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نظرية  اسم الطالب
 7جزئية

احصاء 
 زراعي

مكائن 
 واالت

حرية 
 وديمقراطية

عناية  م. البان
 وخزن

مجتمع 
 ريفي

لغة 
 انكليزية
 تحميل

 المالحظات حاسبات

  جيد  متوسط مقبول متوسط جيد جدا جيد مقبول متوسط االء محمود متعب

  جيد جدا  جيد جيد متوسط امتياز جيد جدا جيد جدا امتياز اية غازي فالح راضي

  متوسط  متوسط ضعيف مقبول جيد جدا مقبول متوسط مقبول حاتم عبد الرزاق سلمان

  جيد جدا  جيد مقبول متوسط امتياز جيد جدا  جيد جيد حسناء خشان مجبل

  جيد جدا  جيد جدا جيد جيد امتياز جيد جدا جيد جدا جيد حسناء رافع احمد

  متوسط  متوسط ضعيف مقبول متوسط مقبول متوسط مقبول خالد سامي خلف

  مقبول  جيد ضعيف مقبول جيد جيد ضعيف مقبول سرمد ثابت محمد

  امتياز  جيد جدا متوسط متوسط امتياز  جيد جدا جيد جدا جيد سعدية جمال عبد

  جيد جدا  جيد جدا ضعيف مقبول امتياز جيد جدا متوسط متوسط سيفان نقيب عبد الجادر

  مقبول  مقبول ضعيف ضعيف مقبول متوسط مقبول مقبول عمر محمود عالوي

  جدا جيد  جيد جيد متوسط امتياز جيد جدا مقبول جيد غفران فتحي حسن

  جيد جدا  جيد جيد متوسط جيد جيد متوسط متوسط فاطمة سعد قحطان

  متوسط  متوسط متوسط مقبول جيد جيد مقبول متوسط قاسم طالب عبد السالم

  جيد  متوسط ضعيف مقبول جيد جيد متوسط مقبول محمد اياد عزيز

  امتياز  جيد جيد متوسط امتياز جيد جدا جيد جدا جيد جدا محمد حقي اسماعيل

  جيد جدا  جيد جيد جيد جيد جدا جيد جدا جيد جدا جيد نور كاظم محيميد

  جيد جدا  جيد جدا جيد متوسط جيد جيد جيد متوسط يونس سعد فرج

  جيد  جيد مقبول جيد جيد جيد متوسط مقبول محمود ماجد غريب

  جيد جدا  جيد متوسط جيد جيد جدا جيد جيد جدا جيد جدا ة حسين مجبليفذح
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م.  اسم الطالب
 محاصيل

م.اقتصاد 
7 

م. 
 وقاية

رياضيات 
 اقتصادية

ارشاد 
 زراعي

 المالحظات النتيجة حاسبات

  ناجح جيد جدا امتياز متوسط امتياز جيد جدا امتياز عبدهللا رحنين عامر فج

  ناجح امتياز امتياز متوسط  امتياز جيد جدا امتياز غفران عبد اسماعيل 

  مكمل متوسط جيد ضعيف جيد مقبول جيد رعد ضياء شمسي

  ناجح جيد جدا جيد جدا متوسط امتياز جيد جدا جيد جدا احمد عبدالعزيز سعيد

  ناجح جيد متوسط مقبول  جيد جيد جيد جدا نور عبد ساجر

 ناجح بقرار من م. وقاية ناجح جيد مقبول مقبول مقبول مقبول متوسط احمد جمعة عباس

  ناجح جيد جدا جيد مقبول جيد جدا مقبول متوسط اسراء عمر ناجي بندر

  مكمل جيد جيد ضعيف جيد متوسط جيد جدا رنين عبدالوهاب عبدالرزاق

 ناجحة بقرار من رياضيات اقتصادية ناجحة جيد جدا جيد جدا مقبول امتياز جيد جيد جدا سارة جاسم محمد عيد

  ناجح جيد جدا  امتياز متوسط جيد جدا جيد جيد جدا سيف صادق مشرف

  مكمل جيد جدا جيد ضعيف جيد جدا متوسط جيد سيف نجم عبيد جاسم

  مكمل جيد جدا جيد جدا ضعيف جيد متوسط جيد شيماء محمد جسام حميد

  مكمل متوسط جيد ضعيف مقبول متوسط متوسط صبا يحي  جاسم

 رياضيات اقتصاديةناجحة بقرار من  ناجحة متوسط متوسط مقبول جيد متوسط جيد صفا باسم محمد ابراهيم

  ناجح جيد جدا جيد مقبول متوسط مقبول جيد عباس كمال عبدهللا عبد

  ناجح جيد امتياز مقبول متوسط متوسط جيد عبدهللا علي مطلب 

  مكمل جيد امتياز ضعيف جيد جدا جيد جيد جدا علياء فاضل عبدهللا

  مكمل متوسط  متوسط ضعيف مقبول مقبول مقبول عمر صالح ادهام

  ناجح مقبول جيد مقبول متوسط مقبول مقبول غدير وليد جليل 

  مكمل مقبول متوسط ضعيف متوسط متوسط متوسط فاطمة احمد عبدالمنعم

  ناجح جيد جيد جيد جيد متوسط  جيد فرقان محمد مجيد

  مكمل متوسط جيد ضعيف جيد جيد متوسط  فيفيان محمد عبدهللا

  ناجح جيد جيد مقبول متوسط متوسط مقبول مها نعمان ابراهيم

  مكمل متوسط جيد ضعيف جيد متوسط جيد نبراس منعم كوكز

  ناجح جيد جيد متوسط جيد متوسط جيد هديل احمد عودة

 ناجحة بقرار من رياضيات اقتصادية ناجحة جيد مقبول مقبول جيد جدا متوسط جيد جدا بلسم خميس عبد
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اقتصاد  اسم الطالب

 7كلي 
محاسبة 
 زراعية

ادارة 
 مزارع

تعاون 
 زراعي

بحوث 
 عمليات

حلقات 
 دراسية

 المالحظات مواد التحميل

    متوسط ضعيف متوسط ضعيف مقبول مقبول احمد جاسم محمد

   متوسط متوسط مقبول مقبول متوسط جيد احمد حاتم شاكر

    متوسط مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول احمد حميد حسين

  مقبول-احصاء زراعي  متوسط مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول اسامة لؤي فخري

   جيد ضعيف جيد ضعيف مقبول مقبول اسراء جمعه محمد

   جيد جدا جيد جدا جيد جدا جيد جيد امتياز اياد طارق فاضل

   جيد مقبول جيد مقبول متوسط متوسط ايسر خليل محمد

    جيد مقبول جيد مقبول متوسط مقبول حسين هادي خليفة

 7نظرية كليةناجح بقرار من   متوسط مقبول مقبول مقبول متوسط مقبول خالد وليد صالح

   متوسط  مقبول متوسط متوسط متوسط جيد جدا د جمال عطيةرائ

   جيد  متوسط متوسط مقبول متوسط متوسط رفاه عبد العزيز جاسم

  مقبول -احصاء زراعي جيد  ضعيف جيد ضعيف مقبول جيد سامي اسماعيل حمادي

   جيد ضعيف مقبول ضعيف ضعيف مقبول سليمان فالح حسن

   ضعيف  ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف فاضل عوادصهيب 

   متوسط  متوسط ضعيف ضعيف متوسط ضعيف علي فزع زبن

 +بحوث عمليات7ناجح بقرار من نظرية كلية  جيد  مقبول جيد مقبول مقبول مقبول عمار محمد عبد الغفور

   جيد جدا  جيد جيد متوسط جيد جيد جدا  عمر احمد جاسم

  مقبول-احصاء زراعي متوسط  مقبول متوسط ضعيف مقبول مقبول عمر خطاب خلف

  مقبول-احصاء زراعي متوسط  مقبول مقبول ضعيف ضعيف ضعيف عمر شهاب احمد

   جيد  ضعيف متوسط ضعيف مقبول مقبول عمر مهيدي صالح

 +تمويل وتسليف7كليةناجح بقرار من نظرية   جيد  متوسط مقبول متوسط مقبول ضعيف كرم عبد السالم محمود

   جيد  متوسط متوسط متوسط متوسط جيد محمد احمد عواد

  متوسط-احصاء زراعي     مقبول  محمد رياض عبد

      ضعيف مقبول  محمد سعد عمر

  ضعيف-احصاء زراعي متوسط   ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف محمد فيصل ناجي

  جيد-احصاء زراعي متوسط مقبول ضعيف مقبول مقبول  ضعيف محمد كمال محمد

  مقبول-7نظريةجزئية متوسط  ضعيف مقبول ضعيف ضعيف ضعيف محمد ياسين مهدي

   متوسط مقبول متوسط مقبول متوسط مقبول مروان عبد اللطيف

   جيد مقبول متوسط متوسط متوسط  مقبول مروة طه محمد



 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مقبول-احصاء زراعي متوسط  ضعيف مقبول ضعيف ضعيف ضعيف مصطف  صباح نوري

 قرار محاسبة زراعية +ادارة مزارع  متوسط ضعيف مقبول مقبول مقبول مقبول مصطف  عبد الوهاب

   متوسط  مقبول مقبول متوسط متوسط مقبول مصطف  عماد جبر

   جيد  متوسط جيد متوسط جيد مقبول مصطف  يحي  فرحان

   جيد جدا مقبول جيد جدا متوسط مقبول جيد ندى عبد الصمد مصلح

   جيد  مقبول متوسط متوسط متوسط متوسط  ندى نامق زبن

   متوسط  مقبول مقبول مقبول مقبول جيد نور سعدون كنوش

   متوسط  مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول نور صباح فاضل

- ضعبف-احصاء زراعي متوسط  ضعيف مقبول ضعيف ضعيف ضعيف يوليد خالد حميد
 مقبول–لغة انكليزية --

 

   ضعيف  ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف حارث عماد حسين
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اقتصاد  اسم الطالب
 7قياسي 

تقييم 
 مشاريع

تخطيط 
 زراعي

تحليل 
 اسعار

تنمية 
 زراعية

اقتصاديات 
 بيئة

بحث 
 تخرج

 المالحظات مواد التحميل

   امتياز جيد جدا امتياز امتياز جيد جدا امتياز امتياز عبد المنعم محمد ابراهيم

 قرار تخطيط+ تننمية  جيد جدا مقبول مقبول مقبول مقبول متوسط مقبول احمد مجيد عبد الكريم

   جيد جدا مقبول ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف حارث عماد حسين

   ضعيف ضعيف ضعيف مقبول ضعيف ضعيف ضعيف حسين سعدي فياض

   جيد جيد جيد جيد جيد متوسط جيد زينب سامي عبد

   جيد متوسط متوسط متوسط مقبول متوسط متوسط سارة ماهر عدنان

 ناجحة بقرار تجارة خارجية  جيد جدا متوسط مقبول جيد مقبول جيد جيد ساهر كركوش نايف

 ناجحة بقرار تجارة خارجية  جيد متوسط مقبول مقبول مقبول متوسط متوسط  سرمد سعدي صالح

 ناجح بقرار تخطيط زراعي  جيد جيد جيد جيد جدا متوسط جيد جيد مية حاتم عبد الرزاقس

  جيد-حلقات دراسية جيد جدا ضعيف متوسط متوسط متوسط متوسط متوسط ى احمد صالحذش

   جيد جدا مقبول مقبول متوسط مقبول متوسط متوسط عثمان شهاب احمد

   جيد جدا متوسط ضعيف مقبول ضعيف متوسط مقبول كاظمعلي محمد 

 قرار اقتصاديات موارد  جيد متوسط  ضعيف متوسط متوسط  جيد متوسط لم  عواد حمادي

 ناجح بقرار اقتصاد رياضي  جيد جدا مقبول مقبول متوسط متوسط جيد متوسط ليث محمد عواد

   جيد متوسط مقبول متوسط مقبول متوسط مقبول محمد علي كريم

 قرار تننمية زراعية  جيد جدا متوسط مقبول ضعيف مقبول متوسط ضعيف  هاله ناهي نجم

   جيد جدا مقبول مقبول متوسط مقبول جيد جيد همام عبد اللطيف عسكر

          

          

          


