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 االسم ت
 ارشاد 

اسس 
 وقاٌة

تسوٌة 
 2حاسبات وتعدٌل

حرٌة 
 ودٌمقراطٌة

انواء 
 النتٌجة ادارة مراعً E2 مبادئ تربة جوٌة

الدروس الناجح بها بقرار من الفصل 
 االول

ً كامل تالف 1     ناجح جٌد جٌد متوسط متوسط امتٌاز متوسط متوسط جٌد جدا متوسط امان

    مكمل مقبول متوسط متوسط ضعٌف جٌد جدا متوسط مقبول متوسط متوسط اٌمان عبد الزهرة إبراهٌم 2

              باسم هول برغش 3

    مكمل مقبول جٌد جدا مقبول ضعٌف متوسط مقبول مقبول مقبول مقبول بشرى كاظم جبار 4

    ناجح مقبول متوسط متوسط مقبول مقبول مقبول مقبول متوسط متوسط بنٌن كاظم جبار 5

              بهادر حسن حمزة 6

   مناخ دقٌق مكمل مقبول مقبول ضعٌف ضعٌف مقبول مقبول ضعٌف ضعٌف مقبول جمال رحٌم جبار 7

    ناجح مقبول مقبول مقبول متوسط جٌد متوسط مقبول جٌد متوسط حسٌن باسم محمد 8

  E1 مكائن راسب ضعٌف ضعٌف مقبول ضعٌف مقبول ضعٌف ضعٌف ضعٌف مقبول حسٌن حسن هادي 9

ً حسن 10               حسٌن عل

    مكمل مقبول متوسط مقبول ضعٌف متوسط متوسط مقبول ضعٌف مقبول حنٌن قاسم كامل 11

12 
 مكمل مقبول جٌد مقبول ضعٌف متوسط متوسط مقبول مقبول مقبول خدٌجة منصور رهل

زراعة  مكائن
 اراضً

 

    مكمل مقبول مقبول ضعٌف مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول خولة موسى كرٌم 13

    مكمل متوسط ضعٌف مقبول مقبول مقبول متوسط مقبول متوسط متوسط رسل مالك كاظم 14

    ناجح جٌد جدا مقبول متوسط جٌد متوسط جٌد متوسط جٌد جٌد زمن كرٌم شعٌل 15

    ناجح مقبول متوسط مقبول مقبول متوسط مقبول مقبول مقبول مقبول سجاد احمد حمٌد 16

   زراعة اراضً ناجح مقبول متوسط مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول متوسط شاكر جاسم رحٌم 17

    ناجح متوسط جٌد متوسط مقبول جٌد مقبول متوسط متوسط جٌد شٌماء داخل جابر 18

    مكمل ضعٌف جٌد ضعٌف مقبول جٌد مقبول مقبول متوسط مقبول ضحى احمد اٌاد 19

              ضحى حمٌد عبد 20

              ضٌاء ضاٌف مسٌر 21
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 االسم ت
 ارشاد 

اسس 
 وقاٌة

تسوٌة 
 2حاسبات وتعدٌل

حرٌة 
 ودٌمقراطٌة

انواء 
 النتٌجة ادارة مراعً E2 مبادئ تربة جوٌة

الدروس الناجح بها بقرار من الفصل 
 االول

ً خرٌجان 22     مكمل مقبول متوسط مقبول ضعٌف مقبول مقبول مقبول متوسط مقبول عادل كان

عبد العزٌز فالح عبد  23
 ناجح مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول متوسط مقبول مقبول مقبول الحسن

E1   

ً فٌصل نجم 24     مكمل مقبول ضعٌف ضعٌف مقبول جٌد مقبول ضعٌف ضعٌف مقبول عل

    مكمل مقبول ضعٌف متوسط ضعٌف متوسط متوسط متوسط مقبول جٌد غزالن مهلهل حمزة 25

    ناجح مقبول مقبول مقبول مقبول متوسط مقبول مقبول متوسط جٌد فاضل جابر حسن 26

    مكمل مقبول مقبول ضعٌف مقبول متوسط متوسط مقبول مقبول مقبول فاطمة كرٌم فنجان 27

28 
 ناجح مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول متوسط فاطمة وحٌد عسكر

احٌاء  لغة عربٌة
 مجهرٌة

 

              فالح هادي زعبٌل 29

ً حسان 30     ناجح مقبول مقبول مقبول متوسط متوسط جٌد متوسط متوسط متوسط محمد سام

    مكمل مقبول متوسط مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول ضعٌف ضعٌف مصطفى محمد خٌون 10

   زراعة اراضً ناجح مقبول مقبول مقبول مقبول متوسط مقبول مقبول متوسط مقبول نعمةمولٌن مٌثم  18

    ناجح متوسط مقبول مقبول متوسط متوسط مقبول مقبول مقبول جٌد مٌالد محمد مفتن 11

ً كامل 13     ناجح جٌد جٌد جدا مقبول متوسط متوسط جٌد متوسط جٌد متوسط نور الهدى عل

    ناجح متوسط متوسط مقبول مقبول مقبول متوسط متوسط متوسط مقبول نور سالم عارف 13

ً شهد 13    لغة عربٌة مكمل مقبول جٌد مقبول ضعٌف مقبول مقبول مقبول مقبول متوسط نور صبح

ً داخل 13               هاشم راض

   احٌاء مجهرٌة مكمل متوسط مقبول مقبول ضعٌف مقبول مقبول متوسط مقبول متوسط هدٌر اسعد كاظم 12

    ناجح متوسط متوسط متوسط مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول متوسط هنادي رزاق حسن 12

    ناجح جٌد متوسط مقبول مقبول متوسط متوسط مقبول مقبول جٌد هٌام هاشم وناس 31

    مكمل ضعٌف ضعٌف مقبول مقبول ضعٌف مقبول ضعٌف مقبول مقبول ولٌد صالح سلمان 30
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