
 
  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  

 

  الثالثةالمرحلة 
 

 

 ابراهٌم عطٌة وهاب احمد -اسم الطالب الثالثً :     

 المالحظات التمدٌر المادة

 متوسط تربٌة نحل

 

 متوسط 2زٌنة 

 متوسط منظمات نمو

 ممبول تربٌة نبات

 جٌد 2خضر 

 متوسط 2فاكهة نفضٌة 

  

  

  

 

 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  

 

  الثالثةالمرحلة 
 

 

 جاسم حاكم استبرق -اسم الطالب الثالثً :     

 المالحظات التمدٌر المادة

 متوسط تربٌة نحل

 

 جدا جٌد 2زٌنة 

 متوسط منظمات نمو

 متوسط تربٌة نبات

 متوسط 2خضر 

 متوسط 2فاكهة نفضٌة 

  

  

  

 

 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  

 

  الثالثةالمرحلة 
 

 

 عبٌد سامً سامر اٌات -اسم الطالب الثالثً :     

 المالحظات التمدٌر المادة

 متوسط تربٌة نحل

 

 متوسط 2زٌنة 

 ممبول منظمات نمو

 متوسط تربٌة نبات

 متوسط 2خضر 

 جٌد 2فاكهة نفضٌة 

  

  

  

 

 ناجح -: النتٌجة  
 

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

 

للجنة االمتحانٌة 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  

 

  الثالثةالمرحلة 
 

 

 عزٌز عبٌد المنعم عبد اٌة -اسم الطالب الثالثً :     

 المالحظات التمدٌر المادة

 ممبول تربٌة نحل

 

 متوسط 2زٌنة 

 جٌد منظمات نمو

 ممبول تربٌة نبات

 جٌد 2خضر 

 جٌد 2فاكهة نفضٌة 

  

  

  

 

 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  

 

  الثالثةالمرحلة 
 

 

 عطٌة العباس عبد صباح جهاد -اسم الطالب الثالثً :     

 المالحظات التمدٌر المادة

 جدا جٌد تربٌة نحل

 

 امتٌاز 2 زٌنة

 امتٌاز منظمات نمو

 امتٌاز تربٌة نبات

 امتٌاز 2خضر 

 جدا جٌد 2فاكهة نفضٌة 

  

  

  

 

 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  

 

  الثالثةالمرحلة 
 

 

 حسٌن خربط وسام حسٌن -اسم الطالب الثالثً :     

 المالحظات التمدٌر المادة

 متوسط تربٌة نحل

 

 جٌد 2زٌنة 

 جٌد منظمات نمو

 جٌد تربٌة نبات

 جٌد 2خضر 

 جٌد 2فاكهة نفضٌة 

  

  

  

 

 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  

 

  الثالثةالمرحلة 
 

 

 هادي صالح رفل -اسم الطالب الثالثً :     

 المالحظات التمدٌر المادة

 متوسط تربٌة نحل

 

 جٌد 2زٌنة 

 جدا جٌد منظمات نمو

 جٌد تربٌة نبات

 جٌد 2خضر 

 جدا جٌد 2فاكهة نفضٌة 

  

  

  

 

 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  

 

  الثالثةالمرحلة 
 

 

 محسن مسلم رسول زهراء -اسم الطالب الثالثً :     

 المالحظات التمدٌر المادة

 امتٌاز تربٌة نحل

 

 امتٌاز 2زٌنة 

 امتٌاز منظمات نمو

 امتٌاز تربٌة نبات

 امتٌاز 2خضر 

 امتٌاز 2فاكهة نفضٌة 

  

  

  

 

 ناجح -: النتٌجة  
 

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

 

للجنة االمتحانٌة 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  

 

  الثالثةالمرحلة 
 

 

 سرمد عبداالخوة عبٌد زهراء -اسم الطالب الثالثً :     

 المالحظات التمدٌر المادة

 ممبول تربٌة نحل

 

 ممبول 2زٌنة 

 ممبول منظمات نمو

 متوسط تربٌة نبات

 متوسط 2خضر 

 جٌد 2فاكهة نفضٌة 

 متوسط ) تحمٌل( زراعة عضوٌة

  

  

 

 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  

 

  الثالثةالمرحلة 
 

 

 خنٌاب حمزة مرزة زٌد -اسم الطالب الثالثً :     

 المالحظات التمدٌر المادة

 جدا جٌد تربٌة نحل

 

 جدا جٌد 2زٌنة 

 امتٌاز منظمات نمو

 جدا جٌد تربٌة نبات

 جدا جٌد 2خضر 

 جدا جٌد 2فاكهة نفضٌة 

  

  

  

 

 ناجح -: النتٌجة  
 

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

 

للجنة االمتحانٌة 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  

 

  الثالثةالمرحلة 
 

 

 كاظم الزهرة عبد نورس -اسم الطالب الثالثً :     

 المالحظات التمدٌر المادة

 متوسط تربٌة نحل

 

 جدا جٌد 2زٌنة 

 جٌد منظمات نمو

 متوسط تربٌة نبات

 جٌد 2خضر 

 جٌد 2فاكهة نفضٌة 

  

  

  

 

 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  

 

  الثالثةالمرحلة 
 

 

 هندي عبٌد العظٌم عبد هدى -اسم الطالب الثالثً :     

 المالحظات التمدٌر المادة

 جٌد تربٌة نحل

 

 متوسط 2زٌنة 

 متوسط منظمات نمو

 متوسط تربٌة نبات

 جٌد 2خضر 

 جٌد 2فاكهة نفضٌة 

  

  

  

 

 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  

 

  الثالثةالمرحلة 
 

 

 كرٌم دمحم مصطفى -اسم الطالب الثالثً :     

 المالحظات التمدٌر المادة

 بمرار ممبول تربٌة نحل

 

 ممبول 2زٌنة 

 ضعٌف منظمات نمو

 بمرار ممبول تربٌة نبات

 متوسط 2خضر 

 متوسط 2فاكهة نفضٌة 

  

  

  

 

 مكمل -: النتٌجة  
 

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

 

اللجنة االمتحانٌة                                                                                    



 


