـد مقبول متوسـط متوسـط بكر اياد اسماعيل  5

 دور اول مقبول ناجح جيـد مقبول متوسـط متوسـط مقبول متوسـط مقبول بهاءالدين محمد مطر*  6

 دور اول ــ مكمل متوسـط راسب مقبول متوسـط راسب متوسـط راسب حسام سعيد حميد * 7

 دور اول جيد جدا ناجح امتياز جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   جيـد جيد جدا   جيد جدا   حنين فاضل جاسم محمد 8

 دور اول ــ مكمل جيـد مقبول مقبول مقبول راسب متوسـط مقبول حيدر رشيد رميض حمد* 9

 دور اول جيد جدا ناجح امتياز جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   دا  جيد ج جيد جدا   خديجة عبدالجليل صالح  10

 دور اول متوسط ناجح جيد جدا   مقبول متوسـط جيـد مقبول متوسـط مقبول خطاب عبد العليم * 11

 دور اول متوسط ناجح امتياز جيـد مقبول جيـد مقبول متوسـط متوسـط خلدون محسن بتال* 12

 دور اول ــ مكمل جيد جدا   متوسـط مقبول جيـد راسب متوسـط متوسـط عليخلف ياسين خلف  13

 دور اول متوسط ناجح جيد جدا   جيـد مقبول جيـد مقبول جيـد متوسـط دعاء تحسين علي* 14

 دور اول جيد ناجح امتياز متوسـط متوسـط جيـد متوسـط جيـد جيـد رانيا سعد شكر 15

 دور اول متوسط ناجح جيـد مقبول مقبول متوسـط مقبول متوسـط متوسـط رحاب نواز عبد مخلف* 16

 دور اول امتياز ناجح امتياز جيد جدا   جيد جدا   امتياز امتياز امتياز جيد جدا   رسل عدنان مصلح 17

 دور اول ــ مكمل جيـد مقبول مقبول مقبول راسب راسب راسب روان سالم خلف* 18

 دور اول جيد جدا ناجح امتياز جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   د جدا  جي جيد جدا   زهراء ياسين محمد 19

 دور اول ــ مكمل امتياز جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   راسب امتياز جيد جدا   زياد ريكان احمد عرسان 20

 دور اول جيد ناجح جيـد متوسـط جيـد امتياز متوسـط جيـد جيد جدا   زينة زياد طارق 21

 دور اول جيد جدا ناجح جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   جيـد جيد جدا   جيـد ة احمد شاووشسار 22

 
 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 – 2016نتائج امتحانات الفصل الثاني الدور األول للعام الدراسي ) 

 الثالثة  صباحي                                                                         : المرحلة           

 اسم الطالب ت
حشرات 
 تطبيقية

 الدور التقدير  النتيجة االرشاد تقانة حياتية فسلجة حيوان تصنيف نبات 2وراثة فطريات

 دور اول متوسط ناجح جيـد متوسـط متوسـط جيد جدا   مقبول جيـد متوسـط سلوى فارس خلف* 22

 دور اول متوسط ناجح جيـد مقبول مقبول متوسـط مقبول متوسـط مقبول سمارة علي فرحان 23

 دور اول متوسط ناجح جيد جدا   مقبول متوسـط جيـد مقبول مقبول متوسـط سيف سعد خليفة حمد 24

 دور اول متوسط ناجح جيد جدا   مقبول جيـد جيـد متوسـط مقبول جيـد شفاء طارق شبيب حمادي 25

 دور اول جيد جدا ناجح امتياز جيد جدا   جيـد جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   جيـد شهد خميس خلف 26

 دور اول جيد جدا ناجح امتياز جيـد جيد جدا   جيد جدا   جيـد امتياز جيـد ضحى عبدالسالم محمد  27

 دور اول جيد جدا ناجح امتياز جيد جدا   جيـد جيد جدا   جيد جدا   جيـد جيـد ضحى محمد جهاد 28

 دور اول متوسط جحنا امتياز متوسـط متوسـط جيـد مقبول جيـد مقبول عبدالستار حمد عبود 29

 دور اول ــ راسب جيد جدا   راسب راسب جيـد راسب راسب راسب عبدالصمد ثامر مخلف 30

 دور اول جيد ناجح جيد جدا   جيـد جيـد جيد جدا   متوسـط جيد جدا   جيـد عبدالعزيز محمود سرحان  31

 دور اول ــ مكمل جيـد مقبول مقبول متوسـط راسب راسب راسب على فالح عبداالله 32

 دور اول جيد ناجح جيد جدا   متوسـط متوسـط جيـد جيد جدا   جيـد جيـد على مهدي عودة 33

 دور اول ــ مكمل جيـد مقبول مقبول متوسـط راسب مقبول مقبول عمار احمد محي جاسم* 34

 ر اولدو متوسط ناجح جيد جدا   متوسـط مقبول متوسـط مقبول متوسـط مقبول عمر جمال محمد صالح 35

 دور اول جيد ناجح امتياز جيـد متوسـط جيـد جيـد جيـد جيـد عمر كريم مخلف صالح 36

 دور اول مقبول ناجح جيد جدا   مقبول متوسـط مقبول مقبول مقبول مقبول عمر محمد فواز* 37

 دور اول مقبول ناجح جيـد مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول غفران ستار رجب مجيد* 38

 دور اول جيد ناجح امتياز متوسـط متوسـط جيـد جيـد جيد جدا   جيـد لقاء حامد  محسن 39

 دور اول جيد جدا ناجح امتياز جيـد جيـد جيد جدا   جيـد جيد جدا   جيد جدا   ماريا عابر حمرين محمد 40

 دور اول جيد جدا اجحن امتياز جيد جدا   جيد جدا   امتياز جيد جدا   امتياز امتياز مازن فالح حسن مشعان 41

 دور اول متوسط ناجح جيد جدا   متوسـط متوسـط متوسـط مقبول متوسـط متوسـط محمد صالح نصار 42

 دور اول جيد جدا ناجح امتياز جيد جدا   جيد جدا   امتياز جيد جدا   جيد جدا   امتياز مراد جبار عبدهللا 43

 
 عدد الطلبة الناجحون :                                                  عدد المكملين :                             عدد الطلبة المشتركين :                        

   عدد الراسبين :                                                  نسبة النجاح :              

 

 

 



 كلية التربية للعلوم الصرفة                                                                                                                                                                                                          لعلمي         وزارة التعليم العالي والبحث ا              

 علوم الحياةقسم:                                                                                                                                                     جامعة األنبار              

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

                                                                       الثالثة  صباحي : المرحلة           

 اسم الطالب ت
حشرات 
 تطبيقية

 الدور التقدير  النتيجة االرشاد تقانة حياتية فسلجة حيوان تصنيف نبات 2وراثة فطريات

 دور اول جيد ناجح جيد جدا   جيـد متوسـط جيد جدا   متوسـط متوسـط جيـد هالة وجدي جمعة 44

 دور اول ــ مكمل جيد جدا   متوسـط جيـد جيـد راسب متوسـط متوسـط هبة عدنان ابراهيم 45

 دور اول امتياز ناجح امتياز جيد جدا   جيد جدا   امتياز جيد جدا   امتياز امتياز هبة مخلف حمد 46

 دور اول ــ مكمل جيد جدا   مقبول مقبول سـطمتو راسب متوسـط مقبول وسام احمد حمادي * 47

 دور اول متوسط ناجح امتياز متوسـط مقبول جيد جدا   مقبول متوسـط متوسـط وسن سامي علي 48

 دور اول ــ مكمل دجيـ راسب مقبول متوسـط راسب مقبول مقبول يوسف توفيق هادي* 49

 دور اول جيد ناجح امتياز متوسـط جيـد جيد جدا   متوسـط جيد جدا   جيد جدا   محمود احمد عناد 50
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 عدد المكملين :       عدد الطلبة المشتركين :                                       عدد الطلبة الناجحون :                                                         

   نسبة النجاح :                                     عدد الراسبين :                           

 

 

 



                                                                                       كلية التربية للعلوم الصرفة                                                                                                                    وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                       

 علوم الحياةقسم:                                                                                                                                                     جامعة األنبار              

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

                                                                        الثالثة مسائي : المرحلة           

 اسم الطالب ت
حشرات 
 تطبيقية

 الدور التقدير  النتيجة االرشاد تقانة حياتية حيوانفسلجة  تصنيف نبات 2وراثة فطريات

 دور اول ــ مكمل متوسـط مقبول مقبول مقبول راسب راسب راسب احمد طالب حماد* 1

 دور اول جيد ناجح امتياز جيـد جيـد جيد جدا   متوسـط جيـد جيـد احمد يونس حماد 2

 دور اول ــ مكمل راسب راسب مقبول متوسـط راسب راسب مقبول امير فالح داود * 3

 دور اول جيد ناجح امتياز متوسـط جيـد جيد جدا   متوسـط جيـد جيد جدا   إيالف ضامن محمد عبد  4

 دور اول متوسط ناجح جيد جدا   متوسـط جيـد متوسـط مقبول مقبول متوسـط حازم مازن ياسين  5

 دور اول جيد جدا ناجح جيد جدا   جيد جدا   دا  جيد ج امتياز جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   حسام نعمان محمد 6

 دور اول ــ مكمل مقبول مقبول متوسـط مقبول راسب مقبول مقبول حسين إبراهيم عداي*  7

 دور اول جيد جدا ناجح امتياز جيـد جيـد جيد جدا   جيد جدا   جيـد جيد جدا   حنين زياد خلف 8

 دور اول ــ مكمل متوسـط مقبول مقبول مقبول راسب راسب راسب ذو الفقار سعدي غركان* 9

 دور اول ــ راسب متوسـط راسب راسب راسب راسب راسب راسب رسل احمد عجاج  10

 دور اول متوسط ناجح جيـد مقبول متوسـط متوسـط مقبول مقبول متوسـط رسل محمد احمد ظاهر 11

 دور اول متوسط ناجح ازامتي متوسـط متوسـط جيـد مقبول مقبول متوسـط رغده عبيد تركي* 12

 دور اول ــ مكمل جيـد راسب متوسـط جيـد راسب متوسـط متوسـط عبد العليم فيصل حمد   13

 دور اول ــ راسب مستوفي مستوفي مستوفي مقبول راسب مستوفي مستوفي فرح وليد رشيد 14

 دور اول ــ كملم جيـد راسب مقبول متوسـط مقبول مقبول مقبول لبنى عبد العليم عباس*    15

 دور اول ــ مكمل جيد جدا   مقبول مقبول مقبول راسب مقبول راسب مروه محمود محمد* 16

 دور اول متوسط ناجح جيد جدا   مقبول جيـد جيـد مقبول متوسـط متوسـط هديل حسين خضير * 17

 ور اولد ــ مكمل جيد جدا   مقبول راسب متوسـط مقبول متوسـط مقبول وسن فالح محيميد* 18
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 عدد المكملين :       عدد الطلبة المشتركين :                                       عدد الطلبة الناجحون :                                                         

   :                                                  نسبة النجاح : عدد الراسبين              

 

 

 



 لوم الصرفة                                                                                           كلية التربية للع                                                                                                               وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                       

 علوم الحياةقسم:                                                                                                                                                     جامعة األنبار              

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

                                                                        الثالثة  مسائي : المرحلة           

 اسم الطالب ت
حشرات 
 تطبيقية

 الدور التقدير  النتيجة االرشاد تقانة حياتية فسلجة حيوان صنيف نباتت 2وراثة فطريات
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 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 ) 

                       الثالثة  صباحي                                                   : المرحلة           

 اسم الطالب ت
حشرات 
 تطبيقية

 الدور التقدير  النتيجة االرشاد تقانة حياتية فسلجة حيوان تصنيف نبات 2وراثة فطريات
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 عدد الطلبة الناجحون :                                                  عدد المكملين :                 عدد الطلبة المشتركين :                                    

   عدد الراسبين :                                                  نسبة النجاح :              

 


