
 

 

 تقديرات الدور االول 

 النتيجة مساحة 1حاسبات مبادئ تربة كيمياء عامة االسم ت

 ناجح امتياز امتياز جيد امتياز احمد محسن جبر 1

 ناجح امتياز امتياز جيد جدا جيد انعام عبد هللا عالوي 2

 ناجح امتياز امتياز جيد امتياز ايات احمد شاهين 3

 ناجح جيد جدا امتياز جيد جدا امتياز ايات جبار عبدزيد 4

 ناجح امتياز جيد جدا جيد جيد جدا اياد منديل نايف 5

 ناجح جيد جدا متوسط جيد جدا جيد جدا حاتم سعد جساب 6

 ناجح جداجيد  متوسط جيد جيد راضي ردام حازم 7

 ناجح امتياز امتياز جيد جدا امتياز رواء حمزة شندل 8

 ناجح جيد جدا جيد جدا جيد جيد جدا زمن صاحب مجازر 9

 ناجح جيد جدا امتياز جيد امتياز زهراء حسين حمزة 10

 ناجح امتياز امتياز جيد جدا امتياز زهراء خالد عطشان 11

 ناجح امتياز امتياز جيد جدا امتياز زهراء طالب ضايف 12

 ناجح امتياز امتياز جيد امتياز زهراء مهدي مجبل 13

 ناجح جيد جدا امتياز جيد امتياز زيد هادي زعيلي 14

 ناجح امتياز امتياز جيد امتياز زينب راسم منديل 15

 ناجح امتياز امتياز جيد امتياز زينب فالح حياوي 16

 ناجح امتياز امتياز جيد امتياز زينب كاظم جدران 17

 ناجح مستوفي مستوفي جيد امتياز سيف احسان موسى 18

 ناجح امتياز امتياز جيد امتياز ضي ماجد ابراهيم 19

 ناجح امتياز امتياز جيد جدا امتياز طوعه ميثم مهدي 20

 ناجح امتياز امتياز جيد امتياز فاطمة فالح ريسان 21
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 ناجح جدا جيد امتياز جيد امتياز كرار حسون محمد 22

 ناجح جيد جدا امتياز جيد امتياز ليث سفيح رحيم 23

 ناجح امتياز امتياز جيد امتياز محمد قاسم حميد 24

 ناجح جيد جدا امتياز جيد امتياز منتظر علي فاضل 25

 مكمل مستوفي مستوفي ضعيف مستوفي نبيل فاهم جميل 26

 ناجح امتياز امتياز جيد امتياز نور الهدى رزاق حميد 27

 ناجح امتياز امتياز جيد جدا امتياز وسام زغير كريم 28
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