
االنتاج  –فً اقسام البستنة وهندسة الحدائق  جامعة دٌالى –كلٌة الزراعة  9102/9191للعام الدراسً  نتائج امتحانات الدور الثانً لطلبة الدراسات العلٌا

 علوم التربة والموارد المائٌة  –الحٌوانً 

 المعدل النهائً التقدٌر اسم المادة المرحلة الدراسٌة القسم اسم الطالب ت

 000111 جٌد الحاسب االلًالتحلٌل االحصائً باستخدام  دكتوراه البستنة وهندسة الحدائق باسم الماس عٌسى ابراهٌم 0

 090.28 جٌد  التحلٌل االحصائً باستخدام الحاسب االلً دكتوراه البستنة وهندسة الحدائق عبد الرسول حمٌد حسٌن حمد 9

 ماجستٌر البستنة وهندسة الحدائق محً مظهر امانً 8

 متوسط 9فسلجة نبات متقدم 

.00029 
 جٌد جدا   تحلٌل الً

 جٌد جدا   حٌوٌة متقدمكٌمٌاء 

 جٌد طرائق البحث العلمً

 ماجستٌر البستنة وهندسة الحدائق مهدي صالح محمد امٌمه 4
 جٌد 9فسلجة نبات متقدم 

.00992 
 جٌد جدا   طرائق البحث العلمً

 ماجستٌر البستنة وهندسة الحدائق احمد خلٌل الهادي عبد 0

 جٌد كٌمٌاء حٌوٌة متقدم

 جٌد 9فسلجة نبات متقدم  20000.

 جٌد تحلٌل الً

 90.80. جٌد 9فسلجة نبات متقدم  ماجستٌر البستنة وهندسة الحدائق نصٌف عدنان ورود 9

 ماجستٌر  البستنة وهندسة الحدائق وسام حبٌب عبدهللا كاظم  .

 امتٌاز  اللغة االنكلٌزٌة 

090900 

 امتٌاز 9تصمٌم وتحلٌل تجارب 

 امتٌاز كٌمٌاء حٌوٌة متقدم

 جٌد جدا تحلٌل الً 

 امتٌاز طرائق البحث العلمً 

 ماجستٌر االنتاج الحٌوانً احمد فهمً ناصر 0

 جٌد جدا تصمٌم وتحلٌل تجارب متقدم

 جٌد التحلٌل االحصائً باستخدام الحاسب االلً 010929

 جٌد جدا كٌمٌاء حٌوٌة متقدم

 ماجستٌر االنتاج الحٌوانً بان سمٌر عبد الوهاب 2
 متوسط االحصائً باستخدام الحاسب االلً التحلٌل

.90029 
 جٌد جدا كٌمٌاء حٌوٌة متقدم

 ماجستٌر االنتاج الحٌوانً طه ٌاسٌن خضٌر 01
 جٌد االحصائً باستخدام الحاسب االلً التحلٌل

010010 
 جٌد جدا كٌمٌاء حٌوٌة متقدم



 ماجستٌر االنتاج الحٌوانً عالء قاسم علً  00
 متوسط االحصائً باستخدام الحاسب االلً التحلٌل

000929 
 جٌد جدا كٌمٌاء حٌوٌة متقدم

 20900. جٌد جدا كٌمٌاء حٌوٌة متقدم ماجستٌر االنتاج الحٌوانً محمد محمود مهدي 09

 ماجستٌر االنتاج الحٌوانً مضر عبداللطٌف عرٌبً 08
 جٌد االحصائً باستخدام الحاسب االلً التحلٌل

..0992 
 جٌد جدا كٌمٌاء حٌوٌة متقدم

 040980 جٌد جدا االحصائً باستخدام الحاسب االلً التحلٌل ماجستٌر االنتاج الحٌوانً  مهديمعن فالح  04

 ماجستٌر االنتاج الحٌوانً منتظر علً عون 00
 جٌد جدا االحصائً باستخدام الحاسب االلً التحلٌل

000498 
 جٌد جدا كٌمٌاء حٌوٌة متقدم

 00499. جٌد جدا االحصائً باستخدام الحاسب االلً التحلٌل ماجستٌر علوم التربة والموارد المائٌة حسن رشٌد جاسم  09

 ماجستٌر علوم التربة والموارد المائٌة رٌم منذر طه  .0
 جٌد االحصائً باستخدام الحاسب االلً التحلٌل

.40499 
 جٌد جدا   تصمٌم وتحلٌل تجارب متقدم

 00010. جٌد االحصائً باستخدام الحاسب االلً التحلٌل ماجستٌر علوم التربة والموارد المائٌة منال رمضان خضٌر  00
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