
 الملخص النهائي -قسم االنتاج الحيواني  -المرحلة االولى  

 9191 - 9102للعام الدراسي  -الدور االول  -الفصل الدراسي االول 

 النتيجة مساحة مبادئ بستنة رياضيات حقوق انسان حاسبات انكليزي انتاج حيواني ارشاد زراعي اسم الطالب ت

 ناجح جيد جيد متوسط جيد جدا   جيد متوسط جيد جيد جدا   احمد قاسم ثجيل 1

 ناجح متوسط جيد مقبول جيد جيد جدا   جيد جيد جيد الهادي عامر عبد الصاحب 2

 ناجح جيد متوسط جيد متوسط جيد جدا   متوسط جيد جيد ام البنين ابراهيم حمود 3

 ناجح متوسط جيد مقبول متوسط جيد متوسط جيد جيد جدا   امير قاسم مرزوق 4

 ناجح جيد جيد جدا   جيد متوسط جيد جدا   جيد جيد جيد جدا   بنين كاظم منشد 5

 ناجح جيد جيد متوسط جيد جدا   جيد جدا   جيد جيد جيد تبارك جبر مطر 6

 ناجح جيد متوسط مقبول جيد جدا   جيد جيد جيد جيد تبارك قاسم عبد هللا 7

 ناجح مقبول جيد جيد جيد جدا   جيد جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   ثابت مادح رعيد 8

 ناجح متوسط متوسط مقبول مقبول جيد جيد جيد جيد جاسم احمد مرزوك 9

 ناجح متوسط مقبول مقبول متوسط جيد جدا   متوسط جيد متوسط حسن علي موحان 10

 ناجح جيد جيد جدا   جيد جيد جدا   جيد جدا   جيد جيد جيد جدا   حسن نبيل عبد هللا 11

 ناجح جيد جيد جيد جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   جيد جيد حسن هاني حسين كنكون 12

 ناجح جيد جيد جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   جيد جيد جيد خديجة بديوي جاسم 13

 ناجح جيد جيد جيد جدا   جيد جدا   جيد جيد جيد جيد جدا   رسل هادي حمود 14

 ناجح جيد جدا   جيد جيد جدا   متوسط جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   جيد سارة سعد عطا هللا 15

 ناجح متوسط متوسط جيد متوسط جيد جدا   متوسط جيد جيد صادق سليم عبد الحسين 16

 ناجح جيد جيد متوسط جيد جدا   جيد جدا   جيد جيد جيد ضحى نعيم حسين 17

 ناجح جيد جيد جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   جيد جيد جيد جدا   طارق رحيم جوعان 18

 ناجح جيد مقبول جيد جيد جدا   جيد جيد جدا   جيد متوسط عمار راضي منشد 19

 ناجح جيد جيد متوسط جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   جيد متوسط مرتضى جبار عطشان 20

 ناجح متوسط جيد متوسط جيد جدا   جيد جدا   جيد جيد متوسط مصطفى مداح ذجر 21



 ناجح متوسط متوسط متوسط متوسط جيد جدا   متوسط جيد جيد جدا   نور الهدى سالم عبد النبي 22

 ناجح مقبول جيد مقبول متوسط جيد متوسط جيد متوسط نور كاظم جبوري 23

 ناجح متوسط متوسط متوسط جيد جدا   جيد جيد جدا   جيد متوسط وسن حسن جفات 24

 ناجح جيد متوسط جيد جيد جيد جدا   متوسط جيد جيد ياسر ضياء كريم 25

 

 

 

 

 

 رئيس القسم                                                                                                          

 أ.م.د هادي عواد حسوني                                                                                                       


