
 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2019/2020للعام الدراسي  االلكترونية/ الفصل الربيعي متحانات الائج انت

 علوم التربة والموارد المائيةالمرحلة: دبلوم               القسم:          ايمن خالد داؤداسم الطالب: 

 الدرجة المادة
 83 تغذية ورقية

 89 استصالح األراضي
 87 التربة العضوية مادة 

 85 تحليل تربة وماء ونبات
 86 حاسبات

 88 حلقات دراسية
 

 اللجنة االمتحانية:                            ناحج النتيجة:    

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2019/2020للعام الدراسي  االلكترونية/ الفصل الربيعي متحانات الائج انت

 علوم التربة والموارد المائيةالمرحلة: دبلوم        القسم:        ابتهال محمد رشيداسم الطالب: 

 الدرجة المادة
 85 تغذية ورقية

 86 استصالح األراضي
 90 التربة العضوية  مادة

 86 تحليل تربة وماء ونبات
 91 حاسبات

 85 حلقات دراسية
 

 اللجنة االمتحانية:                             ناحجة   النتيجة:

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2019/2020للعام الدراسي  االلكترونية/ الفصل الربيعي متحانات الائج انت

 علوم التربة والموارد المائيةالمرحلة: دبلوم        القسم:        غيث محمد يحيىاسم الطالب: 

 الدرجة المادة
 82 تغذية ورقية

 88 استصالح األراضي
 93 التربة العضوية  مادة

 85 تحليل تربة وماء ونبات
 93 حاسبات

 82 حلقات دراسية
 

 اللجنة االمتحانية:                                  ناحجالنتيجة:  

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

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2019/2020للعام الدراسي  االلكترونية/ الفصل الربيعي متحانات الائج انت

 علوم التربة والموارد المائيةالمرحلة: دبلوم        القسم:        رسل نبيل حازماسم الطالب: 

 الدرجة المادة
 83 تغذية ورقية

 90 استصالح األراضي
 88 التربة العضوية  مادة

 87 تحليل تربة وماء ونبات
 84 حاسبات

 84 حلقات دراسية
 

 اللجنة االمتحانية:                              ناحجة    النتيجة:

 

 

 

 

 

 

 

 



 الزراعة والغابات / الدراسات العلياجامعة الموصل / كلية 

 2019/2020للعام الدراسي  االلكترونية/ الفصل الربيعي متحانات الائج انت

 علوم التربة والموارد المائيةالمرحلة: دبلوم        القسم:        عبد الفتاح حماده عبد هللااسم الطالب: 

 الدرجة المادة
 83 تغذية ورقية

 84 استصالح األراضي
 94 مادة التربة العضوية 

 85 تحليل تربة وماء ونبات
 86 حاسبات

 82 حلقات دراسية
 

 اللجنة االمتحانية:                                   ناحج النتيجة: 

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

 

 

 

 

 

 

 



 الدراسات العلياجامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / 

 2019/2020للعام الدراسي  االلكترونية/ الفصل الربيعي متحانات الائج انت

 علوم التربة والموارد المائيةالمرحلة: دبلوم        القسم:        شهد فارس يونساسم الطالب: 

 الدرجة المادة
 80 تغذية ورقية

 89 استصالح األراضي
 84 التربة العضوية  مادة

 86 تربة وماء ونبات تحليل
 83 حاسبات

 86 حلقات دراسية
 

 اللجنة االمتحانية:                                 ناحجة النتيجة:  

 



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2019/2020نتائج االمتحانات االلكترونية/ الفصل الربيعي  للعام الدراسي 
 علوم التربة والموارد المائيةالقسم:         ماجستيرالمرحلة:             ياسر راكان عزيز اسم الطالب:

 الدرجة المادة
 88 متقدمفيزياء التربة 

 88 تحسس نائي متقدم
 87 احياء مجهرية الترية

 85 تسميد حيوي 
 94 حاسبات

 86 حلقات دراسية
 

 اللجنة االمتحانية:                                   ناحج  النتيجة:

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 الزراعة والغابات / الدراسات العلياجامعة الموصل / كلية 

 2019/2020نتائج االمتحانات االلكترونية/ الفصل الربيعي  للعام الدراسي 
 علوم التربة والموارد المائيةالقسم:     ماجستيرالمرحلة:            أسامة سمير عزيز اسم الطالب:

 الدرجة المادة
 91 فيزياء التربة متقدم
 83 تحسس نائي متقدم

 88 احياء مجهرية الترية
 86 تسميد حيوي 

 88 حاسبات
 86 حلقات دراسية

 

 اللجنة االمتحانية:                                ناحج  النتيجة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2019/2020الدراسي  نتائج االمتحانات االلكترونية/ الفصل الربيعي  للعام
 علوم التربة والموارد المائيةالقسم:     ماجستيرالمرحلة:             احمد عمر محمود اسم الطالب:

 الدرجة المادة
 81 فيزياء التربة متقدم
 90 تحسس نائي متقدم

 83 احياء مجهرية الترية
 85 تسميد حيوي 

 87 حاسبات
 85 حلقات دراسية

 

 اللجنة االمتحانية:                             ناحج   النتيجة:

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2019/2020نتائج االمتحانات االلكترونية/ الفصل الربيعي  للعام الدراسي 
 علوم التربة والموارد المائيةالقسم:     ماجستيرالمرحلة:            غزوان غانم محمد اسم الطالب:

 الدرجة المادة
 85 فيزياء التربة متقدم
 79 تحسس نائي متقدم

 88 احياء مجهرية الترية
 83 تسميد حيوي 

 89 حاسبات
 84 حلقات دراسية

 

 االمتحانية:اللجنة                         ناحج  النتيجة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2019/2020نتائج االمتحانات االلكترونية/ الفصل الربيعي  للعام الدراسي 
 علوم التربة والموارد المائيةالقسم:     ماجستيرالمرحلة:             شيماء غانم داؤد اسم الطالب:

 الدرجة المادة
 89 فيزياء التربة متقدم
 89 تحسس نائي متقدم

 84 احياء مجهرية الترية
 80 تسميد حيوي 

 88 حاسبات
 86 حلقات دراسية

 

 اللجنة االمتحانية:                                ناحجة  النتيجة:

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العلياجامعة 

 2019/2020نتائج االمتحانات االلكترونية/ الفصل الربيعي  للعام الدراسي 
 علوم التربة والموارد المائيةالقسم:     ماجستيرالمرحلة:            داؤد سالم فتح هللا اسم الطالب:

 الدرجة المادة
 88 فيزياء التربة متقدم
 80 تحسس نائي متقدم

 81 احياء مجهرية الترية
 85 تسميد حيوي 

 79 حاسبات
 86 حلقات دراسية

 

 اللجنة االمتحانية:                             ناحج   النتيجة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2019/2020الربيعي  للعام الدراسي نتائج االمتحانات االلكترونية/ الفصل 
 علوم التربة والموارد المائيةالقسم:     ماجستيرالمرحلة:             : دلباك دلشاد حسيناسم الطالب

 الدرجة المادة
 87 فيزياء التربة متقدم
 87 تحسس نائي متقدم

 86 احياء مجهرية الترية
 85 تسميد حيوي 

 91 حاسبات
 85 حلقات دراسية

 

 اللجنة االمتحانية:                                ناحجة  النتيجة:

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2019/2020الدراسي  نتائج االمتحانات االلكترونية/ الفصل الربيعي  للعام
 علوم التربة والموارد المائيةالقسم:     ماجستيرالمرحلة:            صفا محمد صالح اسم الطالب:

 الدرجة المادة
 88 فيزياء التربة متقدم
 87 تحسس نائي متقدم

 84 احياء مجهرية الترية
 84 تسميد حيوي 

 89 حاسبات
 87 حلقات دراسية

 

 اللجنة االمتحانية:                             ناحجة  النتيجة:



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2019/2020نتائج االمتحانات االلكترونية/ الفصل الربيعي  للعام الدراسي 

 القسم: علوم التربة والموارد المائية        دكتوراهالمرحلة:           وعد احمد عطية اسم الطالب:

 الدرجة المادة
 87 2واسمدة  خصوبة التربة
 GIS 84 يةنظم معلومات

 87 تقنات مسح التربة
 83 إدارة تربة
 89 حاسبات 

 89 حلقات دراسية 
 

 اللجنة االمتحانية:                            ناجح  النتيجة:

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 والغابات / الدراسات العلياجامعة الموصل / كلية الزراعة 

 2019/2020نتائج االمتحانات االلكترونية/ الفصل الربيعي  للعام الدراسي 

 القسم: علوم التربة والموارد المائية        دكتوراهالمرحلة:           قارمان قادر مولود اسم الطالب:

 الدرجة المادة
 88 2واسمدة  خصوبة التربة

 81 كيمياء بيئية لألراضي
 82 األراضيملوحة واستصالح 

 77 الفيزيائية التربة كيمياء
 81 حاسبات

 88 حلقات دراسية
 

 اللجنة االمتحانية:                             ناحج   النتيجة:

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2019/2020الربيعي  للعام الدراسي نتائج االمتحانات االلكترونية/ الفصل 

 القسم: علوم التربة والموارد المائية        دكتوراهالمرحلة:           رؤى نوفل نافع اسم الطالب:

 الدرجة المادة
 89 2واسمدة  خصوبة التربة

 72 كيمياء بيئية لألراضي
 87 األراضيملوحة واستصالح 

 71 الفيزيائية التربة كيمياء
 91 حاسبات

 87 حلقات دراسية
 

 اللجنة االمتحانية:                          ناحجة  النتيجة:

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 القسم: علوم التربة والموارد المائية        دكتوراهالمرحلة:  احسان علي طه          اسم الطالب:

 الدرجة المادة
 85 فيزياء التربة

 84 2واسمدة  خصوبة التربة
 73 كيمياء بيئية لألراضي

 82 األراضيملوحة واستصالح 
 76 الفيزيائية التربة كيمياء

 74 احياء مجهرية الترية
 86 حاسبات

 89 حلقات دراسية
 

 اللجنة االمتحانية:                             ناحج النتيجة: 


