
 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2019/2020نتائج االمتحانات االلكترونية/ الفصل الربيعي  للعام الدراسي 

 علوم االغذيةالقسم:                      دكتوراهالمرحلة:                    امين ويشياسر در اسم الطالب: 

 الدرجة المادة
 97 لبيدات أغذية 

 91 األغذية كاربوهيدرات
 85 مراقبة جودة

 78 انزيمات األغذية 
 86 حاسبات 

 96 حلقات دراسية 
 

 اللجنة االمتحانية:                              ناحج ة: النتيج

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 علوم االغذيةالقسم:                 دكتوراهالمرحلة:                    محمد يعقوب عطا هللااسم الطالب: 

 الدرجة المادة
 89 لبيدات أغذية 

 87 األغذية كاربوهيدرات
 85 سموم فطرية 

 77 انزيمات األغذية 
 88 حاسبات 

 91 حلقات دراسية 
 

 اللجنة االمتحانية:                                  ناحجالنتيجة: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2019/2020للعام الدراسي نتائج االمتحانات االلكترونية/ الفصل الربيعي  

 علوم االغذيةالقسم:                    دكتوراهالمرحلة:                      خليل طارق نوافاسم الطالب: 

 الدرجة المادة
 93 لبيدات أغذية 

 93 األغذية كاربوهيدرات
 91 مراقبة جودة

 85 انزيمات األغذية 
 91 حاسبات 

 96 حلقات دراسية 
 

 اللجنة االمتحانية:                           ناحج النتيجة: 

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

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2019/2020نتائج االمتحانات االلكترونية/ الفصل الربيعي  للعام الدراسي 

 علوم االغذيةالقسم:                   دكتوراهالمرحلة:                      سيف علي محمداسم الطالب: 

 الدرجة المادة
 89 2تصنيع البان 
 93 لبيدات البان

 88 احياء االلبان المجهرية
 81 البان انزيمات

 84 حاسبات 
 95 حلقات دراسية 

 

 اللجنة االمتحانية:                             ناحج النتيجة:



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2019/2020نتائج االمتحانات االلكترونية/ الفصل الربيعي  للعام الدراسي 

 علوم االغذيةالقسم:                ماجستيرالمرحلة:              شهد جاسم محمد اسم الطالب:     

 الدرجة المادة
 95 بادئات البان 
 96  1تصنيع البان 
 92 كيمياء البان 

 82 انزيمات 
 91 حاسبات 

 90 حلقات دراسية 
 

 اللجنة االمتحانية:                        ناحجة النتيجة:            

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

 

 

 

 

 

 

 



 الدراسات العليا جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات /

 2019/2020نتائج االمتحانات االلكترونية/ الفصل الربيعي  للعام الدراسي 

 القسم: علوم االغذية         المرحلة: ماجستير                 رجا عبد العزيز عبد الرزاقاسم الطالب:       

 الدرجة المادة
 91 بادئات البان 
 96 1تصنيع البان 
 90 كيمياء البان

 75 انزيمات 
 91 حاسبات 

 90 حلقات دراسية 
 

 اللجنة االمتحانية:                            ناحجة النتيجة:            

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2019/2020نتائج االمتحانات االلكترونية/ الفصل الربيعي  للعام الدراسي 

 القسم: علوم االغذية               المرحلة: ماجستير                 غفران علي حسناسم الطالب:      

 الدرجة المادة
 93 بادئات البان 
 96 1تصنيع البان 
 90 كيمياء البان

 81 انزيمات 
 89 حاسبات 

 91 حلقات دراسية 
 

 اللجنة االمتحانية:                          ناحجة النتيجة:           

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

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2019/2020نتائج االمتحانات االلكترونية/ الفصل الربيعي  للعام الدراسي 

 القسم: علوم االغذية          المرحلة: ماجستير                عبد الرزاق عبد الرحمن نبيلاسم الطالب:      

 الدرجة المادة
 93 بادئات البان 
 97 1تصنيع البان 
 91 كيمياء البان

 81 انزيمات 
 96 حاسبات 

 88 حلقات دراسية 
 

 االمتحانية:اللجنة                               ناحج  النتيجة:           

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2019/2020نتائج االمتحانات االلكترونية/ الفصل الربيعي  للعام الدراسي 

 القسم: علوم االغذية                المرحلة: ماجستير              عمر جاسم محمداسم الطالب:      

 الدرجة المادة
 92 بادئات البان 
 97 1تصنيع البان 
 91 كيمياء البان

 81 انزيمات 
 89 حاسبات 

 92 حلقات دراسية 
 

 اللجنة االمتحانية:                               ناحج  النتيجة:           

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

 

 

 

 

 

 

 



 كلية الزراعة والغابات / الدراسات العلياجامعة الموصل / 

 2019/2020نتائج االمتحانات االلكترونية/ الفصل الربيعي  للعام الدراسي 

 المرحلة: ماجستير         القسم: علوم االغذية           مينا مدحت عبد الوهاباسم الطالب:      

 الدرجة المادة
 90 تغذية انسان 
 86 1تصنيع أغذية 
 91 كيمياء أغذية 

 82 انزيمات 
 86 حاسبات 

 92 حلقات دراسية 
 

 اللجنة االمتحانية:                            ناحجة  النتيجة:           

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2019/2020الدراسي  نتائج االمتحانات االلكترونية/ الفصل الربيعي  للعام

 القسم: علوم االغذية            المرحلة: ماجستير                 حسون  قيصر جمالاسم الطالب:      

 الدرجة المادة
 بقرار  60 تغذية انسان 
 81 1تصنيع أغذية 
 91 كيمياء أغذية 

 68 انزيمات 
 76 حاسبات 

 90 حلقات دراسية 
 

 اللجنة االمتحانية:                      ناحج بقرارنتيجة: ال           

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

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2019/2020نتائج االمتحانات االلكترونية/ الفصل الربيعي  للعام الدراسي 

 القسم: علوم االغذية              المرحلة: ماجستير               علي محسن حمدياسم الطالب:      

 الدرجة المادة
 63 تغذية انسان 
 88 1تصنيع أغذية 
 92 كيمياء أغذية 

 65 انزيمات 
 90 حاسبات 

 95 حلقات دراسية 
 

 اللجنة االمتحانية:                        ناحج  النتيجة:            

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2019/2020نتائج االمتحانات االلكترونية/ الفصل الربيعي  للعام الدراسي 

 القسم: علوم االغذية           المرحلة: ماجستير                محمد امين ماجد حميداسم الطالب:      

 الدرجة المادة
 73 تغذية انسان 
 92 كيمياء أغذية 

 71 انزيمات 
 93 حلقات دراسية 

 

 اللجنة االمتحانية:                         ناحج   النتيجة:           

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 والغابات / الدراسات العلياجامعة الموصل / كلية الزراعة 

 2019/2020نتائج االمتحانات االلكترونية/ الفصل الربيعي  للعام الدراسي 

 القسم: علوم االغذية        المرحلة: ماجستير                  محمد سعود احمداسم الطالب:      

 الدرجة المادة
 70 تغذية انسان 
 86 1تصنيع أغذية 
 88 كيمياء أغذية 

 65 انزيمات 
 79 حاسبات 

 94 حلقات دراسية 
 

 اللجنة االمتحانية:                           ناحج النتيجة:             

 

 

 

 

 

 

 

 


