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1انكلٌزٌة 
ورش هندسٌة كٌمٌاء كمٌة حاسباترسم هندسً اقتصاد زراعً 

انتاج .م

حٌوانً
مبادئ تربة حاسبات

مبادئ 

صناعات 

غذائٌة

النتٌجة احصاء 

ناجحجيدجيد جداًجيد جداًجيد جداًأمتيازجيد جداًجيد جداًجيد جداًجيدأمتيازأمتيازأمتيازأمتيازأمتيازأمتيازابتسام هاشم كردي1

ناجحجيد جداًمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولجيدمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطأمتيازمتوسطجيدمتوسطاسراء ماجد فاضل 2

ناجحمتوسطمقبولمتوسطمتوسطجيدمتوسطجيدجيدمقبولمتوسطمقبولجيد جداًجيدجيدجيداسماء رباح عبد هللا 3

مكملمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطجيدمقبولضعيفمتوسطجيد جداًمقبولجيدمقبولاسٌل باسم محمد صالح4

مكملمقبولضعيفضعيفجيدمقبولمقبولمتوسطمتوسطجيدمقبولجيدمتوسطضعيفجيدمقبولاٌاد ادٌب ٌاسٌن محمد5

مكملمستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مقبولمستوفي مستوفي مستوفي مستوفي ضعيفاٌهاب رحٌم ابراهٌم6

مكملمستوفي مستوفي ضعيفمستوفي مستوفي مستوفي مقبولمستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي اٌهاب ٌونس سلٌمان 7

مكملمتوسطضعيفمقبولمقبولجيدمقبولمتوسطجيدمقبولمقبولمقبولجيدمتوسطجيدمقبولبكر محمد شٌحان شطب8

ناجحمتوسطمقبولمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمقبولجيدجيدمتوسطمتوسطمقبولتفائل محمد مخلف 9

مكملمستوفي ضعيفمستوفي مستوفي مستوفي مستوفي ضعيفمستوفي مستوفي ضعيفمتوسطمستوفي مستوفي مستوفي مستوفي جاسم محمد جاسم10

مكملمتوسطمقبولضعيفمتوسطمقبولمقبولمتوسطمتوسطمتوسطضعيفمقبولجيدمقبولجيدمقبولحاتم كرٌم فزع عرسان11

مكملضعيفضعيفضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمتوسطضعيفضعيفمقبولضعيفمتوسطضعيفحمد سلمان حمادي عل12ً

مكملمقبولضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطضعيفخالد ولٌد خلف نجاد13

مكملمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمتوسطضعيفمقبولمتوسطجيد جداًجيدجيدمتوسطختام حسٌن خلٌفة عبٌد14

ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمقبولجيد جداًجيدجيدأمتيازمقبولداوود سلٌمان حمود مجمً 15

ناجحمتوسطمتوسطمقبولجيدمقبولمتوسطمتوسطجيدمتوسطجيدمتوسطجيد جداًمتوسطجيد جداًجيددنٌا كرٌم محمد حمٌد16

ناجحجيد جداًجيدجيدجيد جداًجيد جداًجيد جداًجيدجيد جداًمتوسطمتوسطجيدأمتيازجيد جداًجيد جداًجيدرسول احمد خلٌل عل17ً

مكملمتوسطضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفمتوسطمتوسطمقبولجيدجيدمتوسطجيد جداًمتوسطرنا حسٌن خلف حماد18

ناجحمتوسطمقبولمقبولمتوسطجيدمتوسطمقبولجيدمقبولمتوسطمتوسطجيدجيدجيد جداًمتوسطرٌام محمد معٌوف شٌحان19

ناجحمتوسطجيدمقبولجيدجيدمتوسطمقبولجيد جداًجيدمتوسطجيد جداًجيد جداًجيدجيد جداًجيدرٌاحٌن غسان عبدالرحٌم مطر20

مكملمتوسطضعيفضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمتوسطمتوسطضعيفجيدضعيفزٌنب حمٌد طالل 21

مكملمقبولضعيفضعيفجيدمقبولضعيفمتوسطجيدمقبولمقبولجيدجيد جداًمقبولأمتيازمقبولسارة احمد شكري احمد22

ناجحمتوسطمتوسطمقبولجيدمتوسطجيدمتوسطجيد جداًمتوسطمقبولجيدأمتيازجيد جداًجيد جداًجيدسارة حمود عٌد مهٌدي23

مكملضعيفضعيفضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمتوسطجيدمقبولجيدمقبولسارة سعد محمد24

مكملمتوسطضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفجيد جداًمقبولضعيفجيدمقبولسجى احمد جاسم 25

مكملمقبولمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمتوسطضعيفجيدضعيفمقبولجيدجيد جداًمتوسطجيد جداًمتوسطسجى حمٌد عالوي صالح 26

مكملمقبولضعيفضعيفمتوسطمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفجيدجيدضعيفجيدضعيفسجى فالح عبدهللا فرحان27

ناجحمتوسطمتوسطمقبولمتوسطجيدمقبولمقبولجيدمقبولمقبولجيدجيد جداًمتوسطمتوسطمتوسطسرى عٌد عباس28

ناجحمقبولمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولجيدمتوسطمتوسطجيدأمتيازجيدجيدجيدسرى مثنى حمدان عبد29

ناجحمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطجيدمتوسطجيدجيدمقبولجيدمتوسطسعد سفٌان جمعه خمٌس30

ناجحجيدمتوسطمقبولجيدمتوسطجيدمتوسطجيدمتوسطمقبولجيدجيدمتوسطجيدمتوسطسعد مجٌد ٌاسٌن حمادي31

ناجحجيدمتوسطمقبولجيدمتوسطمقبولمقبولجيدمقبولمتوسطمتوسطأمتيازمتوسطجيدمتوسطسمر اٌاد فٌاض عبد32

مكملمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولضعيفمتوسطمتوسطجيد جداًمتوسطجيدجيد جداًمتوسطأمتيازمتوسطصالح اٌاد متعب رجا33

مكملمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطجيدمقبولضعيفجيدمتوسطمقبولأمتيازمتوسطضحى خالد زٌدان عوٌد34

مكملمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولمقبولمقبولمتوسطضعيفمتوسطجيدضعيفمتوسطمقبولطٌبة صالح زٌدان خلف35

مكملمقبولمتوسطمقبولمتوسطجيدمقبولجيدجيدمتوسطمقبولمتوسطجيدمتوسطجيد جداًمتوسطعبدالرحمن صادق فرج حلو36

ناجحجيد جداًمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولجيدجيد جداًمتوسطجيدجيد جداًجيدمتوسطأمتيازجيد جداًعمار ٌاسر عالوي خلف 37

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمتوسطضعيفضعيفمقبولمتوسطضعيفمتوسطضعيفعمر محمود محمد خلف 38

مكملمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولجيد جداًمتوسطمتوسطمتوسطجيدمتوسطجيد جداًجيدعمر مشعان فٌصل غضٌب 39

مكملضعيفضعيفضعيفمقبولمتوسطضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولجيدضعيفمتوسطضعيفغسان عدنان محمد عبد40

ناجحجيدمقبولمقبولجيدجيدمتوسطمتوسطجيد جداًمقبولمتوسطجيد جداًجيد جداًجيد جداًأمتيازجيدغسق عبدالقادر حقً خلٌل 41

ناجحجيدمتوسطمقبولجيدجيد جداًمتوسطجيدجيدمتوسطمتوسطجيدجيد جداًجيدجيدمتوسطفارس ٌحٌى احمد زٌدان42

مكملمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولجيدضعيفمقبولمتوسطجيد جداًجيدجيد جداًمقبولفرح سلمان عباس43

ناجحجيدمتوسطجيدجيدمتوسطجيدجيدجيدمتوسطجيدجيدجيد جداًجيد جداًأمتيازجيدمارٌة مطر سرحان 44

مكملمتوسطمتوسطمقبولمتوسطجيدجيدجيد جداًجيد جداًمتوسطمتوسطجيدأمتيازمتوسطأمتيازجيدمحمد احمد خلف محمد45

ناجحجيدمتوسطمتوسطمتوسطجيد جداًمتوسطمقبولجيد جداًجيدمتوسطجيد جداًجيد جداًجيدأمتيازمتوسطمحمد بشٌر محمد 46

ناجحمتوسطمتوسطمقبولمتوسطجيدمقبولجيدجيدجيدجيد جداًجيدجيدجيدأمتيازجيدمحمد حمدي عبدالحمد 47

ناجحجيد جداًمتوسطجيدجيد جداًجيد جداًجيدجيد جداًجيد جداًجيدأمتيازمتوسطأمتيازجيدأمتيازجيد جداًمحمد عادل مخلف48

ناجحجيد جداًمتوسطمتوسطمقبولجيد جداًجيد جداًجيد جداًجيد جداًجيد جداًأمتيازجيد جداًأمتيازجيد جداًجيد جداًجيد جداًمحمد عباس شهاب حمد49

ناجحجيدمقبولمقبولجيدمتوسطمقبولمتوسطجيد جداًجيدجيد جداًمتوسطجيدجيد جداًجيد جداًجيدمحمد عدنان شدهان مدهر50

ناجحمتوسطمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمتوسطمقبولجيدمقبولمتوسطجيد جداًمقبولجيدمتوسطمحمود سعد خلٌل51

ناجحمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمتوسطجيدمقبولجيد جداًمقبولمتوسطجيدأمتيازجيد جداًأمتيازجيد جداًمرٌم مطلوب عواد عل52ً

ناجحمقبولمتوسطمقبولمتوسطجيد جداًمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسطجيد جداًمقبولمتوسطمقبولمصطفى جاسم محمد سلمان53

ناجحمتوسطمقبولمقبولجيدمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطجيدجيد جداًمقبولجيد جداًمقبولمصطفى غازي علٌان ابراهٌم54

مكملمقبولمتوسطمتوسطجيدمتوسطمتوسطمقبولجيدضعيفمتوسطمتوسطجيد جداًجيدجيدمقبولموج جمال نجٌب عاشور55

ناجحمتوسطمتوسطمتوسطجيدجيدمقبولمتوسطجيد جداًمقبولمتوسطمتوسطجيد جداًجيدجيدمتوسطمٌس مازن خالص عبدالرحمن56

مكملمقبولمقبولضعيفمقبولمتوسطجيدمتوسطجيد جداًضعيفمتوسطجيدأمتيازمتوسطجيد جداًجيدنبأ رحٌم حماد خلٌفة57

مكملمقبولضعيفضعيفمقبولمتوسطضعيفضعيفمتوسطمقبولضعيفجيدأمتيازمقبولجيدمقبولنورٌة طه شهاب احمد58

ناجحمتوسطمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولجيدجيدمقبولجيدمقبولنٌران علً احمد حمادي59

مكملمقبولضعيفضعيفمتوسطضعيفمقبولمقبولمقبولمتوسطضعيفمتوسطمتوسطضعيفجيدضعيفٌاسر طه حماد عبدالحمٌد60

مكملمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولضعيفمقبولجيدجيدمتوسطجيدمقبولٌعقوب ٌوسف صبار61
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النتٌجةاللغة العربٌة

مكملجيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولجيدمتوسطمتوسطجيدمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولابراهٌم عبد القادر ابراهٌم1

ناجحجيد جداًجيدمتوسطجيدجيد جداًجيدمتوسطمتوسطجيد جداًجيدجيد جداجيد جداًجيد جداًجيد جداًمتوسطجيدجيداحمد ثائر احمد2

ناجحجيدجيدمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسطجيد جداًمقبولجيدجيدجيدجيدمتوسطمقبولمقبولاحمد سعدي كاظم3

ناجحجيدمتوسطمقبولمتوسطجيدمتوسطمقبولمقبولجيدجيد جدامتوسطجيدمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولآالء غانم ابراهٌم4

ناجحأمتيازجيد جداًجيدجيد جداًجيد جداًجيدجيدجيدأمتيازجيدجيد جداجيد جداًجيد جداًجيد جداًجيدمتوسطجيد جداًاٌمان احمد نواف5

مكملجيدمتوسطمتوسطمتوسطجيدمتوسطضعيفمقبولجيدمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولبان محمد علً فدعم6

مكملمستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مقبولمستوفي مستوفي مستوفي ضعيفمستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي ضعيفبالل سالم داود 7

مكملجيد جداًمتوسطمقبولمقبولجيد جداًمقبولمقبولمقبولجيدمتوسطمقبولجيد جداًمقبولمتوسطضعيفمقبولضعيفخالد عبد هللا حسن8

ناجحجيدجيدمتوسطمتوسطجيد جداًجيدمقبولجيدجيد جداًجيدجيدمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولرؤى جمعة سلٌم9

ناجحجيد جداًمتوسطجيدجيدجيد جداًمقبولجيدمتوسطجيد جداًمقبولجيدجيد جداًجيد جداًجيد جداًمتوسطمتوسطمقبولزٌنب فهمً جار هللا10

ناجحأمتيازجيد جداًجيدجيد جداًجيد جداًجيدجيدجيد جداأمتيازمتوسطجيد جدامتوسطمتوسطجيدمقبولمقبولمتوسطزٌنة محمود عباس11

مكملجيدجيد جداًمتوسطجيدمتوسطجيدمقبولمقبولمتوسطجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفسارة سمٌر داود12

ناجحمستوفي مستوفي مستوفي مستوفي متوسطمستوفي مقبولمقبولمستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مقبولمستوفي سٌف حامد  عزام 13

ناجحأمتيازجيد جداًجيد جداأمتيازأمتيازجيد جداًجيد جداًأمتيازأمتيازجيدامتيازجيد جداًجيد جداًجيد جداًجيد جداًجيدجيدعبد الرحمن عجاج خلف14

مكملجيدمتوسطمقبولمقبولجيدمتوسطضعيفضعيفجيدمقبولمتوسطجيدمتوسطضعيفمقبولمقبولمقبولعمر احمد كرٌم15

قسم علوم االغذٌة - كلٌة الزراعة - جامعة االنبار 

المرحلة االولى  -   للفصل الربٌعً 2018 - 2017نتائج امتحانات العام الدراسً المرحلة االولى -  للفصل الخرٌفً 2018 - 2017نتائج امتحانات العام الدراسً 

قسم علوم االغذٌة - كلٌة الزراعة - جامعة االنبار 

المرحلة الثانٌة   -   للفصل الربٌعً 2018 - 2017نتائج امتحانات العام الدراسً المرحلة الثانٌة-  للفصل الخرٌفً 2018 - 2017نتائج امتحانات العام الدراسً 



مكملمستوفي مستوفي مستوفي مستوفي ضعيفضعيفضعيفضعيفمستوفي ضعيفمستوفي ضعيفمستوفي ضعيفمستوفي ضعيفضعيفعثمان عبد غثوان 16

ناجحأمتيازجيدمتوسطجيدجيد جداًجيدمتوسطمتوسطأمتيازجيد جداجيدجيدجيد جداًمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطعهود قاسم حسٌن17

مكملمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولضعيفمحمد فواز محمد 18

ناجحأمتيازجيد جداًجيد جداجيد جداًأمتيازجيدجيد جداًجيدأمتيازجيد جداجيد جداأمتيازجيدجيد جداًجيدجيد جداًجيدنور طه محمود19

ناجحجيد جداًجيدمتوسطمتوسطجيد جداًجيدمتوسطجيدجيد جداًمتوسطجيد جدامتوسطجيدمقبولمقبولمتوسطمقبولنور مؤٌد سبت20ً

ناجحجيد جداًجيدمقبولمتوسطجيد جداًجيدمقبولمتوسطجيد جداًمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطهبة احمد عواد21

ناجحجيد جداًجيد جداًجيد جداأمتيازأمتيازأمتيازجيدجيدأمتيازمتوسطجيد جداجيد جداًجيدمتوسطجيدمتوسطمتوسطهدٌل صالح عبد هللا محمد22

ناجحأمتيازجيد جداًجيد جداأمتيازأمتيازجيد جداًأمتيازأمتيازز ى   جيد جداامتيازأمتيازجيد جداًأمتيازجيد جداًأمتيازأمتيازٌونس صالح ٌونس23
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مكملضعيفضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفمتوسطضعيفضعيفمستوفيضعيفضعيفضعيفضعيفابراهٌم خالد علً سشٌحان1

ناجحمتوسطجيدمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولجيدجيدجيدجيدجيدمتوسطجيداحمد قاسم محمد شحاذه2

مكملمقبولمتوسطضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولاحمد ٌاسٌن محمود3

مكملمقبولمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفمتوسطمقبولمتوسطمقبولضعيفضعيفمقبولمقبولأرقم محمد أحمد4

ناجحجيد جداًجيد جداًجيدجيدمقبولجيدجيدجيدجيدجيدمتوسطجيدمتوسطجيدآمال إبراهٌم جمٌل 5

ناجحجيد جداًجيد جداًمتوسطمتوسطجيدجيد جداًمتوسطجيدجيد جداًجيد جداًجيدجيدمتوسطجيدبنان عدنان سلمان أحمد6

ناجحمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطجيدمقبولجيدجيدمتوسطجيدمقبولمتوسطبهاء جابر سلٌمان 7

مكملمقبولمتوسطضعيفمقبولمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولتقوى فالح رشٌد8

ناجحمتوسطجيدجيدجيدمتوسطجيدجيدمتوسطمتوسطجيدجيدجيدمتوسطمتوسطحنان ثائر عبد9

مكملضعيفضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولحنان سعد محمود حسٌن10

ناجحمتوسطمقبولجيدمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمستوفيمتوسطمتوسطمقبولمقبولحسان محمد عبد11

ناجحجيدمتوسطمتوسطجيدمقبولمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولمتوسطخنساء كامل فراج12

ناجحجيد جداًمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولجيد جداًجيدمتوسطمتوسطمقبولمقبولرئام جمعة محمد 13

ناجحجيدجيد جداًجيدجيدجيد جداًجيدجيد جداًجيد جداجيدجيد جداًمتوسطجيدمقبولجيدزبٌدة محمد جاسم14

مكملمقبولمتوسطضعيفمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولزٌد حمدان هزٌم شالل15

ناجحمتوسطمقبولمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولجيدمقبولمتوسطمتوسطساجد إبراهٌم أحمد عزٌز16

مكملضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفمقبولمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفسرى خلٌل ٌوسف جمٌل17

مكملجيدجيدمتوسطمتوسطجيدمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمتوسطضعيفمتوسطمقبولمتوسطسمٌة خٌري احمد 18

ناجحمتوسطجيد جداًمتوسطجيدمتوسطمتوسطجيدمتوسطمتوسطجيد جداًجيدجيدمقبولجيدشهاب احمد سوٌد حسٌن19

مكملضعيفمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفعبد الحمٌد احمد عباس20

مكملمستوفيضعيفضعيفمقبولضعيفمتوسطمتوسطمستوفيمتوسطمستوفيضعيفضعيفضعيفمقبولعبد الجبار عادل خمٌس21

مكملضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفمقبولجيد جداًضعيفمقبولضعيفمقبولمقبولضعيفمقبولعبد هللا باسم محمد عل22ً

ناجحجيدجيدمتوسطجيدمتوسطجيدجيد جداًجيدمتوسطجيدجيدجيدجيدمتوسطعبدهللا حسن طه23

ناجحمتوسطجيدمتوسطجيدجيدجيدمقبولمتوسطجيدجيدجيدجيدجيدجيدعلً ٌاسٌن حماد حسن24

مكملضعيفمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمتوسطضعيفمقبولمقبولمقبولعمار محمود محمد عبد25

ناجحمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولجيدمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطعمر محمد خلف26

ناجحمتوسطجيدمتوسطمتوسطمتوسطمقبولجيدمقبولجيدجيدمقبولمتوسطمقبولمتوسطعمر ٌاسٌن جاعد27

مكملمستوفيمستوفيمستوفيمقبولمستوفيضعيفمتوسطضعيفجيدمستوفيمستوفيمستوفيمستوفيمستوفيغفران حامد لطٌف28

ناجحأمتيازأمتيازجيد جداًأمتيازأمتيازجيد جداًأمتيازامتيازأمتيازأمتيازجيد جداًأمتيازجيد جداًأمتيازفاطمة طارق احمد 29

مكملضعيفمتوسطضعيفمقبولمتوسطمتوسطمتوسطضعيفمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمثنى ناجً ضاح30ً

ناجحمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمتوسطجيدمقبولمتوسطمتوسطمتوسطجيدمحمد صبٌح حمٌد31

ناجحمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولجيدمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمرتضى داود طلك فاضل32

ناجحمتوسطمتوسطجيدجيدمتوسطجيدجيد جداًجيدجيدجيد جداًجيدجيدجيدمتوسطمصطفى رائد حكمة نهاد33

ناجحمتوسطمتوسطمتوسطجيدمقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولجيدمقبولمتوسطمتوسطمصطفى سعدون عبٌد34

مكملمقبولضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمؤٌد حامد علً خلف35

مكملمقبولمتوسطضعيفمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطجيدمقبولمقبولمقبولمقبولنعمان منذر رشٌد36
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ناجح جيد جداًجيد جداًمتوسطجيد جداًجيدمتوسطمقبولجيد جداًأمتيازمقبولمتوسطجيدجيدمقبولاحمد سمٌر خلف1

ناجح جيد جداًجيد جداًمتوسطجيد جداًجيدجيدجيدجيد جداًجيد جداًمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطاحمد عبد الستار حمٌد كردي2

ناجح أمتيازمتوسطجيدجيد جداًجيد جداًجيدمقبولأمتيازجيد جداًمتوسطجيدجيدجيدجيداسراء  حمٌد صفر3

ناجح جيد جداًجيد جداًمتوسطجيد جداًجيد جداًمتوسطمتوسطجيد جداًجيد جداًجيدجيدجيدمتوسطمتوسطاسماء هادي عل4ً

مكملجيد جداًأمتيازجيدجيدجيدمتوسطمقبولجيد جداًمتوسطمتوسطمقبولجيدمقبولضعيفبثٌنة خلف رجا صالح5

ناجح أمتيازجيد جداًجيدجيدمتوسطجيد جداًجيدأمتيازجيد جداًجيدجيدجيدجيدمتوسطبشار رائد عبد الرزاق توفٌق6

ناجح أمتيازأمتيازمقبولمتوسطمتوسطجيدمقبولأمتيازجيدمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولبالل رباح محمود عل7ً

ناجح جيد جداًجيدمتوسطمتوسطمتوسطجيدمقبولجيد جداًجيدمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولبالل هاشم محمد 8

ناجح أمتيازمتوسطمتوسطجيدجيدمتوسطمتوسطأمتيازجيد جداًجيدمتوسطجيد جداًمتوسطجيدحذٌفة إسماعٌل صالح 9

ناجح أمتيازجيد جداًمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولجيد جداًجيدمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولحسن رعد سمٌر10

ناجح أمتيازجيدمقبولمتوسطجيدمتوسطمقبولأمتيازمتوسطمتوسطمقبولمقبولمتوسطمتوسطحٌدر محمد خٌري11

مكملجيد جداًجيدمقبولمقبولمتوسطمقبولضعيفجيد جداًمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولدرٌد خلف عكلة ناصر12

مكملجيدجيد جداًمتوسطمتوسطجيدمتوسطمقبولجيد جداًجيدمقبولمتوسطمقبولمقبولضعيفرشا شاكر محمود13

ناجح متوسطمتوسطمقبولجيدمتوسطمتوسطمقبولأمتيازجيدمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولرفل شامل جاسر14

مكملجيد جداًجيد جداًمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولجيد جداًجيد جداًمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولرٌام فالح حسن15

ناجح جيد جداًجيد جداًمتوسطجيدجيدجيدمقبولجيد جداًجيدمتوسطمتوسطجيد جداًمقبولمتوسطزٌنب احمد ابراهٌم16

مكملجيدمتوسطضعيفمقبولمتوسطمتوسطضعيفجيد جداًجيد جداًمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفزٌنة محمد تركً أحمد17

ناجح جيدجيدمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطجيد جداًجيد جداًمتوسطمتوسطجيدمتوسطمتوسطسارة حامد حمادي خلٌفة18

ناجح جيد جداًجيدمتوسطجيدجيد جداًجيدمتوسطجيد جداًجيدمقبولمتوسطجيد جداًمتوسطمتوسطسرى عبد محمد19

ناجح جيد جداًجيد جداًمقبولجيد جداًمتوسطمتوسطمقبولجيد جداًجيد جداًجيد جداًمتوسطجيد جداًمتوسطمقبولسرى ناجً عل20ً

ناجح جيد جداًمقبولمتوسطجيد جداًمتوسطجيدمقبولجيدجيد جداًمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمتوسطسعد دحام خلف حسٌن21

ناجح جيد جداًجيد جداًجيدجيد جداًجيد جداًجيد جداًجيد جداًجيد جداًجيد جداًجيد جداًجيدجيد جداًمقبولجيد جداًسفانة عبد الكرٌم محمود عل22ً

ناجح جيدمتوسطجيدجيدأمتيازمتوسطجيدجيد جداًجيدجيد جداًمتوسطمقبولجيدمقبولضحى خلٌل إبراهٌم سلٌمان23

ناجح جيد جداًجيدجيدجيدجيدجيد جداًمقبولأمتيازجيد جداًجيدمتوسطمتوسطجيدمتوسطعبد الرحمن عواد احمد24
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ناجح جيد جداًجيدجيدجيد جداًجيدجيدجيدجيد جداًجيد جداًمتوسطجيدمتوسطمقبولمتوسطعبد هللا ضٌاء وفٌق25

مكملجيد جداًجيدمقبولمتوسطمقبولمتوسطضعيفجيد جداًجيدمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولعبد هللا محمد عبد العزٌز26

ناجح أمتيازجيد جداًجيدجيد جداًمتوسطجيدجيدأمتيازجيد جداًجيدجيدجيدمتوسطمتوسطعثمان عبد القادر فٌاض27

ناجح جيد جداًجيدمقبولجيدمتوسطمقبولمقبولجيدجيد جداًمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولعلٌاء حمود خلف حمادي28

ناجح جيد جداًأمتيازمتوسطجيد جداًجيدجيدمتوسطجيد جداًجيدمتوسطمتوسطجيدمتوسطمتوسطغفران حكٌم احمد29

ناجح أمتيازجيدمتوسطمتوسطجيدمتوسطمقبولأمتيازجيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولغفران عبد الجبار محمد عرٌمط30

ناجح أمتيازأمتيازجيد جداًأمتيازأمتيازجيد جداًجيد جداًجيد جداًأمتيازجيد جداًجيد جداًأمتيازجيدجيد جداًغٌث محمد محسن معٌدي31

ناجح جيد جداًجيد جداًمتوسطجيد جداًجيدجيد جداًجيد جداًجيد جداًجيد جداًجيد جداًجيدجيد جداًمتوسطجيدمحمد ابراهٌم عبد32

ناجح جيد جداًجيدمتوسطجيدجيدجيدجيدجيد جداًجيدمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمحمد احمد خلف33

مكملجيد جداًجيد جداًمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفجيد جداًجيدمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمحمد عبد السالم محمد 34

ناجح جيد جداًأمتيازمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولجيد جداًجيد جداًجيدمقبولمتوسطمتوسطمقبولمحمد عناد محمد35

مكملجيدجيدمقبولجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولمقبولمتوسطمقبولضعيفمحمود كامل عبد هللا لطٌف36

ناجح جيد جداًجيدمتوسطجيدجيدجيدمتوسطجيد جداًجيد جداًمتوسطجيدمتوسطجيدمتوسطمروة محمد إسماعٌل حسٌن37

مكملجيد جداًأمتيازضعيفمقبولمقبولمتوسطمتوسطجيد جداًجيدمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمصطفى داود سلٌمان38

ناجح جيد جداًجيد جداًمتوسطجيدمتوسطمتوسطمقبولجيدجيد جداًجيدمقبولجيدمتوسطمتوسطمٌس حمٌد حمود خلف39

مكملجيدأمتيازمقبولجيدجيدمتوسطمقبولجيدجيدمتوسطمتوسطمقبولمقبولضعيفندى خمٌس حمٌد 40

ناجح جيد جداًجيد جداًجيدجيدجيدجيدجيدجيد جداًجيد جداًجيدمتوسطجيدجيدجيدنسرٌن محمد شهاب41

مكملمستوفيمستوفيضعيفمستوفيمقبولمقبولضعيفمستوفيمستوفيمستوفيمستوفيمستوفيضعيفمستوفينور الدٌن حماد نواف42

ناجح جيدمتوسطجيدجيد جداًجيد جداًجيدجيدجيد جداًجيد جداًجيدجيدمتوسطمتوسطجيدوئام عبد المجٌد عبد الواحد43
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النتٌجة احصاء 

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفابراهٌم احمد محمد فٌصل 1

ناجحمتوسطجيدمتوسطجيد جداًجيدجيد جداًمتوسطجيد جداًجيد جداًجيدمتوسطجيد جداًجيدجيدمتوسطاحمد محمد حسٌن 2

ناجحجيدجيد جداًمتوسطجيد جداًجيدجيدمتوسطمتوسطجيدجيدمقبولجيد جداًمتوسطمقبولمتوسطازهر سمٌح قاسم جمعه3

مكملضعيفمقبولضعيفمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفمتوسطمتوسطضعيفضعيفضعيفانس ستار عبدالحمٌد 4

مكملضعيفمقبولضعيفجيدمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفمتوسطمتوسطضعيفضعيفضعيفبشار بالسم غفوري5

مكملجيدمقبولضعيفجيدمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولجيدمتوسطمتوسطمقبولبكر محمد جاسم 6

مكملمتوسطمقبولضعيفمتوسطجيد جداًمتوسطمقبولجيدجيدمقبولمقبولجيدمتوسطمقبولمقبولحسن راتب كسار 7

مكملضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفرائد احمد محٌسن 8

ناجحأمتيازأمتيازجيد جداًأمتيازأمتيازأمتيازجيد جداًجيدجيد جداًجيد جداًجيدأمتيازجيد جداًمتوسطأمتيازسرمد فاضل حماد محمد 9

مكملجيدمقبولضعيفجيدمتوسطمتوسطجيدجيدجيدمتوسطمتوسطمتوسطمقبولجيد جداًمتوسطصالح حماد عباس 10

مكملمقبولمتوسطضعيفمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولعبدالقادر ناجً عبدهللا 11

ناجحمتوسطجيدمقبولمتوسطجيد جداًجيدمتوسطجيدمتوسطجيدجيدجيدمتوسطمتوسطجيدعلً سرحان علً ناٌف12

مكملمقبولمقبولضعيفمتوسطمقبولمقبولمتوسطمتوسطجيدمقبولمقبولجيدمقبولضعيفضعيفعمر جمال رجب عل13ً

راسب بالغشجيدضعيفمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمتوسطجيدمقبولمقبولجيدمقبولضعيفمقبولعمر سعدي نعمان داود14

مكملضعيفضعيفضعيفمتوسطضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولجيدضعيفمتوسطمقبولعمر ٌونس احمد زٌدان 15

ناجحجيدمتوسطمقبولجيد جداًمتوسطمتوسطجيدجيدجيد جداًمتوسطمتوسطجيدجيدجيد جداًجيدمحمد رجب محمد مصلح 16

ناجحجيدمتوسطمقبولجيدجيدجيدجيدجيدجيد جداًمتوسطمقبولجيد جداًمتوسطجيد جداًمتوسطمحمد زبن خشان ساري 17

مكملمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولجيدضعيفضعيفمتوسطمقبولمقبولمقبولمحمد فواز محمد مصلح18

مكملضعيفمتوسطضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفمحمد مطر جالً خلف 19

راسب بالغشضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفمحمود حمٌد عنفوص20

مكملمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولجيدمقبولضعيفمتوسطمحمود عبد المنعم احمد21

مكملمقبولمقبولضعيفمقبولمتوسطمقبولمقبولضعيفمتوسطمقبولضعيفمتوسطضعيفضعيفمتوسطمروان عبد الهادي حسٌن 22

مكملمتوسطمتوسطضعيفجيدمقبولمقبولمتوسطمتوسطجيد جداًمقبولمتوسطجيدمقبولجيدمقبولمصطفى رحٌم عبد هللا  23

ناجحمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطجيد جداًمقبولمقبولجيدمتوسطمقبولمتوسطمصطفى علً رزٌك24

المالحظات التقدير المادة اسم الطالب المرحلة التقدير المادة اسم الطالب المرحلة 

مقبول كيمياء كمية عمر احمد كريم مقبولاقتصاد زراعي سارة سمير داود

ضعيف كيمياء كمية عثمان عبد غثوان مقبولاقتصاد زراعي عمر احمد كريم 

مقبول كيمياء حيوية عبد الجبار عادل خميس ضعيف احياء مجهرية  سرى خليل يوسف 

مقبول كيمياء حيوية عبد هللا باسم محمد ضعيف كيمياء عضوية سرى خليل يوسف 

ضعيف كيمياء حيوية عبد الحميد احمد عباس مقبولكيمياء عضوية عبد الحميد احمد عباس 

ناجح بقرار  كيمياء حيوية زيد حمدان هزيم مقبولكيمياء عضوية مثنى ناجي ضاحي 

ضعيف كيمياء حيوية ارقم محمد احمد ناجح بقراركيمياء عضوية تقوى فالح رشيد 

ضعيف كيمياء حيوية حنان سعد محمود مقبول كيمياء عضوية زيد حمدان هزيم 

ضعيف كيمياء حيوية عمار محمود محمد مقبول ارشاد زراعي عبدهللا باسم محمد 

ناجح بقرار  كيمياء حيوية تقوى فالح رشيد جيد احياء اغذية غفران عبد الجبار محمد  

ضعيف صحة اغذية مؤيد حامد عليجيد اسس تغذية ندى خميس حميد 

متوسطصحة اغذية عبد الجبار عادل خميس متوسط اسس تغذية محمود كامل عبد هللا 

مقاصة جيدحاسبات نعمان منذر رشيدمتوسط اسس تغذية مصطفى داود سليمان 

مقاصة جيدحاسبات عمر ياسين جاعدمتوسط مبادئ بستنة زينب احمد ابراهيم 

مقاصة جيدحاسبات زبيدة محمد جاسم

مقاصة جيدحاسبات رئام جمعة محمد 

مقاصة جيدحاسبات خنساء كامل فراج 

مقاصة جيداللغة االنكليزية نعمان منذر رشيد

مقاصة متوسطاللغة االنكليزية عمر ياسين جاعد

مقاصة امتيازاللغة االنكليزية زبيدة محمد جاسم

مقاصة جيداللغة االنكليزية رئام جمعة محمد 

مقاصة متوسطاللغة االنكليزية خنساء كامل فراج 

جيداللغة االنكليزية ارقم محمد احمد 

متوسطاللغة االنكليزية ساجد ابراهيم 

متوسطاللغة االنكليزية عمار محمود محمد 

جيداللغة االنكليزية مؤيد حامد علي

متوسطاللغة االنكليزية مثنى ناجي ضاحي

مقبول منتجات البان سائلة دريد خلف عكلة 

مقبول مسارات ايضية رشا شاكر محمود

ناجح بقرار  مسارات ايضية مصطفى داود سليمان 
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