
 الغاباتالقسم:                                                                                              الموصلجامعة 

 االولىالمرحلة:                                                                                                         كلية الزراعة والغابات 
 مواد الرسوب النتيجة النهائية اسم الطالب ت

لغة  راسب 11111 1
 عربية

التربية 
 البدنية

مساحة 
 مستوية

 مبادئ البستنة مبادئ غابات رسم هندسي كيمياء عامة رياضيات

مساحة    راسب 13471 2
 مستوية

  مبادئ غابات رسم هندسي  

         ناجح 13131 3

     رياضيات    راسب 13173 4

لغة  راسب 13731 5
 عربية

مساحة  
 مستوية

 مبادئ البستنة مبادئ غابات رسم هندسي كيمياء عامة رياضيات

لغة  راسب 11111 6
 عربية

التربية 
 البدنية

مساحة 
 مستوية

 مبادئ البستنة مبادئ غابات رسم هندسي كيمياء عامة رياضيات

     رياضيات    راسب 13134 7

     رياضيات    راسب 13131 8

لغة  راسب 11117 9
 عربية

التربية 
 البدنية

مساحة 
 مستوية

 مبادئ البستنة مبادئ غابات رسم هندسي كيمياء عامة رياضيات

         ناجح 13111 10

         ناجح 13113 11

         ناجح 13137 12

         ناجح 13131 13

         ناجح 13131 14

         ناجح 13111 15

لغة  راسب 11114 16
 عربية

التربية 
 البدنية

مساحة 
 مستوية

 مبادئ البستنة مبادئ غابات رسم هندسي كيمياء عامة رياضيات



 

 

 الغاباتالقسم:                                                                                              جامعة الموصل

 الثانيةالمرحلة:                                                                                                         كلية الزراعة والغابات 

 النتيجة رموزال ت

 

 مواد الرسوب

 كيمياء حيوية راسب 16271 1

 كيمياء حيوية تصنيف أشجار الغاباتحقوق انسان مكائن غابات  راسب 11111 2

  ناجح 16371 3

1    

 

 

 الغاباتالقسم:                                                                                              جامعة الموصل

 الثالثةالمرحلة:                                                                                                         كلية الزراعة والغابات 

 النتيجة الرموز ت

 

 مواد الرسوب

  ناجح 16377 1

  ناجح 16372 2

 تحسس نائي  راسب 16371 3

  ناجح 16372 1

إدارة احواض األنهر حيوانات برية سياسية غابات تصميم وتحليل تجارب تحسس نهائي راسب 11111 7

 اللغة اإلنكليزية استثمار غابات مشتاتل غابات 

 تحسس نائي  راسب 16377 7

  ناجح 16371 6

احواض األنهرإدارة  حيوانات برية سياسية غابات تصميم وتحليل تجارب تحسس نهائي راسب 11112 8

 اللغة اإلنكليزية استثمار غابات مشتاتل غابات 

  ناجح 16318 1



 إدارة احواض األنهر حيوانات برية سياسية غابات راسب 16376 11

  ناجح 16377 11

  ناجح 16376 12

 إدارة احواض األنهر راسب 11113 13

  ناجح 16311 11

  ناجح 16371 17

 مشتاتل غابات حيوانات برية سياسية غاباتتحسس نائي  راسب 16373 17

  ناجح 16373 16

  ناجح 16277 18

  ناجح 16378 11

  ناجح 16377 21

  ناجح 16377 21

  ناجح 16371 22

  ناجح 16316 23

  ناجح 16371 21

إدارة احواض األنهر حيوانات برية سياسية غابات تصميم وتحليل تجارب تحسس نهائي راسب 16378 27

 اللغة اإلنكليزية استثمار غابات مشتاتل غابات 

 إدارة احواض األنهر راسب 17823 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الغاباتالقسم:                                                                                              جامعة الموصل

 الرابعةالمرحلة:                                                                                                         كلية الزراعة والغابات 

 النتيجة االسماء ت

 

 مواد الرسوب

 صناعات خشبية راسب 16311 1

 ( عبورإدارة احواض انهار تصميم وتحليل تجارب) نظم تنمية غابات راسب 17627 2

 اقتصاد غابات راسب 16338 3

  ناجح 16318 1

  ناجح 16311 7

  ناجح 16312 7

  ناجح 16331 6

  ناجح 16311 8

  ناجح 16321 1

 صناعات خشبية اقتصاد غابات تخطيط غابات صيانة غابات راسب 16327 11

  ناجح 16317 11

  ناجح 62113 12

 )تصميم وتحليل تجارب ( عبور صناعات خشبية اقتصاد غابات راسب 16313 13

  ناجح 16322 11

  ناجح 16327 17

  ناجح 16316 17

  ناجح 16311 16

  ناجح 16328 18

  ناجح 16337 11

  ناجح 16311 21

 صناعات خشبية راسب 16317 21

 تصميم وتحليل تجارب )عبور( راسب 17711 22

  ناجح 16311 23

  ناجح 16326 21

  ناجح 16321 27



  ناجح 16316 27

  ناجح 16311 26

 صيانة غابات صناعات خشبية راسب  16323 28

  ناجح 16312 21

  ناجح 16317 31

  ناجح 16332 31

  ناجح 16311 32

  ناجح 16331 33

صناعات خشبية نظم تنمية غابات اقتصاد غابات  تخطيط غابات صيانة غابات راسب 11111 31

 دراسية حلقات مشروع بحث تخرج 

  ناجح 16316 37

  ناجح 16372 37

  ناجح 16336 36

 صناعات خشبية راسب 16333 38

 صناعات خشبية )صميم وتحليل تجارب( عبور راسب 16616 31

 صناعات خشبية )صميم وتحليل تجارب( عبور راسب 16317 11

  ناجح 16337 11

  ناجح 16277 12

  ناجح 16321 13

  ناجح 16321 11

  ناجح 17112 17

  ناجح 16331 17

 صيانة غابات صناعات خشبية  راسب 16331 16

 

 

 

 عن النتائج يمكن االتصال  رلالستفسا

 16611732713 رئيس القسم  166111117711 مقرر القسم

 


