
 (الربيعي) الثاني جامعة القاسم الخضراء              نتائج امتحانات الفصل (                                                 الخريفي)جامعة القاسم الخضراء               نتائج امتحانات الفصل االول 
 1028 – 1027كلية الزراعة                         للعام الدراسي                                                              1028 – 1027كلية الزراعة                       للعام الدراسي 

 م التربة و الموارد المائيةقس     قسم التربة و الموارد المائية                                                                                                 
 االولى: المرحلة                                      امير قصي  محمد :  اسم الطالب                         االولى:المرحلة                                         امير قصي  محمد :     اسم الطالب 

 المالحظات التقدير        المادة        تالمالحظا التقدير       المادة      
  الفيزياء العامة 

 جيد 
  جيد مبادئ جيولوجي  

 امتياز  مبادئ االنتاج الحيواني

 
  جيد جدا كيمياء تحليلية  

 متوسط  مبادئ المحاصيل الحقلية

 
  جيد  المساحة المستوية   

  انتاج الفاكهة
 مقبول 

  جيد اقتصاد زراعي  

  االنسانحقوق 
 متوسط

  ضعيف  (الربيعي)رياضيات  

  الكيمياء العضوية
 جيد جدا 

  امتياز  رسم هندسي  

 امتياز (الربيعي)تطبيقات في الحاسوب   جيد جدا  (الخريفي )اللغة االنكليزية 

 
 

 
 (الخريفي) حاسوبتطبيقات في 

     جيد جدا 

 
 (الخريفي)الرياضيات 

     جيد

 
 باستخدام المياهلتوعية ا

     متوسط

 

 
     

 

 
     

 

 
     

التسجيل    :                  ية اللجنة االمتحان                   :                        النتيجة               التسجيل   :                         اللجنة االمتحانية                                  ناجح:    النتيجة 
: 

 جيد% 77-70ضعيف     من % 00جيد                                                                                 اقل من % 77-70ضعيف     من % 00اقل من 

 جيد جدا% 87 – 80مقبول     من % 07 – 00من                                          جيد جدا                                % 87 – 80مقبول     من % 07 – 00من 

 امتياز% 200 -70من      متوسط% 07-00من امتياز                                                                           % 200 -70من      متوسط% 07-00من 



 (الربيعي) الثاني جامعة القاسم الخضراء              نتائج امتحانات الفصل (                                                 الخريفي)نتائج امتحانات الفصل االول               جامعة القاسم الخضراء 
 1028 – 1027كلية الزراعة                         للعام الدراسي                                                              1028 – 1027كلية الزراعة                       للعام الدراسي 

 م التربة و الموارد المائيةقس     قسم التربة و الموارد المائية                                                                                                 
 االولى: المرحلة                                  اميرة عمران مبدر :  اسم الطالب                         االولى:المرحلة                                          اميرة عمران مبدر :   اسم الطالب 

 المالحظات التقدير        المادة        المالحظات التقدير       المادة      
  الفيزياء العامة 

 متوسط
  متوسط مبادئ جيولوجي  

 جيد جدا مبادئ االنتاج الحيواني

 
  جيد كيمياء تحليلية  

 جيد مبادئ المحاصيل الحقلية

 
  متوسط المساحة المستوية   

 مقبول  انتاج الفاكهة

 
  متوسط اقتصاد زراعي  

 جيد جدا االنسانحقوق 

 
  جيد (الربيعي)رياضيات  

  الكيمياء العضوية
 متوسط

  جيد رسم هندسي  

  (الخريفي )اللغة االنكليزية 
 جيد جدا

  جيد (الربيعي)تطبيقات في الحاسوب  

 
 (الخريفي) حاسوبتطبيقات في 

 مقبول

 
    

 
 (الخريفي)الرياضيات 

     جيد جدا

 
 المياهلتوعية باستخدام ا

     جيد

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 :التسجيل    :                  ية اللجنة االمتحان                   ناجحة:                 النتيجة                 التسجيل   :                         اللجنة االمتحانية                         ناجحة:    النتيجة 

 جيد% 77-70ضعيف     من % 00جيد                                                                                 اقل من % 77-70ضعيف     من % 00اقل من 

 جيد جدا% 87 – 80مقبول     من % 07 – 00من       جيد جدا                                                                   % 87 – 80مقبول     من % 07 – 00من 

 امتياز% 200 -70من      متوسط% 07-00من امتياز                                                                           % 200 -70من      متوسط% 07-00من 

 



 (الربيعي) الثاني جامعة القاسم الخضراء              نتائج امتحانات الفصل (                                                 الخريفي)جامعة القاسم الخضراء               نتائج امتحانات الفصل االول 
 1028 – 1027كلية الزراعة                         للعام الدراسي                                                              1028 – 1027كلية الزراعة                       للعام الدراسي 

 لتربة و الموارد المائيةقسم ا     قسم التربة و الموارد المائية                                                                                                 
 االولى: المرحلة                                  انوار عاصم كاظم :  اسم الطالب                        االولى:المرحلة                                              انوار عاصم كاظم :اسم الطالب 

 المالحظات التقدير        المادة        المالحظات التقدير       المادة      
 متوسط الفيزياء العامة 

 
  متوسط مبادئ جيولوجي  

  مبادئ االنتاج الحيواني
 جيد

  متوسط كيمياء تحليلية  

  مبادئ المحاصيل الحقلية
 جيد جدا

  مقبول  المساحة المستوية   

 متوسط انتاج الفاكهة

 
  مقبول  اقتصاد زراعي  

 جيد االنسانحقوق 

 
  متوسط (الربيعي)رياضيات  

 جيد الكيمياء العضوية

 
  مقبول  رسم هندسي  

 امتياز (الخريفي )اللغة االنكليزية 

 
  جيد (الربيعي)تطبيقات في الحاسوب  

 
 (الخريفي) حاسوبتطبيقات في 

 
 مقبول

    

 
 (الخريفي)الرياضيات 

     جيد

 
 لتوعية باستخدام المياها

     متوسط

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 :التسجيل    :                  ية اللجنة االمتحان                           ناجحة:        النتيجة                  التسجيل             :    لجنة االمتحانية ال                                    ناجحة: النتيجة 

 جيد% 77-70ضعيف     من % 00جيد                                                                                 اقل من % 77-70ضعيف     من % 00اقل من 

 جيد جدا% 87 – 80مقبول     من % 07 – 00ن جيد جدا                                                                         م% 87 – 80مقبول     من % 07 – 00من 

 امتياز% 200 -70من      متوسط% 07-00من امتياز                                                                           % 200 -70من      متوسط% 07-00من 

 



 (الربيعي) الثاني جامعة القاسم الخضراء              نتائج امتحانات الفصل (                                                 الخريفي)جامعة القاسم الخضراء               نتائج امتحانات الفصل االول 
 1028 – 1027كلية الزراعة                         للعام الدراسي                                                              1028 – 1027كلية الزراعة                       للعام الدراسي 

 قسم التربة و الموارد المائية     قسم التربة و الموارد المائية                                                                                                 
 االولى: المرحلة                                             ايات خالد كاظم   :اسم الطالب                         االولى:المرحلة                                       ايات خالد كاظم :           اسم الطالب 

 المالحظات التقدير        المادة        المالحظات دير التق      المادة      
  الفيزياء العامة 

 مقبول 
  ضعيف  مبادئ جيولوجي  

 جيد جدا  مبادئ االنتاج الحيواني

 
  متوسط كيمياء تحليلية  

 مقبول مبادئ المحاصيل الحقلية

 
  مقبول المساحة المستوية   

  انتاج الفاكهة
 مقبول

  توسطم اقتصاد زراعي  

  حقوق االنسان
 مقبول

  مقبول (الربيعي)رياضيات  

 متوسط الكيمياء العضوية
 

  جيد رسم هندسي  

 مقبول (الخريفي )اللغة االنكليزية 
 

  مقبول (الربيعي)تطبيقات في الحاسوب  

 
 (الخريفي) حاسوبتطبيقات في 

     متوسط

 
 (الخريفي)الرياضيات 

     جيد جدا

 
 لتوعية باستخدام المياها

     مقبول

 

 
     

 

 
     

 

 
     

   :                  ية اللجنة االمتحان                   :                        النتيجة               التسجيل   :                         اللجنة االمتحانية                                  ناجحة:    النتيجة 
 :التسجيل 

 جيد% 77-70ضعيف     من % 00جيد                                                                                 اقل من % 77-70ضعيف     من % 00اقل من 

 جيد جدا% 87 – 80مقبول     من % 07 – 00من                                          جيد جدا                                % 87 – 80مقبول     من % 07 – 00من 

 امتياز% 200 -70من      متوسط% 07-00من امتياز                                                                           % 200 -70من      متوسط% 07-00من 



 
 (الربيعي) الثاني جامعة القاسم الخضراء              نتائج امتحانات الفصل (                                                 الخريفي)نتائج امتحانات الفصل االول                جامعة القاسم الخضراء

 1028 – 1027كلية الزراعة                         للعام الدراسي                                                              1028 – 1027كلية الزراعة                       للعام الدراسي 

 م التربة و الموارد المائيةقس     قسم التربة و الموارد المائية                                                                                                 
 االولى: المرحلة                                باقر غانم  عبد االمير  :اسم الطالب                         االولى:المرحلة                                       باقر غانم  عبد االمير :     اسم الطالب 

 المالحظات التقدير        المادة        الحظاتالم التقدير       المادة      
  الفيزياء العامة 

 ضعيف
  متوسط مبادئ جيولوجي  

  مبادئ االنتاج الحيواني
 متوسط

  (بقرار)مقبول كيمياء تحليلية  

 مقبول  مبادئ المحاصيل الحقلية

 
  متوسط المساحة المستوية   

  انتاج الفاكهة
 مقبول 

  مقبول اقتصاد زراعي  

  (الربيعي)رياضيات   متوسط حقوق االنسان
 مقبول

 

  رسم هندسي   متوسط الكيمياء العضوية
 مقبول

 

  (الخريفي )اللغة االنكليزية 
 جيد

  متوسط (الربيعي)تطبيقات في الحاسوب  

 
 (الخريفي) حاسوبتطبيقات في 

 جيد جدا 

 
    

 
 (الخريفي)الرياضيات 

     متوسط

 
 لتوعية باستخدام المياها

     مقبول

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 :التسجيل    :                  ية اللجنة االمتحان                         ناجح بقرار:   النتيجة               التسجيل   :                         اللجنة االمتحانية :                                     النتيجة 

 جيد% 77-70ضعيف     من % 00جيد                                                                                 اقل من % 77-70ضعيف     من % 00اقل من 

 جيد جدا% 87 – 80مقبول     من % 07 – 00من                                          جيد جدا                                % 87 – 80مقبول     من % 07 – 00من 

 امتياز% 200 -70من      متوسط% 07-00من امتياز                                                                           % 200 -70من      متوسط% 07-00من 



 
 (الربيعي) الثاني جامعة القاسم الخضراء              نتائج امتحانات الفصل (                                                 الخريفي)جامعة القاسم الخضراء               نتائج امتحانات الفصل االول 

 1028 – 1027كلية الزراعة                         للعام الدراسي                                                              1028 – 1027كلية الزراعة                       للعام الدراسي 

 م التربة و الموارد المائيةقس     قسم التربة و الموارد المائية                                                                                                 
 االولى: المرحلة                                             بنين ثامر كاظم: اسم الطالب                         االولى:المرحلة                                      بنين ثامر كاظم :  اسم الطالب 

 المالحظات التقدير        المادة        المالحظات التقدير       المادة      
  الفيزياء العامة 

 جيد
  متوسط مبادئ جيولوجي  

 جدا جيد مبادئ االنتاج الحيواني

 
  جدا  جيد كيمياء تحليلية  

 جدا  جيد مبادئ المحاصيل الحقلية
 

  جيد المساحة المستوية   

  انتاج الفاكهة
 جيد

  جيد اقتصاد زراعي  

  االنسانحقوق 
 جيد

  جيد (الربيعي)رياضيات  

  الكيمياء العضوية
 جيد

  متوسط رسم هندسي  

  (الخريفي )اللغة االنكليزية 
 جيد

  امتياز  (الربيعي)تطبيقات في الحاسوب  

 
 (الخريفي) حاسوبتطبيقات في 

     جدا  جيد

 
 (الخريفي)الرياضيات 

     جدا  جيد

 
 المياهلتوعية باستخدام ا

 متوسط

 
    

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 :التسجيل    :                  ية اللجنة االمتحان                        ناجحة:            النتيجة               التسجيل   :                         اللجنة االمتحانية                      ناجحة:       النتيجة 

 جيد% 77-70ضعيف     من % 00جيد                                                                                 اقل من % 77-70ضعيف     من % 00اقل من 

 جيد جدا% 87 – 80مقبول     من % 07 – 00من        جيد جدا                                                                  % 87 – 80مقبول     من % 07 – 00من 

 امتياز% 200 -70من      متوسط% 07-00من امتياز                                                                           % 200 -70من      متوسط% 07-00من 

 



 
 (الربيعي) الثاني جامعة القاسم الخضراء              نتائج امتحانات الفصل (                                                 الخريفي)جامعة القاسم الخضراء               نتائج امتحانات الفصل االول 

 1028 – 1027كلية الزراعة                         للعام الدراسي                                                              1028 – 1027كلية الزراعة                       للعام الدراسي 

 لتربة و الموارد المائيةقسم ا     قسم التربة و الموارد المائية                                                                                                 
 االولى: المرحلة                                             تميم سامي نعمة  :اسم الطالب                         االولى:المرحلة                                          تميم سامي نعمة :   اسم الطالب 

 المالحظات التقدير        المادة        ظاتالمالح التقدير       المادة      
  الفيزياء العامة 

 ضعيف
  ضعيف  مبادئ جيولوجي  

  مبادئ االنتاج الحيواني
 مقبول 

  مقبول  كيمياء تحليلية  

 مقبول  مبادئ المحاصيل الحقلية

 
  ضعيف  المساحة المستوية   

 ضعيف انتاج الفاكهة
  

  ضعيف  اقتصاد زراعي  

  حقوق االنسان
 ضعيف 

  ضعيف  (الربيعي)رياضيات  

 مقبول  الكيمياء العضوية

 
  جيد  رسم هندسي  

  (الخريفي )اللغة االنكليزية 
 متوسط

  متوسط (الربيعي)تطبيقات في الحاسوب  

 
 (الخريفي) حاسوبتطبيقات في 

 متوسط

 
    

 
 (الخريفي)الرياضيات 

     ضعيف

 
 باستخدام المياهلتوعية ا

      بقرار مقبول

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 :التسجيل    :                  ية اللجنة االمتحان                   :                        النتيجة               التسجيل   :                         اللجنة االمتحانية :                                     النتيجة 

 جيد% 77-70ضعيف     من % 00جيد                                                                                 اقل من % 77-70ضعيف     من % 00اقل من 

 جيد جدا% 87 – 80مقبول     من % 07 – 00من                                          جيد جدا                                % 87 – 80مقبول     من % 07 – 00من 

 امتياز% 200 -70من      متوسط% 07-00من امتياز                                                                           % 200 -70من      متوسط% 07-00من 



 
 (الربيعي) الثاني جامعة القاسم الخضراء              نتائج امتحانات الفصل (                                                 الخريفي)جامعة القاسم الخضراء               نتائج امتحانات الفصل االول 

 1028 – 1027كلية الزراعة                         للعام الدراسي                                                              1028 – 1027كلية الزراعة                       للعام الدراسي 

 م التربة و الموارد المائيةقس     قسم التربة و الموارد المائية                                                                                                 
 االولى: المرحلة                                                 حسين عالء محمود : اسم الطالب                         االولى:المرحلة                        حسين عالء محمود :        اسم الطالب 

 المالحظات التقدير        المادة        المالحظات التقدير       المادة      
  الفيزياء العامة 

 مقبول 
  جيد جدا  مبادئ جيولوجي  

 جيد  مبادئ االنتاج الحيواني
 

  جيد جدا  كيمياء تحليلية  

 جيد  مبادئ المحاصيل الحقلية

 
  امتياز  المساحة المستوية   

 متوسط  انتاج الفاكهة

 
  متوسط  اقتصاد زراعي  

 متوسط  حقوق االنسان

 
  جيد  (الربيعي)رياضيات  

 جيد جدا  الكيمياء العضوية

 
  امتياز  رسم هندسي  

 جيد  (الخريفي )اللغة االنكليزية 

 
  امتياز  (الربيعي)تطبيقات في الحاسوب  

 
 (الخريفي) حاسوبتطبيقات في 

 
 جيد جدا 

    

 
 (الخريفي)الرياضيات 

     جيد جدا 

 
 لتوعية باستخدام المياها

     مقبول 

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 :التسجيل    :                  ية اللجنة االمتحان                                  ناجح:   النتيجة               التسجيل       :                 المتحانية اللجنة ا                                  ناجح:   النتيجة 

 جيد% 77-70ضعيف     من % 00جيد                                                                                 اقل من % 77-70ضعيف     من % 00اقل من 

 جيد جدا% 87 – 80مقبول     من % 07 – 00من                                          جيد جدا                                % 87 – 80مقبول     من % 07 – 00من 

 امتياز% 200 -70من      متوسط% 07-00من امتياز                                                                           % 200 -70من      متوسط% 07-00من 



 
 (الربيعي) الثاني جامعة القاسم الخضراء              نتائج امتحانات الفصل (                                                 الخريفي)نتائج امتحانات الفصل االول                جامعة القاسم الخضراء

 1028 – 1027كلية الزراعة                         للعام الدراسي                                                              1028 – 1027كلية الزراعة                       للعام الدراسي 

 م التربة و الموارد المائيةقس     قسم التربة و الموارد المائية                                                                                                 
 االولى: المرحلة                                              حسين ماجد عباس :  اسم الطالب                         االولى:المرحلة                                        حسين ماجد عباس :  اسم الطالب 

 المالحظات التقدير        المادة        المالحظات التقدير       المادة      
 ضعيف  الفيزياء العامة 

 
  مقبول  مبادئ جيولوجي  

 جيد  مبادئ االنتاج الحيواني

 
  جيد  كيمياء تحليلية  

 متوسط مبادئ المحاصيل الحقلية

 
  مقبول  المساحة المستوية   

  انتاج الفاكهة
 مقبول 

  (بقرار)مقبول  اقتصاد زراعي  

 متوسط حقوق االنسان

 
  مقبول  (الربيعي)رياضيات  

 متوسط الكيمياء العضوية

 
  متوسط  رسم هندسي  

  (الخريفي )اللغة االنكليزية 
 جيد 

  جيد جدا  (الربيعي)تطبيقات في الحاسوب  

 
 (الخريفي) حاسوبتطبيقات في 

 جيد جدا 

 
    

 
 (الخريفي)الرياضيات 

     متوسط

 
 لتوعية باستخدام المياها

     متوسط

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 :التسجيل    :                  ية اللجنة االمتحان                            ناجح بقرار:   النتيجة                               التسجيل   :                         اللجنة االمتحانية           :             يجة النت

 جيد% 77-70ضعيف     من % 00جيد                                                                                 اقل من % 77-70ضعيف     من % 00اقل من 

 جيد جدا% 87 – 80مقبول     من % 07 – 00من                                                           جيد جدا               % 87 – 80مقبول     من % 07 – 00من 

 امتياز% 200 -70من      متوسط% 07-00من امتياز                                                                           % 200 -70من      متوسط% 07-00من 



 
 (الربيعي) الثاني جامعة القاسم الخضراء              نتائج امتحانات الفصل (                                                 الخريفي)عة القاسم الخضراء               نتائج امتحانات الفصل االول جام

 1028 – 1027كلية الزراعة                         للعام الدراسي                                                              1028 – 1027كلية الزراعة                       للعام الدراسي 

 م التربة و الموارد المائيةقس     قسم التربة و الموارد المائية                                                                                                 
 االولى: المرحلة                                                خمائل جواد كاظم :اسم الطالب                         االولى:المرحلة                                      خمائل جواد كاظم :   اسم الطالب 

 المالحظات التقدير        المادة        المالحظات التقدير       المادة      
  الفيزياء العامة 

 مقبول 
  توسط م مبادئ جيولوجي  

 جيد جدا  مبادئ االنتاج الحيواني
 

  مقبول  كيمياء تحليلية  

 متوسط  مبادئ المحاصيل الحقلية

 
  متوسط  المساحة المستوية   

 مقبول  انتاج الفاكهة

 
  (بقرار)مقبول  اقتصاد زراعي  

 مقبول  حقوق االنسان

 
  جيد جدا  (الربيعي)رياضيات  

 جيد  الكيمياء العضوية

 
  مقبول  رسم هندسي  

 جيد جدا  (الخريفي )اللغة االنكليزية 

 
  جيد  (الربيعي)تطبيقات في الحاسوب  

 
 (الخريفي) حاسوبتطبيقات في 

 متوسط 

 
    

 
 (الخريفي)الرياضيات 

     جيد جدا 

 
 لتوعية باستخدام المياها

     مقبول 

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 :التسجيل    :                  ية اللجنة االمتحان                       ناجحة بقرار:   النتيجة                   التسجيل   :                         اللجنة االمتحانية                        ناجحة:    النتيجة 

 جيد% 77-70ضعيف     من % 00جيد                                                                                 اقل من % 77-70ضعيف     من % 00اقل من 

 جيد جدا% 87 – 80مقبول     من % 07 – 00يد جدا                                                                         من ج% 87 – 80مقبول     من % 07 – 00من 

 امتياز% 200 -70 من     متوسط% 07-00من امتياز                                                                           % 200 -70من      متوسط% 07-00من 



 
 (الربيعي) الثاني جامعة القاسم الخضراء              نتائج امتحانات الفصل (                                                 الخريفي)جامعة القاسم الخضراء               نتائج امتحانات الفصل االول 

 1028 – 1027كلية الزراعة                         للعام الدراسي                                                              1028 – 1027الدراسي كلية الزراعة                       للعام 

 قسم التربة و الموارد المائية                 قسم التربة و الموارد المائية                                                                                     
 االولى: المرحلة                                 رفل ماجد بطران:   اسم الطالب                         االولى:المرحلة                                            رفل ماجد بطران :  اسم الطالب 

 المالحظات التقدير        المادة        المالحظات قدير الت      المادة      
  الفيزياء العامة 

 مقبول 
  (بقرار )مقبول  مبادئ جيولوجي  

  مبادئ االنتاج الحيواني
 مقبول

  متوسط كيمياء تحليلية  

  مبادئ المحاصيل الحقلية
 ضعيف 

  مقبول  المساحة المستوية   

 ضعيف  انتاج الفاكهة

 
  متوسط  اقتصاد زراعي  

  حقوق االنسان
 مقبول

  متوسط  (الربيعي)رياضيات  

  الكيمياء العضوية
 متوسط

  متوسط  رسم هندسي  

  (الخريفي )اللغة االنكليزية 
 جيد جدا 

  جيد (الربيعي)تطبيقات في الحاسوب  

 
 (الخريفي) حاسوبتطبيقات في 

 
 مقبول

    

 
 (الخريفي)الرياضيات 

     متوسط 

 
 لتوعية باستخدام المياها

     مقبول 

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 :التسجيل    :                  ية اللجنة االمتحان                           ناجحة بقرار: النتيجة               التسجيل   :                         اللجنة االمتحانية :                                     النتيجة 

 جيد% 77-70ضعيف     من % 00جيد                                                                                 اقل من % 77-70ضعيف     من % 00اقل من 

 جيد جدا% 87 – 80مقبول     من % 07 – 00من                                          جيد جدا                                % 87 – 80مقبول     من % 07 – 00من 

 امتياز% 200 -70من      متوسط% 07-00من امتياز                                                                           % 200 -70من      متوسط% 07-00من 



 
 (الربيعي) الثاني جامعة القاسم الخضراء              نتائج امتحانات الفصل (                                                 الخريفي)جامعة القاسم الخضراء               نتائج امتحانات الفصل االول 

 1028 – 1027كلية الزراعة                         للعام الدراسي                                                              1028 – 1027كلية الزراعة                       للعام الدراسي 

 م التربة و الموارد المائيةقس     قسم التربة و الموارد المائية                                                                                                 
 االولى: المرحلة                                                    زهراء علي خلف : اسم الطالب                         االولى:المرحلة                                           زهراء علي خلف : اسم الطالب 

 المالحظات التقدير        المادة        المالحظات التقدير       المادة      
  الفيزياء العامة 

 متوسط
  متوسط  مبادئ جيولوجي  

  مبادئ االنتاج الحيواني
 جيد 

  متوسط  كيمياء تحليلية  

  مبادئ المحاصيل الحقلية
 متوسط

  متوسط  المساحة المستوية   

  انتاج الفاكهة
 متوسط

  متوسط  اقتصاد زراعي  

  حقوق االنسان
 مقبول 

  جيد (الربيعي)رياضيات  

  الكيمياء العضوية
 متوسط

  امتياز  رسم هندسي  

  (الخريفي )اللغة االنكليزية 
 جيد 

  جيد  (الربيعي)تطبيقات في الحاسوب  

 
 (الخريفي) حاسوبتطبيقات في 

 
 متوسط

    

 
 (الخريفي)الرياضيات 

     جيد

 
 باستخدام المياهلتوعية ا

     مقبول 

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 ل التسجي   :                  ية اللجنة االمتحان                                ناجحة:     النتيجة                  التسجيل   :                         اللجنة االمتحانية                     ناجحة:        النتيجة 
 جيد% 77-70ضعيف     من % 00جيد                                                                                 اقل من % 77-70ضعيف     من % 00اقل من 

 جيد جدا% 87 – 80مقبول     من % 07 – 00من                                         جيد جدا                                 % 87 – 80مقبول     من % 07 – 00من 

 امتياز% 200 -70من      متوسط% 07-00من امتياز                                                                           % 200 -70من      متوسط% 07-00من 



 
 (الربيعي) الثاني جامعة القاسم الخضراء              نتائج امتحانات الفصل (                                                 الخريفي)جامعة القاسم الخضراء               نتائج امتحانات الفصل االول 

 1028 – 1027كلية الزراعة                         للعام الدراسي                                                              1028 – 1027كلية الزراعة                       للعام الدراسي 

 لتربة و الموارد المائيةقسم ا     قسم التربة و الموارد المائية                                                                                                 
 االولى: المرحلة                                                  زهراء ميثاق علي : اسم الطالب                         االولى:المرحلة                                زهراء ميثاق علي :      اسم الطالب 

 المالحظات التقدير        المادة        ظاتالمالح التقدير       المادة      
  الفيزياء العامة 

 ضعيف 
  (بقرار)مقبول  مبادئ جيولوجي  

 متوسط مبادئ االنتاج الحيواني
 

  مقبول  كيمياء تحليلية  

  مبادئ المحاصيل الحقلية
 مقبول 

  مقبول  المساحة المستوية   

 مقبول  انتاج الفاكهة

 
  مقبول  اقتصاد زراعي  

  حقوق االنسان
 متوسط

  ضعيف  (الربيعي)رياضيات  

  الكيمياء العضوية
 متوسط

  مقبول  رسم هندسي  

  (الخريفي )اللغة االنكليزية 
 جيد جدا 

  مقبول  (الربيعي)تطبيقات في الحاسوب  

 
 (الخريفي) حاسوبتطبيقات في 

 
 متوسط

    

 
 (الخريفي)الرياضيات 

     مقبول 

 
 لتوعية باستخدام المياها

     مقبول 

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 :التسجيل    :                  ية اللجنة االمتحان                   :                        النتيجة               التسجيل   :                         اللجنة االمتحانية :                                     النتيجة 

 جيد% 77-70ضعيف     من % 00جيد                                                                                 اقل من % 77-70ضعيف     من % 00اقل من 

 جيد جدا% 87 – 80مقبول     من % 07 – 00من                                          جيد جدا                                % 87 – 80مقبول     من % 07 – 00من 

 امتياز% 200 -70من      متوسط% 07-00من امتياز                                                                           % 200 -70من      متوسط% 07-00من 



 
 (الربيعي) الثاني جامعة القاسم الخضراء              نتائج امتحانات الفصل (                                                 الخريفي)نتائج امتحانات الفصل االول                جامعة القاسم الخضراء

 1028 – 1027كلية الزراعة                         للعام الدراسي                                                              1028 – 1027كلية الزراعة                       للعام الدراسي 

 م التربة و الموارد المائيةقس     قسم التربة و الموارد المائية                                                                                                 
 االولى: المرحلة                                   زينة حيدر ابراهيم :  اسم الطالب                                     االولى:المرحلة                                      زينة حيدر ابراهيم :     اسم الطالب 

 المالحظات التقدير        المادة        المالحظات التقدير       المادة      
 مقبول  الفيزياء العامة 

 
  ضعيف مبادئ جيولوجي  

 متوسط  مبادئ االنتاج الحيواني
 

  سطمتو كيمياء تحليلية  

 مقبول  مبادئ المحاصيل الحقلية

 
  مقبول  المساحة المستوية   

 ضعيف انتاج الفاكهة
  

  مقبول  اقتصاد زراعي  

 مقبول حقوق االنسان
  

  مقبول  (الربيعي)رياضيات  

 مقبول  الكيمياء العضوية

 
  مقبول  رسم هندسي  

 مقبول  (الربيعي)تطبيقات في الحاسوب   جيد  (الخريفي )اللغة االنكليزية 

 
 

 
 (الخريفي) حاسوبتطبيقات في 

      (بقرار)مقبول

 
 (الخريفي)الرياضيات 

     مقبول 

 
 لتوعية باستخدام المياها

     مقبول 

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 :التسجيل    :                  ية اللجنة االمتحان                   :                        النتيجة               التسجيل   :                         اللجنة االمتحانية :                                     النتيجة 

 جيد% 77-70ضعيف     من % 00جيد                                                                                 اقل من % 77-70ضعيف     من % 00اقل من 

 جيد جدا% 87 – 80مقبول     من % 07 – 00من                                                           جيد جدا               % 87 – 80مقبول     من % 07 – 00من 

 امتياز% 200 -70من      متوسط% 07-00من امتياز                                                                           % 200 -70من      متوسط% 07-00من 

 



 
 (الربيعي) الثاني جامعة القاسم الخضراء              نتائج امتحانات الفصل (                                                 الخريفي)جامعة القاسم الخضراء               نتائج امتحانات الفصل االول 

 1028 – 1027كلية الزراعة                         للعام الدراسي                                                              1028 – 1027كلية الزراعة                       للعام الدراسي 

 م التربة و الموارد المائيةقس     قسم التربة و الموارد المائية                                                                                                 
 االولى: المرحلة                                                      سارة سالم محمد : اسم الطالب                         االولى:المرحلة                                       سارة سالم محمد :   اسم الطالب 

 المالحظات التقدير        المادة        المالحظات ر التقدي      المادة      
  الفيزياء العامة 

 متوسط
  جيد مبادئ جيولوجي  

  مبادئ االنتاج الحيواني
 جيد جدا

  جيد كيمياء تحليلية  

  مبادئ المحاصيل الحقلية
 متوسط

  جيد المساحة المستوية   

  انتاج الفاكهة
 مقبول 

  مقبول  اقتصاد زراعي  

 متوسط حقوق االنسان

 
  جيد (الربيعي)رياضيات  

 جيد جدا  الكيمياء العضوية

 
  جيد رسم هندسي  

 جيد جدا  (الخريفي )اللغة االنكليزية 

 
  جيد (الربيعي)تطبيقات في الحاسوب  

 
 (الخريفي) حاسوبتطبيقات في 

 
 جيد جدا 

    

 
 (الخريفي)الرياضيات 

     جيد

 
 لتوعية باستخدام المياها

     متوسط

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 :التسجيل   :                ية اللجنة االمتحان                                       ناجحة:    النتيجة                  التسجيل       :          المتحانية اللجنة ا                                 ناجحة:    النتيجة 

 جيد% 77-70ضعيف     من % 00جيد                                                                                 اقل من % 77-70ضعيف     من % 00اقل من 

 جيد جدا% 87 – 80مقبول     من % 07 – 00من                                       جيد جدا                                   % 87 – 80مقبول     من % 07 – 00من 

 امتياز% 200 -70من      متوسط% 07-00من امتياز                                                                           % 200 -70من      متوسط% 07-00من 



 
 (الربيعي) الثاني جامعة القاسم الخضراء              نتائج امتحانات الفصل (                                                 الخريفي)نتائج امتحانات الفصل االول             جامعة القاسم الخضراء   

 1028 – 1027كلية الزراعة                         للعام الدراسي                                                              1028 – 1027كلية الزراعة                       للعام الدراسي 

 م التربة و الموارد المائيةقس     قسم التربة و الموارد المائية                                                                                                 
 االولى: المرحلة                                         سارة سعد حمادي:  اسم الطالب                                       االولى:المرحلة                                         سارة سعد حمادي :  اسم الطالب 

 المالحظات التقدير        المادة        المالحظات التقدير       المادة      
  الفيزياء العامة 

 ضعيف
  مقبول  مبادئ جيولوجي  

  مبادئ االنتاج الحيواني
 متوسط

  مقبول  كيمياء تحليلية  

  مبادئ المحاصيل الحقلية
 متوسط

  مقبول  المساحة المستوية   

  انتاج الفاكهة
 ضعيف

  متوسط اقتصاد زراعي  

  حقوق االنسان
 مقبول 

  مقبول  (الربيعي)رياضيات  

 متوسط الكيمياء العضوية

 
  مقبول  رسم هندسي  

  (الخريفي )اللغة االنكليزية 
 جيد جدا 

  متوسط (الربيعي)تطبيقات في الحاسوب  

 
 (الخريفي) حاسوبتطبيقات في 

 جيد

 
    

 
 (الخريفي)الرياضيات 

     (بقرار)مقبول 

 
 لتوعية باستخدام المياها

     مقبول 

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 :التسجيل    :                  ية اللجنة االمتحان                                    ناجحة:   النتيجة               التسجيل   :                         اللجنة االمتحانية :                                     النتيجة 

 جيد% 77-70ضعيف     من % 00جيد                                                                                 اقل من % 77-70ضعيف     من % 00اقل من 

 جيد جدا% 87 – 80مقبول     من % 07 – 00من                                                           جيد جدا               % 87 – 80مقبول     من % 07 – 00من 

 امتياز% 200 -70من      متوسط% 07-00من امتياز                                                                           % 200 -70من      متوسط% 07-00من 



 
 (الربيعي) الثاني جامعة القاسم الخضراء              نتائج امتحانات الفصل (                                                 الخريفي)جامعة القاسم الخضراء               نتائج امتحانات الفصل االول 

 1028 – 1027كلية الزراعة                         للعام الدراسي                                                              1028 – 1027كلية الزراعة                       للعام الدراسي 

 م التربة و الموارد المائيةقس     قسم التربة و الموارد المائية                                                                                                 
 االولى: المرحلة                                       سجى سالم محمود   :اسم الطالب                                       االولى:المرحلة                                         سجى سالم محمود:  اسم الطالب 

 المالحظات التقدير        المادة        المالحظات ر التقدي      المادة      
  الفيزياء العامة 

 ضعيف 
  ضعيف مبادئ جيولوجي  

  مبادئ االنتاج الحيواني
 جيد

  مقبول كيمياء تحليلية  

  مبادئ المحاصيل الحقلية
 متوسط

  ضعيف المساحة المستوية   

  انتاج الفاكهة
 مقبول 

  مقبول اقتصاد زراعي  

  حقوق االنسان
 مقبول

  متوسط (الربيعي)رياضيات  

 مقبول الكيمياء العضوية

 
  مقبول رسم هندسي  

  (الخريفي )اللغة االنكليزية 
 متوسط

  متوسط (الربيعي)تطبيقات في الحاسوب  

 
 (الخريفي) حاسوبتطبيقات في 

 
 مقبول

    

 
 (الخريفي)الرياضيات 

     مقبول

 
 باستخدام المياهلتوعية ا

     مقبول

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 :التسجيل    :                  ية اللجنة االمتحان                   :                        النتيجة               التسجيل   :                         اللجنة االمتحانية :                                     النتيجة 

 جيد% 77-70ضعيف     من % 00جيد                                                                                 اقل من % 77-70ضعيف     من % 00اقل من 

 جيد جدا% 87 – 80مقبول     من % 07 – 00من                                          جيد جدا                                % 87 – 80مقبول     من % 07 – 00من 

 امتياز% 200 -70من      متوسط% 07-00من امتياز                                                                           % 200 -70من      متوسط% 07-00من 



 
 (الربيعي) الثاني جامعة القاسم الخضراء              نتائج امتحانات الفصل (                                                 الخريفي)نتائج امتحانات الفصل االول                جامعة القاسم الخضراء

 1028 – 1027كلية الزراعة                         للعام الدراسي                                                              1028 – 1027كلية الزراعة                       للعام الدراسي 

 م التربة و الموارد المائيةقس     قسم التربة و الموارد المائية                                                                                                 
 االولى: المرحلة                                    سجى محمد زغير : اسم الطالب                                      االولى:المرحلة                            سجى محمد زغير               : اسم الطالب 

 المالحظات التقدير        المادة        المالحظات التقدير       المادة      
 ضعيف  الفيزياء العامة 

 
  مقبول  مبادئ جيولوجي  

 متوسط مبادئ االنتاج الحيواني

 
  مقبول  كيمياء تحليلية  

 مقبول  مبادئ المحاصيل الحقلية

 
  مقبول  المساحة المستوية   

 متوسط اقتصاد زراعي   مقبول  انتاج الفاكهة

 
 

  حقوق االنسان
 متوسط

  مقبول (الربيعي)رياضيات  

  الكيمياء العضوية
 متوسط

  مقبول  رسم هندسي  

  (الخريفي )اللغة االنكليزية 
 جيد

  جيد جدا  (الربيعي)تطبيقات في الحاسوب  

 
 (الخريفي) حاسوبتطبيقات في 

     متوسط

 
 (الخريفي)الرياضيات 

     متوسط

 
 لتوعية باستخدام المياها

     متوسط

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 التسجيل    :                  ية اللجنة االمتحان                                       ناجحة:   النتيجة               التسجيل   :                         اللجنة االمتحانية :                                     النتيجة 

 جيد% 77-70ضعيف     من % 00جيد                                                                                 اقل من % 77-70ضعيف     من % 00اقل من 

 جيد جدا% 87 – 80مقبول     من % 07 – 00من                                         جيد جدا                                 % 87 – 80مقبول     من % 07 – 00من 

 امتياز% 200 -70من      متوسط% 07-00من امتياز                                                                           % 200 -70من      متوسط% 07-00من 



 
 (الربيعي) الثاني جامعة القاسم الخضراء              نتائج امتحانات الفصل (                                                 الخريفي)جامعة القاسم الخضراء               نتائج امتحانات الفصل االول 

 1028 – 1027كلية الزراعة                         للعام الدراسي                                                              1028 – 1027كلية الزراعة                       للعام الدراسي 

 م التربة و الموارد المائيةقس     قسم التربة و الموارد المائية                                                                                                 
 االولى: المرحلة                                  سكينة داخل غازي :اسم الطالب                                                  االولى:المرحلة                              سكينة داخل غازي :  اسم الطالب 

 المالحظات التقدير        المادة        لمالحظاتا التقدير       المادة      
  الفيزياء العامة 

 مقبول
  (بقرار)مقبول مبادئ جيولوجي  

  مبادئ االنتاج الحيواني
 جيد

  مقبول  كيمياء تحليلية  

 مقبول مبادئ المحاصيل الحقلية

 
  مقبول  المساحة المستوية   

 مقبول انتاج الفاكهة

 
  (بقرار)مقبول  اقتصاد زراعي  

 مقبول حقوق االنسان

 
  متوسط (الربيعي)رياضيات  

 متوسط  الكيمياء العضوية

 
  مقبول رسم هندسي  

 جيد  (الخريفي )اللغة االنكليزية 

 
  متوسط  (الربيعي)تطبيقات في الحاسوب  

 
 (الخريفي) حاسوبتطبيقات في 

 متوسط

 
    

 
 (الخريفي)الرياضيات 

     مقبول

 
 لتوعية باستخدام المياها

     متوسط

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 :التسجيل    :                  ية اللجنة االمتحان                             ناجحة بقرار:     النتيجة               التسجيل                   : اللجنة االمتحانية                                 ناجحة:     النتيجة 

 جيد% 77-70ضعيف     من % 00جيد                                                                                 اقل من % 77-70ضعيف     من % 00اقل من 

 جيد جدا% 87 – 80مقبول     من % 07 – 00من                                          جيد جدا                                % 87 – 80مقبول     من % 07 – 00من 

 امتياز% 200 -70من      متوسط% 07-00من امتياز                                                                           % 200 -70من      متوسط% 07-00من 



 (الربيعي) الثاني جامعة القاسم الخضراء              نتائج امتحانات الفصل (                                                 الخريفي)نتائج امتحانات الفصل االول               جامعة القاسم الخضراء 
 1028 – 1027كلية الزراعة                         للعام الدراسي                                                              1028 – 1027كلية الزراعة                       للعام الدراسي 

 م التربة و الموارد المائيةقس     قسم التربة و الموارد المائية                                                                                                 
 االولى: المرحلة                               صابرين ابراهيم حسين :  اسم الطالب                         االولى:المرحلة                                     صابرين ابراهيم حسين :  اسم الطالب 

 المالحظات التقدير        المادة        المالحظات التقدير       المادة      
  الفيزياء العامة 

 متوسط
  متوسط مبادئ جيولوجي  

  مبادئ االنتاج الحيواني
 جيد

  متوسط كيمياء تحليلية  

  مبادئ المحاصيل الحقلية
 متوسط

  مقبول المساحة المستوية   

  انتاج الفاكهة
 متوسط

  متوسط اقتصاد زراعي  

 متوسط االنسانحقوق 

 
  جيد   (الربيعي)رياضيات  

 جيد الكيمياء العضوية

 
  رسم هندسي  رسم هندسي  

  (الخريفي )اللغة االنكليزية 
 جيد جدا 

  جيد (الربيعي)تطبيقات في الحاسوب  

 
 (الخريفي) حاسوبتطبيقات في 

 
 جيد

    

 
 (الخريفي)الرياضيات 

     جيد جدا 

 
 باستخدام المياهلتوعية ا

     متوسط

 

 
     

 

 
     

 

 
     

التسجيل    :                  ية اللجنة االمتحان                                       ناجحة:   النتيجة               التسجيل   :                         اللجنة االمتحانية                   ناجحة:           النتيجة 
: 

 جيد% 77-70ضعيف     من % 00جيد                                                                                 اقل من % 77-70ضعيف     من % 00اقل من 

 جيد جدا% 87 – 80مقبول     من % 07 – 00من                                          جيد جدا                                % 87 – 80مقبول     من % 07 – 00من 

 امتياز% 200 -70من      متوسط% 07-00من امتياز                                                                           % 200 -70من      متوسط% 07-00من 



 (الربيعي) الثاني جامعة القاسم الخضراء              نتائج امتحانات الفصل (                                                 الخريفي)نتائج امتحانات الفصل االول               جامعة القاسم الخضراء 
 1028 – 1027كلية الزراعة                         للعام الدراسي                                                              1028 – 1027كلية الزراعة                       للعام الدراسي 

 م التربة و الموارد المائيةقس     قسم التربة و الموارد المائية                                                                                                 
 االولى: المرحلة                                        طيبة احمد جعفر :    اسم الطالب                                   االولى:المرحلة                                   طيبة احمد جعفر :      اسم الطالب 

 المالحظات التقدير        المادة        المالحظات التقدير       المادة      
  الفيزياء العامة 

 متوسط
  متوسط مبادئ جيولوجي  

  مبادئ االنتاج الحيواني
 جيد 

  متوسط كيمياء تحليلية  

 جيد  مبادئ المحاصيل الحقلية

 
  متوسط المساحة المستوية   

 متوسط انتاج الفاكهة

 
  (بقرار)مقبول  اقتصاد زراعي  

 متوسط حقوق االنسان

 
  مقبول  (الربيعي)رياضيات  

 جيد  الكيمياء العضوية

 
  مقبول  رسم هندسي  

 جيد  (الخريفي )اللغة االنكليزية 

 
  جيد (الربيعي)تطبيقات في الحاسوب  

 
 (الخريفي) حاسوبتطبيقات في 

 متوسط

 
    

 
 (الخريفي)الرياضيات 

     متوسط

 
 لتوعية باستخدام المياها

     جيد

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 :التسجيل    :                  ية اللجنة االمتحان                             ناجحة بقرار:     النتيجة               التسجيل   :                         اللجنة االمتحانية                       ناجحة:      النتيجة 

 جيد% 77-70ضعيف     من % 00جيد                                                                                 اقل من % 77-70ضعيف     من % 00اقل من 

 جيد جدا% 87 – 80مقبول     من % 07 – 00من                                          جيد جدا                                % 87 – 80مقبول     من % 07 – 00من 

 امتياز% 200 -70من      متوسط% 07-00من امتياز                                                                           % 200 -70من      متوسط% 07-00من 

 



 (الربيعي) الثاني جامعة القاسم الخضراء              نتائج امتحانات الفصل (                                                 الخريفي)نتائج امتحانات الفصل االول                جامعة القاسم الخضراء
 1028 – 1027كلية الزراعة                         للعام الدراسي                                                              1028 – 1027كلية الزراعة                       للعام الدراسي 

 م التربة و الموارد المائيةقس     قسم التربة و الموارد المائية                                                                                                 
 االولى: المرحلة                                  عبدهللا جواد كاظم :        اسم الطالب                         االولى:المرحلة                                                عبد هللا جواد كاظم :اسم الطالب 

 المالحظات التقدير        المادة        المالحظات التقدير       المادة      
  الفيزياء العامة 

 ضعيف 
  مقبول مبادئ جيولوجي  

 متوسط مبادئ االنتاج الحيواني

 
  مقبول كيمياء تحليلية  

 (بقرار)مقبول  مبادئ المحاصيل الحقلية

 
  مقبول المساحة المستوية   

  انتاج الفاكهة
 مقبول

  مقبول اقتصاد زراعي  

  حقوق االنسان
 مقبول

  ضعيف  (الربيعي)رياضيات  

 مقبول الكيمياء العضوية

 
  متوسط رسم هندسي  

  (الخريفي )اللغة االنكليزية 
 جيد

  متوسط (الربيعي)تطبيقات في الحاسوب  

 
 (الخريفي) حاسوبتطبيقات في 

 جيد 

 
    

 
 (الخريفي)الرياضيات 

     متوسط 

 
 لتوعية باستخدام المياها

     ضعيف 

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 :التسجيل    :                  ية اللجنة االمتحان                   :                        النتيجة               التسجيل   :                         اللجنة االمتحانية :                                     النتيجة 

 جيد% 77-70ضعيف     من % 00جيد                                                                                 اقل من % 77-70ضعيف     من % 00اقل من 

 جيد جدا% 87 – 80مقبول     من % 07 – 00من                                                           جيد جدا               % 87 – 80مقبول     من % 07 – 00من 

 امتياز% 200 -70من      متوسط% 07-00من امتياز                                                                           % 200 -70من      متوسط% 07-00من 

 



 (الربيعي) الثاني جامعة القاسم الخضراء              نتائج امتحانات الفصل (                                                 الخريفي)جامعة القاسم الخضراء               نتائج امتحانات الفصل االول 
 1028 – 1027كلية الزراعة                         للعام الدراسي                                                              1028 – 1027كلية الزراعة                       للعام الدراسي 

 م التربة و الموارد المائيةقس     قسم التربة و الموارد المائية                                                                                                 
 االولى: المرحلة                                   عبير محسن نعمة :      اسم الطالب                                      االولى:المرحلة                                      عبير محسن نعمة  :    اسم الطالب 

 المالحظات التقدير        المادة        المالحظات ر التقدي      المادة      
  الفيزياء العامة 

 مقبول
  مقبول مبادئ جيولوجي  

  مبادئ االنتاج الحيواني
 متوسط

  متوسط كيمياء تحليلية  

 مقبول مبادئ المحاصيل الحقلية

 
  مقبول المساحة المستوية   

 مقبول انتاج الفاكهة

 
  مقبول اقتصاد زراعي  

 متوسط حقوق االنسان

 
  (بقرار)مقبول (الربيعي)رياضيات  

 متوسط الكيمياء العضوية

 
  مقبول رسم هندسي  

 جيد (الخريفي )اللغة االنكليزية 

 
  جيد جدا  (الربيعي)تطبيقات في الحاسوب  

 
 (الخريفي) حاسوبتطبيقات في 

 متوسط

 
    

 
 (الخريفي)الرياضيات 

     مقبول

 
 لتوعية باستخدام المياها

     مقبول

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 :التسجيل    :                  ية اللجنة االمتحان                         ناجحة بقرار:        النتيجة               التسجيل   :                         اللجنة االمتحانية           ناجحة:        النتيجة 

 جيد% 77-70ضعيف     من % 00جيد                                                                                 اقل من % 77-70ضعيف     من % 00اقل من 

 جيد جدا% 87 – 80مقبول     من % 07 – 00من                    جيد جدا                                                      % 87 – 80مقبول     من % 07 – 00من 

 امتياز% 200 -70من      متوسط% 07-00من امتياز                                                                           % 200 -70من      متوسط% 07-00من 

 



 (الربيعي) الثاني جامعة القاسم الخضراء              نتائج امتحانات الفصل (                                                 الخريفي)جامعة القاسم الخضراء               نتائج امتحانات الفصل االول 
 1028 – 1027كلية الزراعة                         للعام الدراسي                                                              1028 – 1027كلية الزراعة                       للعام الدراسي 

 لتربة و الموارد المائيةقسم ا     قسم التربة و الموارد المائية                                                                                                 
 االولى: المرحلة                                                    علي حسين كاظم :   اسم الطالب                         االولى:المرحلة                                      علي حسين كاظم :   اسم الطالب 

 المالحظات التقدير        المادة        الحظاتالم التقدير       المادة      
  الفيزياء العامة 

 ضعيف 
  ضعيف  مبادئ جيولوجي  

  مبادئ االنتاج الحيواني
 متوسط 

  مقبول  كيمياء تحليلية  

 مقبول  مبادئ المحاصيل الحقلية

 
  (بقرار)مقبول  المساحة المستوية   

 مقبول  انتاج الفاكهة

 
  مقبول  اقتصاد زراعي  

 مقبول  حقوق االنسان

 
  متوسط  (الربيعي)رياضيات  

 جيد  الكيمياء العضوية

 
  جيد  رسم هندسي  

 متوسط (الخريفي )اللغة االنكليزية 

 
  جيد (الربيعي)تطبيقات في الحاسوب  

 
 (الخريفي) حاسوبتطبيقات في 

 متوسط

 
    

 
 (الخريفي)الرياضيات 

     متوسط

 
 لتوعية باستخدام المياها

     ضعيف 

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 :التسجيل    :                  ية اللجنة االمتحان                   :                        النتيجة               التسجيل   :                         اللجنة االمتحانية :                                     النتيجة 

 جيد% 77-70ضعيف     من % 00جيد                                                                                 اقل من % 77-70ضعيف     من % 00اقل من 

 جيد جدا% 87 – 80مقبول     من % 07 – 00من                                          جيد جدا                                % 87 – 80مقبول     من % 07 – 00من 

 امتياز% 200 -70من      متوسط% 07-00من امتياز                                                                           % 200 -70من      متوسط% 07-00من 

 



 
 (الربيعي) الثاني جامعة القاسم الخضراء              نتائج امتحانات الفصل (                                                 الخريفي)جامعة القاسم الخضراء               نتائج امتحانات الفصل االول 

 1028 – 1027كلية الزراعة                         للعام الدراسي                                                              1028 – 1027كلية الزراعة                       للعام الدراسي 

 م التربة و الموارد المائيةقس     قسم التربة و الموارد المائية                                                                                                 
 االولى: المرحلة                                             علي صادق عالوي :   اسم الطالب                         االولى:المرحلة                               علي صادق عالوي :  اسم الطالب 

 المالحظات التقدير        المادة        المالحظات التقدير       المادة      
  الفيزياء العامة 

 مقبول 
  متوسط مبادئ جيولوجي  

  مبادئ االنتاج الحيواني
 جيد 

  جيد كيمياء تحليلية  

  مبادئ المحاصيل الحقلية
 جيد 

  مقبول  المساحة المستوية   

 متوسط  انتاج الفاكهة

 
  متوسط اقتصاد زراعي  

  االنسانحقوق 
 متوسط

  جيد (الربيعي)رياضيات  

  الكيمياء العضوية
 جيد

  مقبول  رسم هندسي  

 جيد (الخريفي )اللغة االنكليزية 

 
  جيد (الربيعي)تطبيقات في الحاسوب  

 
 (الخريفي) حاسوبتطبيقات في 

 
 جيد

    

 
 (الخريفي)الرياضيات 

     جيد

 
 لتوعية باستخدام المياها

     متوسط

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 :التسجيل    :                  ية اللجنة االمتحان                     ناجح:              النتيجة               التسجيل   :                         اللجنة االمتحانية                                ناجح:      النتيجة 

 جيد% 77-70ضعيف     من % 00جيد                                                                                 اقل من % 77-70ضعيف     من % 00اقل من 

 جيد جدا% 87 – 80مقبول     من % 07 – 00ن جيد جدا                                                                         م% 87 – 80مقبول     من % 07 – 00من 

 امتياز% 200 -70من      متوسط% 07-00من امتياز                                                                           % 200 -70من      متوسط% 07-00من 



 
 (الربيعي) الثاني جامعة القاسم الخضراء              نتائج امتحانات الفصل (                                                 الخريفي)جامعة القاسم الخضراء               نتائج امتحانات الفصل االول 

 1028 – 1027كلية الزراعة                         للعام الدراسي                                                              1028 – 1027كلية الزراعة                       للعام الدراسي 

 م التربة و الموارد المائيةقس     قسم التربة و الموارد المائية                                                                                                 
 االولى: المرحلة                                           علي كاظم عبود :  اسم الطالب                         االولى:المرحلة                                                   علي كاظم عبود :   اسم الطالب 

 المالحظات التقدير        المادة        المالحظات ر التقدي      المادة      
  الفيزياء العامة 

 ضعيف 
  مقبول  مبادئ جيولوجي  

 متوسط مبادئ االنتاج الحيواني
 

  متوسط كيمياء تحليلية  

 مقبول مبادئ المحاصيل الحقلية

 
  مقبول المساحة المستوية   

 (بقرار)مقبول انتاج الفاكهة

 
  متوسط اقتصاد زراعي  

 متوسط  حقوق االنسان

 
  مقبول  (الربيعي)رياضيات  

 متوسط  الكيمياء العضوية

 
  مقبول  رسم هندسي  

 متوسط  (الخريفي )اللغة االنكليزية 

 
  ضعيف  (الربيعي)تطبيقات في الحاسوب  

 
 (الخريفي) حاسوبتطبيقات في 

 ضعيف 

 
    

 
 (الخريفي)الرياضيات 

     مقبول 

 
 لتوعية باستخدام المياها

     متوسط 

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 :التسجيل    :                  ية اللجنة االمتحان                   :                        النتيجة               التسجيل   :                         اللجنة االمتحانية :                                     النتيجة 

 جيد% 77-70ضعيف     من % 00جيد                                                                                 اقل من % 77-70ضعيف     من % 00اقل من 

 جيد جدا% 87 – 80مقبول     من % 07 – 00من                                                           جيد جدا               % 87 – 80مقبول     من % 07 – 00من 

 امتياز% 200 -70من      متوسط% 07-00من امتياز                                                                           % 200 -70من      متوسط% 07-00من 



 
 (الربيعي) الثاني جامعة القاسم الخضراء              نتائج امتحانات الفصل (                                                 الخريفي)جامعة القاسم الخضراء               نتائج امتحانات الفصل االول 

 1028 – 1027كلية الزراعة                         للعام الدراسي                                                              1028 – 1027كلية الزراعة                       للعام الدراسي 

 لتربة و الموارد المائيةقسم ا     قسم التربة و الموارد المائية                                                                                                 
 االولى: المرحلة                                            علي نزار قدوري: اسم الطالب                         االولى:المرحلة                                                 علي نزار قدوري :   اسم الطالب 

 المالحظات التقدير        المادة        المالحظات التقدير       المادة      
  الفيزياء العامة 

 ضعيف 
  مقبول  مبادئ جيولوجي  

  مبادئ االنتاج الحيواني
 متوسط 

  مقبول  كيمياء تحليلية  

  مبادئ المحاصيل الحقلية
 جيد 

  مقبول  المساحة المستوية   

  انتاج الفاكهة
 مقبول 

  (بقرار)مقبول  اقتصاد زراعي  

  حقوق االنسان
 متوسط 

  مقبول  (الربيعي)رياضيات  

 متوسط  الكيمياء العضوية

 
   متوسط رسم هندسي  

 جيد  (الخريفي )اللغة االنكليزية 

 
  مقبول  (الربيعي)تطبيقات في الحاسوب  

 
 (الخريفي) حاسوبتطبيقات في 

 متوسط 

 
    

 
 (الخريفي)الرياضيات 

     مقبول 

 
 لتوعية باستخدام المياها

     ضعيف 

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 :التسجيل    :                  ية اللجنة االمتحان                              ناجح بقرار:    النتيجة               التسجيل   :                         اللجنة االمتحانية :                                     النتيجة 

 جيد% 77-70ضعيف     من % 00جيد                                                                                 اقل من % 77-70ضعيف     من % 00اقل من 

 جيد جدا% 87 – 80مقبول     من % 07 – 00من                                          جيد جدا                                % 87 – 80مقبول     من % 07 – 00من 

 امتياز% 200 -70من      متوسط% 07-00من امتياز                                                                           % 200 -70من      متوسط% 07-00من 



 
 (الربيعي) الثاني جامعة القاسم الخضراء              نتائج امتحانات الفصل (                                                 الخريفي)جامعة القاسم الخضراء               نتائج امتحانات الفصل االول 

 1028 – 1027كلية الزراعة                         للعام الدراسي                                                              1028 – 1027كلية الزراعة                       للعام الدراسي 

 لتربة و الموارد المائيةقسم ا     قسم التربة و الموارد المائية                                                                                                 
 االولى: المرحلة                                          غيث عمران عبيد:  اسم الطالب                         االولى:المرحلة                                                    غيث عمران عبيد :  اسم الطالب 

 المالحظات التقدير        المادة        المالحظات التقدير       المادة      
 مقبول  الفيزياء العامة 

 
  مقبول مبادئ جيولوجي  

 متوسط  مبادئ االنتاج الحيواني
  

  متوسط  كيمياء تحليلية  

 مقبول  مبادئ المحاصيل الحقلية

 
  متوسط  المساحة المستوية   

 مقبول  انتاج الفاكهة

 
  ضعيف  اقتصاد زراعي  

 متوسط  حقوق االنسان
 

 متوسط  (الربيعي)رياضيات  

 
 

 توسط م الكيمياء العضوية
 

  مقبول رسم هندسي  

 جيد  (الخريفي )اللغة االنكليزية 

 
 متوسط  (الربيعي)تطبيقات في الحاسوب  

 
 

 
 (الخريفي) حاسوبتطبيقات في 

     (بقرار)مقبول 

 
 (الخريفي)الرياضيات 

     متوسط 

 
 لتوعية باستخدام المياها

     متوسط 

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 :التسجيل    :                  ية اللجنة االمتحان                   :                        النتيجة               التسجيل           :    نة االمتحانية اللج                                  ناجح بقرار:  النتيجة 

 جيد% 77-70ضعيف     من % 00جيد                                                                                 اقل من % 77-70ضعيف     من % 00اقل من 

 جيد جدا% 87 – 80مقبول     من % 07 – 00من                                                           جيد جدا               % 87 – 80مقبول     من % 07 – 00من 

 امتياز% 200 -70من      متوسط% 07-00من امتياز                                                                           % 200 -70من      متوسط% 07-00من 



 
 (الربيعي) الثاني جامعة القاسم الخضراء              نتائج امتحانات الفصل (                                                 الخريفي)جامعة القاسم الخضراء               نتائج امتحانات الفصل االول 

 1028 – 1027كلية الزراعة                         للعام الدراسي                                                              1028 – 1027كلية الزراعة                       للعام الدراسي 

 لتربة و الموارد المائيةقسم ا     قسم التربة و الموارد المائية                                                                                                 
 االولى: المرحلة                                       فاطمة محمد حسين : اسم الطالب                         االولى:المرحلة                                          فاطمة محمد حسين : اسم الطالب 

 المالحظات التقدير        المادة        المالحظات التقدير       المادة      
  الفيزياء العامة 

 ضعيف 
  ضعيف  مبادئ جيولوجي  

  مبادئ االنتاج الحيواني
 متوسط 

 متوسط  كيمياء تحليلية  
 

 

 متوسط  مبادئ المحاصيل الحقلية

 
  ضعيف  المساحة المستوية   

  انتاج الفاكهة
 مقبول 

  مقبول  اقتصاد زراعي  

 مقبول  حقوق االنسان

 
 متوسط  (الربيعي)رياضيات  

 
 

 متوسط  الكيمياء العضوية

 
  متوسط  رسم هندسي  

 جيد (الخريفي )اللغة االنكليزية 

 
  متوسط  (الربيعي)تطبيقات في الحاسوب  

 
 (الخريفي) حاسوبتطبيقات في 

 متوسط 

 
    

 
 (الخريفي)الرياضيات 

     متوسط 

 
 باستخدام المياهلتوعية ا

     مقبول 

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 :التسجيل    :                  ية اللجنة االمتحان                   :                        النتيجة               التسجيل   :                         اللجنة االمتحانية :                                     النتيجة 

 جيد% 77-70ضعيف     من % 00جيد                                                                                 اقل من % 77-70ضعيف     من % 00اقل من 

 جيد جدا% 87 – 80مقبول     من % 07 – 00من                                          جيد جدا                                % 87 – 80مقبول     من % 07 – 00من 

 امتياز% 200 -70من      متوسط% 07-00من امتياز                                                                           % 200 -70من      متوسط% 07-00من 



 (الربيعي) الثاني جامعة القاسم الخضراء              نتائج امتحانات الفصل (                                                 الخريفي)نتائج امتحانات الفصل االول               جامعة القاسم الخضراء 
 1028 – 1027كلية الزراعة                         للعام الدراسي                                                              1028 – 1027كلية الزراعة                       للعام الدراسي 

 المائيةقسم التربة و الموارد      قسم التربة و الموارد المائية                                                                                                 
 االولى: المرحلة                           فاهم رحيم راضي :   اسم الطالب                         االولى:المرحلة                                                  فاهم رحيم راضي :    اسم الطالب 

 المالحظات التقدير        المادة        المالحظات التقدير       المادة      
  الفيزياء العامة 

 ضعيف 
  متوسط  مبادئ جيولوجي  

 جيد مبادئ االنتاج الحيواني

 
  متوسط  كيمياء تحليلية  

 مقبول  مبادئ المحاصيل الحقلية

 
  متوسط  المساحة المستوية   

 مقبول  انتاج الفاكهة

 
  متوسط  اقتصاد زراعي  

  حقوق االنسان
 متوسط 

  جيد (الربيعي)رياضيات  

  الكيمياء العضوية
 متوسط 

  مقبول  رسم هندسي  

  (الخريفي )اللغة االنكليزية 
 متوسط 

 متوسط  (الربيعي)تطبيقات في الحاسوب  

 
 

 
 (الخريفي) حاسوبتطبيقات في 

 
 متوسط 

    

 
 (الخريفي)الرياضيات 

 متوسط 

 
    

 
 المياهلتوعية باستخدام ا

     مقبول 

 

 
     

 

 
     

 

 
     

التسجيل    :                  ية اللجنة االمتحان                                  ناجح:         النتيجة               التسجيل   :                         اللجنة االمتحانية :                                     النتيجة 
: 

 جيد% 77-70ضعيف     من % 00جيد                                                                                 اقل من % 77-70ضعيف     من % 00اقل من 

 جيد جدا% 87 – 80مقبول     من % 07 – 00من                    جيد جدا                                                      % 87 – 80مقبول     من % 07 – 00من 

 امتياز% 200 -70من      متوسط% 07-00من امتياز                                                                           % 200 -70من      متوسط% 07-00من 



 
 (الربيعي) الثاني جامعة القاسم الخضراء              نتائج امتحانات الفصل (                                                 الخريفي)متحانات الفصل االول جامعة القاسم الخضراء               نتائج ا

 1028 – 1027كلية الزراعة                         للعام الدراسي                                                              1028 – 1027كلية الزراعة                       للعام الدراسي 

 م التربة و الموارد المائيةقس     قسم التربة و الموارد المائية                                                                                                 
 االولى: المرحلة                              محمد فوزي قاسم : اسم الطالب                         االولى:المرحلة                                              محمد فوزي قاسم :  اسم الطالب 

 المالحظات التقدير        المادة        المالحظات التقدير       المادة      
  الفيزياء العامة 

 مقبول 
  متوسط  مبادئ جيولوجي  

  مبادئ االنتاج الحيواني
 جيد جدا 

  جيد كيمياء تحليلية  

  مبادئ المحاصيل الحقلية
 جيد 

  متوسط المساحة المستوية   

 متوسط انتاج الفاكهة

 
  متوسط اقتصاد زراعي  

 جيد جدا  االنسانحقوق 

 
  جيد جدا  (الربيعي)رياضيات  

 جيد الكيمياء العضوية

 
  جيد جدا  رسم هندسي  

 امتياز  (الخريفي )اللغة االنكليزية 

 
  امتياز  (الربيعي)تطبيقات في الحاسوب  

 
 (الخريفي) حاسوبتطبيقات في 

 جيد جدا 

 
    

 
 (الخريفي)الرياضيات 

     متوسط

 
 لتوعية باستخدام المياها

     جيد

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 :التسجيل    :                  ية اللجنة االمتحان                        ناجح:          النتيجة               التسجيل   :                         اللجنة االمتحانية                           ناجح:           النتيجة 

 جيد% 77-70ضعيف     من % 00جيد                                                                                 اقل من % 77-70ضعيف     من % 00اقل من 

 جيد جدا% 87 – 80مقبول     من % 07 – 00من                                          جيد جدا                                % 87 – 80مقبول     من % 07 – 00من 

 امتياز% 200 -70من      متوسط% 07-00من امتياز                                                                           % 200 -70من      متوسط% 07-00من 



 
 (الربيعي) الثاني جامعة القاسم الخضراء              نتائج امتحانات الفصل (                                                 الخريفي)نتائج امتحانات الفصل االول                جامعة القاسم الخضراء

 1028 – 1027كلية الزراعة                         للعام الدراسي                                                              1028 – 1027كلية الزراعة                       للعام الدراسي 

 م التربة و الموارد المائيةقس     قسم التربة و الموارد المائية                                                                                                 
 االولى: المرحلة                                         محمود جساب فرهود :اسم الطالب                         االولى:المرحلة                                        محمود جساب فرهود : اسم الطالب 

 المالحظات التقدير        المادة        المالحظات التقدير       المادة      
 مقبول الفيزياء العامة 

 
  متوسط مبادئ جيولوجي  

  مبادئ االنتاج الحيواني
 جيد

  متوسط كيمياء تحليلية  

  مبادئ المحاصيل الحقلية
 مقبول

  جيد المساحة المستوية   

 مقبول انتاج الفاكهة

 
  مقبول  اقتصاد زراعي  

  حقوق االنسان
 مقبول

  مقبول  (الربيعي)رياضيات  

  الكيمياء العضوية
 جيد

  امتياز رسم هندسي  

 متوسط (الخريفي )اللغة االنكليزية 

 
  متوسط (الربيعي)تطبيقات في الحاسوب  

 
 (الخريفي) حاسوبتطبيقات في 

 
 جيد

    

 
 (الخريفي)الرياضيات 

     مقبول

 
 المياه لتوعية باستخداما

     مقبول

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 :التسجيل    :                  ية اللجنة االمتحان                          ناجح:          النتيجة               التسجيل   :                         اللجنة االمتحانية                                 ناجح:     النتيجة 

 جيد% 77-70ضعيف     من % 00جيد                                                                                 اقل من % 77-70ضعيف     من % 00اقل من 

 جيد جدا% 87 – 80مقبول     من % 07 – 00من                    جيد جدا                                                      % 87 – 80مقبول     من % 07 – 00من 

 زامتيا% 200 -70من      متوسط% 07-00من امتياز                                                                           % 200 -70من      متوسط% 07-00من 



 
 (الربيعي) الثاني جامعة القاسم الخضراء              نتائج امتحانات الفصل (                                                 الخريفي)جامعة القاسم الخضراء               نتائج امتحانات الفصل االول 

 1028 – 1027كلية الزراعة                         للعام الدراسي                                                              1028 – 1027كلية الزراعة                       للعام الدراسي 

 م التربة و الموارد المائيةقس     قسم التربة و الموارد المائية                                                                                                 
 االولى: المرحلة                                        مروة حسين ايوب :   اسم الطالب                         االولى:المرحلة                                             مروة حسين ايوب :  اسم الطالب 

 المالحظات التقدير        المادة        حظاتالمال التقدير       المادة      
  الفيزياء العامة 

 مقبول 
  مقبول مبادئ جيولوجي  

  مبادئ االنتاج الحيواني
 متوسط

  متوسط كيمياء تحليلية  

  مبادئ المحاصيل الحقلية
 متوسط

  جيد المساحة المستوية   

  انتاج الفاكهة
 مقبول

  متوسط اقتصاد زراعي  

 مقبول حقوق االنسان

 
  متوسط (الربيعي)رياضيات  

  الكيمياء العضوية
 جيد

  مقبول  رسم هندسي  

 جيد (الخريفي )اللغة االنكليزية 

 
  مقبول  (الربيعي)تطبيقات في الحاسوب  

 
 (الخريفي) حاسوبتطبيقات في 

 
 مقبول

    

 
 (الخريفي)الرياضيات 

     جيد جدا 

 
 باستخدام المياهلتوعية ا

     مقبول

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 :التسجيل    :                  ية اللجنة االمتحان                                 ناجحة:          النتيجة               التسجيل   :                         اللجنة االمتحانية                     ناجحة:     النتيجة 

 جيد% 77-70ضعيف     من % 00جيد                                                                                 اقل من % 77-70ضعيف     من % 00اقل من 

 جيد جدا% 87 – 80مقبول     من % 07 – 00من                    جيد جدا                                                      % 87 – 80مقبول     من % 07 – 00من 

 امتياز% 200 -70من      متوسط% 07-00من امتياز                                                                           % 200 -70من      متوسط% 07-00من 



 
 (الربيعي) الثاني جامعة القاسم الخضراء              نتائج امتحانات الفصل (                                                 الخريفي)متحانات الفصل االول جامعة القاسم الخضراء               نتائج ا

 1028 – 1027كلية الزراعة                         للعام الدراسي                                                              1028 – 1027كلية الزراعة                       للعام الدراسي 

 م التربة و الموارد المائيةقس     قسم التربة و الموارد المائية                                                                                                 
 االولى: المرحلة                                          مناهل نجم عبيد:  اسم الطالب                         االولى:المرحلة                                               مناهل نجم عبيد:    اسم الطالب 

 المالحظات التقدير        المادة        المالحظات التقدير       المادة      
  الفيزياء العامة 

 مقبول 
  مقبول  مبادئ جيولوجي  

  مبادئ االنتاج الحيواني
 متوسط

  مقبول  كيمياء تحليلية  

  مبادئ المحاصيل الحقلية
 ضعيف 

  مقبول  المساحة المستوية   

  انتاج الفاكهة
 (بقرار)مقبول 

  مقبول  اقتصاد زراعي  

  حقوق االنسان
 ضعيف 

  متوسط (الربيعي)رياضيات  

  الكيمياء العضوية
 متوسط

  مقبول رسم هندسي  

  (الخريفي )اللغة االنكليزية 
 متوسط

  مقبول  (الربيعي)تطبيقات في الحاسوب  

 
 (الخريفي) حاسوبتطبيقات في 

 
 مقبول 

    

 
 (الخريفي)الرياضيات 

     جيد

 
 لتوعية باستخدام المياها

     مقبول

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 :التسجيل    :                  ية اللجنة االمتحان                                  ناجحة:     النتيجة               التسجيل   :                         اللجنة االمتحانية :                                     النتيجة 
 جيد% 77-70ضعيف     من % 00جيد                                                                                 اقل من % 77-70ضعيف     من % 00اقل من 

 جيد جدا% 87 – 80مقبول     من % 07 – 00من                                          جيد جدا                                % 87 – 80مقبول     من % 07 – 00من 

 امتياز% 200 -70من      متوسط% 07-00من امتياز                                                                           % 200 -70من      متوسط% 07-00من 



 
 (الربيعي) الثاني جامعة القاسم الخضراء              نتائج امتحانات الفصل (                                                 الخريفي)جامعة القاسم الخضراء               نتائج امتحانات الفصل االول 

 1028 – 1027كلية الزراعة                         للعام الدراسي                                                              1028 – 1027كلية الزراعة                       للعام الدراسي 

 لتربة و الموارد المائيةقسم ا     قسم التربة و الموارد المائية                                                                                                 
 االولى: المرحلة                                       منى قاسم عبد ايوب : اسم الطالب                         االولى:المرحلة                                           منى قاسم عبد ايوب :  اسم الطالب 

 المالحظات التقدير        المادة        المالحظات التقدير       المادة      
  الفيزياء العامة 

 متوسط 
  متوسط مبادئ جيولوجي  

 جيد مبادئ االنتاج الحيواني
 

  جيد جدا  كيمياء تحليلية  

 جيد مبادئ المحاصيل الحقلية

 
  مقبول  المساحة المستوية   

  انتاج الفاكهة
 متوسط

  مقبول اقتصاد زراعي  

 متوسط حقوق االنسان

 
  جيد (الربيعي)رياضيات  

 جيد الكيمياء العضوية

 
  مقبول رسم هندسي  

 امتياز (الخريفي )اللغة االنكليزية 

 
  جيد (الربيعي)تطبيقات في الحاسوب  

 
 (الخريفي) حاسوبتطبيقات في 

 جيد جدا 

 
    

 
 (الخريفي)الرياضيات 

     جيد 

 
 باستخدام المياهلتوعية ا

     متوسط

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 :التسجيل    :                  ية اللجنة االمتحان                                    ناجحة:   النتيجة               التسجيل   :                         اللجنة االمتحانية                          ناجحة:     النتيجة 

 جيد% 77-70ضعيف     من % 00جيد                                                                                 اقل من % 77-70ضعيف     من % 00اقل من 

 جيد جدا% 87 – 80مقبول     من % 07 – 00من                                          جيد جدا                                % 87 – 80مقبول     من % 07 – 00من 

 امتياز% 200 -70من      متوسط% 07-00من امتياز                                                                           % 200 -70من      متوسط% 07-00من 



 
 (الربيعي) الثاني جامعة القاسم الخضراء              نتائج امتحانات الفصل (                                                 الخريفي)جامعة القاسم الخضراء               نتائج امتحانات الفصل االول 

 1028 – 1027كلية الزراعة                         للعام الدراسي                                                              1028 – 1027كلية الزراعة                       للعام الدراسي 

 لتربة و الموارد المائيةقسم ا     قسم التربة و الموارد المائية                                                                                                 
 االولى: المرحلة                                           مؤمل حيدر عبيد :  اسم الطالب                         االولى:المرحلة                                              مؤمل حيدر عبيد:   اسم الطالب 

 المالحظات التقدير        المادة        المالحظات التقدير       المادة      
  الفيزياء العامة 

 ضعيف
  ضعيف  مبادئ جيولوجي  

  مبادئ االنتاج الحيواني
 مقبول

  مقبول كيمياء تحليلية  

  مبادئ المحاصيل الحقلية
 مقبول

  ضعيف المساحة المستوية   

  انتاج الفاكهة
 مقبول

  مقبول اقتصاد زراعي  

  حقوق االنسان
 مقبول

  مقبول  (الربيعي)رياضيات  

 متوسط الكيمياء العضوية

 
  جيد رسم هندسي  

  (الخريفي )اللغة االنكليزية 
 جيد

  جيد (الربيعي)تطبيقات في الحاسوب  

 
 (الخريفي) حاسوبتطبيقات في 

 
 متوسط

    

 
 (الخريفي)الرياضيات 

     مقبول

 
 المياهلتوعية باستخدام ا

     مقبول

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 :التسجيل    :                  ية اللجنة االمتحان                   :                        النتيجة               التسجيل   :                         اللجنة االمتحانية :                                     النتيجة 

 جيد% 77-70ضعيف     من % 00جيد                                                                                 اقل من % 77-70ضعيف     من % 00اقل من 

 جيد جدا% 87 – 80مقبول     من % 07 – 00من                    جيد جدا                                                      % 87 – 80مقبول     من % 07 – 00من 

 امتياز% 200 -70من      متوسط% 07-00من امتياز                                                                           % 200 -70من      متوسط% 07-00من 



 
 (الربيعي) الثاني جامعة القاسم الخضراء              نتائج امتحانات الفصل (                                                 الخريفي)متحانات الفصل االول جامعة القاسم الخضراء               نتائج ا

 1028 – 1027كلية الزراعة                         للعام الدراسي                                                              1028 – 1027كلية الزراعة                       للعام الدراسي 

 م التربة و الموارد المائيةقس     قسم التربة و الموارد المائية                                                                                                 
 االولى: المرحلة                                           ندى محمد جليل :   اسم الطالب                         االولى:المرحلة                                                  ندى محمد جليل :  اسم الطالب 

 المالحظات التقدير        المادة        المالحظات التقدير       المادة      
  الفيزياء العامة 

 مقبول
  متوسط مبادئ جيولوجي  

  مبادئ االنتاج الحيواني
 جيد حدا 

  جيد كيمياء تحليلية  

 جيد جدا  مبادئ المحاصيل الحقلية

 
  جيد المساحة المستوية   

  انتاج الفاكهة
 متوسط

  متوسط اقتصاد زراعي  

 متوسط حقوق االنسان

 
  جيد (الربيعي)رياضيات  

 جيد الكيمياء العضوية

 
  جيد رسم هندسي  

 جيد جدا  (الخريفي )اللغة االنكليزية 

 
  جيد (الربيعي)تطبيقات في الحاسوب  

 
 (الخريفي) حاسوبتطبيقات في 

 
 جيد

    

 
 (الخريفي)الرياضيات 

     متوسط

 
 لتوعية باستخدام المياها

     متوسط

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 :التسجيل    :                  ية اللجنة االمتحان                       ناجحة:   النتيجة               التسجيل   :                         اللجنة االمتحانية                                    ناجحة :  النتيجة 
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 (الربيعي) الثاني جامعة القاسم الخضراء              نتائج امتحانات الفصل (                                                 الخريفي)نتائج امتحانات الفصل االول               جامعة القاسم الخضراء 
 1028 – 1027كلية الزراعة                         للعام الدراسي                                                              1028 – 1027كلية الزراعة                       للعام الدراسي 

 م التربة و الموارد المائيةقس     قسم التربة و الموارد المائية                                                                                                 
 االولى: المرحلة                                نرجس ادريس سلمان: اسم الطالب                         االولى:المرحلة                                         نرجس ادريس سلمان :   اسم الطالب 

 المالحظات التقدير        المادة        المالحظات التقدير       المادة      
  الفيزياء العامة 

 جيد جدا 
  جيد جدا مبادئ جيولوجي  

 امتياز مبادئ االنتاج الحيواني

 
 امتياز كيمياء تحليلية  

 
 

  مبادئ المحاصيل الحقلية
 امتياز

  امتياز المساحة المستوية   

  انتاج الفاكهة
 جيد جدا

  جيد اقتصاد زراعي  

  حقوق االنسان
 جيد جدا

 امتياز (الربيعي)رياضيات  

 
 

  الكيمياء العضوية
 جيد

  جيد جدا رسم هندسي  

  (الخريفي )اللغة االنكليزية 
 امتياز

 

 امتياز (الربيعي)تطبيقات في الحاسوب  

 
 

 
 (الخريفي) حاسوبتطبيقات في 

 
 جيد جدا

    

 
 (الخريفي)الرياضيات 

 امتياز

 
    

 
 لتوعية باستخدام المياها

     جيد جدا

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 :التسجيل    :                  ية اللجنة االمتحان                                  ناجحة : النتيجة               التسجيل   :                         اللجنة االمتحانية                               ناجحة :  النتيجة 
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 امتياز% 200 -70من      متوسط% 07-00من امتياز                                                                           % 200 -70من      متوسط% 07-00من 



 
 (الربيعي) الثاني جامعة القاسم الخضراء              نتائج امتحانات الفصل (                                                 الخريفي)جامعة القاسم الخضراء               نتائج امتحانات الفصل االول 

 1028 – 1027كلية الزراعة                         للعام الدراسي                                                              1028 – 1027كلية الزراعة                       للعام الدراسي 

 م التربة و الموارد المائيةقس     قسم التربة و الموارد المائية                                                                                                 
 االولى: المرحلة                                         نور وائل عالوي :  اسم الطالب                         االولى:المرحلة                                              نور وائل عالوي : اسم الطالب 

 المالحظات التقدير        المادة        حظاتالمال التقدير       المادة      
  الفيزياء العامة 

 ضعيف 
  ضعيف  مبادئ جيولوجي  

  مبادئ االنتاج الحيواني
 امتياز 

  ضعيف  كيمياء تحليلية  

  مبادئ المحاصيل الحقلية
 متوسط 

  ضعيف  المساحة المستوية   

  انتاج الفاكهة
 مقبول 

  ضعيف  اقتصاد زراعي  

  حقوق االنسان
 مقبول 

  ضعيف  (الربيعي)رياضيات  

  الكيمياء العضوية
 متوسط 

   مقبول  رسم هندسي  

  (الخريفي )اللغة االنكليزية 
 جيد جدا 

  ضعيف  (الربيعي)تطبيقات في الحاسوب  

 
 (الخريفي) حاسوبتطبيقات في 

 
 ضعيف 

    

 
 (الخريفي)الرياضيات 

     جيد

 
 لتوعية باستخدام المياها

     مقبول 

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 :التسجيل    :                  ية اللجنة االمتحان                   :                        النتيجة               التسجيل   :                         اللجنة االمتحانية :                                     النتيجة 
 جيد% 77-70ضعيف     من % 00جيد                                                                                 اقل من % 77-70ضعيف     من % 00اقل من 

 جيد جدا% 87 – 80مقبول     من % 07 – 00من                                          جيد جدا                                % 87 – 80مقبول     من % 07 – 00من 

 امتياز% 200 -70من      متوسط% 07-00من امتياز                                                                           % 200 -70من      متوسط% 07-00من 



 (الربيعي) الثاني جامعة القاسم الخضراء              نتائج امتحانات الفصل (                                                 الخريفي)نتائج امتحانات الفصل االول               جامعة القاسم الخضراء 
 1028 – 1027كلية الزراعة                         للعام الدراسي                                                              1028 – 1027كلية الزراعة                       للعام الدراسي 
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 المالحظات التقدير        المادة        المالحظات التقدير       المادة      
 مقبول  الفيزياء العامة 

 
 مقبول  مبادئ جيولوجي  

 
 

 متوسط مبادئ االنتاج الحيواني

 
  متوسط كيمياء تحليلية  

  مبادئ المحاصيل الحقلية
 جيد

  مقبول  المساحة المستوية   

  انتاج الفاكهة
 متوسط

  مقبول  اقتصاد زراعي  

  حقوق االنسان
 مقبول 

  مقبول  (الربيعي)رياضيات  

  الكيمياء العضوية
 متوسط

  متوسط رسم هندسي  

  (الخريفي )اللغة االنكليزية 
 جيد

  جيد (الربيعي)تطبيقات في الحاسوب  

 
 (الخريفي) حاسوبتطبيقات في 

 
 متوسط

    

 
 (الخريفي)الرياضيات 

     جيد

 
 لتوعية باستخدام المياها

 مقبول 
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 (الربيعي) الثاني جامعة القاسم الخضراء              نتائج امتحانات الفصل (                                                 الخريفي)نتائج امتحانات الفصل االول               جامعة القاسم الخضراء 
 1028 – 1027كلية الزراعة                         للعام الدراسي                                                              1028 – 1027كلية الزراعة                       للعام الدراسي 
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 المالحظات التقدير        المادة        المالحظات التقدير       المادة      
  الفيزياء العامة 

 متوسط
  متوسط مبادئ جيولوجي  

 جيد مبادئ االنتاج الحيواني

 
  متوسط كيمياء تحليلية  

  مبادئ المحاصيل الحقلية
 جيد

  متوسط المساحة المستوية   

  انتاج الفاكهة
 متوسط

  متوسط اقتصاد زراعي  

  حقوق االنسان
 مقبول 

  جيد (الربيعي)رياضيات  

  الكيمياء العضوية
 متوسط

  متوسط رسم هندسي  

  (الخريفي )اللغة االنكليزية 
 جيد

  جيد (الربيعي)تطبيقات في الحاسوب  

 
 (الخريفي) حاسوبتطبيقات في 

 
 جيد

    

 
 (الخريفي)الرياضيات 

     جيد

 
 لتوعية باستخدام المياها

     جيد
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 (الربيعي) الثاني جامعة القاسم الخضراء              نتائج امتحانات الفصل (                                                 الخريفي)ول جامعة القاسم الخضراء               نتائج امتحانات الفصل اال
 1028 – 1027كلية الزراعة                         للعام الدراسي                                                              1028 – 1027كلية الزراعة                       للعام الدراسي 
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 المالحظات التقدير        المادة        الحظاتالم التقدير       المادة      
  متوسط مبادئ جيولوجي   ضعيف  الفيزياء العامة 

  مبادئ االنتاج الحيواني
 مقبول

  مقبول  كيمياء تحليلية  

  مبادئ المحاصيل الحقلية
 مقبول

  مقبول  المساحة المستوية   

  انتاج الفاكهة
 مقبول

  مقبول  اقتصاد زراعي  

  حقوق االنسان
 مقبول

  ضعيف  (الربيعي)رياضيات  

  الكيمياء العضوية
 جيد

                                                                                        امتياز  رسم هندسي  

  (الخريفي )اللغة االنكليزية 
 جيد

  جيد (الربيعي)تطبيقات في الحاسوب  

 
 (الخريفي) حاسوبتطبيقات في 

 
 جيد جدا 

    

 
 (الخريفي)الرياضيات 

     متوسط

 
 لتوعية باستخدام المياها

     مقبول 
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