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 االسم
كيمياء 
 تحليلية

 انتاج فاكهة
الرياضيات 

2 
 جيولوجي 1 الحاسوب

مساحة 
 مستوية

االقتصاد 
 الزراعي

 متوسط ضعٌف متوسط مقبول مقبول متوسط مقبول ابتهاج مجٌد رشٌد حمد

 مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول احمد حسٌن علٌوي صهٌبً

احمد ساجد محمد 
 عبداللطٌف

 مقبول مقبول متوسط جٌد جٌد متوسط مقبول

 مقبول متوسط مقبول مقبول جٌد متوسط مقبول احمد عبد جبٌر حمادي

 جٌد جٌد جدا   جٌد جدا   أمتٌاز أمتٌاز جٌد جٌد جدا   احمد ماجد جاسم فرحان

 مقبول ضعٌف ضعٌف مقبول مقبول متوسط ضعٌف احمد محمود سلٌمان علٌوي

 مقبول ضعٌف ضعٌف جٌد مقبول مقبول مقبول اسامة رافع علً نوار

 متوسط جٌد مقبول متوسط أمتٌاز متوسط متوسط اسامة علً حسٌن فارس

استبرق عبدالستار خلف 
 تركً

 متوسط جٌد جٌد جٌد جدا  جٌد  متوسط جٌد

 متوسط مقبول متوسط مقبول مقبول جٌد جدا   متوسط اسٌل احمد مسعود علً

 مقبول مقبول ضعٌف جٌد متوسط مقبول مقبول اسٌل غائب حمٌان صبار

 مقبول متوسط مقبول مقبول أمتٌاز مقبول متوسط امٌر عبدالكرٌم خلف

انعام عبدالحمٌد محمد 
 عبدالقادر

 جٌد جدا   مقبول جٌد جدا   جٌد متوسط جٌد جٌد

 مقبول جٌد مقبول جٌد جدا   جٌد جدا   متوسط مقبول انغام كمال كاظم موسى

 جٌد مقبول جٌد جٌد متوسط جٌد متوسط اٌة قٌس نصٌف جاسم

 متوسط متوسط مقبول جٌد أمتٌاز جٌد متوسط اٌالف حامد عواد محمد

 

 



 االسم
كيمياء 
 تحليلية

 جيولوجي الحاسوب الرياضيات انتاج فاكهة
مساحة 
 مستوية

االقتصاد 
 الزراعي

 مقبول مقبول متوسط جٌد متوسط مقبول متوسط اٌالف رعد توري محمود

 متوسط مقبول مقبول جٌد جدا   جٌد مقبول جٌد اٌناس رشٌد مخلف شحاذة

 مقبول ضعٌف مقبول مقبول متوسط متوسط مقبول بشرى سامً طلك خلف

 مقبول ضعٌف مقبول جٌد متوسط جٌد متوسط علً جحالًجعفر سلمان 

 مقبول مقبول متوسط متوسط مقبول مقبول مقبول حارث فرحان خلف محمد

 متوسط ضعٌف مقبول مقبول متوسط متوسط متوسط حارث محمد سعران رجا

 مقبول ضعٌف مقبول جٌد جٌد جدا   جٌد متوسط حنٌن محمد عبود دهٌدي

 مقبول ضعٌف مقبول متوسط مقبول مقبول مقبول دعاء احمد عبد حمود

 متوسط ضعٌف ضعٌف مقبول مقبول مقبول ضعٌف دعاء عامر عبد محمد

 متوسط متوسط متوسط جٌد متوسط متوسط مقبول دعاء هالل مبارك عبد

 جٌد جدا   متوسط جٌد جدا   أمتٌاز جٌد جدا   جٌد جٌد جدا   دالل مؤٌد فاضل ابراهٌم

 مقبول ضعٌف ضعٌف ضعٌف مقبول مقبول ضعٌف داودربى كٌالن صادق 

 جٌد ضعٌف متوسط مقبول جٌد ضعٌف جٌد رقٌة كرٌم احمد ثامر

 متوسط مقبول مقبول جٌد جٌد جٌد جٌد رنٌن فٌصل صالح محمد

 مقبول ضعٌف ضعٌف ضعٌف متوسط مقبول ضعٌف سارة مشعل حامد عبد

سلوى ماهر نوار 
 عبدالمحسن

 مقبول جٌد مقبول جٌد جٌد جٌد متوسط

 مقبول ضعٌف ضعٌف مقبول متوسط مقبول ضعٌف شذر باسم غفوري رشٌد

 مقبول مقبول ضعٌف مقبول ضعٌف مقبول مقبول شفاء عبود منفً محل

 جٌد ضعٌف ضعٌف مقبول جٌد مقبول جٌد ضٌاء نافع جعفر ابراهٌم

 

 



 االسم
كيمياء 
 تحليلية

 انتاج فاكهة
الرياضيات 

2 
 جيولوجي الحاسوب

مساحة 
 مستوية

االقتصاد 
 الزراعي

 متوسط متوسط متوسط جٌد جٌد جدا   مقبول متوسط طه مفٌد عبدالكرٌم طه

طٌبة عبدالحكٌم زكً 
 حماد

 مقبول مقبول مقبول جٌد جٌد مقبول متوسط

 متوسط مقبول مقبول مقبول أمتٌاز متوسط متوسط عامر علً رباح كردي

 متوسط متوسط مقبول متوسط أمتٌاز مقبول مقبول عبدالقادر شاكر حمود نده

 متوسط جٌد متوسط جٌد جدا   جٌد جدا   متوسط جٌد عمار ٌاسر ناصر نوري

 جٌد جٌد جدا   متوسط جٌد جدا   أمتٌاز متوسط جٌد جدا   عمر ابراهٌم غاٌب فحل

عمر خالد زامل محمد 
 سعٌد

 مقبول ضعٌف مقبول جٌد جٌد مقبول مقبول

 مقبول متوسط متوسط جٌد متوسط متوسط جٌد سلٌمان عمر محمد داود

 متوسط مقبول متوسط مقبول متوسط مقبول متوسط عٌد حمد حسٌن عجالن

 متوسط مقبول جٌد جٌد جٌد مقبول متوسط غفران خالد جاسم محمد

 جٌد مقبول مقبول جٌد متوسط جٌد جٌد كرٌم سعد سرحان مشافً

 مقبول مقبول مقبول جٌد متوسط مقبول مقبول مازن مخلف عبٌد فٌاض

 جٌد متوسط جٌد متوسط جٌد متوسط متوسط ماهر عبد مخلف نمر

 مقبول مقبول متوسط مقبول مقبول مقبول متوسط محمد اٌاد محمد كرٌدي

 متوسط مقبول مقبول جٌد جٌد مقبول مقبول محمد خلٌل احمد مصلح

محمد خلٌل اسماعٌل 
 جاسم

 مقبول متوسط مقبول جٌد جٌد جدا   مقبول مقبول

 مقبول مقبول مقبول متوسط جٌد مقبول متوسط محمد رعد طلٌب محمد

 مقبول متوسط مقبول متوسط متوسط مقبول مقبول هللامحمد صباح حمد عبد

 

 

 



 االسم
كيمياء 
 تحليلية

 جيولوجي الحاسوب الرياضيات انتاج فاكهة
مساحة 
 مستوية

االقتصاد 
 الزراعي

 أمتٌاز جٌد أمتٌاز أمتٌاز أمتٌاز جٌد جدا   أمتٌاز مرٌم مولود عباس علً

 مقبول جٌد مقبول جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جٌد مصطفى عادل شاكر نعمان

مصطفى عبدالستار عفتان 
 عاٌد

 مقبول مقبول ضعٌف مقبول جٌد متوسط مقبول

 مقبول ضعٌف ضعٌف مقبول مقبول مقبول ضعٌف مصطفى عصام فتاح

 مستوفً مقبول مستوفً مستوفً مستوفً مستوفً مقبول عبدهللامصطفى ناجً كامل 

 مقبول ضعٌف ضعٌف جٌد ضعٌف متوسط مقبول المعتصم عماد عادي شحاذة

 مقبول ضعٌف ضعٌف مقبول متوسط مقبول مقبول منى حمٌد علً مجبل

 جٌد جدا   مقبول جٌد جدا   جٌد جٌد متوسط جٌد جدا   نبراس محمد احمد هذال

 مقبول ضعٌف ضعٌف ضعٌف جٌد جدا   مقبول ضعٌف احمد شكر عبدنور الهدى 

 متوسط جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد متوسط جٌد جٌد نور جاسم محمد نصٌف

 جٌد جدا   مقبول جٌد متوسط جٌد متوسط متوسط هاجر ابراهٌم فٌاض علً

 متوسط مقبول متوسط متوسط جٌد متوسط متوسط ٌاسر حمد دواح سلٌمان

 مقبول مقبول مقبول مقبول جٌد متوسط متوسط عبدالفتاح عبٌدٌقٌن جمال 

 مقبول مقبول ضعٌف مقبول متوسط مقبول ضعٌف ٌوسف شالل دحام حمادي

 مقبول مقبول ضعٌف متوسط جٌد مقبول مقبول ٌوسف محمد شاكر محمود

 

 

 

 

 

 

 

 



 قسم علوم التربة والموارد المائية –كلية الزراعة جامعة االنبار / 

 المرحلة الثانية  – 7102 – 7102نتائج الفصل الثاني للعام الدراسي 

 االسم
اسس وقاية 

 نبات
 فسلجة نبات تسوية وتعديل

مكائن واالت 
 زراعية

حرية 
 وديمقراطية

 4حاسبات  ارشاد
تحليل تربة 
 وماء ونبات

 مقبول مقبول مقبول مقبول متوسط ضعٌف ضعٌف ضعٌف لطٌف جاسم احمد جمعة

 مقبول مقبول ضعٌف ضعٌف متوسط ضعٌف ضعٌف ضعٌف احمد حمٌد محمود رحٌم

احمد عبدالستار محمود 
 عوٌد

 جٌد جٌد جدا   متوسط أمتٌاز جٌد جدا   مقبول جٌد جٌد

 جٌد متوسط امتٌاز جٌد جدا   جٌد جدا   متوسط جٌد جدا   جٌد احمد فالح سالم مصلح

 مقبول متوسط متوسط جٌد جٌد مقبول مقبول متوسط اسٌد نٌسان احمد سمٌر

 متوسط متوسط مقبول متوسط متوسط ضعٌف ضعٌف متوسط االء طارق محمد ظاهر

 جٌد متوسط متوسط متوسط جٌد مقبول متوسط متوسط اٌة عدنان سوٌدان رشٌد

 جٌد جٌد جدا   متوسط جٌد جٌد جدا   جٌد جٌد جدا   جٌد اٌمن احمد اسود مطنً

 جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جٌد جدا   تسنٌم عادل حامد حمد

 جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جٌد جدا   جٌد جدا   ثائر حمدهللا سرحان علً

جنٌد احسان عبدالكرٌم 
 اسود

 متوسط جٌد جدا   متوسط جٌد جٌد مقبول متوسط مقبول

حازم خمٌس عكلة 
 سلٌمان

 متوسط متوسط مقبول جٌد متوسط ضعٌف مقبول متوسط

 جٌد جدا   متوسط جٌد جدا أمتٌاز جٌد جدا   جٌد جٌد جٌد جدا   حسٌن علً طالب شاكر

 جٌد جدا   جٌد جٌد جدا جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد مقبول جٌد خمائل فاضل ناجح فندي

 جٌد جٌد جٌد جدا جٌد جدا   جٌد مقبول متوسط متوسط طارق ممدوح حسنرانٌة 

 جٌد متوسط جٌد جٌد جدا   جٌد متوسط ضعٌف جٌد جدا   رسل مروان جمٌل رشٌد

 جٌد متوسط جٌد أمتٌاز جٌد مقبول متوسط جٌد رشا عساف محمد عساف

 متوسط مقبول متوسط جٌد جٌد مقبول ضعٌف جٌد رفٌدة داود سلٌمان محمد

      

 

  



 االسم
اسس وقاية 

 نبات
 فسلجة نبات تسوية وتعديل

مكائن واالت 
 زراعية

حرية 
 وديمقراطية

4حاسبات  ارشاد  

 
تحليل تربة 
 وماء ونبات

 

 متوسط مقبول مقبول جٌد جدا   متوسط مقبول ضعيف مقبول سٌف علً جبار محمد

 جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد أمتٌاز أمتٌاز جٌد جٌد جدا   جٌد جدا   شاكر محمود طه ٌاسٌن

 متوسط متوسط جٌد جٌد جدا   متوسط متوسط متوسط جٌد شفاء طلب عباس فرحان

ضٌاء الدٌن سامً حماد 
 سامً

 جٌد جدا   مقبول جٌد أمتٌاز جٌد جدا   جٌد متوسط جٌد جدا  

ضٌاء الدٌن عادل محمد 
 رمٌض

جدا  جٌد  أمتٌاز امتٌاز أمتٌاز أمتٌاز جٌد جدا   أمتٌاز أمتٌاز  

 جٌد جٌد متوسط  جٌد متوسط مقبول ضعيف جٌد طٌبة عالء فخري فرحان

 مستوفً مستوفً امتٌاز مستوفً جٌد مستوفً مستوفً مستوفً عامر عجاج صالح

 مقبول متوسط متوسط متوسط متوسط مقبول متوسط مقبول عبدهللا محمد مجٌد حمٌد

جدا  جٌد  جٌد متوسط جٌد متوسط علً طه محمد ابراهٌم  جٌد جدا   جٌد جٌد 

 جٌد جٌد متوسط جٌد جدا   جٌد مقبول مقبول متوسط عمار احمد عبد طه

 مقبول متوسط ضعٌف جٌد جٌد مقبول مقبول مقبول عمر احمد رشٌد مشعل

 جٌد جدا   أمتٌاز جٌد جدا   أمتٌاز جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   عمر مشعان عبد جراد

عبٌد فاطمة عبدالباسط 
 طه

 متوسط جٌد جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   متوسط مقبول متوسط

فاطمة كرٌم زكعاب 
 خضٌر

 جٌد جٌد جدا   متوسط أمتٌاز جٌد متوسط جٌد جٌد جدا  

 متوسط متوسط متوسط جٌد متوسط مقبول متوسط مقبول قٌس حاتم عبٌد محمد

محسن عبدالصمد محسن 
 عبداللطٌف

 متوسط متوسط متوسط جٌد جٌد متوسط متوسط جٌد

 مقبول مقبول مقبول متوسط مقبول ضعٌف مقبول ضعٌف محمد خلٌفة جهاد حسٌن

 مقبول جٌد ضعٌف مقبول متوسط ضعٌف ضعٌف مقبول محمد سعدون محسن عبد

 ضعٌف جٌد مقبول متوسط متوسط ضعٌف ضعٌف مقبول محمد نوري رجب هدار

محمود عبدالكرٌم فارس 
 حسٌن

 جٌد متوسط جٌد جٌد جدا   متوسط جٌد مقبول جٌد

محمود علً محمد 
 شرموط

 جٌد جٌد متوسط جٌد جدا   متوسط مقبول مقبول جٌد

 متوسط متوسط متوسط متوسط جٌد متوسط جٌد متوسط مهند حامد عالوي

 متوسط مقبول جٌد متوسط جٌد متوسط متوسط متوسط مهند رسمً زبالة حسٌن

 جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد أمتٌاز جٌد جدا   متوسط جٌد جدا   جٌد جدا   نبأ خالد محمود
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 بزل ملوحة مورفولوجي استشعار عن بعد االسم
اقتصاديات موارد 

 طبيعية
 معادن تربة

 جٌد متوسط أمتٌاز أمتٌاز جٌد أمتٌاز ابراهٌم محمد كرٌم حمادي

 متوسط متوسط جٌد جٌد متوسط متوسط ابراهٌم نذٌر نوٌر عبد

 متوسط جٌد جٌد جٌد جدا   جٌد جٌد جدا   اسماعٌل ابراهٌماحمد 

 مقبول متوسط جٌد جٌد جٌد متوسط احمد عبدالصمد عواد محمد

 جٌد جدا   أمتٌاز أمتٌاز جٌد جدا   أمتٌاز أمتٌاز احمد مرعب ضحوي فٌاض

 ضعٌف مقبول جٌد جٌد مقبول مقبول احمد هاشم رافع غضٌب

 ضعٌف متوسط مقبول ضعٌف متوسط ضعٌف اسامة عمران حسٌن جاسم

 ضعٌف متوسط متوسط جٌد مقبول متوسط المختار حسٌن علً

 ضعٌف مقبول مقبول مقبول ضعٌف ضعٌف امجد فؤاد ابراهٌم

 ضعٌف ضعٌف مستوفً مستوفً مقبول مستوفً اوس ٌحٌى حسٌن

 مقبول ضعٌف متوسط متوسط مقبول مقبول اٌة عماد اسماعٌل عبد

 مقبول متوسط متوسط مقبول مقبول مقبول محمد بتول اٌاد سودان

 مقبول جٌد متوسط مقبول مقبول مقبول رانٌا خلٌل شعبان عبد

 متوسط متوسط جٌد جدا   جٌد جٌد متوسط رسل شهاب احمد كروط

 متوسط جٌد جدا   أمتٌاز جٌد جدا   جٌد جٌد رسول حمٌد ناظم حمد

 ضعٌف مقبول مقبول ضعٌف ضعٌف ضعٌف زٌاد خلف حمد عبٌد

 جٌد جدا   جٌد جدا   أمتٌاز أمتٌاز أمتٌاز جٌد جدا   زٌاد طارق فخري فاضل

 مقبول متوسط جٌد متوسط متوسط مقبول سرى احمد عبداللطٌف محمد

 ضعٌف مقبول جٌد مقبول جٌد مقبول سعود فهد صفٌان حسن

 ضعٌف ضعٌف مقبول ضعٌف ضعٌف ضعٌف سفٌان محمد كسار محمد



 قسم علوم التربة والموارد المائية –نتائج المرحلة الثالثة 

 بزل ملوحة مورفولوجي استشعار عن بعد االسم
اقتصاديات موارد 

 طبيعية
 معادن تربة

 متوسط متوسط جٌد جٌد جدا   جٌد مقبول سلوى خمٌس احمد طرفة

 مقبول متوسط ضعٌف جٌد ضعٌف ضعٌف سٌف احمد اسماعٌل حمادي

 ضعٌف مقبول مقبول متوسط مقبول ضعٌف صهٌب احمد تركً شافً

 ضعٌف ضعٌف مقبول ضعٌف ضعٌف ضعٌف طه ٌاسٌن نوري عزٌز

 متوسط متوسط جٌد جدا   جٌد متوسط متوسط عباس فاضل مرعً شهاب

عبدالكرٌم هاشم عبدالكرٌم 
 عبدالجبار

 ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف مقبول

 مقبول مقبول متوسط مقبول مقبول ضعٌف عبد هللا عبدالعظٌم محمد منصور

 ضعٌف مقبول متوسط جٌد متوسط متوسط عالء احمد حمد خلف

 ضعٌف مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول عماد منذر راشد عبد

 مقبول متوسط جٌد جٌد جٌد متوسط عمر خمٌس فتٌخان مشعل

 ضعٌف متوسط متوسط مقبول مقبول مقبول عمر شاكر حماد شهاب

 متوسط مقبول جٌد جدا   جٌد جدا   مقبول مقبول عواد عبد الوهاب عواد

عبدالحلٌم عبداللطٌف غٌث 
 مصطفى

 ضعٌف ضعٌف متوسط جٌد مقبول مقبول

 جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد أمتٌاز فاطمة عبدالسالم ٌوسف زاٌد

 مقبول ضعٌف مقبول مقبول مقبول ضعٌف الرة صعب خلف ابراهٌم

 متوسط مقبول جٌد متوسط مقبول مقبول ماجد سعود عبدالعزٌز عبدالكرٌم

 جٌد جدا   جٌد جدا   أمتٌاز جٌد جدا   جٌد أمتٌاز محمد اٌوب فاضل محمد

 جٌد جدا   جٌد جدا   أمتٌاز أمتٌاز جٌد جدا   أمتٌاز محمد حاتم عبٌد حمد

 ضعٌف متوسط مقبول مقبول مقبول مقبول محمد شاكر محمود

 مقبول ضعٌف متوسط متوسط جٌد مقبول محمد عارف عزاوي حمد

 ضعٌف مقبول مقبول متوسط ضعٌف مقبول محمد عبدالرزاق عبدالسالم 

 مقبول متوسط متوسط جٌد جٌد متوسط مرٌم ابراهٌم محمد عبد

 مقبول متوسط جٌد جدا   جٌد متوسط متوسط مصطفى شعبان علً

 مقبول متوسط مقبول متوسط متوسط مقبول مً فخري احمد حسٌن

 مقبول جٌد جٌد متوسط مقبول مقبول نور حامد سلٌمان سرحان

 مقبول متوسط جٌد جٌد جٌد جدا   جٌد هناء عماد حسٌن علً

 مقبول متوسط جٌد جٌد متوسط متوسط ٌاسٌن جبٌل فرحان ابراهٌم
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 االسم
ادارة  

 تربة
تغذية 
 نبات

 تصحر استصالح اراضي
تقانات 
 اسمدة

مشروع 
 التخرج

حلقات 
 دراسية

 جٌد أمتٌاز جٌد جٌد جٌد جٌد جٌد االء جالً فهد

 جٌد أمتٌاز ضعٌف مقبول مقبول مقبول مقبول احمد جمعة حماد جراد

 جٌد أمتٌاز جٌد جٌد متوسط جٌد جدا   جٌد احمد مولود رٌحان فرج

 جٌد جدا   أمتٌاز جٌد جٌد متوسط جٌد متوسط اسالم منجد عبود محمود

 جٌد جدا   أمتٌاز مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول امٌر حامد محمد ٌاسٌن

 جٌد أمتٌاز متوسط متوسط مقبول مقبول مقبول انور علً حمٌد ابراهٌم

 جٌد جدا   أمتٌاز متوسط جٌد مقبول جٌد متوسط حسن علً حسٌن جابر

 جٌد أمتٌاز مقبول مقبول ضعٌف مقبول ضعٌف خالد رافد اسهل حسٌن

 جٌد أمتٌاز جٌد متوسط مقبول مقبول مقبول خطاب ذاكر محمود محسن

 جٌد جدا   جٌد جدا   متوسط جٌد متوسط جٌد متوسط رقٌة عبد الرحمن هاشم حماد

 جٌد جٌد جدا   مقبول مقبول مقبول ضعٌف مقبول سارة ثائر شهاب احمد

 جٌد جدا   أمتٌاز جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد أمتٌاز جٌد سهف خالد غالب برٌذع

 مقبول جٌد جدا   ضعٌف مقبول ضعٌف ضعٌف ضعٌف شاكر جمال شاكر محمود

 متوسط أمتٌاز جٌد متوسط مقبول جٌد مقبول صالح عبد الستار محمود صالح

 متوسط متوسط مقبول مقبول ضعٌف ضعٌف ضعٌف ظافر سعد عبد الرحٌم فرحان

 جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   متوسط متوسط متوسط مقبول عمر سعد مزبان خلف

 أمتٌاز أمتٌاز متوسط جٌد جٌد جٌد جدا   مقبول فاطمة صباح عٌاش عمر

 جٌد جدا   أمتٌاز مقبول جٌد متوسط جٌد جدا   مقبول فهد محمود عاٌد خلف
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 تغذية نبات ادارة  تربة االسم
استصالح 

 اراضي
 تصحر

تقانات 
 اسمدة

مشروع 
 التخرج

حلقات 
 دراسية

 أمتٌاز أمتٌاز مقبول جٌد متوسط جٌد جدا   مقبول الرة ضٌاء زٌدان ماهر

 أمتٌاز أمتٌاز متوسط متوسط جٌد متوسط مقبول عبدالمجٌد عبدالجبارلبنى رائد 

 جٌد جٌد مقبول مقبول ضعٌف ضعٌف ضعٌف محمد انور رشٌد

 جٌد جدا   جٌد جدا   متوسط متوسط مقبول متوسط متوسط محمد سعد هللا فهد زٌدان

 أمتٌاز جٌد مقبول متوسط متوسط متوسط متوسط محمد عبداالله نجم خلٌل

 جٌد جدا   أمتٌاز متوسط جٌد جدا   مقبول جٌد متوسط مطر حسن سمٌر محمد

 جٌد جدا   أمتٌاز متوسط جٌد مقبول جٌد مقبول مصطفى احمد حسٌن علً

 جٌد جٌد جدا   جٌد جٌد متوسط جٌد مقبول مصطفى حمزة برجس ٌعقوب

 جٌد جدا   أمتٌاز متوسط جٌد مقبول متوسط مقبول مؤمن عامر ماجد ناصر

 جٌد جدا   جٌد جدا   مقبول متوسط مقبول مقبول مقبول قٌس محمود خضٌرتدى 

 جٌد جٌد جدا   ضعٌف مقبول ضعٌف ضعٌف مقبول هدٌل صالح ساٌر مهنا

 أمتٌاز جٌد جدا   جٌد جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   متوسط والء عالء الدٌن رجب سرهٌد

 جٌد جدا   أمتٌاز مقبول متوسط مقبول مقبول ضعٌف ٌعقوب عبد هللا حمود خلٌفة

 


