
 9191-9102العام الدراسً  المائٌةالتربة والموارد -الدور االول–ل  المرحلة االولى للكورس االو نتائج

لغة  االسم ت
 انكلٌزٌة 

حقوق 
 انسان

كٌمٌاء 
 تحلٌلٌة

مبادئ  0حاسبات  0رٌاضٌات 
 محاصٌل

 النتٌجة رسم هندسً

 ناجح متوسط جٌد جدا جٌد جدا جٌد جٌد جدا امتٌاز جٌد جدا االء اٌاد عبد العباس  1

 مكمل مقبول ضعٌف جٌد جٌد جٌد جدا جٌد ضعٌف ابراهٌم ضٌاء عبد الحسٌن  2

 راسب ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف احمد صالح عطشان  3

 ناجح جٌد جٌد جدا جٌد جدا جٌد جٌد جدا امتٌاز جٌد جدا احمد هادي حمزة  4

 ناجح مقبول متوسط جٌد جدا مقبول جٌد جدا جٌد جٌد اسامة طالب عبد علً طاهر 5

 ناجح متوسط جٌد جدا جٌد جدا جٌد جٌد جدا امتٌاز جٌد جدا اسراء صباح جفات  6

 مكمل مقبول جٌد ضعٌف جٌد جٌد جدا جٌد جدا جٌد جدا اٌمن قاسم عبد علً 7

 ناجح جٌد جٌد جٌد جدا جٌد جدا جٌد جدا جٌد جدا جٌد جدا حسٌن كاظم كرٌم  8

 ناجح جٌد جٌد جدا جٌد جدا جٌد جٌد جدا امتٌاز جٌد جدا حنٌن حمٌد كامل 9

 ناجح مقبول جٌد جدا جٌد جدا جٌد جٌد امتٌاز جٌد جدا حوراء جاسم محمد  10

 ناجح مقبول جٌد امتٌاز جٌد جٌد جدا جٌد جدا جٌد جدا حٌدر شاكر مسٌر  11

 ناجح متوسط جٌد جٌد جدا جٌد جدا جٌد جٌد جدا جٌد جدا حٌدر كرٌم شهٌد 12

 راسب ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف حٌدر لؤي عزٌز  13

 ناجح متوسط جٌد جٌد جدا جٌد جٌد جدا جٌد جدا جٌد جدا زهراء رسول عبد هللا  14

 راسب ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف زهراء عالوي مخلف 15

 راسب ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف زهراء كاظم عبٌد  16

         زٌنب احمد كاظم 17
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 راسب ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف زٌنب علً محمد  18

 ناجح متوسط مقبول مقبول مقبول متوسط جٌد جٌد سارة انور كاظم  19

لغة  االسم ت
 انكلٌزٌة 

حقوق 
 انسان

كٌمٌاء 
 تحلٌلٌة

مبادئ  حاسبات  0رٌاضٌات 
 محاصٌل

 النتٌجة رسم هندسً

 ناجح متوسط جٌد جدا جٌد جدا جٌد جدا جدا جٌد جٌد جدا جٌد جدا سندس  جمٌل كلٌوي 20

 ناجح مقبول جٌد جٌد جدا جٌد جٌد جٌد جٌد شكران علً حسٌن 21

 ناجح جٌد جدا جٌد امتٌاز جٌد جدا جٌد جدا جٌد جدا جٌد جدا شهد عماد زغٌر 22

 ناجح جٌد جٌد جدا امتٌاز جٌد جدا جٌد امتٌاز جٌد جدا شٌماء جلٌل محل  23

 ناجح متوسط مستوفً جٌد جدا جٌد جٌد جٌد جدا جٌد جدا مهديعلً بشٌر  24

 ناجح متوسط جٌد جدا جٌد جدا جٌد جٌد جدا جٌد جدا جٌد علً ذمار ناصر  25

 ناجح متوسط مستوفً مستوفً جٌد جدا جٌد جدا مستوفً امتٌاز فاطمة فارس كاظم  26

 ناجح مقبول جٌد جدا امتٌاز جٌد جدا جٌد جدا جٌد جدا متوسط فرح رزاق دوخً  27

 ناجح متوسط جٌد جدا جٌد جدا جٌد جدا جٌد جدا جٌد جدا جٌد محمد علً عبد االمٌر  28

 راسب ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف مرٌم كاظم هٌاع  29

 ناجح متوسط جٌد جدا جٌد جدا جٌد جدا جٌد امتٌاز جٌد مرٌم نبٌل عبد االمٌر  30

 ناجح جٌد جٌد جدا جٌد جدا جٌد جدا جٌد جدا جٌد جدا جٌد جدا موسى كاظم ثامر  31

 ناجح جٌد جٌد جدا جٌد جدا جٌد جدا جٌد جدا امتٌاز متوسط نور هادي عبد االله 32


