
 
  University of AL-Qasim Green / College of Agriculture                  الزراعة كلٌة/  الخضراء الماسم جامعة   

 Horticulture and Landscape Design                            الحدائك وهندسة البستنة لسم    
 

  الربيعيالفصل  / نتائج امتحانات الدور األول
 7102-7102الدراسي  العام 

 

  االولىالمرحلة 
 

 كاظم وهاب اسراء -اسم الطالب الثالثً :     

 المالحظات التمدٌر المادة

 متوسط محاصٌل حملٌة

 

 جدا جٌد 2حاسوب 

 غ التصاد زراعً

 متوسط صناعات غذائٌة

 متوسط توعٌة استخدام مٌاه

 متوسط مساحة مستوٌة

 ممبول انتاج حٌوانً

 ضعٌف احصاء

 ضعٌف رسم هندسً 

 متوسط مكائن وآالت زراعٌة

 

 مكمل -: النتٌجة  
 

 % جٌد07-05% ضعٌف              من 05الل من     
 % جٌد جدا07-05% ممبول              من 07-05من     
 % امتٌاز055-75% متوسط             من 07-05من     

اللجنة االمتحانٌة                                                                                    



 
  University of AL-Qasim Green / College of Agriculture                  الزراعة كلٌة/  الخضراء الماسم جامعة   

 Horticulture and Landscape Design                            الحدائك وهندسة البستنة لسم    
 

  الربيعيالفصل  / نتائج امتحانات الدور األول
 7102-7102العام الدراسي  

 

  االولىالمرحلة 
 

 الزم كاظم جواد آٌات -اسم الطالب الثالثً :     

 المالحظات التمدٌر المادة

 متوسط محاصٌل حملٌة

 

 جٌد 2حاسوب 

 ممبول التصاد زراعً

 متوسط صناعات غذائٌة

 متوسط توعٌة استخدام مٌاه

 متوسط مساحة مستوٌة

 بمرار ممبول انتاج حٌوانً

 جٌد احصاء

 امتٌاز رسم هندسً 

 متوسط مكائن وآالت زراعٌة

 

 ناجح -: النتٌجة  
 

 % جٌد07-05% ضعٌف              من 05الل من     
 % جٌد جدا07-05% ممبول              من 07-05من     
 % امتٌاز055-75% متوسط             من 07-05من     

اللجنة االمتحانٌة                                                                                    



 
  University of AL-Qasim Green / College of Agriculture                  الزراعة كلٌة/  الخضراء الماسم جامعة   

 Horticulture and Landscape Design                            الحدائك وهندسة البستنة لسم    
 

  الربيعيالفصل  / نتائج امتحانات الدور األول
 7102-7102العام الدراسي  

 

  االولىالمرحلة 
 

 عبٌس محسن حاتم حسن -اسم الطالب الثالثً :     

 المالحظات التمدٌر المادة

 ضعٌف محاصٌل حملٌة

 

 جٌد 2حاسوب 

 ضعٌف التصاد زراعً

 ضعٌف صناعات غذائٌة

 ضعٌف توعٌة استخدام مٌاه

 ضعٌف مساحة مستوٌة

 ضعٌف انتاج حٌوانً

 ممبول احصاء

 ممبول رسم هندسً 

 ممبول مكائن وآالت زراعٌة

 

 مكمل -: النتٌجة  
 

 % جٌد07-05% ضعٌف              من 05الل من     
 % جٌد جدا07-05% ممبول              من 07-05من     
 % امتٌاز055-75% متوسط             من 07-05من     

اللجنة االمتحانٌة                                                                                    



 
  University of AL-Qasim Green / College of Agriculture                  الزراعة كلٌة/  الخضراء الماسم جامعة   

 Horticulture and Landscape Design                            الحدائك وهندسة البستنة لسم    
 

  الربيعيالفصل  / نتائج امتحانات الدور األول
 7102-7102العام الدراسي  

 

  االولىالمرحلة 
 

 حمد جاسم حمزه حنان -اسم الطالب الثالثً :     

 المالحظات التمدٌر المادة

 متوسط محاصٌل حملٌة

 

 جدا جٌد 2حاسوب 

 متوسط التصاد زراعً

 متوسط صناعات غذائٌة

 متوسط توعٌة استخدام مٌاه

 جٌد مساحة مستوٌة

 متوسط انتاج حٌوانً

 جدا جٌد احصاء

 امتٌاز رسم هندسً 

 جدا جٌد مكائن وآالت زراعٌة

 

 ناجح -: النتٌجة  
 

 % جٌد07-05% ضعٌف              من 05الل من     
 % جٌد جدا07-05% ممبول              من 07-05من     
 % امتٌاز055-75% متوسط             من 07-05من     

اللجنة االمتحانٌة                                                                                    



 
  University of AL-Qasim Green / College of Agriculture                  الزراعة كلٌة/  الخضراء الماسم جامعة   

 Horticulture and Landscape Design                            الحدائك وهندسة البستنة لسم    
 

  الربيعيالفصل  / نتائج امتحانات الدور األول
 7102-7102العام الدراسي  

 

  االولىالمرحلة 
 

 فرهود طالب مشتاق دعاء -اسم الطالب الثالثً :     

 المالحظات التمدٌر المادة

 متوسط محاصٌل حملٌة

 

 متوسط 2حاسوب 

 بمرار ممبول التصاد زراعً

 ممبول صناعات غذائٌة

 ممبول توعٌة استخدام مٌاه

 ممبول مساحة مستوٌة

 ممبول انتاج حٌوانً

 ممبول احصاء

 ضعٌف رسم هندسً 

 متوسط مكائن وآالت زراعٌة

 

 مكمل -: النتٌجة  
 

 % جٌد07-05% ضعٌف              من 05الل من     
 % جٌد جدا07-05% ممبول              من 07-05من     
 % امتٌاز055-75% متوسط             من 07-05من     

اللجنة االمتحانٌة                                                                                    



 
  University of AL-Qasim Green / College of Agriculture                  الزراعة كلٌة/  الخضراء الماسم جامعة   

 Horticulture and Landscape Design                            الحدائك وهندسة البستنة لسم    
 

  الربيعيالفصل  / نتائج امتحانات الدور األول
 7102-7102العام الدراسي  

 

  االولىالمرحلة 
 

 غضبان الحسن عبد رباب -اسم الطالب الثالثً :     

 المالحظات التمدٌر المادة

 متوسط محاصٌل حملٌة

 

 ممبول 2حاسوب 

 ممبول التصاد زراعً

 ضعٌف صناعات غذائٌة

 ممبول توعٌة استخدام مٌاه

 متوسط مساحة مستوٌة

 ممبول انتاج حٌوانً

 جٌد احصاء

 جٌد رسم هندسً 

 ممبول مكائن وآالت زراعٌة

 

 مكمل -: النتٌجة  
 

 % جٌد07-05% ضعٌف              من 05الل من     
 % جٌد جدا07-05% ممبول              من 07-05من     
 % امتٌاز055-75% متوسط             من 07-05من     

اللجنة االمتحانٌة                                                                                    



 
  University of AL-Qasim Green / College of Agriculture                  الزراعة كلٌة/  الخضراء الماسم جامعة   

 Horticulture and Landscape Design                            الحدائك وهندسة البستنة لسم    
 

  الربيعيالفصل  / نتائج امتحانات الدور األول
 7102-7102العام الدراسي  

 

  االولىالمرحلة 
 

 الكاظم عبد الحسٌن عبد رباب -اسم الطالب الثالثً :     

 المالحظات التمدٌر المادة

 متوسط محاصٌل حملٌة

 

 جٌد 2حاسوب 

 ضعٌف التصاد زراعً

 متوسط صناعات غذائٌة

 متوسط توعٌة استخدام مٌاه

 ممبول مساحة مستوٌة

 ممبول انتاج حٌوانً

 ممبول احصاء

 امتٌاز رسم هندسً 

 متوسط مكائن وآالت زراعٌة

 

 مكمل -: النتٌجة  
 

 % جٌد07-05% ضعٌف              من 05الل من     
 % جٌد جدا07-05% ممبول              من 07-05من     
 % امتٌاز055-75% متوسط             من 07-05من     

اللجنة االمتحانٌة                                                                                    



 
  University of AL-Qasim Green / College of Agriculture                  الزراعة كلٌة/  الخضراء الماسم جامعة   

 Horticulture and Landscape Design                            الحدائك وهندسة البستنة لسم    
 

  الربيعيالفصل  / نتائج امتحانات الدور األول
 7102-7102العام الدراسي  

 

  االولىالمرحلة 
 

 جواد مشرق رفل -اسم الطالب الثالثً :     

 المالحظات التمدٌر المادة

 ممبول محاصٌل حملٌة

 

 متوسط 2حاسوب 

 ممبول التصاد زراعً

 ممبول صناعات غذائٌة

 بمرار ممبول توعٌة استخدام مٌاه

 ممبول مساحة مستوٌة

 ممبول انتاج حٌوانً

 متوسط احصاء

 جدا جٌد رسم هندسً 

 ممبول مكائن وآالت زراعٌة

 

 ناجح -: النتٌجة  
 

 % جٌد07-05% ضعٌف              من 05الل من     
 % جٌد جدا07-05% ممبول              من 07-05من     
 % امتٌاز055-75% متوسط             من 07-05من     

اللجنة االمتحانٌة                                                                                    



 
  University of AL-Qasim Green / College of Agriculture                  الزراعة كلٌة/  الخضراء الماسم جامعة   

 Horticulture and Landscape Design                            الحدائك وهندسة البستنة لسم    
 

  الربيعيالفصل  / نتائج امتحانات الدور األول
 7102-7102العام الدراسي  

 

  االولىالمرحلة 
 

 فٌصل جاسم سٌف -اسم الطالب الثالثً :     

 المالحظات التمدٌر المادة

 ضعٌف محاصٌل حملٌة

 

 متوسط 2حاسوب 

 ممبول التصاد زراعً

 متوسط صناعات غذائٌة

 ممبول توعٌة استخدام مٌاه

 ضعٌف مساحة مستوٌة

 ضعٌف انتاج حٌوانً

 جٌد احصاء

 امتٌاز رسم هندسً 

 متوسط مكائن وآالت زراعٌة

 

 مكمل -: النتٌجة  
 

 % جٌد07-05% ضعٌف              من 05الل من     
 % جٌد جدا07-05% ممبول              من 07-05من     
 % امتٌاز055-75% متوسط             من 07-05من     

اللجنة االمتحانٌة                                                                                    



 
  University of AL-Qasim Green / College of Agriculture                  الزراعة كلٌة/  الخضراء الماسم جامعة   

 Horticulture and Landscape Design                            الحدائك وهندسة البستنة لسم    
 

  الربيعيالفصل  / نتائج امتحانات الدور األول
 7102-7102العام الدراسي  

 

  االولىالمرحلة 
 

 حمزه عبد كاظم صبا -اسم الطالب الثالثً :     

 المالحظات التمدٌر المادة

 ممبول محاصٌل حملٌة

 

 متوسط 2حاسوب 

 ضعٌف التصاد زراعً

 بمرار ممبول صناعات غذائٌة

 متوسط توعٌة استخدام مٌاه

 متوسط مساحة مستوٌة

 بمرار ممبول انتاج حٌوانً

 ممبول احصاء

 جٌد رسم هندسً 

 ضعٌف مكائن وآالت زراعٌة

 

 مكمل -: النتٌجة  
 

 % جٌد07-05% ضعٌف              من 05الل من     
 % جٌد جدا07-05% ممبول              من 07-05من     
 % امتٌاز055-75% متوسط             من 07-05من     

اللجنة االمتحانٌة                                                                                    



 
  University of AL-Qasim Green / College of Agriculture                  الزراعة كلٌة/  الخضراء الماسم جامعة   

 Horticulture and Landscape Design                            الحدائك وهندسة البستنة لسم    
 

  الربيعيالفصل  / نتائج امتحانات الدور األول
 7102-7102العام الدراسي  

 

  االولىالمرحلة 
 

 حسٌن منصور عباس -اسم الطالب الثالثً :     

 المالحظات التمدٌر المادة

 متوسط محاصٌل حملٌة

 

 متوسط 2حاسوب 

 بمرار ممبول التصاد زراعً

 بمرار ممبول صناعات غذائٌة

 ممبول توعٌة استخدام مٌاه

 ممبول مساحة مستوٌة

 ممبول انتاج حٌوانً

 ممبول احصاء

 ضعٌف رسم هندسً 

 ممبول مكائن وآالت زراعٌة

 

 مكمل -: النتٌجة  
 

 % جٌد07-05% ضعٌف              من 05الل من     
 % جٌد جدا07-05% ممبول              من 07-05من     
 % امتٌاز055-75% متوسط             من 07-05من     

اللجنة االمتحانٌة                                                                                    



 
  University of AL-Qasim Green / College of Agriculture                  الزراعة كلٌة/  الخضراء الماسم جامعة   

 Horticulture and Landscape Design                            الحدائك وهندسة البستنة لسم    
 

  الربيعيالفصل  / نتائج امتحانات الدور األول
 7102-7102العام الدراسي  

 

  االولىالمرحلة 
 

 عبودي عباس فارس -اسم الطالب الثالثً :     

 المالحظات التمدٌر المادة

 جٌد محاصٌل حملٌة

 

 جٌد 2حاسوب 

 بمرار ممبول التصاد زراعً

 ممبول صناعات غذائٌة

 ممبول توعٌة استخدام مٌاه

 ممبول مساحة مستوٌة

 متوسط انتاج حٌوانً

 بمرار ممبول احصاء

 ضعٌف رسم هندسً 

 متوسط مكائن وآالت زراعٌة

 

 مكمل -: النتٌجة  
 

 % جٌد07-05% ضعٌف              من 05الل من     
 % جٌد جدا07-05% ممبول              من 07-05من     
 % امتٌاز055-75% متوسط             من 07-05من     

لجنة االمتحانٌة ال                                                                                   



 
  University of AL-Qasim Green / College of Agriculture                  الزراعة كلٌة/  الخضراء الماسم جامعة   

 Horticulture and Landscape Design                            الحدائك وهندسة البستنة لسم    
 

  الربيعيالفصل  / نتائج امتحانات الدور األول
 7102-7102العام الدراسي  

 

  االولىالمرحلة 
 

 عبد علً دمحم حسن فاطمة -اسم الطالب الثالثً :     

 المالحظات التمدٌر المادة

 جٌد محاصٌل حملٌة

 

 جٌد 2حاسوب 

 متوسط التصاد زراعً

 متوسط صناعات غذائٌة

 متوسط توعٌة استخدام مٌاه

 متوسط مساحة مستوٌة

 متوسط انتاج حٌوانً

 متوسط احصاء

 ضعٌف رسم هندسً 

 متوسط مكائن وآالت زراعٌة

 

 مكمل -: النتٌجة  
 

 % جٌد07-05% ضعٌف              من 05الل من     
 % جٌد جدا07-05% ممبول              من 07-05من     
 % امتٌاز055-75% متوسط             من 07-05من     

اللجنة االمتحانٌة                                                                                    



 
  University of AL-Qasim Green / College of Agriculture                  الزراعة كلٌة/  الخضراء الماسم جامعة  

 Horticulture and Landscape Design                            الحدائك وهندسة البستنة لسم    
 

  الربيعيالفصل  / نتائج امتحانات الدور األول
 7102-7102العام الدراسي  

 

  االولىالمرحلة 
 

 حسن حٌدر مصطفى -اسم الطالب الثالثً :     

 المالحظات التمدٌر المادة

 ممبول محاصٌل حملٌة

 

 جٌد 2حاسوب 

 بمرار ممبول التصاد زراعً

 متوسط صناعات غذائٌة

 بمرار ممبول توعٌة استخدام مٌاه

 بمرار ممبول مساحة مستوٌة

 ممبول انتاج حٌوانً

 ممبول احصاء

 ممبول رسم هندسً 

 ضعٌف مكائن وآالت زراعٌة

 

 مكمل -: النتٌجة  
 

 % جٌد07-05% ضعٌف              من 05الل من     
 % جٌد جدا07-05% ممبول              من 07-05من     
 % امتٌاز055-75% متوسط             من 07-05من     

اللجنة االمتحانٌة                                                                                    



 
  University of AL-Qasim Green / College of Agriculture                  الزراعة كلٌة/  الخضراء الماسم جامعة   

 Horticulture and Landscape Design                            الحدائك وهندسة البستنة لسم    
 

  الربيعيالفصل  / نتائج امتحانات الدور األول
 7102-7102العام الدراسي  

 

  االولىالمرحلة 
 

 عبد ناهً علً نور -اسم الطالب الثالثً :     

 المالحظات التمدٌر المادة

 جدا جٌد محاصٌل حملٌة

 

 متوسط 2حاسوب 

 جٌد التصاد زراعً

 متوسط غذائٌة صناعات

 جٌد توعٌة استخدام مٌاه

 جٌد مساحة مستوٌة

 متوسط انتاج حٌوانً

 جٌد احصاء

 ضعٌف رسم هندسً 

 جٌد مكائن وآالت زراعٌة

 

 مكمل -: النتٌجة  
 

 % جٌد07-05% ضعٌف              من 05الل من     
 % جٌد جدا07-05% ممبول              من 07-05من     
 % امتٌاز055-75% متوسط             من 07-05من     

 اللجنة االمتحانٌة                                                                                    

 



 
  University of AL-Qasim Green / College of Agriculture                  الزراعة كلٌة/  الخضراء الماسم جامعة  

 Horticulture and Landscape Design                            الحدائك وهندسة البستنة لسم    
 

  الربيعيالفصل  / نتائج امتحانات الدور األول
 7102-7102العام الدراسي  

 

  االولىالمرحلة 
 

 سلطان عبد االمٌر عبد زٌنب -اسم الطالب الثالثً :     

 المالحظات التمدٌر المادة

 متوسط محاصٌل حملٌة

 

 متوسط 2حاسوب 

 ممبول التصاد زراعً

 متوسط صناعات غذائٌة

 ممبول توعٌة استخدام مٌاه

 جٌد مساحة مستوٌة

 بمرار ممبول انتاج حٌوانً

 ممبول احصاء

 امتٌاز رسم هندسً 

 ممبول مكائن وآالت زراعٌة

 

 ناجح -: النتٌجة  
 

 % جٌد07-05% ضعٌف              من 05الل من     
 % جٌد جدا07-05% ممبول              من 07-05من     
 % امتٌاز055-75% متوسط             من 07-05من     

 المتحانٌةاللجنة ا                                                                                   

 



 
  University of AL-Qasim Green / College of Agriculture                  الزراعة كلٌة/  الخضراء الماسم جامعة  

 Horticulture and Landscape Design                            الحدائك وهندسة البستنة لسم    
 

  الربيعيالفصل  / نتائج امتحانات الدور األول
 7102-7102العام الدراسي  

 

  االولىالمرحلة 
 

 عبد مسلم جابر اكرام -اسم الطالب الثالثً :     

 المالحظات التمدٌر المادة

 متوسط محاصٌل حملٌة

 

 متوسط 2حاسوب 

 ممبول التصاد زراعً

 ممبول صناعات غذائٌة

 ممبول توعٌة استخدام مٌاه

 ممبول مساحة مستوٌة

 متوسط انتاج حٌوانً

 ضعٌف احصاء

 ممبول رسم هندسً 

 متوسط مكائن وآالت زراعٌة

 

 مكمل -: النتٌجة  
 

 % جٌد07-05% ضعٌف              من 05الل من     
 % جٌد جدا07-05% ممبول              من 07-05من     
 % امتٌاز055-75% متوسط             من 07-05من     

 اللجنة االمتحانٌة                                                                                   

 



 
  University of AL-Qasim Green / College of Agriculture                  الزراعة كلٌة/  الخضراء الماسم جامعة  

 Horticulture and Landscape Design                            الحدائك وهندسة البستنة لسم    
 

  الربيعيالفصل  / نتائج امتحانات الدور األول
 7102-7102العام الدراسي  

 

  االولىالمرحلة 
 

 وناس كاظم حسٌن علً -اسم الطالب الثالثً :     

 المالحظات التمدٌر المادة

 بمرار ممبول محاصٌل حملٌة

 

 متوسط 2حاسوب 

 ضعٌف التصاد زراعً

 ضعٌف صناعات غذائٌة

 ضعٌف توعٌة استخدام مٌاه

 ضعٌف مساحة مستوٌة

 بمرار ممبول انتاج حٌوانً

 متوسط احصاء

 بمرار ممبول رسم هندسً 

 ضعٌف مكائن وآالت زراعٌة

 

 مكمل -: النتٌجة  
 

 % جٌد07-05% ضعٌف              من 05الل من     
 % جٌد جدا07-05% ممبول              من 07-05من     
 % امتٌاز055-75% متوسط             من 07-05من     

 اللجنة االمتحانٌة                                                                                   

 



 
  University of AL-Qasim Green / College of Agriculture                  الزراعة كلٌة/  الخضراء الماسم جامعة  

 Horticulture and Landscape Design                            الحدائك وهندسة البستنة لسم    
 

  الربيعيالفصل  / نتائج امتحانات الدور األول
 7102-7102العام الدراسي  

 

  االولىالمرحلة 
 

 حسن عزٌز كرٌم ضحى -اسم الطالب الثالثً :     

 المالحظات التمدٌر المادة

 متوسط محاصٌل حملٌة

 

 متوسط 2حاسوب 

 ضعٌف التصاد زراعً

 متوسط صناعات غذائٌة

 متوسط توعٌة استخدام مٌاه

 متوسط مساحة مستوٌة

 ممبول انتاج حٌوانً

 ضعٌف احصاء

 ضعٌف رسم هندسً 

 متوسط وآالت زراعٌة مكائن

 

 مكمل -: النتٌجة  
 

 % جٌد07-05% ضعٌف              من 05الل من     
 % جٌد جدا07-05% ممبول              من 07-05من     
 % امتٌاز055-75% متوسط             من 07-05من     

 اللجنة االمتحانٌة                                                                                   

 



 
  University of AL-Qasim Green / College of Agriculture                  الزراعة كلٌة/  الخضراء الماسم جامعة  

 Horticulture and Landscape Design                            الحدائك وهندسة البستنة لسم    
 

  الربيعيالفصل  / امتحانات الدور األولنتائج 
 7102-7102العام الدراسي  

 

  االولىالمرحلة 
 

 حبٌب مجدي حمٌد كاظم -اسم الطالب الثالثً :     

 المالحظات التمدٌر المادة

 ضعٌف محاصٌل حملٌة

 

 متوسط 2حاسوب 

 ضعٌف التصاد زراعً

 ضعٌف صناعات غذائٌة

 ممبول توعٌة استخدام مٌاه

 ضعٌف مساحة مستوٌة

 ضعٌف انتاج حٌوانً

 ضعٌف احصاء

 ضعٌف رسم هندسً 

 متوسط مكائن وآالت زراعٌة

 

 مكمل -: النتٌجة  
 

 % جٌد07-05% ضعٌف              من 05الل من     
 % جٌد جدا07-05% ممبول              من 07-05من     
 % امتٌاز055-75% متوسط             من 07-05من     

 اللجنة االمتحانٌة                                                                                   

 



 
  University of AL-Qasim Green / College of Agriculture                  الزراعة كلٌة/  الخضراء الماسم جامعة  

 Horticulture and Landscape Design                            الحدائك وهندسة البستنة لسم    
 

  الربيعيالفصل  / نتائج امتحانات الدور األول
 7102-7102العام الدراسي  

 

  االولىالمرحلة 
 

 كاظم محسن ٌاسر -اسم الطالب الثالثً :     

 المالحظات التمدٌر المادة

 متوسط محاصٌل حملٌة

 

 متوسط 2حاسوب 

 ضعٌف التصاد زراعً

 ضعٌف صناعات غذائٌة

 متوسط توعٌة استخدام مٌاه

 ضعٌف مساحة مستوٌة

 ممبول انتاج حٌوانً

 بمرار ممبول احصاء

 ضعٌف رسم هندسً 

 متوسط مكائن وآالت زراعٌة

 

 مكمل -: النتٌجة  
 

 % جٌد07-05% ضعٌف              من 05الل من     
 % جٌد جدا07-05% ممبول              من 07-05من     
 % امتٌاز055-75% متوسط             من 07-05من     

 اللجنة االمتحانٌة                                                                                    

 



 
  University of AL-Qasim Green / College of Agriculture                  الزراعة كلٌة/  الخضراء الماسم امعةج  

 Horticulture and Landscape Design                            الحدائك وهندسة البستنة لسم    
 

  الربيعيالفصل  / نتائج امتحانات الدور األول
 7102-7102الدراسي العام  

 

  االولىالمرحلة 
 

 هاشم خضٌر فالح حسنٌن -اسم الطالب الثالثً :     

 المالحظات التمدٌر المادة

 متوسط محاصٌل حملٌة

 

 جٌد 2حاسوب 

 متوسط التصاد زراعً

 ممبول صناعات غذائٌة

 متوسط توعٌة استخدام مٌاه

 متوسط مساحة مستوٌة

 جٌد انتاج حٌوانً

 جٌد احصاء

 جٌد رسم هندسً 

 ممبول مكائن وآالت زراعٌة

 

 ناجح -: النتٌجة  
 

 % جٌد07-05% ضعٌف              من 05الل من     
 % جٌد جدا07-05% ممبول              من 07-05من     
 % امتٌاز055-75% متوسط             من 07-05من     

 اللجنة االمتحانٌة                                                                                   



 
  University of AL-Qasim Green / College of Agriculture                  الزراعة كلٌة/  الخضراء الماسم جامعة 

 Horticulture and Landscape Design                            الحدائك وهندسة البستنة لسم    
 

  الربيعيالفصل  / نتائج امتحانات الدور األول
 7102-7102العام الدراسي  

 

  االولىالمرحلة 
 

 شخٌر دمحم علً عباس -اسم الطالب الثالثً :     

 المالحظات التمدٌر المادة

 متوسط محاصٌل حملٌة

 

 متوسط 2حاسوب 

 ممبول التصاد زراعً

 ممبول صناعات غذائٌة

 ممبول توعٌة استخدام مٌاه

 ممبول مساحة مستوٌة

 ممبول انتاج حٌوانً

 ممبول احصاء

 بمرار ممبول رسم هندسً 

 ممبول مكائن وآالت زراعٌة

 

 ناجح -: النتٌجة  
 

 % جٌد07-05% ضعٌف              من 05الل من     
 % جٌد جدا07-05% ممبول              من 07-05من     
 % امتٌاز055-75% متوسط             من 07-05من     

 اللجنة االمتحانٌة                                                                                   



 
  University of AL-Qasim Green / College of Agriculture                  الزراعة كلٌة/  الخضراء الماسم جامعة   

 Horticulture and Landscape Design                            الحدائك وهندسة البستنة لسم    
 

  الربيعيالفصل  / نتائج امتحانات الدور األول
 7102-7102العام الدراسي  

 

  االولىالمرحلة 
 

 دمحم ابراهٌم سلمان مرٌم -اسم الطالب الثالثً :     

 المالحظات التمدٌر المادة

 متوسط محاصٌل حملٌة

 

 جدا جٌد 2حاسوب 

 ممبول التصاد زراعً

 متوسط صناعات غذائٌة

 متوسط توعٌة استخدام مٌاه

 متوسط مساحة مستوٌة

 متوسط انتاج حٌوانً

 جٌد احصاء

 متوسط رسم هندسً 

 جٌد مكائن وآالت زراعٌة

 

 ناجح -: النتٌجة  
 

 % جٌد07-05% ضعٌف              من 05الل من     
 % جٌد جدا07-05% ممبول              من 07-05من     
 % امتٌاز055-75% متوسط             من 07-05من     

 اللجنة االمتحانٌة                                                                                    


