
 رئيس قسم المحاصيل الحقلية
 
 أ.م.د. محمد رمضان احمد

      

 قسم المحاصٌل الحقلٌة                                                                         جامعة تكرٌت                                     

 المرحلة : األولى                                     1027 – 1026للعام الدراسً  قائمة نتائج الطلبة           كلٌة الزراعة                 

 )الدور األول (الربٌعً للفصل 

 المالحظات مبادى اقتصاد زراعً حاسبات لغة انكلٌزٌة مبادى تربة انتاج حٌوانً كٌمٌاء حٌاتٌة رٌاضٌات االسم ت

 ناجح جٌد جدا متوسط متوسط مقبول مقبول مقبول متوسط احسان محمود عبوش محمد  .2

 ناجح جٌد جدا مقبول جٌد متوسط متوسط مقبول زامتٌا احمد صالح محمد هاٌس  .1

 مكمل جٌد جدا مقبول جٌد ضعٌف مقبول ضعٌف ضعٌف باسم محمد خضٌر مرموص  .3

 مكمل متوسط مقبول مقبول مقبول ضعٌف ضعٌف ضعٌف جاسم عبدهللا جاسم محمد  .4

 مكمل جٌد جدا جٌد متوسط متوسط مقبول ضعٌف مقبول زهراء ضٌاء الدٌن حسٌن علً  .5

 ناجح جٌد جٌد جدا جٌد جٌد جٌد مقبول جٌد جدا هراء عبدالرزاق مخلف طعمةز  .6

 ناجح جٌد جدا مقبول جٌد متوسط متوسط مقبول جٌد شالش عبود حمد سالم  .7

 مكمل جٌد مقبول متوسط ضعٌف مقبول ضعٌف ضعٌف شهد حمٌد ٌاسٌن  .8

 ناجح بقرار امتٌاز دجٌ جٌد جدا جٌد جدا متوسط مقبول مقبول شهد علً مال هللا ابراهٌم  .9

 مكمل جٌد جٌد متوسط مقبول متوسط مقبول ضعٌف عبد الوهاب عاكف برع مهدي  .20

 ناجح بقرار جٌد مقبول متوسط متوسط جٌد مقبول امتٌاز علً احمد عبوش عبدالكرٌم  .22

 ناجح بقرار جٌد جدا مقبول جٌد مقبول متوسط مقبول متوسط علً سعدون جلعٌد زٌدان  .21

 ناجح امتٌاز جٌد جدا جٌد جٌد جدا جٌد جدا مقبول متوسط ى سحلغادة رجب موس  .23

 ناجح امتٌاز جٌد جدا متوسط جٌد جدا جٌد جدا متوسط متوسط غازي فٌصل عبد ٌاسٌن  .24

         انٌممحمد فاروق حمٌد سل  .25

         محمود امٌن فارس عبدهللا  .26

 

 

 

 

 

 

 



 رئيس قسم المحاصيل الحقلية
 
 أ.م.د. محمد رمضان احمد

      

 قسم المحاصٌل الحقلٌة                                                                          جامعة تكرٌت                                    

 الثانٌةالمرحلة :                                      1027 – 1026للعام الدراسً  قائمة نتائج الطلبة           كلٌة الزراعة                 

 ألول ()الدور االربٌعً للفصل 

 المالحظات دٌموقراطٌة بٌئة نبات احصاء أدارة مزارع ري و بزل محاصٌل زٌتٌة وسكرٌة مبادئ احٌاء مجهرٌة االسم ت

 مكمل ضعٌف مقبول مقبول ضعٌف ضعٌف مقبول مقبول ابراهٌم جلٌل ابراهٌم  .2

 ناجح متوسط جٌد جٌد جدا جٌد متوسط جٌد جدا جٌد احمد خلٌل احمد عزٌز  .1

 ناجح جٌد جدا جٌد متوسط جٌد مقبول جٌد متوسط ل حسناحمد فٌص  .3

 ناجح بقرار جٌد جدا مقبول متوسط متوسط مقبول متوسط مقبول اماسً جمال حسن  .4

 ناجح جٌد جدا جٌد جٌد جٌد مقبول جٌد جٌد اكرم سلٌم ذهب  .5

         حازم عطاهللا جمعة  .6

 ناجح جٌد جٌد جٌد اجٌد جد جٌد جٌد جدا جٌد جدا حسٌن جٌاد مصطفى عبدهللا  .7

 ناجح جٌد مقبول جٌد جٌد مقبول مقبول مقبول سرى ستار جاسم  .8

 ناجح جٌد جدا جٌد جدا جٌد امتٌاز متوسط جٌد جٌد جدا سعد محسن برزان   .9

         طه احمد محمد  .20

 ناجح جٌد جدا مقبول جٌد جٌد مقبول متوسط متوسط عبدهللا مهدي علً صالح  .22

 ناجح متوسط متوسط متوسط متوسط مقبول متوسط سطمتو عقٌل عباس رفٌق  .21

 مكمل مقبول مقبول ضعٌف مقبول مقبول مقبول ضعٌف عماد جمٌل احمد عطٌة  .23

 مكمل مقبول مقبول متوسط متوسط ضعٌف متوسط ضعٌف عمر عبد الرحمن خلف  .24

 مكمل ضعٌف ضعٌف مقبول مقبول ضعٌف مقبول ضعٌف عمران حامد محمد  .25

 مكمل ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف مقبول فٌصل عدي عبدهللا  .26

 ناجح بقرار جٌد متوسط مقبول متوسط مقبول مقبول متوسط لٌث حمد اسماعٌل   .27

 مكمل جٌد جدا جٌد جٌد جٌد جدا متوسط جٌد جٌد مازن عامر علوان جاسم  .28

 ناجح   جٌد جدا  مقبول   محمد خمٌس مخلف  .29

 مكمل ضعٌف ضعٌف ضعٌف مقبول ضعٌف ضعٌف ضعٌف محمد فوزي ذٌاب  .10

 ناجح امتٌاز جٌد جدا جٌد جدا جٌد جدا متوسط جٌد جدا امتٌاز مقداد دحام جاسم   .12

 ناجح بقرار   مقبول   مقبول  ٌوسف عدنان مزعل  .11

 

 

 

 



 رئيس قسم المحاصيل الحقلية
 
 أ.م.د. محمد رمضان احمد

      

 قسم المحاصٌل الحقلٌة                                                                         جامعة تكرٌت                                     

 الثالثةالمرحلة :                                      1027 – 1026للعام الدراسً  قائمة نتائج الطلبة           كلٌة الزراعة                 

 )الدور األول (الربٌعً للفصل 

 المالحظات محاصٌل بقول تربٌة نحل حاسبات محاصٌل حبوب محاصٌل الٌاف تكنولوجٌا بذور االسم ت

        ابو بكر عصام ممدوح  .2

 ناجح متوسط متوسط جٌد جدا جٌد مقبول متوسط احمد بدٌوي حسٌن  .1

 ناجح مقبول متوسط جٌد جدا جٌد متوسط جٌد محسن حاٌفاحمد عزٌز   .3

 ناجح جٌد جٌد جٌد جدا جٌد جدا جٌد  جٌد جدا احمد ماهر غانم  .4

 ناجح جٌد متوسط  جٌد جدا جٌد جدا متوسط جٌد جدا احمد مجٌد حروش  .5

        اسامة صباح حمٌد  .6

 ناجح متوسط متوسط جٌد متوسط جٌد جٌد اسماء علً محمد  .7

 ناجح جٌد جدا جٌد جٌد جٌد جٌد امتٌاز اسماعٌل احمد ربٌع   .8

        اٌثار عاٌد جاسم  .9

 ناجح جٌد جدا جداجٌد  جٌد جدا امتٌاز جٌد جٌد جدا باسم فهد عبدهللا  .20

 ناجح مقبول متوسط جٌد جٌد جٌد جٌد جدا بتول صباح عبٌد   .22

 ناجح متوسط متوسط جٌد جٌد متوسط جٌد جدا سبع بلسم صالح محمد  .21

        جاسم محمد كاظم   .23

        حسٌن عبد الحسن حمد  .24

 ناجح متوسط جٌد جٌد جدا متوسط جٌد متوسط الحمزة حسٌن نواف  .25

 ناجح جٌد متوسط جٌد متوسط متوسط جٌد جدا محمود مولود رفاء  .26

 ناجح امتٌاز جٌد جدا جٌد جدا امتٌاز جٌد جدا امتٌاز رنا رعد جابر  .27

 ناجح جٌد مقبول جٌد جدا جٌد متوسط جٌد رواء عبدالغفار  .28

        رٌام ممتاز سعدي  .29

 ناجح جٌد جٌد جٌد جدا جٌد جٌد جٌد شوٌش  علً حسٌن   .10

        عثمان غازي عواد  .12

 ناجح متوسط مقبول جٌد متوسط مقبول متوسط غانم اسعد محمود  .11

 ناجح مقبول مقبول جٌد جٌد جدا متوسط جٌد فراس عبدهللا احمد  .13

        فراس محمد كنو  .14

        فؤاد حسام احسان  .15

 ناجح جٌد جدا جٌد جٌد امتٌاز جٌد جدا جٌد جدا محمد جاسم محمد  .16

 ناجح بقرار مقبول مقبول جٌد متوسط مقبول مقبول سٌن رشٌدمحمد ح  .17

 ناجح متوسط مقبول جٌد جدا جٌد متوسط  امتٌاز محمد علً ناٌف   .18

        محمود رعد سعٌد  .19



 رئيس قسم المحاصيل الحقلية
 
 أ.م.د. محمد رمضان احمد

      

 المالحظات محاصٌل بقول تربٌة نحل حاسبات محاصٌل حبوب محاصٌل الٌاف تكنولوجٌا بذور االسم 

 ناجح متوسط مقبول جٌد توسطم مقبول جٌد ناهد ولٌد ابراهٌم  .30

 ناجح جٌد متوسط جٌد جٌد جدا جٌد جٌد هشام خلف احمد    .32

 مكمل مقبول ضعٌف امتٌاز متوسط مقبول متوسط حسنمٌاسر حازم   .31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 رئيس قسم المحاصيل الحقلية
 
 أ.م.د. محمد رمضان احمد

      

 

 قسم المحاصٌل الحقلٌة                                                                         جامعة تكرٌت                                     

 الرابعةالمرحلة :                                      1027 – 1026للعام الدراسً  قائمة نتائج الطلبة           كلٌة الزراعة                 

 )الدور األول (الربٌعً للفصل 

  المالحظات بحث تخرج ادارة مراعً مات نمومنظ تربٌة نبات مكافحة ادغال اجهاد بٌئً االسم ت

         احمد طارق عبدالجبار  .2

  ناجح جٌد جدا جٌد جدا امتٌاز جٌد جدا جٌد امتٌاز اخالص عبد فرحان  .1

  ناجح امتٌاز متوسط جٌد متوسط  متوسط جٌد اسماعٌل داود اسماعٌل  .3

  ناجح جٌد جدا جٌد جٌد جدا  جٌد متوسط جٌد امجد حمٌد حمود  .4

  ناجح جٌد جدا مقبول متوسط جٌد مقبول جٌد امٌر محمد علً  .5

  ناجح بقرار امتٌاز مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول انمار هاشم صالح  .6

  ناجح امتٌاز متوسط جٌد جٌد مقبول جٌد انوار رفعت عزٌز  .7

         اوس ضاري ذٌاب  .8

  ناجح جداجٌد  متوسط مقبول مقبول مقبول متوسط اٌفان عدنان محمد  .9

         باسل سعد صالح  .20

         بلقٌس محمد عزاوي  .22

  ناجح امتٌاز مقبول جٌد متوسط مقبول جٌد جاسم محمد عبدهللا  .21

  ناجح امتٌاز مقبول متوسط مقبول متوسط متوسط  حسام كمال جاسم  .23

  ناجح جٌد متوسط جٌد جدا جٌد مقبول جٌد ان نجاح نجمحن  .24

  ناجح بقرار جٌد جدا مقبول مقبول متوسط مقبول مقبول حسٌن حازم حسٌن  .25

  ناجح امتٌاز متوسط متوسط متوسط مقبول متوسط راكان عبد حسٌن  .26

  ناجح امتٌاز جٌد جدا جٌد جدا جٌد جدا جٌد جٌد جدا سعد عمار عوٌد  .27

         لٌلسفٌان ظاهر خ  .28

  ناجح جٌد جدا متوسط متوسط مقبول مقبول جٌد شٌالن عامر علً  .29

  ناجح جٌد جدا مقبول متوسط مقبول مقبول مقبول عبد الصمد لطٌف  .10

  مكمل جٌد جدا ضعٌف مقبول مقبول مقبول ضعٌف عبدالعزٌز محمود دحام  .12

         عبٌر عامر فاضل   .11

  ناجح جٌد جدا متوسط متوسط مقبول مقبول مقبول علً عنتر حسٌن  .13

  ناجح امتٌاز متوسط جٌد متوسط متوسط متوسط عماد خلف صكر  .14

  ناجح امتٌاز جٌد جٌد جٌد جدا متوسط جٌد غسان طارق احمد  .15

  ناجح امتٌاز جٌد جٌد جدا امتٌاز متوسط امتٌاز غفران صالح خطاب   .16

  ناجح امتٌاز جٌد جٌد جٌد جدا جٌد جٌد محمد عبدهللا عٌدان  .17



 رئيس قسم المحاصيل الحقلية
 
 أ.م.د. محمد رمضان احمد

      

  المالحظات بحث تخرج ادارة مراعً منظمات نمو تربٌة نبات مكافحة ادغال اجهاد بٌئً االسم 

  ناجح امتٌاز متوسط متوسط جٌد مقبول متوسط محمد علً محمود  .18

  ناجح امتٌاز مقبول توسطم متوسط مقبول مقبول مصطفى ماهر علً  .19

  مكمل امتٌاز ضعٌف متوسط متوسط مقبول متوسط مصطفى ٌاسٌن طه  .30

  ناجح امتٌاز جٌد امتٌاز  جٌد جدا جٌد امتٌاز نسرٌن جمال خطاب  .32

  ناجح امتٌاز متوسط جٌد جدا جٌد جدا جٌد جٌد هالة محمد عبدالستار  .31

  اجحن جٌد جٌد جٌد جٌد جٌد جٌد جدا واثق شاكر خلف   .33

  ناجح امتٌاز مقبول متوسط متوسط متوسط مقبول وسام صباح احمد  .34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 رئيس قسم المحاصيل الحقلية
 
 أ.م.د. محمد رمضان احمد

      

 قسم المحاصٌل الحقلٌة                                                                         جامعة تكرٌت                                     

 التحمٌلالمرحلة :                                      1027 – 1026للعام الدراسً  قائمة نتائج الطلبة           كلٌة الزراعة                 

 )الدور األول (الربٌعً للفصل 

 

 

 التقدٌر المادة المرحلة االسم ت
 ضعٌف رٌاضٌات االولى عماد جمٌل احمد   .2

 ضعٌف رٌاضٌات االولى لٌث حمد اسماعٌل   .1

 ذهب  اكرم سلٌم  .3
 
 االولى 

 ضعٌف رٌاضٌات

 متوسط كٌمٌاء حٌاتٌة 

 حسٌن جٌاد   .4
 االولى  

 متوسط رٌاضٌات

 مقبول كٌمٌاء حٌاتٌة 

 مقبول محاصٌل زٌتٌة وسكرٌة الثانٌة اٌثار عاٌد جاسم   .5

  محاصٌل زٌتٌة وسكرٌة الثانٌة عثمان غازي عواد  .6

 ضعٌف صٌل زٌتٌة وسكرٌةمحا الثانٌة فؤاد دحام احسان   .7

  احصاء الثانٌة محمود رعد  .8

 ضعٌف احصاء الثانٌة غانم اسعد محمود  .9

  بٌئة نبات الثانٌة فراس محمد كنو  .20

 متوسط بٌئة نبات الثانٌة بتول صباح عبٌد   .22

  دٌموقراطٌة الثانٌة سعديرٌام ممتاز   .21

 طمتوس تكنلوجٌا بذور الثالثة عبدالعزٌز محمود   .23

 


