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 اسم الطالب

اقتصاديات 

 انتاج حيواني
 بيئة وسلوك انكليزي

تصميم 

 وتحليل

تغذية 

 حيوان

تفقيس 

 ومفقسات

حشرات 

 طبية
 النتيجة فسلجة حيوان

 ناجح امتياز جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   ساجت ديناراحمد  1

 ناجح جيد جيد جيد جيد متوسط جيد جيد جدا   جيد جدا   احمد عامر كاظم 2

 ناجح جيد جدا   جيد جيد جدا   جيد جدا   متوسط جيد جيد جيد اسماء دمحم شالكة 3

 ناجح متوسط جيد جيد جيد مقبول متوسط جيد جيد اياد صبيح دوخي 4

 ناجح جيد جدا   جيد جيد جدا   جيد جيد متوسط متوسط جيد جدا   انمار حامد والي 5

 ناجح جيد جدا   جيد جدا   جيد جيد جدا   متوسط جيد جيد جدا   جيد جدا   باقر عدنان جابر 6

 ناجح جدا  جيد  جيد جيد جدا   جيد جيد متوسط متوسط جيد جدا   بنين داهي خلف 7

 ناجح متوسط متوسط جيد جيد متوسط متوسط جيد متوسط تبارك عبد الحسين جعفر 8

 ناجح جيد جدا   جيد جيد جيد جيد جيد متوسط جيد تهاني جالب والي 9

 ناجح جيد جيد جيد جيد متوسط جيد جيد جدا   جيد ثامر هادي راهي 10

 ناجح جيد جيد جدا   جيد جدا   جدا   جيد متوسط جيد متوسط جيد حسام سلمان ابو الهيل 11

 ناجح امتياز امتياز جيد امتياز متوسط جيد جيد جيد حسن عبد الخضر ربيع 12

 ناجح جيد جدا   جيد جيد جدا   جيد جدا   متوسط متوسط جيد جدا   متوسط حسن كاظم فليح 13

 ناجح جدا   جيد جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   جيد جيد جيد جدا   جيد حسين حيدر ارحيم 14

 ناجح جيد جدا   جيد جيد جيد متوسط متوسط جيد جيد حسين مشتاق صبار 15

 ناجح جيد جدا   جيد جيد امتياز متوسط جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   حيدر عبد الكاظم محيسن 16

 ناجح جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   متوسط جيد جيد جيد رحاب ماجد جهادي 17

 ناجح جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   جيد جيد جدا   جيد جدا   كعودي زمن هادي 18



 راسب ضعيف متوسط جيد جدا   جيد جيد جيد جيد جيد زهراء ثامر مطلب 19

 ناجح جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   امتياز جيد جدا   جيد جيد جدا   امتياز زهراء حاكم حسن 20

 ناجح جيد جدا   جيد جدا   جيد جيد جدا   جيد متوسط جيد جيد زهراء حسن ناصر 21

 ناجح جيد جيد جدا   متوسط جيد جيد جيد جيد جيد زهراء رياض عبد االمير 22

 ناجح جيد جدا   جيد جيد جدا   جيد جدا   جيد جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   زينب علي صايف 23

 ناجح متوسط متوسط جيد متوسط جيد مقبول مقبول جيد سماح جاسم كريم 24

 ناجح جيد جدا   جيد جيد جدا   جيد جدا   جيد جيد جيد جيد مسلم اسماعيل فليح 25

 ناجح جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   متوسط جيد جيد جيد حسين سعد غازي 26

 ناجح جيد جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   متوسط متوسط متوسط جيد حنان حسين عالوي 27

 ناجح جيد جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   متوسط جيد جيد جيد دمحم منورحنين  28

 ناجح جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   متوسط جيد جيد جيد زهراء حيدر ناصر 29

 ناجح جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   جيد متوسط جيد جيد جدا   زهراء هادي حسين 30

 ناجح جيد جدا   جيد جيد جيد متوسط مقبول جيد جيد زينب احمد موسى 31

 ناجح جيد جدا   جيد جيد متوسط جيد مقبول متوسط جيد زينب عبد هللا صاحب 32

 ناجح جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   جيد جيد جيد جيد صفاء فاهم عطشان 33

 ناجح جيد جيد جدا   جيد جدا   جيد مقبول جيد جيد جيد عالء جبار عطشان 34

 ناجح جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   متوسط متوسط متوسط جيد علي باسم شهادي 35

 ناجح جيد جيد جيد جيد جيد متوسط متوسط جيد علي شحات كصوع 36

 ناجح جيد جدا   جيد جيد جدا   جيد جدا   متوسط جيد جيد جيد علي غازي صبري 37

 ناجح جيد جدا   جيد جيد جيد جدا   متوسط جيد جيد جيد علي هادي مرهج 38

 ناجح جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   جيد متوسط متوسط جيد جيد غفران اسماعيل يوسف 39

 ناجح مقبول مستوفي مستوفي جيد جدا   متوسط جيد مستوفي متوسط غفران حيدر منصور 40

 ناجح جيد جدا   جيد جيد جدا   جيد متوسط مقبول متوسط جيد فاضل كريم عطية 41

 راسب جيد جدا   جيد جيد متوسط متوسط ضعيف متوسط مقبول لطيف صالح حمد عذافة 42



 ناجح جيد جدا   جيد جيد جيد جدا   متوسط جيد جيد جيد جدا   دمحم باسم حسن 43

 ناجح جيد جدا   جيد جدا   جيد جيد متوسط جيد متوسط جيد دمحم عطية داخل 44

 ناجح جيد جدا   جيد جيد جيد جيد جيد متوسط جيد مضر دمحم نهير 45

 ناجح جيد جدا   جيد جيد مقبول جيد مقبول جيد جدا   جيد مها سالم سحيلة 46

 ناجح جيد جدا   جيد جيد متوسط جيد جدا   جيد جيد جيد جدا   نور حيدر عبد الكاظم 47

 ناجح جيد متوسط جيد متوسط جيد متوسط متوسط جيد نور عطية عالوي 48

 ناجح جيد جدا   جيد جيد جدا   متوسط متوسط مقبول متوسط متوسط منى محسن ناصر 49

 ناجح جيد جيد جيد جيد متوسط جيد متوسط متوسط وديان فاضل عبد العباس 50
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