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 اسم الطالب ت
  انتاج حٌوانً   حقلٌة محاصٌل

اللغة 

1االنكلٌزٌة  
1حشرات عام    رٌاضٌات 

 النتٌجة 

1 
 ناجح  متوسط متوسط مقبول متوسط مقبول احمد داخل عرٌمش

2 
 ناجح  متوسط جٌد جٌد جٌد جدا جٌد بتول سالم وناس

3 
 ناجح  متوسط جٌد  متوسط جٌد جدا مقبول بهاء قاسم كرٌم

4 
 ناجح  متوسط جٌد جدا جٌد جٌد جدا جٌد جعفر سالم خضر

5 
 ناجح  جٌد جٌد جدا جٌد جدا جٌد جدا جٌد حسٌن صاحب حرب

6 
 ناجح  جٌد جٌد جدا جٌد امتٌاز جٌد حسٌن هادي ناصر

7 
 ناجح  جٌد جٌد جدا جٌد جدا جٌد جدا جٌد حٌدر علً فرحان

8 
 ناجح  جٌد جٌد متوسط جٌد جدا جٌد خدٌجة ستار دلٌل

9 
 ناجح  متوسط جٌد جدا جٌد جٌد جدا جٌد رٌسان محمد جفات

10 
 ناجح  متوسط جٌد جدا جٌد جٌد جدا جٌد زهراء عباس حسٌن

11 
 ناجح جٌد جٌد جدا جٌد امتٌاز جٌد سعد حسانشهد 

12 
 راسب راسب راسب راسب راسب راسب عباس فرحان مناع

13 
 ناجح  جٌد جٌد جدا جٌد امتٌاز جٌد عبد هللا جعفر عادل
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14 
 ناجح  جٌد امتٌاز جٌد امتٌاز جٌد عبٌر قاسم مطر

15 
 ناجح  مقبول جٌد مقبول جٌد جدا متوسط عذراء فاهم متعب

16 
 ناجح  مقبول جٌد جٌد امتٌاز جٌد علً جخٌري جساب

17 
 راسب متوسط جٌد جٌد جٌد جدا راسب علً سلمان حسونً

18 
 ناجح  مقبول جٌد متوسط امتٌاز جٌد فرقان اسماعٌل فرحان

19 
 ناجح  متوسط جٌد متوسط امتٌاز متوسط كاظم ناجً جواد

20 
 ناجح  متوسط جٌد جدا جٌد جٌد جدا جٌد محسن ضاٌف حسٌن

21 
 راسب  راسب راسب راسب راسب راسب محمد جمعة رفٌح

22 
 ناجح  متوسط جٌد مقبول امتٌاز جٌد محمد شهٌد جمعه

23 
 ناجح  متوسط جٌد متوسط جٌد جدا متوسط مصطفى مكً فضل

24 
 ناجح  مقبول جٌد متوسط جٌد جدا متوسط منار عبود رباط

25 
 ناجح  جٌد جٌد متوسط جٌد جدا متوسط منى مذكور عبد

26 
 ناجح  مقبول جٌد مقبول جٌد جدا مقبول مٌثم رحٌم حسٌن

27 
 ناجح  جٌد جٌد جدا جٌد امتٌاز جٌد جدا هبة عماد سوادي

28 
 ناجح  جٌد جٌد جدا جٌد امتٌاز جٌد هدى حسٌن كاظم
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