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 النتٌجة
 فً تطبٌقات

 الحاسوب

 االقتصاد مبادئ

 الزراعً
 الحٌوٌة الكٌمٌاء

 االنتاج مبادئ

 الحٌوانً
 الطالب اسم حقلٌة محاصٌل مبادئ التربة مبادئ

 صالح كرٌم نعمة أحمد متوسط مقبول جٌد جٌد متوسط مقبول ناجح

 حمٌد فزع توفٌق أسراء متوسط متوسط جٌد جٌد جٌد جٌد ناجح

 حمادي مصلح أحمد أسماء جدا جٌد مقبول جٌد جٌد متوسط متوسط ناجح

 مطر عناد سعدي تبارك مقبول ضعٌف مقبول متوسط متوسط متوسط مكمل

 هاشم عبدهللا حذٌفة مقبول ضعٌف متوسط مقبول مقبول متوسط بقرار مكمل

 شهاب صبار ٌحٌى دعاء جدا جٌد مقبول جٌد جدا جٌد متوسط جٌد ناجح

 موسى جلعوط باسم رحاب متوسط مقبول جٌد متوسط جٌد جٌد ناجح

 مخلف كردوش عطاهللا زٌنة جٌد ضعٌف متوسط متوسط جٌد مقبول بقرار مكمل

 خلف سلٌمان أحمد سامً جٌد مقبول جٌد مقبول جٌد مقبول ناجح

 عٌسى عبدهللا محمد سبأ متوسط ضعٌف متوسط متوسط مقبول جٌد بقرار مكمل

 عبٌد كاطع كاتب سروة جٌد مقبول متوسط جٌد متوسط جدا جٌد ناجح

 عوٌد خرٌبط شبٌب سعد ضعٌف ضعٌف مقبول ضعٌف مقبول مقبول بقرار مكمل

 رشٌد هاشم محمد سٌف مقبول ضعٌف مقبول ضعٌف ضعٌف مقبول بقرار مكمل

 رجب سلمان عبدالكرٌم شفاء جدا جٌد جدا جٌد إمتٌاز جدا جٌد جدا جٌد جٌد ناجح



 أحمد عزٌز عبدالرحمن ضحى متوسط مقبول متوسط متوسط جٌد متوسط بقرار ناجح

 عكاب محمد صباح عبدالعزٌز مقبول ضعٌف متوسط مقبول مقبول مقبول مكمل

 محمد مشعان محمد عبدهللا جٌد متوسط جٌد جٌد جٌد متوسط ناجح

 حمد مخلف مطلك عبدهللا جدا جٌد جدا جٌد إمتٌاز إمتٌاز إمتٌاز جدا جٌد ناجح

 جاسم علً حمٌد علً مقبول ضعٌف متوسط جٌد جٌد مقبول مكمل

 أحمد عزٌز عبدالرحمن علً متوسط مقبول مقبول متوسط مقبول جٌد بقرار ناجح

 مخٌلف أبراهٌم خلٌل غفران جدا جٌد جٌد جدا جٌد متوسط جٌد إمتٌاز ناجح

 جاسم عباس محمد غفران متوسط مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول ناجح

 كرٌكش صالح مهدي غفران متوسط مقبول متوسط متوسط متوسط جدا جٌد ناجح

 مخلف مدهر أحمد فاطمة جدا جٌد مقبول جدا جٌد متوسط جدا جٌد مقبول ناجح

 عبد محمد علً فاطمة جٌد مقبول جٌد جٌد جدا جٌد جٌد ناجح

 حمادي صالح حمٌد محمد مقبول ضعٌف متوسط مقبول متوسط متوسط بقرار مكمل

 مصلح شٌحان أحمد مصطفى مقبول ضعٌف مقبول ضعٌف مقبول مقبول بقرار مكمل

 فٌاض علً أسماعٌل مصطفى جٌد متوسط جٌد جدا جٌد جدا جٌد جٌد ناجح

 ناٌل الطٌف خالد مها مقبول مقبول متوسط متوسط متوسط متوسط ناجح

 صالح محمد عبدالرحمن نبأ متوسط ضعٌف جٌد متوسط متوسط مقبول بقرار مكمل



 حسٌن رمل منذر هاجر جٌد متوسط جٌد جدا جٌد جٌد جٌد ناجح

 عودة عطٌوي قحطان هبة متوسط مقبول جٌد متوسط متوسط متوسط بقرار ناجح

 فرحان حمادي صالح ٌوسف مقبول مقبول مقبول مقبول ضعٌف متوسط مكمل

 

 
 قسم المحاصيل الحقلية-كلية الزراعة-جامعة االنبار

 

 قسم المحاصيل الحقلية-كلية الزراعة-جامعة االنبار

 (7102-7102الدور االول ) -الفصل الربيعي
 نيةالمرحلة الثا

 المالحظات النتيجة ادارة مزارع لغة عربية حاسوب زيتية وسكرية حرية وديمقراطية بيئة نبات احياء مجهرية ري وبزل احصاء االسم ت
 قرار تصنٌف نبات  ناجح متوسط جٌد جدا متوسط متوسط جٌد جدا متوسط متوسط جٌد  جٌد االء قاسم محمد 1

 قرار لغة انكلٌزٌة ناجح  جٌد امتٌاز جٌد مقبول جٌد جدا مقبول متوسط مقبول مقبول احمد جبار حماد 2

  ناجح متوسط جٌد جدا جٌد جٌد جٌد جٌد جٌد جدا جٌد امتٌاز احمد عبدهللا عباس  3

 قرار تصنٌف نبات وزٌتٌة وسكرٌه مكمل متوسط جٌد جٌد مقبول جٌد جدا متوسط متوسط جٌد ضعٌف اسراء عدنان احمد  4

  ناجح جٌد جدا امتٌاز جٌد جدا جٌد جدا امتٌاز جٌد جدا امتٌاز جٌد جٌد اسمهان غدٌر ثوٌنً 5

 قرار تصنٌف نبات ومكننه ناجح  جٌد جٌد جدا جٌد جدا متوسط جٌد جدا متوسط جٌد جٌد  جٌد جدا آمنة خالد عثمان  6

 قرار تصنٌف نبات وزٌتٌة وسكرٌة ناجح بقرار جٌد جٌد جدا جٌد مقبول جٌد جدا مقبول جٌد  جٌد جٌد امنة صالح حماد 7

  ناجح جٌد امتٌاز جٌد جٌد جٌد جدا جٌد جٌد جٌد جٌد اٌالف محمد عبد  8

  ناجح جٌد جدا امتٌاز جٌد جدا متوسط جٌد جدا جٌد جدا جٌد جدا جٌد جدا امتٌاز اٌمن غانم عنفوص  9

 قرار لغة انكلٌزٌة مكمل مقبول جٌد جدا متوسط مقبول جٌد مقبول متوسط مقبول ضعٌف بالل متعب خلٌل 10

  ناجح متوسط جٌد جدا جٌد جدا متوسط جٌد متوسط جٌد جٌد جٌد جدا تماره احمد علوان  11

  ناجح جٌد امتٌاز جٌد جدا جٌد جٌد جدا جٌد جدا امتٌاز  جٌد جدا  جٌد جدا حارث حسٌن شٌاع  12

 قرار زٌتٌة وسكرٌة ناجح بقرار متوسط جٌد جٌد جدا مقبول جٌد  متوسط جٌد متوسط  جٌد جدا حذٌفة عبدالجبار احمد  13

  ناجح متوسط جٌد جدا امتٌاز متوسط جٌد  جٌد جٌدجدا متوسط متوسط زٌاد خلف كامل علً 14



  ناجح مقبول جٌد جدا جٌد متوسط جٌد مقبول جٌد جٌد متوسط زٌنة عدنان عواد عبد 15

  ناجح مقبول امتٌاز متوسط جٌد امتٌاز مقبول متوسط جٌد جٌد ساره حمٌد علوان  16

 تأجٌل - - - - - - - - - - ساره ولٌد هاشم  17

 قرار تصنٌف نبات مكمل ضعٌف متوسط متوسط ضعٌف مقبول ضعٌف مقبول ضعٌف متوسط سرى نوري حمد  18

  ناجح جٌد جدا جٌد جدا جٌد جدا  جٌد امتٌاز امتٌاز جٌد جدا جٌد جدا جٌد جدا سعاد قصً حاتم  19

  ناجح مقبول جٌد متوسط مقبول متوسط متوسط متوسط جٌد متوسط سٌف الدٌن احمد  20

 قسم المحاصيل الحقلية-كلية الزراعة-جامعة االنبار

 (7102-7102الدور االول ) -الفصل الربيعي
 انيةالمرحلة الث

 المالحظات النتيجة ادارة مزارع ادارة مزارع لغة عربية حاسوب زيتية وسكرية حرية وديمقراطية بيئة نبات احياء مجهرية ري وبزل احصاء االسم ت

21 
  ناجح جٌد جدا امتٌاز جٌد جدا جٌد جدا امتٌاز جٌد جدا جٌد جدا جٌد جدا جٌد جدا سٌف الدٌن محمد ناصر 

  ناجح امتٌاز امتٌاز امتٌاز جٌد جدا امتٌاز جٌد جدا امتٌاز جٌد جدا امتٌاز مد عبدهللا شروق اح 22
 قرار تصنيف نبات ناجح مقبول جٌد جدا جٌد مقبول جٌد جدا متوسط متوسط مقبول  مقبول طالل طه احمد عبد 23
  ناجح جٌد امتٌاز جٌد جٌد امتٌاز جٌد جٌد جدا جٌد جٌد عبدالرحمن احمد عبد 24
  ناجح جٌد امتٌاز جٌد جٌد  جٌد جدا جٌد جدا جٌد جٌد جٌد عبدهللا سامً حمد  25
  مكمل مقبول امتٌاز جٌد مقبول  جٌد جدا ضعٌف متوسط مقبول  مقبول عبدهللا شكر حجاب 26

  ناجح جٌد جدا امتٌاز امتٌاز جٌد جدا جٌد جدا جٌد جدا امتٌاز جٌد جدا جٌد جدا علً قاسم ابراهٌم 27
  ناجح جٌد جٌد جدا جٌد جٌد جٌد جدا  جٌد جٌد جدا متوسط جٌد جدا عماد فرٌح احمد  28

29 
 ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف عمر احمد عواد

 قرار لغة انكميزية مكمل ضعٌف مقبول مقبول ضعٌف مقبول

30 
 ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف عمر كرٌم حمٌد 

  راسب

31 
 ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف عمر محمد حسن 

  راسب
 قرار لغة انكميزي ومكننة ناجح  متوسط جٌد جدا جٌد مقبول متوسط مقبول جٌد مقبول  جٌد عمر محمد حمد 32

 قرار احصاء ناجح بقرار متوسط جٌد جدا جٌد مقبول جٌد متوسط متوسط مقبول  مقبول عمر محمد شهاب 33
  ناجح جٌد جدا امتٌاز جٌد جدا امتٌاز جٌد جدا امتٌاز امتٌاز امتٌاز جٌد جدا عمر نعٌم عادي  34
  ناجح متوسط امتٌاز جٌد جٌد امتٌاز جٌد جدا جٌد جدا جٌد جٌد جدا فائز حماد جنجت 35
  ناجح جٌد جدا امتٌاز جٌد جدا  جٌد جدا جٌد جٌد جٌد جدا جٌد جدا  جٌد جدا محمد عبدالستار جبٌر 36



 قرار احياء مجهرية وبيئة مكمل متوسط جٌد جدا متوسط ضعٌف جٌد مقبول مقبول مقبول ضعٌف محمد فارس خلف  37
 قرار مكننة مكمل مقبول جٌد جٌد ضعٌف جٌد ضعٌف ضعٌف مقبول مقبول محمود احمد عواد 38

  ناجح جٌد امتٌاز جٌد جدا جٌد جٌد جدا جٌد جدا امتٌاز جٌد جدا جٌد مرٌم خالد محمد  39
 قرار بستنة وزيتية وسكرية مكمل ضعٌف جٌد مقبول مقبول متوسط مقبول مقبول متوسط جٌد مصطفى زٌدان خلف 40

 قسم المحاصيل الحقلية-كلية الزراعة-جامعة االنبار

 (7102-7102الدور االول ) -الفصل الربيعي
 نيةالمرحلة الثا

 المالحظات النتيجة ادارة مزارع ادارة مزارع لغة عربية حاسوب زيتية وسكرية حرية وديمقراطية بيئة نبات احياء مجهرية ري وبزل احصاء االسم ت

  مكمل مقبول جٌد جٌد جدا ضعٌف متوسط ضعٌف مقبول مقبول متوسط مصطفى عالء حماد  41

  ناجح متوسط جٌد جدا جٌد جدا متوسط جٌد متوسط جٌد متوسط جٌد مصطفى ماجد غرٌب 42

 قرار بٌئة نبات مكمل مقبول امتٌاز متوسط ضعٌف جٌد جدا مقبول متوسط متوسط متوسط مصطفى ماهر فٌاض  43

  ناجح جٌد جدا امتٌاز جٌد جدا جٌد امتٌاز جٌد جٌد جدا جٌد متوسط موسى اسماعٌل خضر 44

 قرار تصنٌف نبات ناجح  جٌد جٌد جٌد جدا متوسط جٌد مقبول جٌد جٌد جٌد مٌثم سالم عبد عواد 45

 قرار مكننة ناجح مقبول امتٌاز جٌد جدا مقبول  جٌد جدا  متوسط  مقبول  جٌد متوسط نهى خٌون شاكر 46

  ناجح متوسط جٌد جدا جٌد جدا مقبول جٌد متوسط جٌد متوسط مقبول اهٌم خلٌل نور ابر 47

  ناجح امتٌاز امتٌاز امتٌاز جٌد جدا امتٌاز جٌد جدا امتٌاز امتٌاز جٌد جدا نور رحٌم عبد 48

  ناجح متوسط امتٌاز امتٌاز جٌد امتٌاز جٌد جٌد جٌد جدا جٌد جدا نور صباح نوري 49

 قرار مكننة ناجح جٌد جٌد جدا امتٌاز جٌد جدا جٌد جدا جٌد جدا امتٌاز جٌد جدا جٌد جدا نور عبدالكرٌم حسٌن  50

  ناجح امتٌاز امتٌاز امتٌاز امتٌاز امتٌاز امتٌاز امتٌاز امتٌاز امتٌاز هٌثم مخلص سعد 51

 استضافة زراعة بغداد  - - - - - - - - - كرار كاظم مهدي 52

 

 

 

 

 

 



 

 (7102-7102الدور االول ) -الفصل الربيعي
 المرحلة الثالثة

 المالحظات النتيجة محاصيل حبوب محاصيل الياف أمراض محاصيل تربية نحل محاصيل بقول تكنموجيا بذور االسم ت
   مكمل مقبول ضعٌف جٌد مقبول جٌد متوسط ابراهٌم اٌاد ابراهٌم حسٌن 1

 قرار بمادتً المكننة والحبوب مكمل مقبول مقبول متوسط متوسط ضعٌف مقبول ذٌاب صالحاحمد  2

 قرار بمادة التصمٌم مكمل ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف احمد عماد جاسم 3

 قرار بمادتً العلف والمكننة ناجح مقبول مقبول مقبول مقبول متوسط متوسط احمد مرعً ناصر 4

 قرار بمادة االنكلٌزي مكمل ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف اسكندر حسٌن محمد اركاد 5

   ناجح جٌد جٌد جٌد جٌد جدا   جٌد جدا   أمتٌاز ازهار جمعة جهاد 6

 قرار بمادة المكننة مكمل مقبول ضعٌف مقبول مقبول ضعٌف متوسط ازهر ضٌاء احمد حسٌن 7

   مكمل ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف اسامة عامر دحام خلف 8

   مكمل ضعٌف مقبول مقبول متوسط مقبول متوسط اسامة فالح حسن 9

   ناجح مقبول متوسط متوسط متوسط متوسط متوسط اسحاق ثامر سعود احمد 10

   ناجح جٌد جٌد جٌد جٌد جٌد جٌد اشرف سعٌد فرحان كرٌف 11

   ناجح مقبول متوسط جٌد جٌد متوسط جٌد اطٌاب علً محمد عطٌة 12

 قرار بمادة النحل مكمل ضعٌف ضعٌف ضعٌف مقبول ضعٌف مقبول انس صالح محمد 13

 قرار بمادة الحبوب مكمل مقبول ضعٌف مقبول ضعٌف مقبول متوسط بدور هالل حمٌد جراد 14

 قرار بمادة النحل مكمل ضعٌف ضعٌف مقبول مقبول مقبول متوسط بهاء الدٌن طالب حمزه فاضل 15

   ناجح أمتٌاز جٌد جدا   أمتٌاز أمتٌاز أمتٌاز أمتٌاز حنٌن سالم عساف عسل 16

   ناجح متوسط جٌد جٌد جدا   جٌد جٌد جٌد جدا   دعاء محمد احمد زٌدان 17

 قرار بمادة الوراثة بقرار ناجح متوسط جٌد متوسط جٌد مقبول متوسط رامً عبود محمود 18

 قرار بمادة العلف ناجح مقبول متوسط متوسط جٌد مقبول مقبول رائد عبدالجبار فرحان دهام 19

 قرار بمادة المكننة مكمل ضعٌف مقبول مقبول ضعٌف ضعٌف ضعٌف رنٌن حاتم جدوع حسٌن 20

 

 

 



 قسم المحاصيل الحقلية-كلية الزراعة-جامعة االنبار

 (7102-7102الدور االول ) -الفصل الربيعي
 المرحلة الثالثة

 المالحظات النتيجة محاصيل حبوب محاصيل الياف أمراض محاصيل تربية نحل محاصيل بقول بذور تكنموجيا االسم ت
 قرار بمادتً االلٌاف والحبوب مكمل مقبول مقبول ضعٌف ضعٌف مقبول ضعٌف رٌاض خلٌفة محمد 21

 العلفقرار بمادة  بقرار ناجح متوسط مقبول جٌد متوسط متوسط جٌد سفٌان رٌاض محمود عبدالرزاق 22

   ناجح جٌد جدا   متوسط جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   سلوى نجم عبدهللا 23

   ناجح جٌد جدا   جٌد جٌد جٌد جدا   جٌد جٌد جدا   سٌف حمودي حمدان عبدهللا 24
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 النتٌجة
 فً تطبٌقات

 2الحاسوب
 الزراعً االقتصاد

 محاصٌل مبادئ

 حقلٌة

 االنتاج

 الحٌوانً
 الطالب اسم التربة علم مبادئ حٌوٌة كٌمٌاء

 ذنون زهٌر احمد ضعٌف مقبول متوسط متوسط متوسط جدا جٌد بقرار مكمل

 خلف زٌاد احمد مقبول مقبول متوسط مقبول جٌد جٌد بقرار ناجح

 حمادي صالح احمد مقبول مقبول مقبول مقبول متوسط مقبول ناجح

 ٌوسف صالح احمد مقبول متوسط متوسط جٌد متوسط مقبول بقرار ناجح

 صفٌان محمد اٌمن ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف راسب

 مظلوم محمد عبدالصمد ضعٌف مقبول مقبول ضعٌف متوسط مقبول مكمل

 حسٌن حمٌد عبدالقادر مقبول مقبول مقبول متوسط متوسط مقبول بقرار ناجح

 احمد خالد عبدهللا ضعٌف مقبول مقبول مقبول مقبول متوسط مكمل

 عبٌد حمٌد عبدالمجٌد جٌد جدا جٌد جٌد جدا جٌد جٌد جٌد ناجح

 ٌاس حسٌن عالء ضعٌف متوسط جٌد مقبول مقبول مقبول بقرار مكمل

 مخلف مدهر كرٌم عالم ضعٌف مقبول جٌد مقبول متوسط مقبول مكمل

 هجٌج زبن تركً علً مقبول متوسط جٌد جٌد إمتٌاز متوسط بقرار ناجح



 اسود مطٌران عماد مقبول مقبول مقبول مقبول متوسط مقبول بقرار ناجح

 مشعل سعدي عمر ضعٌف مقبول متوسط مقبول متوسط متوسط مكمل

 علً ٌوسف صباح عمر مقبول مقبول متوسط مقبول متوسط متوسط ناجح

 حسن محمد عودة ضعٌف مقبول مقبول مقبول مقبول ضعٌف بقرار مكمل

 عبٌد حمٌد فارس مقبول ضعٌف متوسط متوسط جدا جٌد متوسط بقرار مكمل

 خلف سلٌمان قاسم ضعٌف مقبول متوسط مقبول متوسط مقبول بقرار مكمل

 اسود محمد قصً ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف راسب

 عبدالهادي عبدالكرٌم مازن ضعٌف مقبول مقبول ضعٌف مقبول مقبول بقرار مكمل

 علٌوي جمعة محمد ضعٌف مقبول مقبول جٌد جٌد متوسط بقرار مكمل

 فرحان صالح محمد جٌد جدا جٌد إمتٌاز جٌد متوسط متوسط ناجح

 حسٌن عبدهللا محمد ضعٌف مقبول مقبول متوسط متوسط ضعٌف بقرار مكمل

 عذاب علٌوي محمد مقبول جٌد مقبول مقبول متوسط جٌد بقرار ناجح

 حمد وهٌب محمد متوسط جدا جٌد متوسط جدا جٌد جدا جٌد إمتٌاز ناجح

 صالح ٌوسف محمد ضعٌف متوسط جٌد مقبول مقبول مقبول مكمل

 علً اسماعٌل مصطفى ضعٌف مقبول متوسط متوسط جدا جٌد جدا جٌد مكمل

 عبد معٌوف حمٌد منذر مقبول مقبول متوسط متوسط جٌد جٌد ناجح

 عباس محمد روضان مهند ضعٌف مقبول جٌد متوسط متوسط مقبول مكمل



 ثابت قاسم نصر ضعٌف مقبول مقبول مقبول متوسط متوسط مكمل 

 مخلف اسكندر وائل ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف مقبول ضعٌف راسب

 عبد جبٌر وسام ضعٌف مقبول مقبول مقبول متوسط مقبول مكمل

 فرحان جمعه عدنان ولٌد جٌد جدا جٌد جدا جٌد جٌد إمتٌاز إمتٌاز ناجح

 حمادي احمد ممدوح ٌاسر مقبول مقبول جٌد متوسط جدا جٌد جٌد ناجح

 جاسم مخلف ٌوسف متوسط جٌد إمتٌاز جٌد جٌد متوسط ناجح

 ظاهر بدٌوي شعبان ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف راسب

 صبار عوده فؤاد ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف راسب


