
 البستنه وهندسة الحدائقالقسم:                                                                                              جامعة الموصل

 االولىالمرحلة:                                                                                                         كلية الزراعة والغابات 

 الرموز ت
 

النتيجة 
 النهائية

 مواد الرسوب

مبادئ الصناعات  1الحاسوب راسب 11111 1

 الغذائية

حقوق 

االنسان 

 والديمقراطية

كيمياء  

 عضوية

علم  رياضيات

 النبات

المساحة 

 المستوية

مكائن وآالت 
 زراعية

مبادئ الصناعات  1الحاسوب راسب 11112 2

 الغذائية

حقوق 

االنسان 

 والديمقراطية

لغة 

 عربية

كيمياء 

 عضوية

علم  رياضيات

 النبات

المساحة 

 المستوية

مكائن وآالت 
 زراعية

مبادئ الصناعات   راسب 209 3

 الغذائية

كيمياء   

 عضوية

علم  رياضيات

 النبات

المساحة 

 المستوية

مكائن وآالت 
 زراعية

مبادئ الصناعات   راسب 201 4

 الغذائية

       

مبادئ الصناعات  1الحاسوب راسب 11113 5

 الغذائية

حقوق 

االنسان 

 والديمقراطية

لغة 

 عربية

كيمياء 

 عضوية

علم  رياضيات

 النبات

المساحة 

 المستوية

مكائن وآالت 
 زراعية

مبادئ الصناعات  1الحاسوب راسب 11114 6

 الغذائية

حقوق 

االنسان 

 والديمقراطية

لغة 

 عربية

كيمياء 

 عضوية

علم  رياضيات

 النبات

المساحة 

 المستوية

مكائن وآالت 
 زراعية

المساحة         راسب 206 7

 المستوية

 

          ناجح 214 8

مبادئ الصناعات   راسب 219 9

 الغذائية

المساحة      

 المستوية

 

          ناجح 204 10

          ناجح 205 11

المساحة         راسب 216 12

 المستوية

 



مبادئ الصناعات   راسب 212 13

 الغذائية

حقوق 

االنسان 

 والديمقراطية

علم    

 النبات

المساحة 

 المستوية

 

مبادئ الصناعات  1الحاسوب راسب 11115 14

 الغذائية

حقوق 

االنسان 

 والديمقراطية

لغة 

 عربية

كيمياء 

 عضوية

علم  رياضيات

 النبات

المساحة 

 المستوية

مكائن وآالت 
 زراعية

علم        راسب 213 15

 النبات

  

          ناجح 199 16

    رياضيات      راسب 207 17

مبادئ الصناعات   راسب 200 18

 الغذائية

    رياضيات   

          ناجح 203 19

          ناجح 208 20

مبادئ الصناعات   راسب 220 21

 الغذائية

علم     

 النبات

المساحة 

 المستوية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 البستنه وهندسة الحدائقالقسم:                                                                                              جامعة الموصل

 الثانيةالمرحلة:                                                                                                         كلية الزراعة والغابات 

 النتيجة الرموز ت

 

 مواد الرسوب

تطبيقات في الحاسوب  بيئة نبات وراثة نبات تصميم حدائق مبادئ احياء مجهرية راسب 11111 1

 فسلجة نبات حشرات النباتات البستنية اللغة العربية 2

  ناجح ب/181 2

 فسلجة نبات حشرات النباتات البستنية اللغة العربية راسب 1171 3

  ناجح ب/171 4

  ناجح ب/112 5

  ناجح ب/183 7

  ناجح ب/151 1

  ناجح ب/188 8

 ناجح ب/118 1

 

 

 فسلجة نبات حشرات النباتات البستنية راسب 11112 11

  ناجح ب/218 11

 فسلجة نبات حشرات النباتات البستنية اللغة العربية تصميم حدائق راسب 11113 12

  ناجح 11114 13

 

 

 

 

 

 

 

 



 البستنه وهندسة الحدائقالقسم:                                                                                              جامعة الموصل

 الثالثةالمرحلة:                                                                                                         كلية الزراعة والغابات 

 النتيجة الرموز ت

 

 مواد الرسوب

 1نباتات زينة  تصميم وتحليل تجارب فاكهة نفظية راسب ب131 1

 ري وبزل  1نباتات زينة  تصميم وتحليل تجارب فاكهة نفظية راسب ب121 2

 1نباتات زينة  تصميم وتحليل تجارب فاكهة نفظية راسب  ب111 3

  ناجح ب81 4

 1نباتات زينة  تصميم وتحليل تجارب فاكهة نفظية راسب ب111 5

  ناجح 11 7

  ناجح 111 1

  ناجح ب11 8

  ناجح ب181 1

  ناجح 11111 11

  ناجح 81 11

  ناجح ب145 12

  ناجح 111 13

  ناجح ب117 14

 1فاكهة نفظية نباتات زينة  راسب ب113 15

  ناجح ب118 17

  ناجح ب141 11

  ناجح ب18 18

  ناجح ب118 11

  ناجح ب15 21

 ري وبزل 1نباتات زينة  تصميم وتحليل تجارب فاكهة نفظية راسب ب142 21

 فاكهة نفظية راسب 85 22

  ناجح 12 23

  ناجح ب151 24

 1نباتات زينة  تصميم وتحليل تجارب فاكهة نفظية راسب 131 25



  ناجح 88 27

  ناجح 14 21

انتاج  ري وبزل منظمات نمو 1نباتات زينة  تصميم وتحليل تجارب فاكهة نفظية راسب 11112 28

 اإلنكليزيةاللغة  3تطبيقات في الحاسوب  1خضر 

 1نباتات زينة  تصميم وتحليل تجارب راسب 11 21

 1نباتات زينة  تصميم وتحليل تجارب فاكهة نفظية راسب 84 31

  ناجح 87 31

  ناجح 114 32

  ناجح 141 33

  ناجح 111 34

  ناجح 117 35

 ري وبزل 1نباتات زينة  تصميم وتحليل تجارب فاكهة نفظية راسب 153 37

  ناجح 111 31

  ناجح 83 38

  ناجح 11113 31

  ناجح 81 41

انتاج  ري وبزل منظمات نمو 1نباتات زينة  تصميم وتحليل تجارب فاكهة نفظية راسب 11114 41

 اللغة االنكليزية 3تطبيقات في الحاسوب  1خضر 

  ناجح 11 42

 1نباتات زينة  تصميم وتحليل تجارب راسب 152 43

  ناجح 112 44

  ناجح 11115 45

 

 

 

 

 

 

 



 البستنه وهندسة الحدائقالقسم:                                                                                              جامعة الموصل

 الرابعة   المرحلة:                                                                                                      كلية الزراعة والغابات 

 النتيجة الرموز ت

 

 مواد الرسوب

  ناجح ب/71 1

  ناجح 11111 2

 زراعة محمية جنى وخزن الحاصالت البستنية هندسة الحدائق راسب  ب/131 3

  ناجح ب/154 4

  ناجح ب/114 5

  ناجح ب/211 7

  ناجح ب/75 1

 إدارة مزارع  زراعة محمية  هندسة الحدائق راسب ب/138 8

  ناجح ب/111 1

  ناجح ب/55 11

 إدارة مزارع فاكهة مستديمة  جنى وخزن الحاصالت البستنية راسب  ب/113 11

 إدارة مزارع زراعة محمية جنى وخزن الحاصالت البستنية راسب ب/113 12

  ناجح ب/73 13

  ناجح ب/137 14

 زراعة محمية راسب ب/135 15

  ناجح ب/51 17

  ناجح ب/13 11

فاكهة  انتاج بذور الخضراوات زراعة محمية جنى وخزن الحاصالت البستنية هندسة الحدائق راسب 11112 18

 مشروع بحث تخرج حلقات دراسية إدارة مزارع  مستديمة

 حلقات دراسية إدارة مزارع  زراعة محمية راسب ب/211 11

 إدارة مزارع فاكهة مستديمة زراعة محمية راسب  ب/184 21

  ناجح ب/11 21

  ناجح ب/77 22

  ناجح ب/18 23

 إدارة مزارع زراعة محمية جنى وخزن الحاصالت البستنية راسب ب/58 24



  ناجح ب/71 25

 زراعة محمية راسب 11113 27

 إدارة مزارع راسب ب/111 21

  ناجح ب/14 28

  ناجح 11114 21

 جنى وخزن الحاصالت البستنية راسب ب/141 31

 زراعة محمية راسب ب/111 31

  ناجح 11115 32

  ناجح ب/117 33

  ناجح ب/71 34

  ناجح ب/54 35

 زراعة محمية راسب ب/51 37

  ناجح ب/57 31

  ناجح ب/111 38

 زراعة محمية راسب 11117 31

  ناجح ب/74 41

  ناجح ب/71 41

  ناجح ب/45 42

 هندسة الحدائق إدارة مزارع راسب ب/115 43

إدارة مزارع  فاكهة مستديمة زراعة محمية جنى وخزن الحاصالت البستنية هندسة الحدائق راسب 11111 44

 مشروع بحث تخرج حلقات دراسية 

 

 

 

 

 

 عن النتائج يمكن االتصال  رلالستفسا

 11112145115 رئيس القسم  11111483215 مقرر القسم

 


