
 علوم االغذيةالقسم:                                                                                              جامعة الموصل

 األولىالمرحلة:                                                                                                         كلية الزراعة والغابات 
 مواد الرسوب النتيجة النهائية الرموز ت

          ناجح 85471 1

          ناجح 85671 2

          ناجح 85678 3

          ناجح 85411 4

          ناجح 88888 5

          ناجح 85775 6

          ناجح 85777 7

          ناجح 85485 8

          ناجح 85777 9

          ناجح 85457 10

          ناجح 85455 11

لغة  راسب 88881 12
 8انكليزية

حقوق 
االنسان 

 والديمقراطية

التربية  8الحاسوب
 البدنية

رسم 
 هندسي

كيمياء  رياضيات
 عامة

مبادئ علم 
 البستنة

مبادئ اقتصاد 
 زراعي

          ناجح 85411 13

          ناجح 85451 14

          ناجح 85717 15

          ناجح 85451 16

كيمياء  رياضيات      راسب 85456 17
 عامة

  



          ناجح 85776 18

لغة  راسب 88881 19
 8انكليزية

حقوق 
االنسان 

 والديمقراطية

التربية  8الحاسوب
 البدنية

رسم 
 هندسي

كيمياء  رياضيات
 عامة

مبادئ علم 
 البستنة

اقتصاد مبادئ 
 زراعي

لغة  راسب 88884 20
 8انكليزية

حقوق 
االنسان 

 والديمقراطية

التربية  8الحاسوب
 البدنية

رسم 
 هندسي

كيمياء  رياضيات
 عامة

مبادئ علم 
 البستنة

مبادئ اقتصاد 
 زراعي

    رياضيات      راسب 85778 21

          ناجح 85674 22

          ناجح 85675 23

          ناجح 88887 24

          ناجح 88886 25

          ناجح 85671 26

          ناجح 85676 27

كيمياء  رياضيات      راسب 85415 28
 عامة

  

          ناجح 85771 29

          ناجح 88885 30

لغة  راسب 88881 31
 8انكليزية

حقوق 
االنسان 

 والديمقراطية

التربية  8الحاسوب
 البدنية

رسم 
 هندسي

كيمياء  رياضيات
 عامة

مبادئ علم 
 البستنة

مبادئ اقتصاد 
 زراعي

          ناجح 85414 32

          ناجح 85418 33

لغة  راسب 88887 34
 8انكليزية

حقوق 
االنسان 

 والديمقراطية

التربية  8الحاسوب
 البدنية

رسم 
 هندسي

كيمياء  رياضيات
 عامة

مبادئ علم 
 البستنة

مبادئ اقتصاد 
 زراعي

    رياضيات      راسب 85457 35

          ناجح 85417 36

          ناجح 85777 37

          ناجح 85771 38



 

 

 

 

 علوم االغذيةالقسم:                                                                                              جامعة الموصل

 الثانيةالمرحلة:                                                                                                         كلية الزراعة والغابات 

 النتيجة الرموز ت

 

 مواد الرسوب

تجاربتصميم وتحليل  مبادئ االرشاد الزراعي مبادئ البان مبادئ احياء مجهرية راسب 17671 1

 اللغة االنكلزية كيمياء عضوية  محاصيل صناعية 2تطبيقات في الحاسوب  

تصميم وتحليل تجارب مبادئ االرشاد الزراعي مبادئ البان مبادئ احياء مجهرية راسب 11111 2

 اللغة االنكلزية كيمياء عضوية  محاصيل صناعية 2تطبيقات في الحاسوب  

تصميم وتحليل تجارب مبادئ االرشاد الزراعي بادئ البانم مبادئ احياء مجهرية راسب 11951 3

 اللغة االنكلزية كيمياء عضوية  محاصيل صناعية 2تطبيقات في الحاسوب  

 تصميم وتحليل تجارب راسب 17194 4

 تصميم وتحليل تجارب راسب 17699 1

2تطبيقات في الحاسوب  تصميم وتحليل تجارب مبادئ االرشاد الزراعي مبادئ البان راسب 11653 6

 اللغة االنكلزية كيمياء عضوية  محاصيل صناعية 

  ناجح 17759 7

تصميم وتحليل تجارب مبادئ االرشاد الزراعي مبادئ البان مبادئ احياء مجهرية راسب 11652 8

 اللغة االنكلزية كيمياء عضوية  محاصيل صناعية 2تطبيقات في الحاسوب  

  ناجح 17753 9

  ناجح 11428 15

 

 

 

 

 

 



 

 

 علوم االغذيةالقسم:                                                                                              جامعة الموصل

 الثالثةالمرحلة:                                                                                                         كلية الزراعة والغابات 

 النتيجة الرموز ت

 

 مواد الرسوب

 تغذية انسان راسب 11954 1

  ناجح 16583 2

  ناجح 11738 3

  ناجح 16593 4

 تصنيع حبوب راسب 11951 1

 راسب ناجح 16595 6

 تصنيع حبوب كيمياء أغذية علم الحياة الجزيئي تغذية انسان راسب 11644 7

 تغذية انسان راسب 11111 8

 تصنيع حبوب راسب 16584 9

 تغذية انسان راسب 16517 15

  ناجح 16561 11

  ناجح 16574 12

  ناجح 11112 13

  ناجح 16577 14

  ناجح 16573 11

  ناجح 16561 16

 تصنيع حبوب راسب  16571 17

  ناجح 11737 18

 تغذية انسان راسب 16591 19

  تصنيع حبوب  كيمياء أغذية علم الحياة الجزيئي  تغذية انسان راسب 11723 25

 تصنيع حبوب  كيمياء أغذية علم الحياة الجزيئي  تغذية انسان راسب  11952 21

  ناجح 11733 22

  ناجح 11893 23



  ناجح 11736 24

  ناجح 16519 21

احياء   كيمياء أغذية تصنيع تمور وسكر  علم الحياة الجزيئي  تغذية انسان راسب 11895 26

 )محاصيل صناعية( عبور تصنيع حبوب أغذية

 تغذية انسان راسب 11953 27

تسويق  كيمياء أغذية تصنيع تمور وسكر  علم الحياة الجزيئي  تغذية انسان راسب 11113 28

 تصنيع حبوب احياء أغذية زراعي

 تغذية انسان راسب 16566 29

 تصنيع حبوب احياء أغذية  كيمياء أغذية علم الحياة الجزيئي تغذية انسان راسب 16582 35

 تصنيع حبوب احياء أغذية  كيمياء أغذية   تغذية انسان راسب 16567 31

  ناجح 16569 32

  ناجح 16562 33

 تغذية انسان راسب 16588 34

  ناجح 16594 31

  ناجح 16585 36

 تصنيع تمور وسكر تغذية انسان راسب 16575 37

  ناجح 16564 38

  ناجح 16572 39

  ناجح 11114 45

 تغذية انسان راسب 11183 41

  ناجح 16581 42

 حبوب تصنيع احياء أغذية  كيمياء أغذية علم الحياة الجزيئي  تغذية انسان راسب 17754 43

  ناجح 16568 44

 تصنيع حبوب احياء أغذية  تغذية انسان راسب 16579 41

 تغذية انسان راسب 11911 46

 تغذية انسان راسب 16978 47

  ناجح 11721 48

  ناجح 16592 49

 تصنيع حبوب كيمياء أغذية تغذية انسان راسب 11956 15

  ناجح 16587 11

 

 



 

 

 علوم االغذيةالقسم:                                                                                              جامعة الموصل

   الرابعة المرحلة:                                                                                                       كلية الزراعة والغابات 

 النتيجة الرموز ت

 

 مواد الرسوب

  ناجح 11943 1

 لحوم واسماك  1تقناتات حيوية   راسب 11968 2

  ناجح 17715 3

 1تقناتات حيوية  تحليل أغذية صناعة الجبن راسب 11969 4

  ناجح 11971 1

 لحوم واسماك  تحليل أغذية راسب 11963 6

  ناجح 11939 7

  ناجح 11974 8

  ناجح 11916 9

    1تصنيع أغذية  1تقناتات حيوية   عناية وخزن صناعة الجبن راسب 11111 15

 مشروع بحث تخرج الحلقات الدراسية لحوم واسماك

  ناجح 11918 11

لحوم  1تصنيع أغذية  1تقناتات حيوية  تحليل أغذية عناية وخزن صناعة الجبن راسب 11112 12

 تخرج مشروع بحث الحلقات الدراسية واسماك

  ناجح 11113 13

لحوم  1تصنيع أغذية  1تقناتات حيوية  تحليل أغذية عناية وخزن صناعة الجبن راسب 11114 14

 واسماك

الحلقات الدراسية  لحوم واسماك  1تصنيع أغذية  عناية وخزن صناعة الجبن راسب 11111 11

 مشروع بحث تخرج 

  ناجح 11116 16

  ناجح 11919 17

 لحوم واسماك راسب 11117 18

  ناجح 11961 19



  ناجح 11898 25

  ناجح 11965 21

  ناجح 11971 22

  ناجح 11911 23

  ناجح 11962 24

  ناجح 11944 21

 1تقناتات حيوية   راسب 16544 26

  ناجح 11946 27

 1تصنيع أغذية  1تقناتات حيوية  تحليل أغذيةصناعة جبن  راسب 11948 28

 تحليل أغذية راسب 11774 29

الحلقات  لحوم واسماك 1تصنيع أغذية  تحليل أغذية عناية وخزن صناعة الجبن راسب 11118 35

 مشروع بحث تخرج الدراسية

  ناجح 11973 31

  ناجح 11725 32

  ناجح 13917 33

  ناجح 11941 34

 1تقناتات حيوية  راسب 11949 31

  ناجح 11914 36

  ناجح 11975 37

لحوم واسماك 1تصنيع أغذية  1تقناتات حيوية  عناية وخزن صناعة الجبن راسب 11119 38

 مشروع بحث تخرج الحلقات الدراسية 

لحوم  1تصنيع أغذية  1تقناتات حيوية  تحليل أغذية عناية وخزن صناعة الجبن راسب 11115 39

 مشروع بحث تخرج الحلقات الدراسية واسماك

 لحوم واسماك 1تصنيع أغذية  1تقناتات حيوية  تحليل أغذيةصناعة جبن  راسب 16535 45

  لحوم واسماك  صناعة الجبن راسب 11966 41

  ناجح 11942 42

 تحليل أغذية  صناعة الجبن راسب 11912 43

 لحوم واسماك 1تصنيع أغذية  1تقناتات حيوية  تحليل أغذية راسب 11947 44

 

 عن النتائج يمكن االتصال  رلالستفسا

 57751613314 رئيس القسم  57752829567 مقرر القسم

 


