
 المحاصيل الحقليةالقسم:                                                                                              الموصل

 االولىالمرحلة:                                                                                                         كلية الزراعة والغابات 

 

 مواد الرسوب النتيجة النهائية اسم الطالب ت

         ناجح 36251 1

   نبات عام      راسب 36251 2

حقوق انسان  راسب 35673 3
 وحريات عامة

رسم  
 هندسي

  مساحة نبات عام  

         ناجح 36251 4

   نبات عام      راسب 36253 5

رسم    راسب 36252 6
 هندسي

     

   نبات عام      راسب 35133 7

رسم    راسب 36253 8
 هندسي

     

   نبات عام  رياضيات    راسب 35567 9

رسم    راسب 35153 10
 هندسي

     رياضيات

         ناجح 35617 11

حقوق انسان  راسب 33333 12
 وحريات عامة

رسم  3الحاسوب
 هندسي

كيمياء  رياضيات
 عضوية

حضارات  مساحة نبات عام
 زراعية

         ناجح 35611 13

رسم    راسب 35111 14
 هندسي

     

 

 



 

 

 

 المحاصيل الحقليةالقسم:                                                                                              جامعة الموصل

 الثانيةالمرحلة:                                                                                                         كلية الزراعة والغابات 

 النتيجة الرموز ت

 

 مواد الرسوب

  ناجح 11411 1

  ناجح 11111 2

  ناجح 18174 3

  ناجح 11161 4

 مبادئ ارشاد زراعي مكائن واالت زراعية تصنيف نبات األسمدة وخصوبة التربة راسب 11112 1

مبادئ علم البستنة مكائن واالت زراعية تصنيف نبات األسمدة وخصوبة التربة راسب 11113 1

اللغة  2في الحاسوب تطبيقات  مبادئ ارشاد زراعي مبادئ صناعات غذائية 

 اإلنكليزية

مبادئ علم البستنة مكائن واالت زراعية تصنيف نبات األسمدة وخصوبة التربة راسب 11114 8

اللغة  2تطبيقات في الحاسوب  مبادئ ارشاد زراعي مبادئ صناعات غذائية 

 اإلنكليزية

  ناجح 11416 7

مبادئ علم البستنة مكائن واالت زراعية تصنيف نبات األسمدة وخصوبة التربة راسب 11111 6

اللغة  2تطبيقات في الحاسوب  مبادئ ارشاد زراعي مبادئ صناعات غذائية 

 اإلنكليزية

  ناجح 11121 11

 

 

 

 

 

 



 

 المحاصيل الحقليةالقسم:                                                                                              جامعة الموصل

 الثالثةالمرحلة:                                                                                                         كلية الزراعة والغابات 

 النتيجة الرموز ت

 

 مواد الرسوب

  ناجح 18381 1

حشرات  استصالح أراضي حقلية مكننة محاصيل تصميم وتحليل تجارب وراثة راسب 11111 2

 محاصيل حقلية

  ناجح 11218 3

  ناجح 18113 4

  ناجح 18173 1

  ناجح 18114 1

  ناجح 18111 8

  ناجح 18417 7

  ناجح 11713 6

حشرات  استصالح أراضي مكننة محاصيل حقلية تصميم وتحليل تجارب وراثة راسب 11111 11

 محاصيل حقلية

  ناجح 18118 11

  ناجح 18111 12

  ناجح 11217 13

  ناجح 18112 14

  ناجح 18171 11

 حشرات محاصيل حقلية محاصيل علف راسب 18183 11

  ناجح 18442 18

  ناجح 11182 17

 استصالح أراضي مكننة محاصيل حقلية وراثة راسب 11161 16

  ناجح 18368 21

  ناجح 11112 21

  ناجح 11712 22



  ناجح 18116 23

استصالح أراضي محاصيل علف مكننة محاصيل حقلية تصميم وتحليل تجارب وراثة راسب 11111 24

 حشرات محاصيل حقلية 

استصالح أراضي محاصيل علف مكننة محاصيل حقلية تصميم وتحليل تجارب وراثة راسب 11113 21

 حشرات محاصيل حقلية 

  ناجح 18117 21

 حشرات محاصيل حقلية استصالح أراضي  تجاربتصميم وتحليل  وراثة راسب 18377 28

استصالح أراضي محاصيل علف مكننة محاصيل حقلية تصميم وتحليل تجارب وراثة راسب 11118 27

 حشرات محاصيل حقلية 

  ناجح 11418 26

  ناجح 11714 31

أراضياستصالح  محاصيل علف مكننة محاصيل حقلية تصميم وتحليل تجارب وراثة راسب 11117 31

 حشرات محاصيل حقلية 

استصالح أراضي محاصيل علف مكننة محاصيل حقلية تصميم وتحليل تجارب وراثة راسب 11116 32

 حشرات محاصيل حقلية 

 تصميم وتحليل تجارب راسب 18418 33

  ناجح 11114 34

 تصميم وتحليل تجارب وراثة راسب 11111 31

   وراثة راسب 18174 31

  ناجح 18172 38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المحاصيل الحقليةالقسم:                                                                                              جامعة الموصل

 الرابعةالمرحلة:                                                                                                         كلية الزراعة والغابات 

 النتيجة الرموز ت

 

 مواد الرسوب

  ناجح 11141 1

  ناجح 11111 2

  ناجح 11171 3

  ناجح 11146 4

  ناجح 11181 1

 )عبور( اللغة اإلنكليزية راسب 11716 1

  ناجح 11116 8

  ناجح 11172 7

  ناجح 11116 6

  ناجح 11171 11

  ناجح 11416 11

 استزراع أراضي راسب 11111 12

  ناجح 11127 13

  ناجح 11112 14

  ناجح 11711 11

 استزراع أراضي راسب 11113 11

  ناجح 11112 18

  ناجح 11111 17

  ناجح 11114 16

  ناجح 11141 21

  ناجح 18118 21

  ناجح 11114 22

  ناجح 11464 23

  ناجح 11117 24

  ناجح 11137 21



 نباتات عقاقير راسب 11111 21

  ناجح 11111 28

  ناجح 18811 27

  ناجح 11118 26

  ناجح 11111 31

  ناجح 11117 31

32 AG6 ناجح  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عن النتائج يمكن االتصال  رلالستفسا

 18117164111 رئيس القسم  18826131317 القسممقرر 

 


