
 

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

 Horticulture and Landscape Design                            الحدائك وهندسة البستنة لسم    
 

 

 الفصل الخريفي  / نتائج امتحانات الدور األول
 7102-7102العام الدرادي  

 

  الرابعةالمرحلة 
 

 

 زٌدان عامر بٌارق -اسم الطالب الثالثً :     

 المالحظات التمدٌر المادة

 متوسط فاكهة مستدٌمة

 

 جدا جٌد هندسة حدائك

 جدا جٌد زراعة انسجة

 جدا جٌد ادارة مزارع

 جدا جٌد زراعة محمٌة

 جدا جٌد حلمات

  

  

  

 

 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    
 

 

 الفصل الخريفي  / نتائج امتحانات الدور األول
 7102-7102العام الدرادي  

 

  الرابعةالمرحلة 
 

 

 نوشً الحسٌن عبد شهالء -اسم الطالب الثالثً :     

 المالحظات التمدٌر المادة

 جٌد فاكهة مستدٌمة

 

 جدا جٌد هندسة حدائك

 متوسط زراعة انسجة

 جدا جٌد ادارة مزارع

 جٌد زراعة محمٌة

 جدا جٌد حلمات

  

  

  

 

 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    
 

 

 الفصل الخريفي  / نتائج امتحانات الدور األول
 7102-7102العام الدرادي  

 

  الرابعةالمرحلة 
 

 

 الكاظم عبد موسى عمار -اسم الطالب الثالثً :     

 المالحظات التمدٌر المادة

 متوسط فاكهة مستدٌمة

 

 جٌد هندسة حدائك

 متوسط زراعة انسجة

 جٌد ادارة مزارع

 متوسط زراعة محمٌة

 جدا جٌد حلمات

  

  

  

 

 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    
 

 

 الفصل الخريفي  / نتائج امتحانات الدور األول
 7102-7102العام الدرادي  

 

  الرابعةالمرحلة 
 

 

 حسٌن علً فاتن -اسم الطالب الثالثً :     

 المالحظات التمدٌر المادة

 ضعٌف فاكهة مستدٌمة

 

 جدا جٌد هندسة حدائك

 متوسط زراعة انسجة

 جٌد ادارة مزارع

 متوسط زراعة محمٌة

 جٌد حلمات

  

  

  

 

 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    
 

 

 الفصل الخريفي  / نتائج امتحانات الدور األول
 7102-7102العام الدرادي  

 

  الرابعةالمرحلة 
 

 

 عطٌه سعد فاطمة -اسم الطالب الثالثً :     

 المالحظات التمدٌر المادة

 جدا جٌد فاكهة مستدٌمة

 

 جدا جٌد هندسة حدائك

 امتٌاز زراعة انسجة

 امتٌاز ادارة مزارع

 جدا جٌد زراعة محمٌة

 جدا جٌد حلمات

  

  

  

 

 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    
 

 

 الفصل الخريفي  / نتائج امتحانات الدور األول
 7102-7102العام الدرادي  

 

  الرابعةالمرحلة 
 

 

 سلٌم حٌدر مثنى -اسم الطالب الثالثً :     

 المالحظات التمدٌر المادة

 متوسط فاكهة مستدٌمة

 

 متوسط هندسة حدائك

 متوسط زراعة انسجة

 متوسط ادارة مزارع

 متوسط زراعة محمٌة

 امتٌاز حلمات

  

  

  

 

 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    
 

 

 الفصل الخريفي  / نتائج امتحانات الدور األول
 7102-7102العام الدرادي  

 

  الرابعةالمرحلة 
 

 

 دمحم حامد انور دمحم -اسم الطالب الثالثً :     

 المالحظات التمدٌر المادة

 جٌد فاكهة مستدٌمة

 

 جٌد هندسة حدائك

 جٌد زراعة انسجة

 جٌد ادارة مزارع

 جٌد زراعة محمٌة

 امتٌاز حلمات

  

  

  

 

 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    
 

 

 الفصل الخريفي  / نتائج امتحانات الدور األول
 7102-7102العام الدرادي  

 

  الرابعةالمرحلة 
 

 

 سعٌد حسن مروة -اسم الطالب الثالثً :     

 المالحظات التمدٌر المادة

 جدا جٌد فاكهة مستدٌمة

 

 جٌد هندسة حدائك

 متوسط زراعة انسجة

 جدا جٌد ادارة مزارع

 جدا جٌد زراعة محمٌة

 جٌد حلمات

  

  

  

 

 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    
 

 

 الفصل الخريفي  / نتائج امتحانات الدور األول
 7102-7102العام الدرادي  

 

  الرابعةالمرحلة 
 

 

 جاسم ابراهٌم مهدي -اسم الطالب الثالثً :     

 المالحظات التمدٌر المادة

 متوسط فاكهة مستدٌمة

 

 جٌد هندسة حدائك

 جدا جٌد زراعة انسجة

 جدا جٌد ادارة مزارع

 جٌد زراعة محمٌة

 جدا جٌد حلمات

  

  

  

 

 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    
 

 

 الفصل الخريفي  / نتائج امتحانات الدور األول
 7102-7102العام الدرادي  

 

  الرابعةالمرحلة 
 

 

 عبد علً فاضل نبأ -اسم الطالب الثالثً :     

 المالحظات التمدٌر المادة

 جٌد فاكهة مستدٌمة

 

 جدا جٌد هندسة حدائك

 جٌد زراعة انسجة

 جٌد ادارة مزارع

 جٌد زراعة محمٌة

 جدا جٌد حلمات

  

  

  

 

 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    
 

 

 الفصل الخريفي  / نتائج امتحانات الدور األول
 7102-7102العام الدرادي  

 

  الرابعةالمرحلة 
 

 

 فدعم عباس نٌران -اسم الطالب الثالثً :     

 المالحظات التمدٌر المادة

 جٌد فاكهة مستدٌمة

 

 جدا جٌد هندسة حدائك

 جدا جٌد زراعة انسجة

 جٌد ادارة مزارع

 متوسط زراعة محمٌة

 امتٌاز حلمات

  

  

  

 

 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    
 

 

 الفصل الخريفي  / نتائج امتحانات الدور األول
 7102-7102العام الدرادي  

 

  الرابعةالمرحلة 
 

 

 هادي غالب هدٌل -اسم الطالب الثالثً :     

 المالحظات التمدٌر المادة

 متوسط فاكهة مستدٌمة

 

 ممبول هندسة حدائك

 جدا جٌد زراعة انسجة

 جدا جٌد ادارة مزارع

 متوسط زراعة محمٌة

 جدا جٌد حلمات

  

  

  

 

 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    
 

 

 الفصل الخريفي  / الدور األولنتائج امتحانات 
 7102-7102العام الدرادي  

 

  الرابعةالمرحلة 
 

 

 كاظم دمحم حٌدر -اسم الطالب الثالثً :     

 المالحظات التمدٌر المادة

 ممبول فاكهة مستدٌمة

 

 متوسط هندسة حدائك

 ممبول زراعة انسجة

 متوسط ادارة مزارع

 متوسط زراعة محمٌة

 متوسط حلمات

 ممبول فاكهة نفضٌة )تحمٌل(

 ضعٌف امراض بساتٌن )تحمٌل(

  

 

 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    
 

 

 الفصل الخريفي  / نتائج امتحانات الدور األول
 7102-7102العام الدرادي  

 

  الرابعةالمرحلة 
 

 

 متعب الكرٌم عبد احمد -اسم الطالب الثالثً :     

 المالحظات التمدٌر المادة

 ممبول فاكهة مستدٌمة

 

 متوسط حدائكهندسة 

 ممبول زراعة انسجة

 جٌد ادارة مزارع

 متوسط زراعة محمٌة

 جٌد حلمات

  

  

  

 

 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    
 

 

 الفصل الخريفي  / نتائج امتحانات الدور األول
 7102-7102العام الدرادي  

 

  الرابعةالمرحلة 
 

 

 شاكر حاتم علً -اسم الطالب الثالثً :     

 المالحظات التمدٌر المادة

 ممبول فاكهة مستدٌمة

 

 متوسط هندسة حدائك

 ممبول بمرار زراعة انسجة

 متوسط ادارة مزارع

 متوسط زراعة محمٌة

 جٌد حلمات

  

  

  

 

 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    
 

 

 الفصل الخريفي  / نتائج امتحانات الدور األول
 7102-7102العام الدرادي  

 

  الرابعةالمرحلة 
 

 

 داوود جاسم جواد -اسم الطالب الثالثً :     

 المالحظات التمدٌر المادة

 ممبول فاكهة مستدٌمة

 

 مستوفً هندسة حدائك

 مستوفً زراعة انسجة

 مستوفً ادارة مزارع

 ممبول زراعة محمٌة

 مستوفً حلمات

  

  

  

 

 ناجح  -: النتٌجة  
 

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

 

 اللجنة االمتحانٌة                                                                                   


