
 علوم التربة والموارد المائية القسم:                                                                                              جامعة الموصل

 االولىالمرحلة:                                                                                                         كلية الزراعة والغابات 
 مواد الرسوب النتيجة النهائية الرموز ت

          ناجح 84571 1

          ناجح 84558 2

حقوق انسان  راسب 88888 3
 عامةوحريات 

لغة 
 8انكليزية

التربية  8الحاسوب
 البدنية

البستنة 
وهندسة 
 الحدائق

تكنلوجيا انتاج 
المحاصيل 

 الحقلية

كيمياء  رياضيات
 تحليلية

رسم 
 هندسي

          ناجح 84557 4

حقوق انسان  راسب 88881 5
 وحريات عامة

لغة 
 8انكليزية

التربية  8الحاسوب
 البدنية

البستنة 
وهندسة 
 الحدائق

تكنلوجيا انتاج 
المحاصيل 

 الحقلية

كيمياء  رياضيات
 تحليلية

رسم 
 هندسي

حقوق انسان  راسب 88881 6
 وحريات عامة

لغة 
 8انكليزية

التربية  8الحاسوب
 البدنية

البستنة 
وهندسة 
 الحدائق

تكنلوجيا انتاج 
المحاصيل 

 الحقلية

كيمياء  رياضيات
 تحليلية

رسم 
 هندسي

          ناجح 84555 7

حقوق انسان  راسب 88887 8
 وحريات عامة

لغة 
 8انكليزية

التربية  8الحاسوب
 البدنية

البستنة 
وهندسة 
 الحدائق

تكنلوجيا انتاج 
المحاصيل 

 الحقلية

كيمياء  رياضيات
 تحليلية

رسم 
 هندسي

حقوق انسان  راسب 88885 9
 وحريات عامة

لغة 
 8انكليزية

التربية  8الحاسوب
 البدنية

البستنة 
وهندسة 
 الحدائق

تكنلوجيا انتاج 
المحاصيل 

 الحقلية

كيمياء  رياضيات
 تحليلية

رسم 
 هندسي

          ناجح 84551 10

حقوق انسان  راسب 88881 11
 وحريات عامة

لغة 
 8انكليزية

التربية  8الحاسوب
 البدنية

البستنة 
وهندسة 

تكنلوجيا انتاج 
المحاصيل 

كيمياء  رياضيات
 تحليلية

رسم 
 هندسي



 الحقلية الحدائق

          ناجح 84511 12

حقوق انسان  راسب 88884 13
 وحريات عامة

لغة 
 8انكليزية

التربية  8الحاسوب
 البدنية

البستنة 
وهندسة 
 الحدائق

تكنلوجيا انتاج 
المحاصيل 

 الحقلية

كيمياء  رياضيات
 تحليلية

رسم 
 هندسي

حقوق انسان  راسب 88881 14
 وحريات عامة

لغة 
 8انكليزية

التربية  8الحاسوب
 البدنية

البستنة 
وهندسة 
 الحدائق

تكنلوجيا انتاج 
المحاصيل 

 الحقلية

كيمياء  رياضيات
 تحليلية

رسم 
 هندسي

          ناجح 84574 15

حقوق انسان  راسب 88881 16
 وحريات عامة

لغة 
 8انكليزية

التربية  8الحاسوب
 البدنية

البستنة 
وهندسة 
 الحدائق

تكنلوجيا انتاج 
المحاصيل 

 الحقلية

كيمياء  رياضيات
 تحليلية

رسم 
 هندسي

حقوق انسان  راسب 88811 17
 وحريات عامة

لغة 
 8انكليزية

التربية  8الحاسوب
 البدنية

البستنة 
وهندسة 
 الحدائق

تكنلوجيا انتاج 
المحاصيل 

 الحقلية

كيمياء  رياضيات
 تحليلية

رسم 
 هندسي

البستنة      راسب 84511 18
وهندسة 
 الحدائق

كيمياء  رياضيات 
 تحليلية

 

حقوق انسان  راسب 88818 19
 وحريات عامة

لغة 
 8انكليزية

التربية  8الحاسوب
 البدنية

البستنة 
وهندسة 
 الحدائق

تكنلوجيا انتاج 
المحاصيل 

 الحقلية

كيمياء  رياضيات
 تحليلية

رسم 
 هندسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 علوم التربة والموارد المائية القسم:                                                                                              جامعة الموصل

 الثانيةلمرحلة:   ا                                                                                                      كلية الزراعة والغابات 

 النتيجة الرموز ت

 

 مواد الرسوب

 اللغة العربية كيمياء حيوية مبادئ علم اإلحصاء مبادئ علم التربة راسب 10651 1

 كيمياء حيوية مبادئ علم اإلحصاء مبادئ علم التربة راسب 10405 2

التربة وانواء جويةبيئة  مبادئ علم اإلحصاء مبادئ علم التربة انتاج خضر راسب 11111 3

 2تطبيقات في الحاسوب  اللغة العربية كيمياء حيوية مبادئ احياء مجهرية 

بيئة التربة وانواء جوية مبادئ علم اإلحصاء مبادئ علم التربة انتاج خضر راسب 11112 4

 2تطبيقات في الحاسوب  اللغة العربية كيمياء حيوية مبادئ احياء مجهرية 

بيئة التربة وانواء جوية مبادئ علم اإلحصاء مبادئ علم التربة خضرانتاج  راسب 11113 0

 2تطبيقات في الحاسوب  اللغة العربية كيمياء حيوية مبادئ احياء مجهرية 

  ناجح 10921 6

 اللغة العربية كيمياء حيوية مبادئ علم اإلحصاء مبادئ علم التربة انتاج خضر راسب 10911 7

  ناجح 10421 1

بيئة التربة وانواء جوية مبادئ علم اإلحصاء مبادئ علم التربة انتاج خضر راسب 11114 9

 2تطبيقات في الحاسوب  اللغة العربية كيمياء حيوية مبادئ احياء مجهرية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 علوم التربة والموارد المائية القسم:                                                                                              جامعة الموصل

 الثالثةالمرحلة:                                                                                                         كلية الزراعة والغابات 

 النتيجة الرموز ت

 

 مواد الرسوب

 فيزياء التربة ري تصميم وتحليل تجارب والمياةتلوث التربة  كيمياء التربة راسب 10675 1

 ري  راسب 10717 2

 اللغة اإلنكليزية خصوبة التربة فيزياء التربة ري كيمياء التربة راسب 10716 3

  ناجح 10923 4

  ناجح 10616 0

  ناجح 10920 6

  ناجح 10719 7

اللغة  خصوبة التربة التربةفيزياء  ري تصميم وتحليل تجارب كيمياء التربة راسب 10111 1

 اإلنكليزية

 ري راسب  10409 9

 خصوبة التربة راسب 10922 15

  ناجح 10179 11

  ناجح 10931 12

 خصوبة التربة فيزياء التربة ري كيمياء التربة راسب  10171 13

 ري راسب  10177 14

  ناجح 10924 10

تصميم وتحليل تجارب المادة العضوية في التربة والمياةتلوث التربة  كيمياء التربة راسب 11111 16

 اللغة اإلنكليزية خصوبة التربة فيزياء التربة ري 

  ناجح 10391 17

 خصوبة التربة فيزياء التربة ري كيمياء التربة راسب 16631 11

وتحليل تجاربتصميم  المادة العضوية في التربة تلوث التربة والمياة كيمياء التربة راسب 11112 19

 اللغة اإلنكليزية خصوبة التربة فيزياء التربة ري 

 فيزياء التربة راسب 10932 25

  ناجح 10112 21

  ناجح 10935 22



 ري كيمياء التربة راسب 17671 23

  ناجح 10927 24

 ري خصوبة التربة كيمياء التربة راسب 10720 20

 خصوبة التربة راسب 10715 26

  ناجح 10929 27

 كيمياء الربة راسب 10919 21

 فيزياء التربة راسب 10933 29

 ري راسب 10921 35

  ناجح 10926 31

تصميم وتحليل تجارب المادة العضوية في التربة تلوث التربة والمياة كيمياء التربة راسب 11113 32

 اللغة اإلنكليزية خصوبة التربة فيزياء التربة ري 

 التربة ري خصوبة راسب 10427 33

 خصوبة التربة فيزياء التربة ري كيمياء التربة راسب 16616 34

  ناجح 10115 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 علوم التربة والموارد المائية القسم:                                                                                              جامعة الموصل

   الرابعةالمرحلة:                                                                                                       كلية الزراعة والغابات 

 النتيجة الرموز ت

 

 مواد الرسوب

 عالقة التربة بالماء والنبات مسح وتصنيف التربة راسب 16669 1

 فيزياء التربة )عبور( مسح وتصنيف التربة أنظمة الري تقنات راسب 16671 2

 صيانة التربة هيدرولوجي وموارد مائية راسب 16676 3

صيانة التربة هيدرولوجي وموارد مائية تقنات أنظمة الري احياء التربة المجهرية راسب 11111 4

 عالقة التربة بالماء والنبات مسح وتصنيف التربة 

  ناجح 11112 0

  ناجح 16613 6

 مسح وتصنيف التربة راسب 10713 7

  ناجح 16666 1

صيانة التربة هيدرولوجي وموارد مائية تقنات أنظمة الري احياء التربة المجهرية راسب  11113 9

مشروع بحث تخرج عالقة التربة بالماء والنبات مسح وتصنيف التربة 

 حلقات دراسية 

  ناجح 16679 15

 عالقة التربة بالماء والنبات مسح وتصنيف التربة صيانة التربة تقنات أنظمة الري راسب 16670 11

 مسح وتصنيف التربة راسب 16661 12

  ناجح 16611 13

  ناجح 16619 14

 مسح وتصنيف التربة تقنات أنظمة الري راسب 16674 10

  ناجح 11114 16

  ناجح 11110 17

صيانة التربة هيدرولوجي وموارد مائية تقنات أنظمة الري المجهريةاحياء التربة  راسب 11116 11

مشروع بحث تخرج عالقة التربة بالماء والنبات مسح وتصنيف التربة 

 حلقات دراسية 

 عالقة التربة بالماء والنبات راسب 16675 19

 تقنات أنظمة الري راسب 16667 25



  ناجح 11117 21

  ناجح 11111 22

 مسح وتصنيف التربة راسب  11119 23

  ناجح 11115 24

عالقة التربة بالماء والنبات مسح وتصنيف التربة صيانة التربة تقنات أنظمة الري راسب  11125 20

 ( عبورانتاج خضر فيزياء تربة) حلقات دراسية مشروع بحث تخرج 

 عالقة التربة بالماء والنبات راسب 11121 26

  ناجح 16677 27

 )فيزياء تربة عبور( تقنات أنظمة الري راسب 11122 21

  ناجح 16671 29

  ناجح 11123 35

 عالقة التربة بالماء والنبات مسح وتصنيف التربة احياء التربة المجهرية راسب 11124 31

  ناجح 16610 32

 هيدرولوجي وموارد مائية راسب 16617 33

صيانة التربة هيدرولوجي وموارد مائية تقنات أنظمة الري احياء التربة المجهرية راسب 16662 34

 عالقة التربة بالماء والنبات مسح وتصنيف التربة 

  ناجح 17617 30

 صيانة التربة راسب 11120 36

صيانة التربة هيدرولوجي وموارد مائية تقنات أنظمة الري احياء التربة المجهرية راسب 11126 37

مشروع بحث تخرج التربة بالماء والنبات عالقة مسح وتصنيف التربة 

 حلقات دراسية 

 مسح وتصنيف التربة راسب 11127 31

 

 

 

 

 

 عن النتائج يمكن االتصال  رلالستفسا

 57011012119 رئيس القسم  57751199099 مقرر القسم

 


