
 نتائج قسم البيئة المرحلة الثانية

 

 االضى انثالثٌ نهطانة
 جوية أنواء

 إحياءبيئة 

 مجهريه

بايلوجي 

 جزيئي

حرية 

 وديمقراطية
 بيئة نبات

كيمياء 

 بيئية

بايولوجية 

 مياه عذبة

تخطيط 

 بيئي
 تلوث بيئي 2حاسبات

تصنيف 

 نبات

احصاء 

 حياتي

 األء اضعد عثد انذطٍَ
 جيد جيد جدا جيد متوسط متوسط جيد جدا جيد جدا جيد امتياز متوسط امتياز امتياز

 األء فاضم فُجاٌ
 جيد جيد جيد جدا مقبول متوسط جيد جدا متوسط متوسط مقبول متوسط متوسط جيد

 ادًد دهَى جاهم
 جيد متوسط متوسط متوسط مقبول جيد متوسط مقبول مقبول متوسط مقبول متوسط

 ادًد خهَم إتراهَى
            

 ادًد يهُد جاضى
 مقبول متوسط متوسط متوسط مقبول متوسط متوسط مقبول متوسط مقبول مقبول مقبول

 ادًد ٍذَي عثود يوضي
 متوسط مقبول مقبول متوسط ضعيف مقبول متوسط مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول

 ارٍج تاضى شٍَُ
 مستوفي متوسط مستوفي متوسط مستوفي مستوفي مستوفي مقبول مستوفي مقبول مستوفي مستوفي

 أضايح لذطاٌ داتى
 مقبول مقبول مقبول ضعيف ضعيف متوسط متوسط مقبول ضعيف ضعيف مقبول متوسط

 أضَم فارش كاظى
 مقبول متوسط جيد مقبول مقبول جيد جيد مقبول جيد جدا مقبول متوسط جيد

 آٍاخ عدَاٌ إتراهَى
 جيد جدا جيد جداجيد  جيد جيد جيد جدا جيد جيد متوسط جيد جيد جيد

 آٍاخ عهٌ زغَر
 جيد متوسط متوسط متوسط مقبول جيد جيد مقبول جيد متوسط جيد متوسط



 إًٍاٌ جًَم دطٍ
 جيد جدا مقبول مقبول جيد ضعيف جيد جيد مقبول مقبول مقبول متوسط مقبول

 إًٍاٌ دطٍَ كاظى
 امتياز جيد جدا جيد جدا جيد جدا جيد جدا جيد جدا جيد جدا جيد جيد جدا جيد جيد جدا جيد جدا

 تشائر عهٌ عثد انذطٍَ
 جيد جيد جيد متوسط مقبول جيد جيد جيد جيد جدا جيد جيد جيد

 تٍَُ دازو عسٍس
 متوسط مقبول مقبول متوسط مقبول مقبول جيد مقبول متوسط مقبول متوسط متوسط

 تثارن جاضى دمحم
            

 دطٍَ فائس عثَد
            

 عهٌ اكثردطٍَ كاظى 
 جيد مقبول مقبول متوسط مقبول متوسط مقبول متوسط متوسط مقبول متوسط مقبول

 دطٍَ يهدً عُاد
            

 دطٍَ ٍوضف يشكم
 امتياز متوسط متوسط جيد جيد جيد جيد متوسط جيد جدا مقبول مقبول متوسط

 دَدر يَرً ترداٌ
 جيد جدا متوسط متوسط مقبول مقبول جيد جيد مقبول متوسط متوسط متوسط متوسط

 ختاو جًَم يشتاق
 متوسط متوسط جيد متوسط متوسط جيد جيد متوسط امتياز مقبول جيد جيد

 دعاء يذطٍ ددٍد
 جيد جدا متوسط جيد متوسط مقبول جيد جيد مقبول جيد جدا مقبول جيد جيد

 رداب جثار يعَوٌ
 متوسط متوسط جيد متوسط مقبول متوسط متوسط مقبول جيد متوسط مقبول مقبول

 رضاء ياجد ضهَى
 مقبول مقبول مقبول مقبول ضعيف متوسط مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول



 زهراء عثد األيَر كاظى
 مقبول مقبول مقبول مقبول ضعيف مقبول مقبول مقبول مقبول ضعيف ضعيف مقبول

 زهراء عسٍس جًعح
 امتياز جيد جدا جيد جدا جيد مقبول جيد جدا جيد جدا جيد امتياز جيد جيد جيد جدا

 زهراء يهُد دمحم دطٍ
 جيد متوسط متوسط مقبول مقبول متوسط متوسط متوسط جيد جدا مقبول متوسط متوسط

 زٍُة يهدً دطٍ
 متوسط مقبول متوسط مقبول مقبول متوسط مقبول متوسط مقبول متوسط متوسط متوسط

 ضجود عادل راضٌ
 جيد جدا متوسط جيد جيد متوسط جيد جيد متوسط امتياز متوسط جيد جدا متوسط

 ضجي عثاش عهواٌ
 متوسط متوسط متوسط جيد متوسط جيد متوسط مقبول جيد مقبول متوسط جيد

 شًَاء هَثى يهدً
 جيد جدا متوسط متوسط متوسط مقبول متوسط متوسط مقبول مقبول متوسط متوسط متوسط

 ضذي عدَاٌ عثَد
 متوسط مقبول جيد متوسط مقبول متوسط متوسط مقبول جيد مقبول متوسط جيد

 ضذي ٍذَي طوٍر
 متوسط جيد متوسط متوسط متوسط متوسط متوسط مقبول جيد متوسط مقبول متوسط

 عادل دَدر جاضى
 مقبول مقبول مقبول متوسط ضعيف متوسط مقبول مقبول مقبول ضعيف مقبول مقبول

 عمَم دطٍَ دطٍ
 متوسط مقبول مقبول متوسط ضعيف مقبول مقبول متوسط مقبول مقبول مقبول متوسط

 عهٌ دطٍَ فاضم
 جيد متوسط متوسط متوسط مقبول جيد جيد متوسط متوسط متوسط متوسط جيد

 عهٌ دَدر يصطفي
 متوسط مقبول متوسط جيد مقبول مقبول مقبول مقبول متوسط ضعيف مقبول مقبول

 عهٌ صالح يهدً
 متوسط مقبول مقبول متوسط ضعيف مقبول متوسط مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول



 عهٌ كرٍى عثاش
 جيد جدا جيد جدا جيد جدا جيد جدا جيد جيد جدا جيد جدا جيد جدا جيد جدا جيد متوسط جيد جدا

 عهٌ َاظى كاظى دطوٌ
 جيد جدا جيد متوسط مقبول مقبول متوسط جيد متوسط جيد متوسط مقبول جيد

 عهٌ َصَف جاضى
 جيد مقبول مقبول متوسط مقبول متوسط مقبول ضعيف متوسط مقبول متوسط متوسط

 غطك دمحم عثد انكاظى
 جيد متوسط جيد متوسط مقبول متوسط متوسط متوسط جيد متوسط جيد متوسط

 غَث دطٍَ عهٌ
 جيد جدا جيد جدا جيد جيد متوسط جيد جيد جيد جيد متوسط جيد جدا متوسط

 فاطًح ضاير كايم
 متوسط مقبول مقبول مقبول ضعيف متوسط متوسط مقبول مقبول مقبول متوسط متوسط

 فاطًه دمحم جواد دطٍ
            

 فرلاٌ عطَوً يطشر
 مقبول مقبول مقبول مقبول ضعيف متوسط مقبول ضعيف مقبول ضعيف مقبول ضعيف

 لاضى عهٌ دطٍَ
 جيد متوسط متوسط جيد متوسط جيد متوسط جيد متوسط جيد مقبول جيد

 لذطاٌ عدَاٌ دًسج
 متوسط مقبول متوسط جيد جدا مقبول متوسط مقبول مقبول ضعيف مقبول مقبول مقبول

 كرار ادًد ادرٍص
 جيد جدا امتياز جيد جدا جيد متوسط جيد جدا امتياز جيد جيد جيد جيد جيد جدا

 كرٍى تركٌ صانخ
 مقبول ضعيف مقبول متوسط مقبول متوسط مقبول مقبول جيد مقبول ضعيف مقبول

 عثد ضهًاٌ كوثر عثاش
 جيد جدا متوسط جيد جدا متوسط مقبول جيد جدا جيد مقبول جيد جدا مقبول جيد جيد جدا

 دمحم أرضَوً دطٍ
 متوسط مقبول مقبول مقبول مقبول جيد مقبول ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف مقبول



 يرتضي عثد انكرٍى عودج
 متوسط متوسط متوسط متوسط مقبول جيد متوسط مقبول متوسط متوسط مقبول مقبول

 يصطفي عثاش جهوب
 جيد متوسط متوسط متوسط مقبول جيد جيد مقبول جيد متوسط متوسط متوسط

 يصطفي دمحم ردَى
 متوسط مقبول مقبول مقبول ضعيف جيد متوسط متوسط مقبول مقبول متوسط متوسط

 يُال كطراٌ دًسج
 مقبول ضعيف مقبول مقبول ضعيف متوسط مقبول ضعيف مقبول ضعيف متوسط ضعيف

 يُي جثار عثد يظهوو
 امتياز جيد جيد جدا متوسط جيد جيد جدا جيد جيد امتياز متوسط جيد جيد جدا

 يهدً دمحم جواد دمحم
 متوسط متوسط متوسط متوسط مقبول متوسط متوسط مقبول مقبول مقبول متوسط مقبول

 َجالء عالء جثار
 جيد مقبول مقبول جيد مقبول جيد جيد مقبول جيد مقبول متوسط متوسط

 َدى ياجد يغَر
 جيد جيد جيد جيد مقبول جيد جدا جيد جدا جيد جدا جيد جدا جيد جدا جيد جدا امتياز

 َور عًاد عثد انذطٍَ
 متوسط مقبول مقبول متوسط مقبول متوسط متوسط مقبول متوسط مقبول متوسط مقبول

 َور كاظى أضد خاٌ
 جيد جدا متوسط جيد جدا جيد متوسط جدا جيد جيد جيد متوسط جيد جيد جدا جيد جدا

 َور يثُي غانة
 متوسط جيد جيد جدا متوسط متوسط جيد جيد جدا متوسط امتياز متوسط جيد جدا جيد

 هدى ضًَر ضهَى
 جيد جدا متوسط متوسط متوسط مقبول متوسط مقبول ضعيف مقبول مقبول مقبول متوسط

 هدٍم يُعى كاظى جثار
 جيد جدا جيد جدا جيد جدا جيد جدا متوسط جيد جدا امتياز جيد جدا امتياز جيد جيد جدا جيد جدا

 هُد ضعد جفاخ
 متوسط جيد جيد مقبول متوسط جيد جدا جيد متوسط جيد جدا مقبول جيد متوسط

 




