
 

 7102 - 6102للعام الدراسي  الربيعيالفصل  -/ الدور االول / المرحلة الثالثة  االنتاج الحيوانيقسم  نتائج

 اسم الطالب ت
فسلجة طيور 

 داجنة
 امراض حيوان اعالف وعالئق تكنولوجيا دواجن

تربية وتحسين 

 حيوان
 3حاسوب  فسلجة تناسل

 جيد مقبول جيد متوسط متوسط مقبول مقبول انتصار عبد لطيف  2

        انور صباح عبد االمير  1

 امتياز جيد جيد جدا جيد جدا متوسط جيد متوسط بسمة إبراهيم فتحي 3

        حسام نوفل مهدي 4

 جيد جيد جيد جيد  جيد  جيد متوسط رؤى عبد الله جاسم  5

 امتياز جيد جدا جيد جدا جيد جدا جيد جدا امتياز جيد زينب ساجد طه  6

 امتياز جيد جدا امتياز امتياز جيد امتياز جيد زينب شاكر محمود 7

        زينب فاضل صلبي 8

 جيد مقبول جيد مقبول مقبول متوسط مقبول ساره عبد الكريم ناجي  9

 امتياز امتياز امتياز امتياز جيد جدا امتياز جيد جدا لطيفشيماء حسين عبد  20

        صهيب عوف عبد الرحمن 22

 جيد ضعيف ضعيف مقبول ضعيف ضعيف ضعيف عبد الله حسن ناصر  21

 متوسط متوسط مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي عبدالباسط حازم عبدالله  23

 امتياز جيد امتياز جيد جدا جيد جدا امتياز جيد جدا عثمان ناجح حجاب  24

 جيد مقبول جيد  متوسط ضعيف متوسط مقبول  عمر مثنى توفيق 25

 امتياز جيد جدا جيد  جيد متوسط جيد متوسط كارمن مجيد شكر  26

 مستوفي مقبول ضعيف مستوفي مستوفي مستوفي ضعيف محمد مهدي صالح  27

 جيد جيد جيد جيد جيد  جيد جدا متوسط مصطفى علي عبد الله 28

 امتياز جيد جدا جيد  جيد جدا جيد جدا جيد جدا جيد معاذ وعد عكلة  29

 جيد مقبول جيد متوسط مقبول متوسط مقبول مهيمن أيوب جاسم  10

 جيد جيد جدا جيد جيد جيد  امتياز جيد هشام زياد محي  12

  جيد جدا مقبول متوسط متوسط جيد جدا جيد يوسف محمد جبر 11

 ----- -----  ----- ----- ----- ----- /تحميل احمد خليل إبراهيم 13

 ----- ----- مقبول ----- ----- ----- ----- /تحميلثابت احمد السيد  14

 -----  ----- ----- ----- -----  سيروان وحيد ولي /تحميل 15

 ----- -----  ----- ----- ----- ----- /تحميل نجم سهيل نجم  16

 ----- ----- ----- ----- ----- -----  ياسر ناظم نقي / تحميل 17
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