
 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2020-2019للعام الدراسي   ربيعيالفصل الاالمتحانات االلكترونية / نتائج 

 القسم: المحاصيل الحقلية        دكتوراهالمرحلة:            شيماء حسن يحيىاسم الطالب:

 الدرجة المادة
 90 نمو وتطور النبات

 87 علم البذور
 61 تحليل االنحدار

 90 المحاصيل الصناعية
 قرارب   60         لغة انكليزية

 85 حلقات دراسية
 

 اللجنة االمتحانية                                                              ناجحة النتيجة:

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2020-2019للعام الدراسي   ربيعيالفصل الاالمتحانات االلكترونية / نتائج 

 القسم: المحاصيل الحقلية        دكتوراهالمرحلة:            روكان كاطع عيسىاسم الطالب:

 الدرجة المادة
 83 نمو وتطور النبات

 80 البذورعلم 
 69 تحليل االنحدار

 93 المحاصيل الصناعية
 68 لغة انكليزية

 90 حلقات دراسية
 

 اللجنة االمتحانية                                                                     ناجحالنتيجة: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2020-2019للعام الدراسي   ربيعيالفصل الاالمتحانات االلكترونية / نتائج 

 القسم: المحاصيل الحقلية        دكتوراهالمرحلة:            ايمن طاهر محسناسم الطالب:

 الدرجة المادة
 90 نمو وتطور النبات

 81 علم البذور
 89 تحليل االنحدار

 88 المحاصيل الصناعية
 75 انكليزيةلغة 

 90 حلقات دراسية
 

 اللجنة االمتحانية                                                                     ناجحالنتيجة: 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2020-2019للعام الدراسي   ربيعيالفصل الاالمتحانات االلكترونية / نتائج 

 القسم: المحاصيل الحقلية        دكتوراهالمرحلة:            محي الدين موفق محي الديناسم الطالب:

 الدرجة المادة
 87 أدغال طفيلية
 81 بيئة محاصيل

 92 بيئة وتلوث كيمائي
 92 فسلجة مبيدات أدغال

 81 لغة انكليزية
 90 حلقات دراسية 

 

 اللجنة االمتحانية                                                                      ناجحالنتيجة: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2020-2019للعام الدراسي   ربيعيالفصل الاالمتحانات االلكترونية / نتائج 

 القسم: المحاصيل الحقلية        دكتوراهالمرحلة:            عبدالغفور عمر غياث الديناسم الطالب:

 الدرجة المادة
 88 أدغال طفيلية
 88 بيئة محاصيل

 92 بيئة وتلوث كيمائي
 91 فسلجة مبيدات أدغال

 64 لغة انكليزية
 90 حلقات دراسية 

 89 محاصيل )مقاصة(فسلجة 
 93 تربية محاصيل  )مقاصة (

 

 اللجنة االمتحانية                                                                      ناجحالنتيجة:

 

 

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



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2020-2019للعام الدراسي   ربيعيالفصل الاالمتحانات االلكترونية / نتائج 

 المحاصيل الحقليةالمرحلة: ماجستير        القسم:            سالم ذنون خليل      اسم الطالب:

 الدرجة المادة
 93 فسلجة محاصيل

 95 محاصيل بقول بذرية عذائية
 98 تربية محاصيل
 94 تكنولوجيا بذور

 77 لغة انكليزية
 90 حلقات دراسية

 

 اللجنة االمتحانية                                                                    ناجح النتيجة: 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2020-2019للعام الدراسي   ربيعيالفصل الاالمتحانات االلكترونية / نتائج 

 المحاصيل الحقليةالمرحلة: ماجستير        القسم:            سارة محمد علياسم الطالب:

 الدرجة المادة
 87  فسلجة محاصيل

 81 مكافحة ادغال متقدم
 86 تربية محاصيل
 85 علفانتاج محاصيل 

 42 لغة انكليزية 
 85 حلقات دراسية

 

 اللجنة االمتحانية                                                                مكملةالنتيجة: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العلياجامعة 

 2020-2019للعام الدراسي   ربيعيالفصل الاالمتحانات االلكترونية / نتائج 

 المحاصيل الحقليةالمرحلة: ماجستير        القسم:            احمد هاشم سالماسم الطالب:

 الدرجة المادة
 94 فسلجة محاصيل

 94 عذائيةمحاصيل بقول بذرية 
 97 تربية محاصيل
 93 تكنولوجيا بذور

 80 إنكليزيةلغة 
 90 حلقات دراسية

 

 اللجنة االمتحانية                                                                     ناجح النتيجة: 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 



 الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العلياجامعة 

 2020-2019للعام الدراسي   ربيعيالفصل الاالمتحانات االلكترونية / نتائج 

 المحاصيل الحقليةالمرحلة: ماجستير        القسم:            احمد إبراهيم حمداسم الطالب:

 الدرجة المادة
 77 فسلجة محاصيل 

 70 مكافحة ادغال متقدم
 89 تربية محاصيل

 83 انتاج محاصيل علف
 64 لغة انكليزية 

 85 حلقات دراسية
 

 اللجنة االمتحانية                                                                    ناجح النتيجة: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2020-2019للعام الدراسي   ربيعيالفصل الاالمتحانات االلكترونية / نتائج 

 المحاصيل الحقليةالمرحلة: ماجستير        القسم:            محمد جاسم محمد عبد هللااسم الطالب:

 الدرجة المادة
 78 فسلجة محاصيل

 80 محاصيل بقول بذرية عذائية
 93 تربية محاصيل
 87 تكنولوجيا بذور

 55 إنكليزيةلغة 
 85 حلقات دراسية

 

 اللجنة االمتحانية                                                                  مكملالنتيجة:   

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2020-2019للعام الدراسي   ربيعيالفصل الاالمتحانات االلكترونية / نتائج 

 المحاصيل الحقليةالمرحلة: ماجستير        القسم:            حسين احمد حسناسم الطالب:

 الدرجة المادة
 74 فسلجة محاصيل

 80 محاصيل بقول بذرية عذائية
 87 تربية محاصيل
 90 تكنولوجيا بذور

 60 إنكليزيةلغة 
 85 حلقات دراسية

 

 اللجنة االمتحانية                                                                    ناجحالنتيجة:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2020-2019للعام الدراسي   ربيعيالفصل الاالمتحانات االلكترونية / نتائج 

 المحاصيل الحقليةالمرحلة: ماجستير        القسم:            سعيد احمد غانم اسم الطالب:

 الدرجة المادة
 75 فسلجة محاصيل 

 70 مكافحة ادغال متقدم
 87 تربية محاصيل

 81 انتاج محاصيل علف
 قرارب  60             لغة انكليزية 

 80 حلقات دراسية
 

 اللجنة االمتحانية                                                                      ناجحالنتيجة: 

 

 

 

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


