
 االقتصاد الزراعيالقسم:                                                                                              جامعة الموصل

 االولىالمرحلة:                                                                                                         كلية الزراعة والغابات 

 

 مواد الرسوب النتيجة النهائية اسم الطالب ت

  رسم هندسي      راسب 15275 1

مبادئ انتاج      راسب 17470 2
 حيواني

  رسم هندسي

تطبيقات في  راسب 11111 3
 الحاسوب

حقوق 
 انسان

رياضيات 
 عامة

مبادئ 
 محاصيل

مبادئ انتاج 
 حيواني

 1مبادئ اقتصاد هندسيرسم 

        ناجح 17649 4

        ناجح 17646 5

        ناجح 17543 6

تطبيقات في  راسب 11112 7
 الحاسوب

حقوق 
 انسان

رياضيات 
 عامة

مبادئ 
 محاصيل

مبادئ انتاج 
 حيواني

 1مبادئ اقتصاد رسم هندسي

        ناجح 15274 8

        ناجح 17645 9

تطبيقات في  راسب 17409 10
 الحاسوب

حقوق 
 انسان

رياضيات 
 عامة

مبادئ 
 محاصيل

مبادئ انتاج 
 حيواني

 1مبادئ اقتصاد رسم هندسي

        ناجح 17648 11

تطبيقات في  راسب 11113 12
 الحاسوب

حقوق 
 انسان

رياضيات 
 عامة

مبادئ 
 محاصيل

مبادئ انتاج 
 حيواني

 1مبادئ اقتصاد هندسيرسم 

  رسم هندسي      راسب 17542 13

تطبيقات في  راسب 17299 14
 الحاسوب

حقوق 
 انسان

رياضيات 
 عامة

مبادئ 
 محاصيل

مبادئ انتاج 
 حيواني

 1مبادئ اقتصاد رسم هندسي

  رسم هندسي      راسب 17647 15

  رسم هندسي      راسب 17644 16

        ناجح 17545 17
        ناجح 17469 18
 1مبادئ اقتصاد       راسب 17544 19



 

 

 

 

 

 

 

 

 االقتصاد الزراعيالقسم:                                                                                              الموصل

 الثانيةالمرحلة:                                                                                                         كلية الزراعة والغابات 

 النتيجة االسماء ت

 

 مواد الرسوب

  ناجح 14571 1

مبادئ علم التربة مبادئ صناعات غذائية مبادئ إحصاء 1نظرية اقتصادية جزئية  راسب 11111 2

 اللغة العربية 2تطبيقات في الحاسوب  خصوبة تربة واسمدة 

  ناجح 14421 3

مبادئ علم التربة مبادئ صناعات غذائية مبادئ إحصاء 1نظرية اقتصادية جزئية  راسب 11112 7

 اللغة العربية 2تطبيقات في الحاسوب  خصوبة تربة واسمدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 االقتصاد الزراعيالقسم:                                                                                              جامعة الموصل

 الثالثةالمرحلة:                                                                                                         كلية الزراعة والغابات 

 النتيجة االسماء ت

 

 مواد الرسوب

 اقتصاديات انتاج زراعي طرائق بحث تسويق زراعي تمويل وتسليف زراعي مبادئ محاسبة 1نظرية اقتصادية كلي  راسب 11111 1

  ناجح 14773 2

  ناجح 14371 3

  ناجح 14711 7

  ناجح 14243 5

  ناجح 14777 6

  ناجح 14247 4

  ناجح 14712 7

  ناجح 14241 1

 تسويق زراعي راسب 11112 17

  ناجح 14771 11

  ناجح 14317 12

  ناجح 14777 13

  ناجح 14316 17

  ناجح 11113 15

  ناجح 14311 16

 اقتصاديات انتاج زراعي طرائق بحث تسويق زراعي تمويل وتسليف زراعي مبادئ محاسبة 1نظرية اقتصادية كلي  راسب 11117 14

  ناجح 14313 17

  ناجح 14315 11

  ناجح 14772 27

  ناجح 14774 21

  ناجح 14261 22

  ناجح 14377 23

  ناجح 14317 27

 



 االقتصاد الزراعيالقسم:                                                                                              الموصلجامعة 

 الرابعةالمرحلة:                                                                                                         كلية الزراعة والغابات 

 النتيجة االسماء ت

 

 مواد الرسوب

 اقتصاديات موارد طبيعية    سياسة زراعية  1تقويم مشاريع زراعية  راسب 14775 1

  ناجح 14717 2

 اقتصاديات موارد طبيعية راسب 14375 3

  1تقويم مشاريع زراعية  راسب 14242 7

  ناجح 14317 5

  ناجح 14373 6

 سياسة زراعية راسب 14247 4

  ناجح 14376 7

  ناجح 14776 1

  ناجح 11111 17

  ناجح 11112 11

  ناجح 14377 12

  ناجح 14372 13

  ناجح 14371 17

  ناجح 14777 15

16    

 

 

 

 

 عن النتائج يمكن االتصال  رلالستفسا

 74471473262 رئيس القسم  74572774747 مقرر القسم

 


