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 االسم ت
مكائن واالت 

 اساسيات تربة انتاج خضر حاسبات احياء مجهرية زراعية
مبادئ 
 احصاء

كيمياء 
 1انكليزي حيوية

         احمد غانم مسلم  1

         احمد ناجح صفر 2

3 
اسراء كميل عبد 

    مقبول     الهادي 

        مقبول اسيل سلمان جبير 4

         امل حيدر مزهر  5

         امير ربيع مسير  6

7 
انعام مسلم عمران 

         جادر 

     مقبول  مقبول  أيالف محل وافي  8

         ايناس حسن ناصر  9

         بتول رعد عبد الحسين  10

         بشرى زغير مهيدي  11

         بنين فارس غياض  12

         بنين يوسف جاسم  13

   مقبول      بيداء صابر زاير 14

   مقبول      تبارك عباس صالح  15

         تبارك علي اليج  16



        مقبول حسين عباس عبد  17

  مقبول       حسين علي حسين  18

 االسم ت
واالت مكائن 

 اساسيات تربة انتاج خضر حاسبات احياء مجهرية زراعية
مبادئ 
 احصاء

كيمياء 
 1انكليزي حيوية

   مقبول  مقبول    حميد حسين كزار 19

         حميد خالد علك  20

         حنين عمر لطيف  21

    مقبول     حيدر غسان عدنان  22

         حيدر فرحان وطن  23

         حيدر محمد طاهر  24

         رزاق بردان جهاد 25

         رضاب فليح عبادي  26

         رعد فالح حياوي  27

         رغده خالد محمد 28

         رقية حميد شاكر  29

         رقية علي حمد  30

31 
رواء عبد الحمزة 

         مهدي 

         ريام حميد عبد  32

         زهراء احمد فاضل  33

         زهراء قاسم محمد 34

         زينب ستار جبار  35



       مقبول  سجى احمد محمد  36

         سجى سالم محمد  37

         سحر فارس رحيم  38

 االسم ت
مكائن واالت 

 اساسيات تربة انتاج خضر 1حاسبات احياء مجهرية زراعية
مبادئ 
 احصاء

كيمياء 
1انكليزي حيوية  

   مقبول      سلوى حمد عطية  39

         سناء رياض تكليف 40

  مقبول       سيف ناهي راهي  41

   مقبول      شهد احمد طعمة  42

    مقبول     عبدهللا جساب 43

44 
عفاف عبد الرضا 

         محمد 

         علي حسن حرب 45

  مقبول       علي حسن كامل  46

         علي ناجح راهي  48

       مقبول  علي هالل ماضي  49

         غفران مهدي كشيش  50

         فاطمة تايه عباس  51

      مقبول   فاطمة رشيد حميد  52

         فاطمة كاظم ونان 53

         فاطمة كامل كسار  54

         مجيد حميد 55



         مخلد عماد مجهول  56

  مقبول      مقبول مصطفى حسين لزام  57

58 
مهند عبد الحسن 

         محسن 

        مقبول نور زغير عبد هللا  59

 االسم ت
مكائن واالت 

 اساسيات تربة انتاج خضر حاسبات احياء مجهرية زراعية
مبادئ 
 احصاء

كيمياء 
 1انكليزي حيوية

   مقبول      نورس صالح حسن  60

     مقبول    هاجر سعود مزيون  61

         هبة قاسم كريم 62

         هدى حمزه ونان 63

         وصال حيدر علوان  64

         وفاء صادق عبيد  65
 


