
 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

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

 القسم: اإلنتاج الحيواني        دكتوراهالمرحلة:            اسراء مبشر توفيقاسم الطالب:

 الدرجة المادة
 94 وراثة كمية 

 93 تحليل األنحدار
 89 انتاج دواجن

 98 تربية وتحسين دواجن
 72 لغة انكليزية

 94 حلقات  
 

 اللجنة االمتحانية:                                                        حةناجالنتيجة: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

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

 القسم: اإلنتاج الحيواني        دكتوراهالمرحلة: غدير عبد المنعم محمداسم الطالب:

 الدرجة المادة
 93 انتاج دواجن
 91 أيض غذائي

 94 غدد صم
 93 فسلجة دواجن

 67 لغة انكليزية
 93 حلقات

 

 اللجنة االمتحانية:                                  ةناجحالنتيجة:

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

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

 القسم: اإلنتاج الحيواني        دكتوراهالمرحلة:            وسيم خالد احمداسم الطالب:

 الدرجة المادة
 95 انتاج اغنام

 94 أيض غذائي
 95 غدد صم

 91 علم األنسجة
 70 لغة انكليزية 

 95 حلقات
 

 اللجنة االمتحانية:                                                           ناجح النتيجة: 

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



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

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

 اإلنتاج الحيوانيالمرحلة: ماجستير        القسم:            انوار حمدون ابراهيماسم الطالب:

 الدرجة المادة
 88 تصميم وتحليل تجارب

 86 انتاج دواجن 
 93 تغذية دواجن

 84 حلقات
 

 اللجنة االمتحانية:                                 ةناجحالنتيجة: 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

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

 اإلنتاج الحيوانيالمرحلة: ماجستير        القسم:            يونس عماد الدين محمداسم الطالب:

 الدرجة المادة
 81 2تغذية حيوان

 93 تصميم وتحليل تجارب
 93 انتاج ماشية لحوم

 92 انتاج أغنام
 64 لغة انكليزية

 92 حلقات دراسية
 

 اللجنة االمتحانية:                                    ناجحالنتيجة:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

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

 اإلنتاج الحيوانيالمرحلة: ماجستير        القسم:            يزن ايسر محموداسم الطالب:

 الدرجة المادة
 85 2تغذية حيوان

 90 تصميم وتحليل تجارب
 84 انتاج ماشية لحوم

 83 انتاج أغنام
 61 لغة انكليزية

 92 حلقات دراسية
 

 اللجنة االمتحانية:                                 ناجح النتيجة:  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

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

 اإلنتاج الحيوانيالمرحلة: ماجستير        القسم:            محمد طارق محسناسم الطالب:

 الدرجة المادة
 79 2تغذية حيوان

 84 تصميم وتحليل تجارب
 84 انتاج دواجن 
 92 تغذية دواجن
 بقرار  60 لغة انكليزية

 91 حلقات دراسية
 

 اللجنة االمتحانية:                                   ناجح النتيجة: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 والغابات / الدراسات العلياجامعة الموصل / كلية الزراعة 

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

 اإلنتاج الحيوانيالمرحلة: ماجستير        القسم:            مصطفى جمال كمالاسم الطالب:

 الدرجة المادة
 84 2تغذية حيوان

 88 تصميم وتحليل تجارب
 84 انتاج دواجن 

 96 دواجن تغذية
 83 لغة انكليزية

 91 حلقات دراسية
 

 اللجنة االمتحانية:                                 ناجحالنتيجة: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

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

 اإلنتاج الحيوانيالمرحلة: ماجستير        القسم:            مضر عادل محمداسم الطالب:

 الدرجة المادة
 85 2تغذية حيوان

 94 تصميم وتحليل تجارب
 85 انتاج دواجن 
 95 تغذية دواجن
 72 لغة انكليزية

 90 حلقات دراسية
 

 اللجنة االمتحانية:                                     ناجحالنتيجة: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

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

 اإلنتاج الحيوانيالمرحلة: ماجستير        القسم:            عبد المجيد خالد رشيداسم الطالب:

 الدرجة المادة
 86 2تغذية حيوان

 92 تصميم وتحليل تجارب
 89 انتاج ماشية لحوم

 68 انتاج أغنام
 62 لغة انكليزية

 90 حلقات دراسية
 

 اللجنة االمتحانية:                                ناجحالنتيجة:  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

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

 اإلنتاج الحيوانيالمرحلة: ماجستير        القسم:            محمد رافع ايوباسم الطالب:

 الدرجة المادة
 89 2تغذية حيوان

 91 تصميم وتحليل تجارب
 84 انتاج دواجن 
 95 تغذية دواجن
 73 لغة انكليزية

 89 حلقات دراسية
 

 اللجنة االمتحانية:                                        ناجحالنتيجة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 والغابات / الدراسات العلياجامعة الموصل / كلية الزراعة 

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

 اإلنتاج الحيوانيالمرحلة: ماجستير        القسم:            احمد خلف عبداسم الطالب:

 الدرجة المادة
 84 2تغذية حيوان

 93 تصميم وتحليل تجارب
 82 انتاج دواجن 

 91 دواجنتغذية 
 70 لغة انكليزية

 91 حلقات دراسية
 

 اللجنة االمتحانية:                                    ناجحالنتيجة: 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

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

 اإلنتاج الحيوانيالمرحلة: ماجستير        القسم:            محمد باسم عبد هللااسم الطالب:

 الدرجة المادة
 82 2تغذية حيوان

 95 تصميم وتحليل تجارب
 83 انتاج دواجن 
 84 تغذية دواجن
 70 لغة انكليزية

 84 دراسيةحلقات 
 

 اللجنة االمتحانية:                               ناجحالنتيجة: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

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

 اإلنتاج الحيوانيالمرحلة: ماجستير        القسم:            رسل عبد الرزاق محمداسم الطالب:

 الدرجة المادة
 85 2تغذية حيوان

 89 تصميم وتحليل تجارب
 84 انتاج دواجن 
 90 تغذية دواجن
 بقرار 60 لغة انكليزية

 90 حلقات دراسية
 

 اللجنة االمتحانية:                                       ناجحةالنتيجة: 

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

 


