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ارشاد  دواجن االسم الثالثي 
 زراعي

نظرية 
 1جزئية/

مبادئ  3حاسبات/ ةوقاي
 احصاء

عدد 
دروس 
 الرسوب

 النتيجة

ابراهٌم حسن مرعً جمال االء 1  ناجح 0 جيد جيد جدا جيد جيد جيد جدا جيد 

دمحم ابراهٌم جمعة احمد 2  مكمل 1 مقبول جيد جدا جيد جدا ضعيف متوسط متوسط 

دمحم خلف صالح احمد 3  مكمل 1 مقبول جيد جيد ضعيف مقبول متوسط 

احمد محمود صالح احمد 4  غٌاب 6 ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف 

عبد عبدهللا عدنان احمد 5  مكمل 6 ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف 

ٌوسف مربد مظهر احمد 6  مكمل 1 مقبول متوسط متوسط ضعيف متوسط مقبول 

حسن مرعً جمال اسماء 7  ناجح 0 جيد جدا جيد جدا جيد متوسط جيد جيد 

دمحم صالح سامً اسماء 8  ناجح 0 مقبول جيد جدا مقبول مقبول متوسط مقبول 

عوض عواد كامل بهاء 9  ناجح 0 جيد جيد جدا متوسط مقبول جيد مقبول 

عمر سعٌد علً حسٌن 10  مكمل 5 ضعيف مقبول ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف 

دمحم صالح علً حسٌن 11  مكمل 6 ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف 

علً خضٌر نوري خضٌر 12  مكمل 1 مقبول متوسط مقبول ضعيف مقبول مقبول 

ابراهٌم علً فاروق خطاب 13  مكمل 4 ضعيف متوسط مقبول ضعيف ضعيف ضعيف 

علٌوي دخٌل ٌاسٌن خٌرهللا 14  ناجح 0 متوسط متوسط متوسط متوسط جيد متوسط 

عبٌد مشرف صعب راغب 15  مكمل 5 ضعيف متوسط ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف 

سلمان عطٌة سامً رعد 16  ناجح 0 مقبول متوسط متوسط مقبول جيد مقبول 

ٌعقوب صباح رمزي 17  مكمل 6 ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف 

محسن ربٌع رٌاض 18  مكمل 6 ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف 

خضٌر ٌحٌى زكرٌا 19  مكمل 4 ضعيف متوسط ضعيف مقبول ضعيف ضعيف 

دمحم جاسم عامر زٌد 20  ناجح 0 جيد جدا جيد جيد متوسط جيد مقبول 
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دمحم عبدهللا دمحم زٌد 21  ناجح 0 متوسط جيد جيد متوسط متوسط متوسط 

حسن نصٌف عواد سفٌان 22  ناجح 0 متوسط متوسط متوسط متوسط مقبول متوسط 

عادل حسام سٌف 23  مكمل 6 ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف 

حمد خلف رمضان صكر 24  مكمل 2 مقبول مقبول مقبول ضعيف متوسط ضعيف 

فزع عبدالحمٌد جالل صمود 25  مكمل 3 ضعيف مقبول مقبول ضعيف مقبول ضعيف 

دمحم عبد هاٌس عبد 26  ناجح 0 مقبول جيد جدا متوسط مقبول مقبول مقبول 

سلمان دمحم حمٌد عبدالسالم 27  مكمل 3 ضعيف امتياز مقبول ضعيف ضعيف مقبول 

صالح اسماعٌل عثمان 28  مكمل 6 ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف 

عناد عدوان لطٌف عمر 29  مكمل 5 ضعيف جيد ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف 

احمد عبدهللا بهجت دمحم 30  ناجح 0 متوسط متوسط جيد مقبول جيد جيد 

جمعة فرج رمضان دمحم 31  مكمل 4 ضعيف جيد مقبول ضعيف ضعيف ضعيف 

محسن دمحم عزالدٌن دمحم 32  مكمل 5 ضعيف مقبول ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف 

خلف حسن محمود 33  مكمل 6 ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف 

حمادي شاكر محمود 34  مكمل 5 ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف مقبول 

جاسم نصٌف فرٌد مصطفى 35  مكمل 5 ضعيف متوسط ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف 

جلٌل دمحم هانً مصطفى 36  مكمل 6 ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف 

رحٌم كاظم سعد ندى 37  ناجح 0 امتياز امتياز جيد جدا جيد جدا امتياز جيد 

صالح دمحم نوري هاتم هانً 38  ناجح 0 جيد جدا امتياز جيد جيد جدا جيد جيد 

ابراهٌم خلٌل احمد هٌثم 39  ناجح 0 جيد جيد جيد متوسط جيد متوسط 

 ناجح 0 مقبول متوسط متوسط مقبول مقبول مقبول ٌوسف رافع قاسم صالح 40


