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

 Horticulture and Landscape Design                            الحدائق وهندسة البستنة قسم    
 

 

  الربيعيالفصل  / نتائج امتحانات الدور األول
 7102-7102الدراسي  العام 

 

 المرحلة الثانٌة 
 

 

 خضر عاد حسٌن -اسم الطالب الثالثً :     

 المالحظات التقدٌر المادة

 جٌد زراعة عضوٌة

 

 متوسط لغة انكلٌزٌة

 مقبول تغذٌة نبات

 ضعٌف ارشاد زراعً 

 مقبول مشاتل واكثار

 متوسط كٌمٌاء حٌوٌة

 جدا جٌد 2حاسوب 

 بقرار مقبول بٌئة نبات

 جدا جٌد حرٌة ودٌمقراطٌة

 مقبول مكافحة ادغال

  

 

 مكمل -: النتٌجة  
 

 % جٌد07-05% ضعٌف              من 05اقل من     
 % جٌد جدا07-05% مقبول              من 07-05من     
 % امتٌاز055-75% متوسط             من 07-05من     

 

اللجنة االمتحانٌة                                                                                    



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

 Horticulture and Landscape Design                            الحدائق وهندسة البستنة قسم    
 

 

  الربيعيالفصل  / نتائج امتحانات الدور األول
 7102-7102العام الدراسي  

 

 المرحلة الثانٌة 
 

 

 االمٌر عبد منٌر حوراء -اسم الطالب الثالثً :     

 المالحظات التقدٌر المادة

 امتٌاز زراعة عضوٌة

 

 جٌد لغة انكلٌزٌة

 امتٌاز تغذٌة نبات

 جدا جٌد ارشاد زراعً 

 جٌد مشاتل واكثار

 جٌد كٌمٌاء حٌوٌة

 امتٌاز 2حاسوب 

 جدا جٌد بٌئة نبات

 جدا جٌد حرٌة ودٌمقراطٌة

 جٌد مكافحة ادغال

  

 

 ناجح -: النتٌجة  
 

 % جٌد07-05% ضعٌف              من 05اقل من     
 % جٌد جدا07-05% مقبول              من 07-05من     
 % امتٌاز055-75% متوسط             من 07-05من     

 

اللجنة االمتحانٌة                                                                                    



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

 Horticulture and Landscape Design                            الحدائق وهندسة البستنة قسم    
 

 

  الربيعيالفصل  / نتائج امتحانات الدور األول
 7102-7102العام الدراسي  

 

 المرحلة الثانٌة 
 

 

 نعمان دمحم رٌم -اسم الطالب الثالثً :     

 المالحظات التقدٌر المادة

 مقبول زراعة عضوٌة

 

 مقبول لغة انكلٌزٌة

 مقبول تغذٌة نبات

 ضعٌف ارشاد زراعً 

 مقبول مشاتل واكثار

 مقبول كٌمٌاء حٌوٌة

 جٌد 2حاسوب 

 متوسط بٌئة نبات

 متوسط حرٌة ودٌمقراطٌة

 متوسط مكافحة ادغال

توعٌة باستخدام المٌاه 
 )تحمٌل(

 متوسط

 

 مكمل -: النتٌجة  
 

 % جٌد07-05% ضعٌف              من 05اقل من     
 % جٌد جدا07-05% مقبول              من 07-05من     
 % امتٌاز055-75% متوسط             من 07-05من     

 

اللجنة االمتحانٌة                                                                                    



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

 Horticulture and Landscape Design                            الحدائق وهندسة البستنة قسم    
 

 

  الربيعيالفصل  / نتائج امتحانات الدور األول
 7102-7102العام الدراسي  

 

 المرحلة الثانٌة 
 

 

 عاصً شاكر زهراء -اسم الطالب الثالثً :     

 المالحظات التقدٌر المادة

 جٌد زراعة عضوٌة

 

 جٌد لغة انكلٌزٌة

 متوسط تغذٌة نبات

 جٌد ارشاد زراعً 

 مقبول مشاتل واكثار

 جٌد كٌمٌاء حٌوٌة

 جٌد 2حاسوب 

 جدا جٌد بٌئة نبات

 جٌد حرٌة ودٌمقراطٌة

 متوسط مكافحة ادغال

  

 

 ناجح -: النتٌجة  
 

 % جٌد07-05% ضعٌف              من 05اقل من     
 % جٌد جدا07-05% مقبول              من 07-05من     
 % امتٌاز055-75% متوسط             من 07-05من     

 

اللجنة االمتحانٌة                                                                                    



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

 Horticulture and Landscape Design                            الحدائق وهندسة البستنة قسم    
 

 

  الربيعيالفصل  / نتائج امتحانات الدور األول
 7102-7102العام الدراسي  

 

 المرحلة الثانٌة 
 

 

 خضٌر سالم غفران -اسم الطالب الثالثً :     

 المالحظات التقدٌر المادة

 جدا جٌد زراعة عضوٌة

 

 جٌد لغة انكلٌزٌة

 جدا جٌد تغذٌة نبات

 امتٌاز ارشاد زراعً 

 جدا جٌد مشاتل واكثار

 امتٌاز كٌمٌاء حٌوٌة

 جدا جٌد 2حاسوب 

 جٌد بٌئة نبات

 امتٌاز حرٌة ودٌمقراطٌة

 جٌد مكافحة ادغال

  

 

 ناجح -: النتٌجة  
 

 % جٌد07-05% ضعٌف              من 05اقل من     
 % جٌد جدا07-05% مقبول              من 07-05من     
 % امتٌاز055-75% متوسط             من 07-05من     

 

اللجنة االمتحانٌة                                                                                    



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

 Horticulture and Landscape Design                            الحدائق وهندسة البستنة قسم    
 

 

  الربيعيالفصل  / نتائج امتحانات الدور األول
 7102-7102العام الدراسي  

 

 المرحلة الثانٌة 
 

 

 المهدي عبد مرتضى مرٌم -اسم الطالب الثالثً :     

 المالحظات التقدٌر المادة

 جٌد زراعة عضوٌة

 

 مقبول لغة انكلٌزٌة

 امتٌاز تغذٌة نبات

 امتٌاز زراعً  ارشاد

 متوسط مشاتل واكثار

 جدا جٌد كٌمٌاء حٌوٌة

 جٌد 2حاسوب 

 جٌد بٌئة نبات

 جدا جٌد حرٌة ودٌمقراطٌة

 متوسط مكافحة ادغال

  

 

 ناجح -: النتٌجة  
 

 % جٌد07-05% ضعٌف              من 05اقل من     
 % جٌد جدا07-05% مقبول              من 07-05من     
 % امتٌاز055-75% متوسط             من 07-05من     

 

اللجنة االمتحانٌة                                                                                    



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

 Horticulture and Landscape Design                            الحدائق وهندسة البستنة قسم    
 

 

  الربيعيالفصل  / نتائج امتحانات الدور األول
 7102-7102العام الدراسي  

 

 المرحلة الثانٌة 
 

 

 خضٌر علً منار -اسم الطالب الثالثً :     

 المالحظات التقدٌر المادة

 امتٌاز زراعة عضوٌة

 

 امتٌاز لغة انكلٌزٌة

 جدا جٌد تغذٌة نبات

 جٌد ارشاد زراعً 

 جٌد مشاتل واكثار

 امتٌاز كٌمٌاء حٌوٌة

 جدا جٌد 2حاسوب 

 جدا جٌد بٌئة نبات

 امتٌاز حرٌة ودٌمقراطٌة

 جٌد مكافحة ادغال

  

 

 ناجح -: النتٌجة  
 

 % جٌد07-05% ضعٌف              من 05اقل من     
 % جٌد جدا07-05% مقبول              من 07-05من     
 % امتٌاز055-75% متوسط             من 07-05من     

 

 اللجنة االمتحانٌة                                                                                    



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

 Horticulture and Landscape Design                            الحدائق وهندسة البستنة قسم    
 

 

  الربيعيالفصل  / نتائج امتحانات الدور األول
 7102-7102العام الدراسي  

 

 المرحلة الثانٌة 
 

 

 حمزة حسن ٌاسر -اسم الطالب الثالثً :     

 المالحظات التقدٌر المادة

 متوسط زراعة عضوٌة

 

 مقبول لغة انكلٌزٌة

 مقبول تغذٌة نبات

 متوسط ارشاد زراعً 

 متوسط مشاتل واكثار

 مقبول كٌمٌاء حٌوٌة

 متوسط 2حاسوب 

 متوسط بٌئة نبات

 متوسط حرٌة ودٌمقراطٌة

 مقبول مكافحة ادغال

 متوسط احصاء )تحمٌل(

 

 ناجح -: النتٌجة  
 

 % جٌد07-05% ضعٌف              من 05اقل من     
 % جٌد جدا07-05% مقبول              من 07-05من     
 % امتٌاز055-75% متوسط             من 07-05من     

 

 اللجنة االمتحانٌة                                                                                   



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

 Horticulture and Landscape Design                            الحدائق وهندسة البستنة قسم    
 

 

  الربيعيالفصل  / نتائج امتحانات الدور األول
 7102-7102الدراسي العام  

 

 المرحلة الثانٌة 
 

 

 علً عماد امل -اسم الطالب الثالثً :     

 المالحظات التقدٌر المادة

 جدا جٌد زراعة عضوٌة

 

 متوسط لغة انكلٌزٌة

 جٌد تغذٌة نبات

 جدا جٌد ارشاد زراعً 

 جٌد مشاتل واكثار

 جٌد كٌمٌاء حٌوٌة

 جٌد 2حاسوب 

 جٌد بٌئة نبات

 جٌد حرٌة ودٌمقراطٌة

 متوسط مكافحة ادغال

  

 

 ناجح -: النتٌجة  
 

 % جٌد07-05% ضعٌف              من 05اقل من     
 % جٌد جدا07-05% مقبول              من 07-05من     
 % امتٌاز055-75% متوسط             من 07-05من     

 

اللجنة االمتحانٌة                                                                                    



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

 Horticulture and Landscape Design                            الحدائق وهندسة البستنة قسم    
 

 

  الربيعيالفصل  / نتائج امتحانات الدور األول
 7102-7102العام الدراسي  

 

 المرحلة الثانٌة 
 

 

 عبٌد قاسم دمحم -اسم الطالب الثالثً :     

 المالحظات التقدٌر المادة

 متوسط زراعة عضوٌة

 

 مقبول لغة انكلٌزٌة

 مقبول تغذٌة نبات

 مستوفً ارشاد زراعً 

 مستوفً مشاتل واكثار

 مستوفً كٌمٌاء حٌوٌة

 جٌد 2حاسوب 

 مستوفً بٌئة نبات

 مستوفً حرٌة ودٌمقراطٌة

 متوسط مكافحة ادغال

  

 

 ناجح -: النتٌجة  
 

 % جٌد07-05% ضعٌف              من 05اقل من     
 % جٌد جدا07-05% مقبول              من 07-05من     
 % امتٌاز055-75% متوسط             من 07-05من     

 

 اللجنة االمتحانٌة                                                                                   



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

 Horticulture and Landscape Design                            الحدائق وهندسة البستنة قسم    
 

 

  الربيعيالفصل  / نتائج امتحانات الدور األول
 7102-7102الدراسي  العام 

 

 المرحلة الثانٌة 
 

 

 علً كامل ستار -اسم الطالب الثالثً :     

 المالحظات التقدٌر المادة

 جٌد زراعة عضوٌة

 

 مقبول لغة انكلٌزٌة

 متوسط تغذٌة نبات

 امتٌاز ارشاد زراعً 

 جٌد مشاتل واكثار

 جٌد كٌمٌاء حٌوٌة

 جٌد 2حاسوب 

 جٌد بٌئة نبات

 جدا جٌد حرٌة ودٌمقراطٌة

 جٌد مكافحة ادغال

  

 

 ناجح -: النتٌجة  
 

 % جٌد07-05% ضعٌف              من 05اقل من     
 % جٌد جدا07-05% مقبول              من 07-05من     
 % امتٌاز055-75% متوسط             من 07-05من     

 

 اللجنة االمتحانٌة                                                                                    


