
 
 8102-8102ملخص درجات المرحلة الثانية قسم المحاصيل الحقلية الفصل الثاني 

 اسم الطالب ت
 حرية
 وديمقراطية

 زيتية
 وسكرية

ري 
 وبزل

تصنيف 
 نبات

 ادارة
 مزارع

 حاسوب
 معدات

 ومكائن
 لغة

  انكليزية
 النتيجة احصاء

 فالح جوان االء 1
         

 
 احمد عقيل صادق 2

         
 

 راسب مقبول متوسط مقبول مقبول مقبول مقبول ضعيف مقبول مقبول اسراء امر كاظم 3

 ناجح مقبول متوسط مقبول متوسط مقبول مقبول مقبول مقبول جيد انوار علي سلطان 4

 ل امانةاية جلي 5
         

 
 ناجح مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول متوسط ايمن محسن عزيز 6

 راسب مقبول متوسط مقبول مقبول مقبول ضعيف ضعيف ضعيف متوسط مد عبيدباقر مح 7

 راسب ضعيف جيد ضعيف مقبول مقبول مقبول ضعيف ضعيف مقبول براء باسم كاظم 8

 راسب ضعيف مقبول ضعيف ضعيف متوسط ضعيف مقبول مقبول مقبول براق يحيى كاظم  9

 بنين قاسم ياسر 10
         

 
 ركي كاظمحسين ت 11

         
 

 (قرار)ناجح متوسط متوسط متوسط مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول حسين خليل ابراهيم 12

 ناجح مقبول جيد مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول متوسط حنان عبدهللا رخيص 13

 ناجح مقبول جيد متوسط متوسط مقبول متوسط مقبول مقبول مقبول مسلم فاضل حوراء 14

 دنيا رعد فيصل 15
         

 
 (قرار)ناجح متوسط جيد مقبول متوسط متوسط مقبول مقبول مقبول مقبول ادق ابراهيمرؤاء ص 16

 ناجح جيد جيد جدا متوسط جيد مقبول متوسط جيد متوسط جيد ريهام فاضل بهاض 17

 ناجح متوسط جيد مقبول متوسط مقبول متوسط متوسط متوسط جيد جدا شاكر فياضزهراء  18

 راسب مقبول متوسط مقبول مقبول متوسط ضعيف ضعيف مقبول جيد جدا عبد الحسينزهراء  19

 راسب ضعيف جيد جدا مقبول متوسط مقبول متوسط مقبول مقبول مقبول زهراء عبد الرزاق سعود 20

 ناجح متوسط جيد جيد متوسط جيد جيد جيد جيد جيد زهراء عدنان ابراهيم 21

 راسب ضعيف مقبول متوسط مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول زينب توفيق عبدالرضا 22

 زينب دوخي عبد شنان 23
         

 
 سالم عدنان فدعوس 24

         
 

 ناجح جيد جيد متوسط جيد متوسط جيد متوسط متوسط متوسط سماء كامل هالل 25

 (قرار)ناجح مقبول متوسط متوسط مقبول مقبول مقبول متوسط مقبول مقبول فر محمدسيف ظا 26

 راسب مقبول جيد مقبول جيد ضعيف مقبول متوسط مقبول مقبول شعاع علي حسين  27

 ناجح جيد جيد جيد متوسط متوسط متوسط متوسط جيد متوسط شفاء صباح فرحان 28

 لي زغيرصالح ع 29
         

 
 ناجح مقبول جيد جدا مقبول متوسط متوسط مقبول مقبول مقبول متوسط صفا محمد عباس 30

 ابل منشدضياء ق 31
         

 
 ناجح متوسط متوسط جيد مقبول مقبول متوسط مقبول متوسط جيد عباس عجيل عودة 32

 ناجح متوسط متوسط جيد مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول  فاهم كسارعبد هللا 33

 راسب ضعيف متوسط مقبول مقبول مقبول ضعيف مقبول مقبول مقبول عذراء مهدي ناهي  34

 عقيل نبيل عبد حمزه 35
         

 
 علي رشاد بدري 36

         
 

 عمار مكي سلمان 37
         

 
 عهد جعفر عبد الحسن 38

         
 

 راسب ضعيف ضعيف ضعيف مقبول مقبول ضعيف ضعيف ضعيف مقبول ام  تركيعهد لز 39

 راسب مقبول متوسط ضعيف متوسط مقبول مقبول مقبول ضعيف مقبول غفران حميد خضير 40

 راسب ضعيف جيد ضعيف مقبول ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف متوسط فاطمة محمد ثامر 41

 فلاير جابر راضي 42
         

 
 هدي  جابر فالح م 43

         
 

 (قرار)ناجح مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول متوسط متوسط زاع محمدمروة ف 44



 ناجح مقبول جيد جدا متوسط متوسط متوسط متوسط متوسط متوسط جيد جدا مروة محمد عباس 45

 وسى شكرمريم م 46
         

 
 رحيم مالكمسلم   47

         
 

 مسلم حسين سعود 48
         

 
 راسب مقبول متوسط مقبول مقبول ضعيف مقبول مقبول مقبول جيد مصطفى حسن جبار 49

 راسب ضعيف متوسط ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف مصطفى عادل كامل 50

 ناجح متوسط جيد متوسط متوسط مقبول جيد مقبول جيد جيد جدا مها كاظم جبار 51

 راسب جيد جيد جدا ضعيف متوسط مقبول ضعيف متوسط مقبول متوسط عبدهللا ايديمميثاق  52

 ميعاد رحيم عناد 53
         

 
 راسب ضعيف جيد جدا مقبول مقبول مقبول مقبول ضعيف مقبول متوسط رحان كريمنداء ف 54

 راسب متوسط جيد جدا مقبول ضعيف مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول نهروان فرحان عذاب 55

 راسب مقبول ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف نور الرحمن علي حسين 56

 راسب ضعيف مقبول مقبول مقبول ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف نور عالوي حساني 57

 راسب متوسط جيد مقبول ضعيف متوسط جيد جيد مقبول جيد هبة حيدر صادق 58

 راسب مقبول متوسط مقبول متوسط مقبول ضعيف ضعيف مقبول مقبول هدى كامل عبد سلطان 59

 هيلين حربي مدلول 60
         

 
 ياد ايان ا 61

        
 ناجح مقبول

 احالم سعيد فضالة 62
        

 راسب ضعيف

 حسن حسين زياد 63
        

 ناجح مقبول

 زهراء عبدالحسن عبدعلي 64
      

 مقبول
 

 ناجح متوسط

 رقية سامي 65
      

 متوسط
  

 ناجح

 


