
 8102-8102تقدٌرات طلبة المرحلة االولى قسم مكافحة التصحر للفصل الدراسً الثانً 

بها بقرار من انفصم  انناجحاندروس  اننتيجة جيىنىجي إحصاء 2حاسىب كيمياء عامة رسم هندسي 2نغة انكهيزية  2رياضيات  االسم ت

 االول

  مساحة 0حاسوب مكمل مقبول مقبول متوسط متوسط ضعٌف ضعٌف متوسط اطٌاف فالح عبد الحسٌن 1

    مكمل ضعٌف ضعٌف مقبول متوسط مقبول ضعٌف مقبول اٌاد صالح عبد معارج 2

            بنٌن هول حسٌن 3

            حسن علً عبٌد 4

    ناجح متوسط جٌد جدا مقبول جٌد جدا مقبول متوسط جٌد جدا حلى راشد عناد 5

   حقوق انسان ناجح مقبول متوسط مقبول جٌد جدا مقبول متوسط جٌد حمٌدة هادي بدر 6

    ناجح متوسط مقبول متوسط متوسط مقبول متوسط مقبول حٌاة هادي عبدالمهدي 7

    ناجح متوسط متوسط مقبول جٌد متوسط مقبول جٌد جدا رجاء محٌسن رجٌوي 8

   مساحة ناجح مقبول مقبول متوسط متوسط مقبول جٌد مقبول رضا اسعد علً 9

            رغد عامر جبري 10

    مكمل ضعٌف ضعٌف متوسط مقبول ضعٌف مقبول مقبول روٌدة عاصم كاظم 11

    مكمل ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف زهراء طالب ضاٌف 12

  مساحة حقوق انسان مكمل مقبول مقبول ضعٌف جٌد ضعٌف ضعٌف متوسط زوراء صباح الزم 13

    مكمل جٌد متوسط متوسط جٌد ضعٌف مقبول مقبول زٌنب عوض حمود 14

            سجاد علً جبار 15

   0حاسوب مكمل جٌد جدا مقبول مقبول جٌد ضعٌف مقبول متوسط صابرٌن ناهً عبدهللا 16

            طٌف الدٌن عودة صالح 17

    ناجح جٌد جٌد متوسط جٌد متوسط متوسط جٌد عذراء عباس صخٌر 18

            فاطمة فائز مسٌر 19

    مكمل مقبول مقبول مقبول متوسط مقبول ضعٌف مقبول كاظم حسٌن رسول 20

    ناجح متوسط متوسط مقبول جٌد مقبول مقبول جٌد مرٌم حسٌن علٌوي 21

    ناجح مقبول متوسط مقبول متوسط متوسط مقبول متوسط مشتاق عبد شعٌوط 22

    مكمل مقبول ضعٌف ضعٌف متوسط مقبول ضعٌف متوسط مصطفى سامً عطشان 23



 8102-8102تقدٌرات طلبة المرحلة االولى قسم مكافحة التصحر للفصل الدراسً الثانً 

 

 

 عبدهللا كرٌم جبار أ.م.د                                                                                                                                                               

 رئٌس القسم                                                                                                                                                                  

الدروس الناجح بها بقرار من الفصل  النتٌجة جٌولوجً إحصاء 8حاسوب كٌمٌاء عامة رسم هندسً 8لغة انكلٌزٌة  8رٌاضٌات  االسم ت

 االول

    ناجح مقبول جٌد جدا مقبول متوسط مقبول مقبول مقبول منال عبدهللا شخٌر 24

    مكمل متوسط جٌد مقبول جٌد متوسط ضعٌف امتٌاز منتظر فالل شنوف 25

    مكمل ضعٌف ضعٌف ضعٌف متوسط ضعٌف مقبول مقبول فاهم جمٌلنبٌل  26

ً ارحٌم 27    بستنة مكمل ضعٌف ضعٌف ضعٌف مقبول ضعٌف مقبول متوسط نور الزهراء عل

    ناجح جٌد مقبول متوسط جٌد مقبول مقبول جٌد جدا نور حسٌن راضً 28

   0حاسوب مكمل مقبول مقبول مقبول جٌد ضعٌف ضعٌف متوسط وسن عزٌز منشد 29

    مكمل مقبول متوسط مقبول متوسط متوسط ضعٌف متوسط ٌاسر عدنان غالب 30


