
 9191-9102العام الدراسً /  / الفصل االول/ التربة والموارد المائٌة للمرحلة الثانٌةالدور االول  نتائج 

 النتٌجة انكلٌزي كٌمٌاء حٌوٌة مبادئ احصاء اساسٌات تربة انتاج خضر حاسبات احٌاء مجهرٌة مكائن واالت زراعٌة االسم ت

 ناجح جٌد جدا امتٌاز جٌد جٌد جدا جٌد جدا جٌد جدا جٌد جٌد جدا اسماء حمزة زغٌر 1

          اوار علً شرٌف 2

 ناجح امتٌاز امتٌاز جٌد جٌد جدا جٌد جدا امتٌاز جٌد جٌد جدا رٌساناٌناس كاظم  3
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 ناجح جٌد جٌد جدا متوسط جٌد متوسط جٌد جدا متوسط جٌد حسن عبد الواحد جابر 6

 ناجح امتٌاز امتٌاز جٌد جٌد جٌد جٌد جدا متوسط جٌد حسن فهد عنفاش 7

 ناجح جٌد جدا امتٌاز متوسط جٌد جٌد امتٌاز جٌد جٌد حسٌن حمٌد عبد جاوي 8

 ناجح جٌد جدا امتٌاز جٌد جٌد جٌد جدا امتٌاز متوسط جٌد حسٌن موسى مٌرز 9

 ناجح جٌد جدا جٌد جدا جٌد جٌد جٌد امتٌاز جٌد جٌد حنٌن كوٌت وداد 10

 ناجح جٌد جدا امتٌاز جٌد جٌد جدا جٌد جدا امتٌاز جٌد جٌد حوراء محمد كامل 11

 ناجح جٌد جدا امتٌاز جٌد جٌد جٌد جدا امتٌاز جٌد جٌد جدا حٌاة لفتة هداوي 12

 ناجح جٌد جدا امتٌاز جٌد جٌد جدا جٌد جدا امتٌاز جٌد جٌد جدا دعاء عدنان رحٌم 13

 ناجح جٌد جدا جٌد جدا جٌد جٌد جٌد جدا جٌد جدا متوسط جٌد جدا رجاء هالوي عبدالعباس 14

 ناجح جٌد جدا جٌد جدا جٌد جٌد جدا جٌد امتٌاز متوسط جٌد رحاب ردام  حازم 15

 ناجح جٌد جدا امتٌاز جٌد جٌد جٌد جدا امتٌاز متوسط جٌد جدا رغد علً كاري 16

 ناجح جٌد جدا امتٌاز جٌد جٌد جٌد امتٌاز جٌد جٌد رٌاض خباص محمد 17

 ناجح جٌد جدا امتٌاز جٌد جٌد جدا جٌد جٌد جدا متوسط جٌد زهراء داخل صكبان 18

 ناجح جٌد جدا امتٌاز جٌد جٌد جدا جٌد جدا امتٌاز جٌد جٌد جدا زهراء رعد حٌال 19

 ناجح جٌد جدا جٌد جدا جٌد جٌد جٌد جٌد جدا متوسط جٌد زهراء مٌثم محمود 20

 النتٌجة انكلٌزي كٌمٌاء حٌوٌة مبادئ احصاء اساسٌات تربة انتاج خضر حاسبات احٌاء مجهرٌة مكائن واالت زراعٌة االسم ت

 ناجح جٌد جدا جٌد جدا جٌد جٌد جٌد جدا امتٌاز متوسط جٌد جدا زٌنب حسن صاحب 21



 ناجح جٌد جدا امتٌاز متوسط جٌد جدا جٌد جدا امتٌاز متوسط جٌد زٌنب ٌونس تومان 22
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 ناجح جٌد جدا امتٌاز جٌد جٌد جدا جٌد جدا امتٌاز جٌد جٌد شهد توفٌق منصور 26

 ناجح جٌد جدا امتٌاز متوسط جٌد جٌد جٌد جدا متوسط جٌد صبا عبد رعد 27
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 ناجح جٌد جدا امتٌاز متوسط جٌد جٌد امتٌاز جٌد جٌد غدٌر فرحان عناد 29

 ناجح جٌد جٌد مقبول متوسط جٌد جٌد متوسط جٌد فاطمة جبوري محسن 30

 ناجح امتٌاز امتٌاز جٌد جٌد جدا جٌد جدا امتٌاز جٌد جٌد جدا فاطمة محمد رحٌم 31
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