
 
 

 قرار يجهش انكهية                             جايعة انقاصى انخضراء                                                              

    انفصم انخريفي      انكهية ......انزراعة..............                                                  صجم انذرجات انضنىي                       

 في             (     انذور انثاني/ ج   )  س في  (     س)   ج انذور األول/          7102  – 7102انقضى.......االنتاج انحيىاني.......  انصف....األول ..... انعاو انذراصي    
 

 اصى انطانة ت

يثادئ انتاج 

 حيىاني
اننتيجة  حقىق انضاٌ نغة انكهيزية تطثيقات حاصىب كيًياء تحهيهية يضاحة يضتىية يثادئ وقاية نثات يثادئ ترتة

 اننهائية
 انتقذير انتقذير انتقذير انتقذير انتقذير انتقذير انتقذير انتقذير

 مكمم مقبول متوسط جيد ضعيف مقبول بقرار مقبول مقبول مقبول أحمد حيدر طارق جاسم 1

 مكمم مقبول مقبول متوسط مقبول مقبول مقبول جيد جدا ضعيف أفراح كاظم واثق حسين 2

 ناجح متوسط مقبول جيد جيد جدا جيد جدا جيد جدا امتياز متوسط ارجوان فؤاد هادي كاظم 3

 مكمم مقبول ضعيف مقبول مقبول بقرار مقبول متوسط مقبول مقبول أزل حمزة وادي حسن 4

 ناجح جيد مقبول جيد جدا جيد متوسط متوسط جيد جدا متوسط اسراء حسين اسماعيل جودة 5

 ناجح مقبول متوسط جيد جيد جيد متوسط جيد جدا متوسط آسيا ابراهيم حسن كاظم 6

 ناجح مقبول متوسط متوسط متوسط مقبول مقبول متوسط مقبول منيهل عطيةأطياف حامد  7

 ناجح بقرار مقبول مقبول بقرار متوسط مقبول مقبول مقبول متوسط متوسط االء حيدر جاسم 8

 ناجح جيد جدا مقبول جيد جدا امتياز جيد جيد جدا امتياز جيد جدا بسعاد حسين عمي فرمان 9

 ناجح متوسط متوسط جيد جدا جيد جدا جيد جيد جدا امتياز جيد آية غانم عبد سالم 10
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 في             (     انذور انثاني/ ج   )  س في  (     س)   انذور األول/ج           7102  – 7102انقضى.......االنتاج انحيىاني.......  انصف....األول ..... انعاو انذراصي    
 

 اصى انطانة ت

يثادئ انتاج 

 حيىاني
اننتيجة  حقىق انضاٌ نغة انكهيزية تطثيقات حاصىب كيًياء تحهيهية يضتىية يضاحة يثادئ وقاية نثات يثادئ ترتة

 اننهائية
 انتقذير انتقذير انتقذير انتقذير انتقذير انتقذير انتقذير انتقذير

 ناجح متوسط مقبول متوسط متوسط متوسط مقبول جيد جدا مقبول تمارة صفاء حمزة صالح 11

 ناجح مقبول مقبول جيد متوسط متوسط مقبول جيد متوسط حسين عمكم عباس حمزة 12

 ناجح متوسط امتياز جيد جدا جيد جيد جدا متوسط جيد مقبول حسين عمي كشاش مشاي 13

 مكمم متوسط مقبول متوسط مقبول مقبول بقرار ضعيف متوسط ضعيف حنان طاهر عبد الحسين عباس 14

 ناجح مقبول مقبول متوسط متوسط متوسط متوسط جيد متوسط حنين جواد صاحب عبد 15

 مكمم مقبول متوسط متوسط متوسط متوسط ضعيف متوسط متوسط حنين حسين عمي 16

 مكمم مقبول مقبول متوسط مقبول متوسط مقبول متوسط ضعيف حيدر دمحم جاسم عبود 17

 ناجح مقبول مقبول جيد متوسط مقبول متوسط متوسط متوسط ديار لطيف نجم عبد هللا 18

 ناجح متوسط متوسط مقبول متوسط متوسط مقبول جيد مقبول رنا غالب صالح خضير 19

 ناجح جيد متوسط جيد جدا جيد متوسط جيد جدا جيد جدا جيد زهراء حسن يوسف حميد 20

   

 

 

 

 
                                                                                 

                           



 
 

 قرار يجهش انكهية                             جايعة انقاصى انخضراء                                                              

    انفصم انخريفي      انكهية ......انزراعة..............                                                  صجم انذرجات انضنىي                       

 في             (     انذور انثاني/ ج   )  س في  (     س)   ج انذور األول/          7102  – 7102انقضى.......االنتاج انحيىاني.......  انصف....األول ..... انعاو انذراصي    
 

 اصى انطانة ت

يثادئ انتاج 

 حيىاني
 حقىق انضاٌ نغة انكهيزية تطثيقات حاصىب كيًياء تحهيهية يضاحة يضتىية يثادئ وقاية نثات يثادئ ترتة

اننتيجة 

 اننهائية

  انتقذير انتقذير انتقذير انتقذير انتقذير انتقذير انتقذير انتقذير

 ناجح متوسط متوسط جيد متوسط متوسط جيد جيد جدا جيد زينب أحمد شمخي 21

 مكمم متوسط ضعيف متوسط جيد جيد مقبول جيد جدا جيد زينة زياد مالك عبادي 22

 مكمم مقبول متوسط جيد ضعيف ضعيف مقبول متوسط مقبول بقرار سارة عبد العظيم عبد الواحد 23

 ناجح مستوفي مستوفي مستوفي مقبول مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي صاحب جاسمسامر  24

 مكمم مقبول متوسط متوسط ضعيف مقبول مقبول بقرار جيد مقبول بقرار سيف جواد كاظم 25

 ناجح مقبول متوسط متوسط متوسط مقبول مقبول جيد مقبول شروق مشتاق طالب عيدان 26

 ناجح متوسط متوسط جيد جيد جيد جيد امتياز جيد صادق دمحم جاسم عذاب 27

 مكمم مستوفي مستوفي مستوفي ضعيف ضعيف ضعيف مستوفي مقبول صالح مهدي عبد األمير 28

 مكمم مقبول بقرار مقبول جيد مقبول ضعيف ضعيف جيد مقبول صفا زاهر أحمد حسين 29

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي عباس ثامر عباس 30
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 اصى انطانة ت

يثادئ انتاج 

 حيىاني
اننتيجة  حقىق انضاٌ نغة انكهيزية تطثيقات حاصىب يةكيًياء تحهيه يضاحة يضتىية يثادئ وقاية نثات يثادئ ترتة

 اننهائية
 انتقذير انتقذير انتقذير انتقذير انتقذير انتقذير انتقذير انتقذير

 مكمم مقبول مقبول بقرار متوسط مقبول مقبول ضعيف متوسط متوسط عالء ناصر عبد العزيز 31

 ناجح مستوفي مستوفي مستوفي مقبول مقبول مستوفي مستوفي مقبول عمي جابر مهدي 32

 مكمم متوسط متوسط متوسط مقبول بقرار ضعيف مقبول متوسط مقبول عمي كاظم نصيف جاسم 33

 مكمم مقبول مقبول متوسط مقبول ضعيف ضعيف مقبول مقبول عمي دمحم عمي عبد الحسين 34

 مكمم مستوفي مستوفي مستوفي مقبول بقرار ضعيف مقبول متوسط متوسط عمي ناصر حسين 35

 ناجح مقبول متوسط جيد متوسط متوسط متوسط متوسط متوسط غفران حيدر عباس عبود 36

 ناجح بقرار مقبول مقبول بقرار متوسط متوسط متوسط متوسط متوسط مقبول فاطمة دمحم عبد الحسين  37

 ناجح متوسط مقبول متوسط متوسط متوسط مقبول جيد مقبول كرار رحيم شدهان كاظم 38

 مكمم ضعيف مقبول مقبول ضعيف ضعيف ضعيف مقبول بقرار ضعيف دمحم حيدر حسون تايه 39

 مكمم مقبول بقرار مقبول بقرار متوسط مقبول مقبول ضعيف مقبول مقبول دمحم مهدي جاسم عودة 40
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 اصى انطانة ت

يثادئ انتاج 

 حيىاني
اننتيجة  حقىق انضاٌ نغة انكهيزية تطثيقات حاصىب كيًياء تحهيهية يضتىية يضاحة يثادئ وقاية نثات يثادئ ترتة

 اننهائية
 انتقذير انتقذير انتقذير انتقذير انتقذير انتقذير انتقذير انتقذير

 ناجح متوسط مقبول مقبول مقبول مقبول متوسط جيد مقبول مصطفى سامي ناصر حسين 41

 ناجح جيد متوسط امتياز جيد جدا امتياز جيد جدا مقبول جيد جدا مصطفى دمحم هاشم عبد 42

 ناجح جيد متوسط جيد جدا جيد جيد مقبول جيد متوسط منار محسن عمي حمزة 43

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مهيمن عبد النبي عويد 44

 ناجح متوسط متوسط جيد جدا متوسط مقبول متوسط متوسط جيد نبأ سعدون مهدي عميوي  45

 ناجح مقبول مقبول جيد جدا مقبول جيد متوسط جيد مقبول نريمان بدري أركان هادي 46

 ناجح جيد متوسط جيد امتياز مقبول مقبول امتياز جيد هبة كاظم جبار كاظم 47

   

 

 

 

 
                                                                                 

                            

 

   

 


