
 وقاية النباتالقسم:                                                                                              جامعة الموصل

  االولىالمرحلة:                                                                                                       كلية الزراعة والغابات 

 مواد الرسوب النتيجة النهائية اسم الطالب ت

تربية  راسب 11111 1

 بدنية

كيمياء  رياضيات

 عامة

 مبادئ اإلنتاج الحيواني 1مبادئ حشرات محاصيل حقلية

       ناجح 18571 2

تربية  راسب 11111 3

 بدنية

كيمياء  رياضيات

 عامة

 مبادئ اإلنتاج الحيواني 1حشراتمبادئ  محاصيل حقلية

كيمياء    راسب 18577 4

 عامة

   محاصيل حقلية

تربية  راسب 11111 5

 بدنية

كيمياء  رياضيات

 عامة

 مبادئ اإلنتاج الحيواني 1مبادئ حشرات محاصيل حقلية

       ناجح 18111 6

       ناجح 18115 7

       ناجح 18111 8

تربية  راسب 18471 9

 بدنية

   محاصيل حقلية  

تربية  راسب 11114 10

 بدنية

كيمياء  رياضيات

 عامة

 مبادئ اإلنتاج الحيواني 1مبادئ حشرات محاصيل حقلية

تربية  راسب 11115 11

 بدنية

كيمياء  رياضيات

 عامة

 مبادئ اإلنتاج الحيواني 1مبادئ حشرات محاصيل حقلية

     رياضيات  راسب 18581 12



تربية  راسب 11111 13

 بدنية

كيمياء  رياضيات

 عامة

 مبادئ اإلنتاج الحيواني 1مبادئ حشرات محاصيل حقلية

تربية  راسب 11111 14

 بدنية

كيمياء  رياضيات

 عامة

 مبادئ اإلنتاج الحيواني 1مبادئ حشرات محاصيل حقلية

  1مبادئ حشرات محاصيل حقلية    راسب 18111 15

تربية  راسب 11118 16

 بدنية

كيمياء  رياضيات

 عامة

 مبادئ اإلنتاج الحيواني 1مبادئ حشرات محاصيل حقلية

       ناجح 18117 17

تربية  راسب 11117 18

 بدنية

كيمياء  رياضيات

 عامة

 مبادئ اإلنتاج الحيواني 1مبادئ حشرات محاصيل حقلية

تربية  راسب 11117 19

 بدنية

كيمياء  رياضيات

 عامة

 مبادئ اإلنتاج الحيواني 1مبادئ حشرات محاصيل حقلية

   محاصيل حقلية    راسب 15117 20

  1مبادئ حشرات محاصيل حقلية    راسب 18111 21

تربية  راسب 11111 22

 بدنية

كيمياء  رياضيات

 عامة

 مبادئ اإلنتاج الحيواني 1مبادئ حشرات محاصيل حقلية

   محاصيل حقلية    راسب 15181 23

تربية  راسب 11111 24

 بدنية

كيمياء  رياضيات

 عامة

 مبادئ اإلنتاج الحيواني 1مبادئ حشرات محاصيل حقلية

تربية  راسب 25

 بدنية

كيمياء  رياضيات

 عامة

 مبادئ اإلنتاج الحيواني 1مبادئ حشرات محاصيل حقلية

       ناجح 11111 26

       ناجح 18111 27

كيمياء  رياضيات  راسب 18578 28

 عامة

  1مبادئ حشرات محاصيل حقلية

       ناجح 18111 29

 

 



 

 

 

 وقاية النباتالقسم:                                                                                              جامعة الموصل

  الثانيةالمرحلة:                                                                                                       كلية الزراعة والغابات 

 النتيجة االسماء ت

 

 مواد الرسوب

 فسلجة نبات راسب 15443 1

  ناجح 15444 1

  ناجح 15448 1

  ناجح 11111 4

فسلجة نبات إحصاء  مبادئ ارشاد مبادئ احياء مجهرية انتاج حيواني ئمباد راسب 15449 5

 اللغة اإلنكليزية مكائن ومعدات مكافحة تصنيف نبات 

 فسلجة نبات انتاج حيواني ئمباد راسب 15445 1

 مبادئ ارشاد راسب 17424 8

 فسلجة نبات مبادئ ارشاد راسب 15446 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وقاية النباتالقسم:                                                                                              جامعة الموصل

 الثالثةالمرحلة:                                                                                                         كلية الزراعة والغابات 

 النتيجة االسماء ت

 

 مواد الرسوب

 فسلجة حشرات  راسب 17513 1

  ناجح 17507 1

  ناجح 17418 1

  ناجح 17502 4

 فسلجة حشرات بيئة ومناخ وراثة  تصميم وتحليل تجارب 1فطريات  راسب 17497 5

  ناجح 17426 1

  ناجح 17494 8

 فسلجة حشرات وراثة تصميم وتحليل تجارب راسب 15555 7

  ناجح 17509 7

  ناجح 15407 11

  ناجح 17447 11

 فسلجة حشرات بيئة ومناخ وراثة كيمياء حيوية راسب 17503 11

 فسلجة حشرات بيئة ومناخ تصميم وتحليل تجارب 1فطريات  راسب 17500 11

 بيئة ومناخ وراثة تصميم وتحليل تجارب 1فطريات  راسب 16821 14

 تصميم وتحليل تجارب راسب 17508 15

  ناجح 17498 11

  ناجح 17514 18

 تصميم وتحليل تجارب راسب 17511 17

  ناجح 17499 17

 وراثة راسب 17462 11

  ناجح 17463 11

 فسلجة حشرات وراثة كيمياء حيوية راسب 17493 11

 كيمياء حيوية تصميم وتحليل تجارب راسب 17423 11

  ناجح 17495 14

 تصميم وتحليل تجارب راسب 17489 15



  ناجح 17473 11

 فسلجة حشرات راسب 17504 18

 تصميم وتحليل تجارب راسب 17490 17

  ناجح 17496 17

  ناجح 17425 11

  وراثة تصميم وتحليل تجارب 1فطريات  راسب 17427 11

 بيئة ومناخ وراثة تصميم وتحليل تجارب راسب 17415 11

 كيمياء حيوية تصميم وتحليل تجارب 1فطريات  راسب 17506 11

 فسلجة بيئة ومناخ وراثة كيمياء حيوية تصميم وتحليل تجارب 1فطريات  راسب 11111 14

 1تطبيقات في الحاسوب   حشرات

 كيمياء حيوية تصميم وتحليل تجارب راسب 17412 15

 تصميم وتحليل تجارب راسب 17510 11

 وراثة تصميم وتحليل تجارب راسب 17465 18

 فسلجة حشرات  راسب 17516 17

  ناجح 16852 17

  ناجح 17512 41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وقاية النباتالقسم:                                                                                              جامعة الموصل

 المرحلة:                                                                                                         كلية الزراعة والغابات 

 النتيجة االسماء ت

 

 مواد الرسوب

 مبيدات مقاومة حيوية راسب 17461 1

 امراض خضر وزرعة محمية امراض محاصيل راسب 17420 1

  ناجح 17449 1

  ناجح 17448 4

  ناجح 17421 5

  ناجح 15646 1

  ناجح 16824 8

  ناجح 17413 7

  ناجح 17429 7

  ناجح 17431 11

  ناجح 17439 11

  ناجح 17515 11

  ناجح 17437 11

  ناجح 17422 14

 مبيدات راسب 17414 15

  ناجح 17450 11

  ناجح 17492 18

  ناجح 15687 17

  ناجح 16884 17

  ناجح 17464 11

  ناجح 17505 11

 امراض خضر وزرعة محمية راسب 17518 11

امراض خضر وزرعة  امراض محاصيل بيئة حشرات افات مخازن مقاومة حيوية راسب  11

 مشروع بحث تخرج مبيدات محمية

  ناجح 17517 14



  ناجح 17297 15

  ناجح 17694 11

  ناجح 17419 18

  ناجح 17441 17

  ناجح 15448 17

  ناجح 15582 11

  ناجح 17298 11

 مبيدات امراض خضر وزرعة محمية امراض محاصيل مقاومة حيوية راسب 17460 11

  ناجح 17436 11

امراض خضر وزرعة  امراض محاصيل بيئة حشرات افات مخازن مقاومة حيوية راسب  14

 مشروع بحث تخرج مبيدات محمية

  ناجح 17440 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 على عن النتائج يمكن االتصال  رلالستفسا

 18811118111 رئيس القسم  18811711111 مقرر القسم

 


