
ت
 النتيجة

احمد عبد القادر طه1

رسم هندسي1رياضيات لغة انكليزية فيزياء عامةكيمياء تحليلية

جيد 78.818 33.8 ضعيف

الخريفي
علوم التربة والموارد المائية

االولى

:قســـم نتائـج الــدور األول

:المرحلة 2016-2017للسنة الدراسيةالفصلكلية الزراعة       جامعة تكريت

حقوق انسانانتاج حيواني.ممحاصيل حقلية.م

ضعيفضعيف13 15 ضعيف 1.2

النتيجة

مكمل
مكملضعيف39ضعيف 21جيد72.6مقبول59 ضعيف31ضعيف48.2ضعيف

ضعيف 42 ضعيف 26 ضعيف
31.6ضعيف33احمد محمد حسين 2

مكملضعيف32ضعيف 18ضعيف20ضعيف37 ضعيف21ضعيف35.2ضعيف 1.2ضعيف14بكر علي حمود3

مكملمتوسط63ضعيف 43متوسط67.8جيدجدا82 متوسط64جيد71ضعيف 37.6جيد74حارث عبد الكريم تايه4

مكملمتوسط63جيد 70جيد77.2جيدجدا82 جيد78ضعيف48.8متوسط 62.4متوسط68ساجر زياد محي5

         حجبت النتيجة لعـدم اكمـال بـراءة الذمــة72عبدالهادي حبيب حسن6
ناجحمتوسط69امتياز 90جيدجدا88.6متوسط60 جيد70مقبول52.2جيد 71متوسط68عثمان عامر علي 7

ناجحمقبول52متوسط 65جيدجدا80جيد75 جيد72متوسط61.4متوسط 67.6متوسط63علي حسن حمادي8

         حجبت النتيجة لعـدم اكمـال بـراءة الذمــة20علي حسين سلمان9
مكملمقبول57متوسط 61جيد78.6متوسط64 مقبول58مقبول57مقبول 58.8ضعيف41فاطمه عماد نجاح10

مكملمقبول57ضعيف 36جيدجدا81.4جيدجدا83 جيدجدا81متوسط64.2متوسط 63جيدجدا82فيان احمد رمضان 11

مكملضعيف46مقبول 51ضعيف43مقبول58 ضعيف32ضعيف40.2ضعيف 29.8ضعيف39فيصل صبحي فيصل12

مكملضعيف37ضعيف 18جيد72مقبول54 ضعيف23ضعيف32.2ضعيف 6ضعيف23كمال ناظم شاهر 13

مكملمقبول57متوسط 62جيد71.8متوسط65 متوسط69متوسط60.2مقبول 52.8ضعيف42ليث دريد كامل14

مكملضعيف43ضعيف 46مقبول54.8جيدجدا81 ضعيف49مقبول56.6متوسط 63.2ضعيف44مثنى حسين ابراهيم15

مكملضعيف15ضعيف ضعيفضعيف10 ضعيفضعيف15ضعيف ضعيفمحمد حسين جميل 16
مكملضعيف38ضعيف 25ضعيف21ضعيف29 ضعيفضعيف38.4ضعيف ضعيف22محمد حمد مهدي 17
مكملمقبول50ضعيف 37جيدجدا82.2جيدجدا86 جيد75مقبول58.4جيد 76.4جيدجدا87محمود عباس احمد18

مكملمقبول53متوسط 64جيدجدا83.2متوسط61 ضعيف24ضعيف39.4ضعيف 38.8ضعيف46مصطفى صبيح حسان19

مكملمتوسط63متوسط 64متوسط68.8مقبول58 مقبول50ضعيف45.4متوسط 66ضعيف35هاودنك جمعه مجيد20

مكملضعيف47ضعيف 40متوسط65متوسط62 ضعيف43ضعيف45.6مقبول 50.6ضعيف46هشام نزار محمود21

         حجبت النتيجة لعـدم اكمـال بـراءة الذمــة51وليد صباح متعب22
مكملضعيف47ضعيف 40ضعيف47متوسط67 مقبول56ضعيف29.2ضعيف 24.6ضعيف43ياسين عبد حسين23

 أسم الطالب

lenovo
Stamp



ت
 النتيجة

احمد عبد القادر طه1

2لغة انكليزية مساحة مستوية1حاسبات  جيولوجي. مكيمياء عضوية

28ضعيف 39 ضعيف

الربيعي
علوم التربة والموارد المائية

االولى

:قســـم نتائـج الــدور األول

:المرحلة 2016-2017للسنة الدراسيةالفصلكلية الزراعة       جامعة تكريت

2رياضياتاقتصاد زراعي. مانتاج فاكهة

متوسطضعيف45 67 ضعيف 35.2

النتيجة

مكمل
مكملمتوسط65ضعيف 37ضعيف40ضعيف16 مقبول53مقبول57ضعيف

ضعيف ضعيف 6 ضعيف
46مقبول50احمد محمد حسين 2

مكملمقبول50ضعيف 49مقبول55ضعيف16 مقبول56ضعيف49ضعيف 36مقبول53بكر علي حمود3

مكملمتوسط66مقبول 55متوسط60ضعيف49 امتياز95جيد78مقبول 58.2متوسط65حارث عبد الكريم تايه4

مكملمتوسط62ضعيف 39جيد70جيدجدا80 امتياز90جيد77مقبول 59متوسط64ساجر زياد محي5

         حجبت النتيجة لعدم اكمال براءة الذمة62عبدالهادي حبيب حسن6
ناجحامتياز95متوسط 61متوسط62جيد71 جيدجدا89جيدجدا81متوسط 66.4متوسط65عثمان عامر علي 7

ناجحجيد79متوسط 65جيدجدا80جيدجدا81 جيدجدا89جيدجدا84جيد 73.4متوسط67علي حسن حمادي8

         حجبت النتيجة لعدم اكمال براءة الذمة49علي حسين سلمان9
مكملجيدجدا80ضعيف 41جيد75ضعيف40 متوسط61متوسط61ضعيف 48.4متوسط60فاطمه احمد نجاح10

ناجحجيد77مقبول 52مقبول57جيد70 امتياز90جيد78جيد 75.2جيد76فيان احمد رمضان 11

مكمل (استضافة من جامعة كركوك)12

مكملمتوسط68مقبول 51مقبول50ضعيف29 ضعيف47مقبول59مقبول 55مقبول57فيصل صبحي فيصل13

مكملضعيف35ضعيف 10ضعيفضعيف ضعيفضعيفضعيف 7.2ضعيف33كمال ناظم شاهر14

ناجحجيدجدا82مقبول 51متوسط67جيدجدا84 جيد73متوسط68متوسط 68.8متوسط66ليث دريد كامل15

مكملمتوسط69مقبول 51مقبول50جيد79 جيدجدا88متوسط65ضعيف 48متوسط62مثنى حسين ابراهيم16

مكملجيد75متوسط 62ضعيف45جيد76 امتياز91جيدجدا80متوسط 63.2مقبول59محمود عباس احمد17

مكملجيد79مقبول 55متوسط65مقبول58 جيد73مقبول56ضعيف 37.4متوسط62مصطفى صبيح حسان18

مكملجيدجدا83ضعيف 33جيد75متوسط64 جيد78متوسط64ضعيف 44.8متوسط61هاودنك جمعه مجيد19

مكملمتوسط63ضعيف 49ضعيف40جيد76 امتياز90متوسط60مقبول 59.4مقبول57هشام نزار محمد20

         حجبت النتيجة لعدم اكمال براءة الذمة66وليد صباح متعب21
مكملجيد71ضعيف 40ضعيف40ضعيف46 متوسط69مقبول57مقبول 50متوسط62ياسين عبيد حسين22

 أسم الطالب

lenovo
Stamp


