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 النتيجة انكليزي تحسس نائي ملوحة تربة عضوية تربة مادة معادن تربة اقتصاديات موارد البزل االسم ت

 ناجح جيد متوسط متوسط متوسط جيد متوسط جيد اقبال كريم عبد الحسن 1

 مكمل مستوفي ضعيف مقبول مقبول ضعيف مستوفي متوسط امجد شايع كريم 2

 مكمل جيد جدا مقبول مقبول ضعيف مقبول مقبول متوسط امير عبد الهادي سلطان 3

 ناجح جيد مقبول مقبول متوسط مقبول متوسط مقبول امير غانم موسى 4

         انوار خلف كاظم 5

         ايمان مزيد عبد االمير 6

 ناجح جيد جيد متوسط جيد متوسط جيد جيد بدر محمد كريم 7

 ناجح امتياز مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول متوسط بنين حسن صالح 8

 ناجح جيد جدا جيد متوسط جيد متوسط جيد جيد بنين صالح كريم 9

 ناجح متوسط مقبول مقبول مقبول مقبول متوسط جيد حسين عبد العباس هالل 10

         حسين عبداللطيف كريم 11

 راسب        حميد رحمان مطر 12

 ناجح جيد جدا جيد جدا جيد جدا جيد جيد جدا جيد جدا جيد جدا حوراء كريم  وساف 13

 ناجح جيد جدا جيد جدا جيد جدا جيد جدا جيد جيد جيد جدا حوراء نعيم جالل 14

         حيدر حسن ارحيم 15

         راهي غالب جوان 16

 ناجح جيد جدا مقبول مقبول متوسط مقبول مقبول جيد جدا رجاء كاظم مجيد 17

 مكمل متوسط مقبول مقبول مقبول ضعيف مقبول مقبول رعد كنان شوني 18

 ناجح جيد جدا متوسط مقبول مقبول مقبول متوسط متوسط زهراء حسين ظاهر 19

 ناجح جيد جدا جيد جدا جيد جيد جيد جدا جيد جيد جدا زهراء نزار عبدهللا 20



 النتيجة انكليزي تحسس نائي ملوحة تربة مادة تربة عضوية معادن تربة اقتصاديات موارد البزل االسم ت

 ناجح جيد مقبول جيد جيد مقبول جيد متوسط زينب نافع عواد 21

         ستار ماجد علي 22

         سجاد سليم سماوي 23

         سيف محمد عالوي 24

         شهد علي محمد 25

 ناجح متوسط مقبول مقبول متوسط مقبول مقبول متوسط عباس حبيب سوادي 26

 راسب        عباس ملحي عبد 27

 ناجح متوسط متوسط مقبول متوسط متوسط متوسط جيد جدا عبير عبدالسالم  جباره 28

 ناجح امتياز مقبول متوسط متوسط مقبول مقبول متوسط علي جابر ناصر 29

 ناجح متوسط متوسط مقبول مقبول مقبول مقبول متوسط علي محمد عبد االمير 30

 ناجح جيد متوسط جيد متوسط مقبول متوسط متوسط علي وناس عبد حنون 31

 مكمل مستوفي ضعيف مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي غيداء اسامة مكي 32

 ناجح امتياز مقبول جيد جيد جيد جيد جيد فاطمه مغرم محمد 33

         كوثر كريم عبدالحسين 34

         ماجد حميد فنجان 35

         محمد عليوي عبيد 36

         محمد كاظم خيون 37

 ناجح جيد متوسط متوسط مقبول مقبول متوسط متوسط مخلد جابر محمد 38

         مروان جاسم محمد 39

 ناجح متوسط متوسط مقبول متوسط مقبول مقبول مقبول مريم سعود دعنان 40

         مسلم محمد عباس 41

 مكمل جيد مقبول مقبول مقبول ضعيف ضعيف ضعيف مصطفى علي خنجر 42

 ناجح جداجيد  مقبول متوسط متوسط مقبول متوسط متوسط منى هاشم ناصر 43



 النتيجة انكليزي تحسس نائي ملوحة تربة مادة تربة عضوية معادن تربة اقتصاديات موارد البزل االسم ت

         نور سلمان علي 44

         نور صباح حسين 45

 ناجح جيد مقبول متوسط متوسط مقبول مقبول متوسط هبه هاني عبد 46

 ناجح متوسط مقبول مقبول مقبول مقبول متوسط مقبول هدى سلمان ناصر 47

 ناجح جيد جيد جيد جدا جيد جدا جيد جدا جيد جدا امتياز هناء عبد خشيش 48

         وفاء سعد عبدالحسين 49
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51          

          
 

 مالحظة: التقدير المظلل باالخضر ناجح بالقرار في تلك المادة.
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