
 الدور التكميمي // نتائج طالب المرحمة االولى

 المواد الدراسية اسم الطالب ت
 م محاصيل حقمية كيمياء تحميمية 1تطبيقات في الحاسوب  االحصاء

    مقبول حسين فارس حمزة  .1
    مقبول سجاد عقيل  .2
 مقبول   مقبول سهى عماد  .3
   ضعيف مقبول عمي محمود نوري  .4
  مقبول  ضعيف محمد عدنان هاشم  .5
    مقبول محمد ماجد فاضل  .6
    مقبول مصطفى محمد عبد الحسين  .7

  

 الثانيةالدور التكميمي // نتائج طالب المرحمة 

 المواد الدراسية اسم الطالب ت
 4حاسبات  محاصيل عمف تربية اسماك 3حاسبات  م البان وراثة

      مقبول حسن كامل ناجي  .1
      ضعيف االء جاسم محمد  .2
      مقبول مصطفى دايخ  .3
     ضعيف مقبول كرار حيدر صالح  .4
  ضعيف مقبول  ضعيف ضعيف حسين عمكم عباس  .5
      ضعيف ازل حمزة وادي  .6
      ضعيف سامر صاحب  .7



 مقبول     ضعيف سجى حيدر  .8
      متوسط غيث اسكندر  .9

  مقبول    ضعيف محمد مهدي جاسم  .10
      ضعيف مصطفى سامي  .11
      مقبول هاني راهي  .12
  مقبول    ضعيف االء حيدر جاسم  .13
  متوسط    ضعيف عمي جابر مهدي  .14
    ضعيف   جاسم محمد فمفل  .15

 

 الثالثةالدور التكميمي // نتائج طالب المرحمة 

 المواد الدراسية اسم الطالب ت
فسمجة  اقتصاديات تصميم تغذية حيوان

 حيوان
اعالف 
 وعالئق

فسمجة  تكنموجيا
 طيور

تربية 
 وتحسين

حشرات 
 طبية

فسمجة 
 تناسل

    مقبول مقبول ضعيف مقبول مقبول متوسط ضعيف االء جاسم محمد  .1
       متوسط    امال رعد محمد  .2
   مقبول  مقبول ضعيف ضعيف  مقبول ضعيف حسن كامل ناجي  .3
      ضعيف مقبول    اية سامي عبيد  .4
     متوسط  متوسط    جواد عماد جواد  .5
     متوسط     ضعيف حسنين سجاد اسماعيل  .6
    مقبول مقبول ضعيف متوسط مقبول  ضعبف حسين عامر مهدي  .7
          ضعيف حسين عبد الكريم ياسر  .8
     مقبول      خضر عباس غايب  .9



      ضعيف ضعيف    رغداء حسن عمي  .10
       ضعيف    زهراء صالح ناجح  .11
  مقبول  مقبول مقبول ضعيف مقبول   ضعيف سامر منير محمد  .12
      ضعيف     سعد حسين جاسم  .13
       ضعيف   ضعيف ضياء مالك  .14
        مقبول   عباس صبار  .15
    مقبول مقبول ضعيف ضعيف   ضعيف عمي ثار عبد اليمة  .16
       مقبول مقبول   عمي حسين عمي  .17
      ضعيف    ضعيف عمي رياض جديع  .18
     مقبول ضعيف مقبول مقبول  ضعيف عبد مظموم عمر حبيب  .19
 متوسط مقبول جيد مقبول مقبول ضعيف متوسط مقبول مقبول ضعيف كرار حيدر صالح  .20
      ضعيف  ضعيف   مبين نجاح صالح  .21
       متوسط ضعيف   مثنى حمود دمنان  .22
     مقبول      مرتضى باسم كريم  .23
      ضعيف    ضعيف مروة عدنان طامي  .24
      ضعيف مقبول   ضعيف مصطفى جمال عبد الممك  .25
   مقبول   ضعيف مقبول مقبول   مصطفى دايخ كاظم  .26
        مقبول   موسى طالب ياسين  .27
  ضعيف   مقبول مقبول     حيدر جواد كاظم  .28

 


