
 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2020/ 2019للعام الدراسي األمتحان اإللكتروني للفصل ) الربيعي ( نتائج 

 االقتصاد الزراعيالقسم:       ماجستيرالمرحلة:     معتز محمد صديقزهراء اسم الطالب: 

 الدرجة المادة
 91 اقتصاديات انتاج زراعي متقدم

 82 نظرية اقتصادية كلية متقدم
 87 اقتصاد قياسي متقدم

 76 تقييم مشاريع
 93 حاسبات
 87 حلقات

 اللجنة االمتحانية:                              ناجحةالنتيجة:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2020/ 2019 للعام الدراسي الربيعي (األمتحان اإللكتروني للفصل )  نتائج

 االقتصاد الزراعيالمرحلة: ماجستير                 القسم:           محمد حامد احمداسم الطالب: 

 الدرجة المادة
 96 اقتصاديات انتاج زراعي متقدم

 88 نظرية اقتصادية كلية متقدم
 94 اقتصاد قياسي متقدم

 80 تقييم مشاريع
 88 حاسبات
 89 حلقات

 

 اللجنة االمتحانية:                               ناجحالنتيجة:

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2020/ 2019للعام الدراسي  األمتحان اإللكتروني للفصل ) الربيعي ( نتائج

 االقتصاد الزراعيالمرحلة: ماجستير                 القسم:           خالد جمال شهاباسم الطالب: 

 الدرجة المادة
 95 اقتصاديات انتاج زراعي متقدم

 87 نظرية اقتصادية كلية متقدم
 92 اقتصاد قياسي متقدم

 77 تقييم مشاريع
 97 حاسبات
 86 حلقات

 

 اللجنة االمتحانية:                                     ناجحالنتيجة: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2020/ 2019للعام الدراسي  األمتحان اإللكتروني للفصل ) الربيعي ( نتائج

 الزراعياالقتصاد المرحلة: ماجستير                 القسم:           ايمان فيصل محمداسم الطالب: 

 الدرجة المادة
 96 اقتصاديات انتاج زراعي متقدم

 86 نظرية اقتصادية كلية متقدم
 93 اقتصاد قياسي متقدم

 88 تقييم مشاريع
 94 حاسبات
 89 حلقات

 

 اللجنة االمتحانية:                                 ناجحةالنتيجة:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 والغابات / الدراسات العلياجامعة الموصل / كلية الزراعة 

 2020/ 2019للعام الدراسي  األمتحان اإللكتروني للفصل ) الربيعي ( نتائج

 االقتصاد الزراعيالمرحلة: ماجستير                 القسم:           رغده نكتل حسناسم الطالب: 

 الدرجة المادة
 93 اقتصاديات انتاج زراعي متقدم

 86 متقدمنظرية اقتصادية كلية 
 91 اقتصاد قياسي متقدم

 83 تقييم مشاريع
 87 حاسبات
 83 حلقات

 

 اللجنة االمتحانية:                                                          ناجحةالنتيجة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2020/ 2019للعام الدراسي  للفصل ) الربيعي (األمتحان اإللكتروني  نتائج

 االقتصاد الزراعيالمرحلة: ماجستير                 القسم:           اماني امير شاكراسم الطالب: 

 الدرجة المادة
 93 اقتصاديات انتاج زراعي متقدم

 83 نظرية اقتصادية كلية متقدم
 85 اقتصاد قياسي متقدم

 79 تقييم مشاريع
 89 حاسبات
 87 حلقات

 

 اللجنة االمتحانية:                              ناجحةالنتيجة:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2020/ 2019للعام الدراسي  األمتحان اإللكتروني للفصل ) الربيعي ( نتائج

 االقتصاد الزراعيالمرحلة: ماجستير                 القسم:           مؤمن الزم يحيىاسم الطالب: 

 الدرجة المادة
 95 اقتصاديات انتاج زراعي متقدم

 86 نظرية اقتصادية كلية متقدم
 84 اقتصاد قياسي متقدم

 83 تقييم مشاريع
 86 حاسبات
 86 حلقات

 

 اللجنة االمتحانية:                              ناجحالنتيجة: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2020/ 2019للعام الدراسي  األمتحان اإللكتروني للفصل ) الربيعي ( نتائج

 االقتصاد الزراعيالمرحلة: ماجستير                 القسم:           مصطفى عماد حسناسم الطالب: 

 الدرجة المادة
 95 اقتصاديات انتاج زراعي متقدم

 85 نظرية اقتصادية كلية متقدم
 92 اقتصاد قياسي متقدم

 78 تقييم مشاريع
 87 حاسبات
 88 حلقات

 اللجنة االمتحانية:                                 ناجحالنتيجة:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الدراسات العلياجامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / 

 2020/ 2019للعام الدراسي  األمتحان اإللكتروني للفصل ) الربيعي ( نتائج

 االقتصاد الزراعيالمرحلة: ماجستير                 القسم:          محمد طالل محمد جهاداسم الطالب: 

 الدرجة المادة
 95 اقتصاديات انتاج زراعي متقدم

 85 نظرية اقتصادية كلية متقدم
 84 اقتصاد قياسي متقدم

 79 تقييم مشاريع
 90 حاسبات
 85 حلقات

 اللجنة االمتحانية:                            ناجح النتيجة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2020/ 2019للعام الدراسي األمتحان اإللكتروني للفصل ) الربيعي (نتائج 

 االقتصاد الزراعيالمرحلة: ماجستير                 القسم:           دينا فائز صالحاسم الطالب: 

 الدرجة المادة
 93 اقتصاديات انتاج زراعي متقدم

 86 نظرية اقتصادية كلية متقدم
 94 اقتصاد قياسي متقدم

 87 تقييم مشاريع
 90 حاسبات
 85 حلقات

 اللجنة االمتحانية:                         ناجحالنتيجة:  


