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علم  (2حشرات) االسم ت
 الحيوان

انكليزي 

(2) 
اقتصاد 
 زراعي

مباديء 
 بستنة

حقوق  (2حاسبات )
 انسان

 النتيجة

 مكمل جيد مقبول ضعيف جيد جيد متوسط مقبول احمد نوفان لطيف 2

 ناجح متوسط جيد جدا جيد جيد جدا امتياز جيد جدا جيد افيلينا سيد عبد المطلب 1

 مكمل مقبول متوسط مقبول ضعيف متوسط مقبول ضعيف امين مؤيد حميد 3

 مكمل متوسط متوسط مقبول مقبول ضعيف مقبول مقبول ايهاب نزهان حسين 4
 مكمل متوسط مقبول مقبول مقبول ضعيف مقبول ضعيف حذيفة محي خلف 5
 مكمل  متوسط ضعيف مقبول متوسط مقبول مقبول حسين غسان عبد الواحد 6
 مكمل ضعيف متوسط ضعيف ضعيف ضعيف مقبول مقبول زياد فالح عبدهللا 7
 مكمل مقبول جيد مقبول مقبول امتياز مقبول ضعيف زيد شوكت ابراهيم 8
 ناجح متوسط جيد متوسط متوسط جيد مقبول مقبول سرمد عصمت ابراهيم 9

 ناجح متوسط جيد متوسط مقبول جيد جدا مقبول مقبول سعدون جاسم دمحم 20

 ناجح امتياز جيد جدا جيد جدا جيد جدا جيد جدا امتياز امتياز الدين احمد مشرفسيف  22
 مكمل ضعيف ضعيف ضعيف مقبول ضعيف ضعيف ضعيف صباح سامي خلف 21

 ناجح جيد جيد جدا جيد جيد جيد جيد متوسط ضياء كامل عواد 23

 ناجح جيد امتياز متوسط متوسط جيد جيد متوسط عادل عامر دوبان 24
 مكمل ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف عدنان رشيد حميد 25

 ناجح جيد جيد مقبول جيد جيد جدا مقبول مقبول عال صفاء مهدي 26

 مكمل ضعيف جيد ضعيف متوسط متوسط مقبول ضعيف علي جاسم دمحم 27
 مكمل متوسط امتياز متوسط ضعيف جيد مقبول متوسط علي عبدهللا صالح 28
 ناجح مقبول جيد متوسط جيد جيد جدا متوسط مقبول علي عداي فزع 29

 مكمل ضعيف مقبول  مقبول متوسط مقبول ضعيف عمر عبدهللا امين 10

 ناجح مقبول جيد متوسط مقبول متوسط متوسط مقبول فالح فاروق احمد 12

 مكمل ضعيف مقبول ضعيف ضعيف مقبول مقبول ضعيف كرم ليث كامل 11

 ناجح متوسط جيد متوسط متوسط متوسط مقبول متوسط دمحم احمد محمود 13

 مكمل متوسط جيد جدا متوسط متوسط جيد متوسط ضعيف دمحم خليفة عطاهلل 14
 مكمل مقبول جيد جدا متوسط مقبول متوسط متوسط ضعيف دمحم منذر خضير  15
 ناجح مقبول جيد متوسط جيد جدا جيد جيد مقبول مشتاق صباح نوري 16

 ناجح جيد متوسط جيد جيد جدا مقبول جيد جدا جيد مها محمود دمحم حسين 17

 مكمل مقبول جيد جدا ضعيف مقبول جيد مقبول مقبول مهيمن شاكر خضير 18

   مقبول      بزيع مزهر صالح تحميل

     مقبول    مؤمن حميد اسماعيل تحميل


