
 الزراعي االرشادالقسم:                                                                                              جامعة الموصل

 االولىالمرحلة:                                                                                                         كلية الزراعة والغابات 
 مواد الرسوب النتيجة النهائية اسم الطالب ت

             ناجح 90671 1

   مبادئ علم التربة         راسب 90171 2

             ناجح 90671 3

حقوق  راسب 99999 4

 انسان

محاصيل حبوب  9حاسبات

 وبقول

علم االجتماع 

 الريفي

 عربيةلغة  مبادئ علم التربة

             ناجح 90679 5

             ناجح 90691 6

حقوق  راسب 90176 7

 انسان

محاصيل حبوب  9حاسبات

 وبقول

علم االجتماع 

 الريفي

 لغة عربية مبادئ علم التربة

حقوق  راسب 90707 8

 انسان

محاصيل حبوب  9حاسبات

 وبقول

علم االجتماع 

 الريفي

 لغة عربية مبادئ علم التربة

             ناجح 90690 9

             ناجح 90696 10

             ناجح 90671 11

حقوق  راسب 99997 12

 انسان

محاصيل حبوب  9حاسبات

 وبقول

علم االجتماع 

 الريفي

 لغة عربية مبادئ علم التربة

   مبادئ علم التربة     9حاسبات   راسب 90677 13

             ناجح 90677 14

             ناجح 90691 15

حقوق  راسب 90691 16

 انسان

محاصيل حبوب  9حاسبات

 وبقول

علم االجتماع 

 الريفي

 لغة عربية مبادئ علم التربة

             ناجح 90697 17



 

 

 

 

 

 

 

 االرشاد الزراعيالقسم:                                                                                              الموصلجامعة 

 الثانيةالمرحلة:                                                                                                         كلية الزراعة والغابات 

 النتيجة االسماء ت

 

 مواد الرسوب

  ناجح 97171 9

 تقنيات ري حديثة البانمبادئ  محاصيل صناعية  راسب 90706 7

            مبادئ البان محاصيل صناعية    علم النفس التربوي راسب 90171 1

 اللغة اإلنكليزية انتاج فاكهة 

 مبادئ البان محاصيل صناعية  راسب 90707 1

  ناجح 99097 7

محاصيل صناعية  خصوبة واسمدة التربة إحصاء اجتماعي علم النفس التربوي راسب 99999 6

 اللغة اإلنكليزية انتاج فاكهة تقنيات ري حديثة مبادئ البان 

  ناجح 97176 0

 تقنيات ري حديثة  خصوبة واسمدة التربة راسب  99997 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الزراعي االرشادالقسم:                                                                                              جامعة الموصل

 الثالثةالمرحلة:                                                                                                         كلية الزراعة والغابات 

 النتيجة االسماء ت

 

 مواد الرسوب

  ناجح 90111 9

  ناجح 90116 7

  ناجح 90107 1

  ناجح 90117 1

  ناجح 90117 7

  ناجح 90101 6

  ناجح 90117 0

  ناجح 90101 1

 اعالم وصحافة زراعية  طرق بحث اجتماعي راسب 90101 1

  ناجح 90119 97

اعالم وصحافة  ادغال وطرق مكافحتها طرق بحث اجتماعي ديناميكية جماعات قيادة ريفية راسب 90107 99

 )محاصيل صناعية( عبور 1تطبيقات في الحاسوب زراعية 

  ناجح 90101 97

اعالم وصحافة زراعية  ادغال وطرق مكافحتها طرق بحث اجتماعي ديناميكية جماعات قيادة ريفية اتصال راسب 99999 91

 1تطبيقات في الحاسوب  

  اعالم وصحافة زراعية  طرق بحث اجتماعي راسب 90111 91

  ناجح 90106 97

  ناجح 90100 96

 

 

 

 

 

 

 



 

 الزراعي االرشادالقسم:                                                                                              الموصلجامعة 

 الرابعةالمرحلة:                                                                                                         كلية الزراعة والغابات 

 النتيجة االسماء ت

 

 مواد الرسوب

  ناجح 96179 9

  ناجح 97767 7

  ناجح 96177 1

 خطيط وبرامج ارشاديةت راسب 97767 1

مناهج ارشاد زراعي تسويق زراعي اتدريب ارشادي بيئة ارشادية خطيط وبرامج ارشاديةت راسب 99999 7

 حلقة دراسية مشروع بحث تخرج 

 خطيط وبرامج ارشاديةت راسب 96171 6

  ناجح 97769 0

  ناجح 90177 1

  ناجح 99997 1

  ناجح 96177 97

 

 

 

 

 عن النتائج يمكن االتصال  رلالستفسا

 70090707106 رئيس القسم  70071117771 مقرر القسم

 


