
 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2019/2020نتائج االمتحانات االلكترونية/ الفصل الربيعي  للعام الدراسي 

 القسم: وقاية النبات             دكتوراهالمرحلة:            احمد صالح عمر اسم الطالب:

 الدرجة دةماال
 90 سموم 

 88 تربية نحل 
 86 حشرات  فسلجة

 92 اكاروسات 
 75 اللغة اإلنكليزية 
 81 حلقات دراسية 

 

 اللجنة االمتحانية:                             ناحج  النتيجة:

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2019/2020نتائج االمتحانات االلكترونية/ الفصل الربيعي  للعام الدراسي 

 القسم: وقاية النبات             دكتوراهالمرحلة:            وضاح عبد الحميد ابراهيم اسم الطالب:

 الدرجة دةماال
 93 سموم

 92 طفيليات ومفترسات  
 83 فسلجة حشرات 

 80  االداره المتكاملة لالفات 
 84 اللغة اإلنكليزية 
 82 حلقات دراسية 

 

 اللجنة االمتحانية:                          ناحج النتيجة: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2019/2020نتائج االمتحانات االلكترونية/ الفصل الربيعي  للعام الدراسي 

 القسم: وقاية النبات             دكتوراهالمرحلة:            رياض فالحرنا  اسم الطالب:

 الدرجة دةماال
 87 سموم

 92 طفيليات ومفترسات  
 88 فسلجة حشرات

 74 ناقالت امراض نبات
 84 اللغة اإلنكليزية 
 76 حلقات دراسية 

 

 االمتحانية:اللجنة                                      ناجحة  النتيجة:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2019/2020يعي  للعام الدراسي نتائج االمتحانات االلكترونية/ الفصل الرب

 القسم: وقاية النبات             دكتوراهالمرحلة:            بان علي احمد اسم الطالب:

 الدرجة دةماال
 87 تصنيف فطرياتمورفولوجي و 

 87 فسلجة امراض نبات
 83 فطرية سموم
 87 امراض نبات ناقالت

 85 اللغة اإلنكليزية
 88 حلقات دراسية

 

 اللجنة االمتحانية:                               ناجحةالنتيجة: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2019/2020نتائج االمتحانات االلكترونية/ الفصل الربيعي  للعام الدراسي 

 القسم: وقاية النبات             دكتوراهالمرحلة:            هدى زهير نعمي  اسم الطالب:

 الدرجة دةماال
 87 تصنيف فطرياتمورفولوجي و 

 90 فسلجة امراض نبات
 87 امراض نبات ناقالت
 89 امراض نباتتقنات 

 71 اللغة اإلنكليزية
 80 حلقات دراسية

 

 اللجنة االمتحانية:                            ناجحة النتيجة: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا
 2019/2020الدراسي  نتائج االمتحانات االلكترونية/ الفصل الربيعي  للعام

 القسم: وقاية النبات             دكتوراهالمرحلة:               يوسف محمد احمد اسم الطالب:

 الدرجة دةماال
 83 تصنيف فطرياتمورفولوجي و 

 81 فسلجة امراض نبات
 86 امراض نبات ناقالت
 86 امراض نباتتقنات 

 70 اللغة اإلنكليزية
 83 حلقات دراسية

 

 اللجنة االمتحانية:                  ناجح النتيجة: 



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2019/2020نتائج االمتحانات االلكترونية/ الفصل الربيعي  للعام الدراسي 

 وقاية النباتالقسم:           المرحلة: ماجستير               روشن زياد محمد سليم اسم الطالب:

 الدرجة المادة
 84 متقدم  تصنيف حشرات

 80 متقدم  تربية نحل
 90 مبيدات متقدم

 93 بيئة حشرات متقدم
 71 اللغة اإلنكليزية
 86 حلقات دراسية

 

 :اللجنة االمتحانية                                ناحجة النتيجة: 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 



 الزراعة والغابات / الدراسات العلياجامعة الموصل / كلية 

 2019/2020نتائج االمتحانات االلكترونية/ الفصل الربيعي  للعام الدراسي 

 وقاية النباتالقسم:           المرحلة: ماجستير               دعاء عبد المناف احمد اسم الطالب:

 الدرجة المادة
 82 متقدم  تصنيف حشرات

 80 متقدم  تربية نحل
 89 مبيدات متقدم

 92 بيئة حشرات متقدم
 76 اللغة اإلنكليزية
 88 حلقات دراسية

 

 :اللجنة االمتحانية                                 ناجحةالنتيجة: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2019/2020للعام الدراسي نتائج االمتحانات االلكترونية/ الفصل الربيعي  

 وقاية النباتالقسم:           المرحلة: ماجستير               قاسم عبد القادر حسام اسم الطالب:

 الدرجة المادة
 81 متقدم  تصنيف حشرات

 83 متقدم  تربية نحل
 95 مبيدات متقدم

 96 بيئة حشرات متقدم
 74 اللغة اإلنكليزية
 85 حلقات دراسية

 

 :اللجنة االمتحانية                           ناحج النتيجة: 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2019/2020نتائج االمتحانات االلكترونية/ الفصل الربيعي  للعام الدراسي 

 وقاية النباتالقسم:           المرحلة: ماجستير                       احمد ثامر حمادي الطالب:اسم 

 الدرجة المادة
 87 متقدم  تصنيف حشرات

 80 متقدم  تربية نحل
 81 مبيدات متقدم

 92 بيئة حشرات متقدم
 81 اللغة اإلنكليزية
 84 حلقات دراسية

 

 :اللجنة االمتحانية                                ناجح النتيجة: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2019/2020نتائج االمتحانات االلكترونية/ الفصل الربيعي  للعام الدراسي 

 وقاية النباتالقسم:           المرحلة: ماجستير               رانصفرحان جاسم  اسم الطالب:

 الدرجة المادة
 62 امراض بذور

 66 فايروسات نبات متقدم
 70 امراض جذور

 57 ناقالت امراض نبات
 69 اللغة اإلنكليزية
 78 حلقات دراسية

 

 :اللجنة االمتحانية                             مكملالنتيجة: 

----------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2019/2020نتائج االمتحانات االلكترونية/ الفصل الربيعي  للعام الدراسي 

 وقاية النباتالقسم:           المرحلة: ماجستير               دينا محمد زهير اسم الطالب:

 الدرجة المادة
 64 امراض بذور

 75 فايروسات نبات متقدم
 87 امراض جذور

 76 ناقالت امراض نبات
 76 اللغة اإلنكليزية
 77 حلقات دراسية

 

 :اللجنة االمتحانية                           ناحجة النتيجة: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 والغابات / الدراسات العلياجامعة الموصل / كلية الزراعة 

 2019/2020نتائج االمتحانات االلكترونية/ الفصل الربيعي  للعام الدراسي 

 وقاية النباتالقسم:           المرحلة: ماجستير               احمد يونس خليل اسم الطالب:

 الدرجة المادة
 75 امراض بذور

 78 فايروسات نبات متقدم
 89 امراض جذور

 77 ناقالت امراض نبات
 بقرار 60 اللغة اإلنكليزية
 72 حلقات دراسية

 

 :اللجنة االمتحانية                             ناحج بقرارالنتيجة:  

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 



 العلياجامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات 

 2019/2020نتائج االمتحانات االلكترونية/ الفصل الربيعي  للعام الدراسي 

 وقاية النباتالقسم:           المرحلة: ماجستير               مازن بدري احمد اسم الطالب:

 الدرجة المادة
 61 امراض بذور

 74 فايروسات نبات متقدم
 78 امراض جذور

 77 ناقالت امراض نبات
 62 اللغة اإلنكليزية
 87 حلقات دراسية

 

 :اللجنة االمتحانية                                     ناحج النتيجة:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2019/2020نتائج االمتحانات االلكترونية/ الفصل الربيعي  للعام الدراسي 

 وقاية النباتالقسم:           المرحلة: ماجستير               عادل رحمة مخلص اسم الطالب:

 الدرجة المادة
 69 امراض بذور

 77 فايروسات نبات متقدم
 85 امراض جذور

 79 ناقالت امراض نبات
 63 اللغة اإلنكليزية
 77 حلقات دراسية

 

 :اللجنة االمتحانية                               ناحجة النتيجة: 

 

--------------------------------------------------- 


