
 اإلنتاج الحيوانيالقسم:                                                                                              الموصلجامعة 

 االولىالمرحلة:                                                                                                         كلية الزراعة والغابات 
النتيجة  اسم الطالب ت

 النهائية
 مواد الرسوب

حقوق  راسب 17560 1
االنسان 

 والديمقراطية

اللغة 
 1االنكليزية

كيمياء  1الحاسوب
 عامة

مبادئ علم 
 البستنة

المساحة  رياضيات مبادئ اإلنتاج الحيواني
 المستوية

مبادئ االرشاد 
 الزراعي

حقوق  راسب 11111 2
االنسان 

 والديمقراطية

اللغة 
 1االنكليزية

كيمياء  1الحاسوب
 عامة

مبادئ علم 
 البستنة

المساحة  رياضيات مبادئ اإلنتاج الحيواني
 المستوية

مبادئ االرشاد 
 الزراعي

حقوق  راسب 11112 3
االنسان 

 والديمقراطية

اللغة 
 1االنكليزية

كيمياء  1الحاسوب
 عامة

مبادئ علم 
 البستنة

المساحة  رياضيات اإلنتاج الحيوانيمبادئ 
 المستوية

مبادئ االرشاد 
 الزراعي

          ناجح 17443 4

حقوق  راسب 11113 5
االنسان 

 والديمقراطية

اللغة 
 1االنكليزية

كيمياء  1الحاسوب
 عامة

مبادئ علم 
 البستنة

المساحة  رياضيات مبادئ اإلنتاج الحيواني
 المستوية

مبادئ االرشاد 
 الزراعي

حقوق  راسب 11114 6
االنسان 

 والديمقراطية

اللغة 
 1االنكليزية

كيمياء  1الحاسوب
 عامة

مبادئ علم 
 البستنة

المساحة  رياضيات مبادئ اإلنتاج الحيواني
 المستوية

مبادئ االرشاد 
 الزراعي

حقوق  راسب 11115 7
االنسان 

 والديمقراطية

اللغة 
 1االنكليزية

كيمياء  1الحاسوب
 عامة

مبادئ علم 
 البستنة

المساحة  رياضيات مبادئ اإلنتاج الحيواني
 المستوية

مبادئ االرشاد 
 الزراعي

          ناجح 17660 8

          ناجح 17556 9

حقوق  راسب 11116 10
االنسان 

 والديمقراطية

اللغة 
 1االنكليزية

كيمياء  1الحاسوب
 عامة

مبادئ علم 
 البستنة

المساحة  رياضيات اإلنتاج الحيوانيمبادئ 
 المستوية

مبادئ االرشاد 
 الزراعي

          ناجح 17446 11



حقوق  راسب 11117 12
االنسان 

 والديمقراطية

اللغة 
 1االنكليزية

كيمياء  1الحاسوب
 عامة

مبادئ علم 
 البستنة

المساحة  رياضيات مبادئ اإلنتاج الحيواني
 المستوية

 مبادئ االرشاد
 الزراعي

          ناجح 17567 13

حقوق  راسب 11118 14
االنسان 

 والديمقراطية

اللغة 
 1االنكليزية

كيمياء  1الحاسوب
 عامة

مبادئ علم 
 البستنة

المساحة  رياضيات مبادئ اإلنتاج الحيواني
 المستوية

مبادئ االرشاد 
 الزراعي

          ناجح 17445 15

حقوق  راسب 11119 16
االنسان 

 والديمقراطية

اللغة 
 1االنكليزية

كيمياء  1الحاسوب
 عامة

مبادئ علم 
 البستنة

المساحة  رياضيات مبادئ اإلنتاج الحيواني
 المستوية

مبادئ االرشاد 
 الزراعي

          ناجح 17561 17

          ناجح 17563 18

حقوق  راسب 11120 19
االنسان 

 والديمقراطية

اللغة 
 1االنكليزية

كيمياء  1الحاسوب
 عامة

مبادئ علم 
 البستنة

المساحة  رياضيات مبادئ اإلنتاج الحيواني
 المستوية

مبادئ االرشاد 
 الزراعي

حقوق  راسب 11121 20
االنسان 

 والديمقراطية

اللغة 
 1االنكليزية

كيمياء  1الحاسوب
 عامة

مبادئ علم 
 البستنة

المساحة  رياضيات الحيوانيمبادئ اإلنتاج 
 المستوية

مبادئ االرشاد 
 الزراعي

          ناجح 17565 21

          ناجح 17559 22

          ناجح 17444 23

كيمياء     راسب 17558 24
 عامة

     

          ناجح 17662 25

حقوق  راسب 11122 26
االنسان 

 والديمقراطية

اللغة 
 1االنكليزية

كيمياء  1الحاسوب
 عامة

مبادئ علم 
 البستنة

المساحة  رياضيات مبادئ اإلنتاج الحيواني
 المستوية

مبادئ االرشاد 
 الزراعي

حقوق  راسب 11123 27
االنسان 

 والديمقراطية

اللغة 
 1االنكليزية

كيمياء  1الحاسوب
 عامة

مبادئ علم 
 البستنة

المساحة  رياضيات اإلنتاج الحيوانيمبادئ 
 المستوية

مبادئ االرشاد 
 الزراعي

 



 اإلنتاج الحيوانيالقسم:                                                                                              جامعة الموصل

 الثانيةالمرحلة:                                                                                                         كلية الزراعة والغابات 

 النتيجة الرموز ت

 

 مواد الرسوب

  ناجح 17711 1

  ناجح 17717 2

  ناجح 17711 3

 

 

 

 اإلنتاج الحيوانيالقسم:                                                                                              جامعة الموصل

 الثةالثالمرحلة:                                                                                                         كلية الزراعة والغابات 

 النتيجة الرموز ت

 

 مواد الرسوب

 تصميم وتحليل تجارب  فسلجة حيوان راسب 18557 1

 تصميم وتحليل تجارب  فسلجة حيوان راسب 11668 2

  ناجح 11667 3

  ناجح 18551 1

  ناجح 11726 8

  ناجح 11661 1

  ناجح 17251 7

  ناجح 11665 5

  ناجح 17275 9

  ناجح 11723 16

  ناجح 18181 11

  ناجح 18551 12

  ناجح 17256 13



 تصميم وتحليل تجارب  فسلجة حيوان راسب 11718 11

  ناجح 18511 18

  ناجح 18995 11

 تصميم وتحليل تجارب  حيوان تغذية راسب 11731 17

 تصميم وتحليل تجارب راسب 18711 15

  ناجح 31 19

 تصميم وتحليل تجارب راسب 18526 26

 فسلجة حيوان تغذية حيوان راسب 11713 21

 تصميم وتحليل تجارب  حيوان فسلجة راسب 11666 22

 تصميم وتحليل تجارب  حيوان فسلجة راسب 11712 23

  ناجح 18999 21

 تغذية حيوان راسب 11711 28

  ناجح 18711 21

  ناجح 11765 27

  ناجح 17279 25

 حيوانياقتصاديات انتاج  راسب 11791 29

 تصميم وتحليل تجارب  اقتصاديات انتاج حيواني تغذية حيوان  فسلجة حيوان راسب 11662 36

  ناجح 11767 31

 تصميم وتحليل تجارب راسب 17277 32

  ناجح 11661 33

  ناجح 17719 31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اإلنتاج الحيوانيالقسم:                                                                                              جامعة الموصل

 الرابعةالمرحلة:                                                                                                         كلية الزراعة والغابات 

 النتيجة الرموز ت

 

 مواد الرسوب

  ناجح 11111 1

  ناجح 17291 2

  ناجح 17921 3

  ناجح 11716 1

  ناجح 18192 8

  ناجح 11739 1

  ناجح 18558 7

  ناجح 17257 5

  ناجح 11737 9

  ناجح 11711 16

  ناجح 17253 11

  ناجح 11738 12

  ناجح 11731 13

  ناجح 17255 11

  ناجح 17298 18

  ناجح 17296 11

  ناجح 17258 17

  ناجح 11721 15

  ناجح 18115 19

  ناجح 17259 26

  ناجح 18991 21

  ناجح 17252 22

  ناجح 17251 23

  ناجح 18998 21



  ناجح 11713 28

  ناجح 18521 21

انتاج لحوم وماعز انتاج اغنام تربية وتحسين طيور داجنة تغذية طيور داجنة راسب 17251 27

 حلقات دراسية  ادارة مراعي  

  ناجح 17293 25

  ناجح 17715 29

  ناجح 11736 36

  ناجح 11731 31

  ناجح 17292 32

  ناجح 17291 33

  ناجح 11729 31

  ناجح 11725 38

  ناجح 11721 31

  ناجح 11712 37

  ناجح 11728 35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عن النتائج يمكن االتصال  رلالستفسا

 67761529219 رئيس القسم  67815852516 مقرر القسم

 


