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 االسم ت
 E2 عالقة تربة حصاد مٌاه بٌئة صحراوٌة خصوبة تربة اقتصادٌات موارد تقانات ري 

كٌمٌاء 
 النتٌجة تربة

الدروس الناجح بها بقرار من الفصل 
 االول

             احمد كرٌم ناصر 1

   فسلجة مكمل ضعٌف ضعٌف ضعٌف جٌد مقبول متوسط متوسط مقبول احمد محمد علوان 2

    ناجح جٌد جٌد متوسط جٌد جٌد جٌد جدا جٌد متوسط محمد محٌل افراح 3

             اكرم جابر خضٌر 4

ً محسن سوادي 5     ناجح جٌد جٌد جدا متوسط جٌد متوسط جٌد مقبول مقبول امان

             امٌن جبر فاضل 6

    ناجح متوسط متوسط متوسط جٌد جٌد جٌد جدا متوسط جٌد بٌداء عبد األمٌر مجٌبل 7

ً جواد 8              تبارك عل

             جابر ناٌف مسٌر 9

   فسلجة مكمل ضعٌف متوسط مقبول متوسط مقبول مقبول مقبول مقبول جسام منصور مهٌدي 10

   E1 ناجح متوسط مقبول مقبول جٌد جدا مقبول متوسط متوسط متوسط حسٌن حٌاوي فرحان 11

ً بدوي 12              حسٌن عل

    ناجح امتٌاز جٌد جٌد جدا جٌد جدا امتٌاز امتٌاز جٌد جدا جٌد جدا حسٌن كرٌم لزام  13

             حٌدر جاسم محمد 14

    ناجح مقبول متوسط مقبول متوسط متوسط متوسط مقبول مقبول حٌدر رزاق سلمان 15

ً حسن 16     ناجح مقبول متوسط مقبول متوسط مقبول جٌد متوسط مقبول زهراء عل

ً محمد 17     مكمل مقبول متوسط ضعٌف مقبول مقبول متوسط مقبول مقبول زهراء عل

    ناجح متوسط متوسط مقبول جٌد جدا متوسط جٌد متوسط مقبول زهراء فلٌح خلف 18

    ناجح مقبول جٌد جدا مقبول جٌد متوسط جٌد متوسط مقبول زهراء كاظم شاكر 19

    ناجح جٌد جدا جٌد جدا جٌد جٌد جدا جٌد جٌد جدا جٌد جٌد هاشم عبٌدزهراء  20

21 
 سجى عادل محمد
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 االسم ت
 E2 عالقة تربة حصاد مٌاه بٌئة صحراوٌة خصوبة تربة اقتصادٌات موارد تقانات ري 

كٌمٌاء 
 النتٌجة تربة

الدروس الناجح بها بقرار من الفصل 
 االول

    ناجح متوسط مقبول جٌد متوسط جٌد جٌد متوسط متوسط عبد الحسنصفاء جعفر  22

   تحسس مكمل مقبول مقبول مقبول متوسط ضعٌف متوسط مقبول مقبول طالب كوٌن لعٌبً 23

    ناجح مقبول متوسط متوسط جٌد مقبول جٌد متوسط مقبول عباس جواد كاظم 24

   تصمٌم ناجح مقبول مقبول مقبول متوسط متوسط متوسط مقبول مقبول عباس شاكر مطشر 25

    ناجح جٌد متوسط متوسط جٌد جدا جٌد جدا امتٌاز جٌد جٌد جدا عبدهللا رجوان شنٌور 26

    ناجح جٌد جٌد جٌد جٌد متوسط جٌد جدا جٌد متوسط عبٌر حاكم متعب 27

28 
ً صالح عجٌل  مكمل ضعٌف مقبول ضعٌف جٌد ضعٌف متوسط مقبول ضعٌف عل

تحلٌل 
 تربة

  

    مكمل ضعٌف ضعٌف مقبول جٌد مقبول جٌد مقبول مقبول عواد سوادي برغش 29

   تحسس ناجح مقبول مقبول متوسط متوسط مقبول جٌد متوسط متوسط عون ظاهر حاوي 30

    ناجح جٌد جٌد جدا جٌد جدا جٌد جٌد امتٌاز جٌد جٌد فرقان كرٌم محمد 10

    مكمل ضعٌف ضعٌف مقبول متوسط متوسط متوسط متوسط مقبول لطٌف رجٌوي شلش 18

 فسلجة E1 تصحر مكمل ضعٌف مقبول ضعٌف مقبول ضعٌف مقبول مقبول ضعٌف محمد نزار عبد االمٌر  11

13 
 مكمل ضعٌف مقبول ضعٌف متوسط ضعٌف ضعٌف مقبول ضعٌف مساعد نعمان حسن

 \م.تربة فٌزٌاء تربة تصحر
 تحمٌل

    ناجح جٌد جدا جٌد جدا جٌد جدا جٌد جٌد جٌد جدا جٌد جٌد جدا مشاعل محمد هباس 13

    ناجح جٌد جٌد جٌد جٌد جدا جٌد جٌد جدا جٌد جٌد منار مالك حسٌن 13

   تحسس ناجح جٌد متوسط متوسط جٌد جدا متوسط جٌد جدا جٌد متوسط هالة بشٌر عبدهللا 13

             هٌثم ٌوسف حسونً 12

  هٌدرولوجً تصحر مكمل ضعٌف مقبول مقبول مقبول متوسط متوسط مقبول مقبول كشٌشولٌد مجٌد  12

   تحسس مكمل مقبول جٌد مقبول مقبول متوسط متوسط ضعٌف مقبول ولٌد ناٌف ٌوسف 31
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 أ.م.د عبدهللا كرٌم جبار

 رئٌس القسم                                                                                                                                                       


