
 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2019/2020نتائج االمتحانات االلكترونية/ الفصل الربيعي  للعام الدراسي 
 البستنة وهندسة الحدائقالقسم:                دبلوم المرحلة:             زينب قتيبة رؤوفاسم الطالب: 

 الدرجة المادة
 91 انتاج نباتات الزينة تتقانا

 87 مشاتل واكثار نبات
 94 أساس انتاج خضراوات

 47 اللغة اإلنكليزية
 90 حلقات دراسية

 

 اللجنة االمتحانية:                                  مكملة  النتيجة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2019/2020نتائج االمتحانات االلكترونية/ الفصل الربيعي  للعام الدراسي 
 المرحلة: دبلوم                القسم: البستنة وهندسة الحدائق            منار غانم شيتاسم الطالب: 

 الدرجة المادة
 79 انتاج نباتات الزينة تتقانا

 88 مشاتل واكثار نبات
 94 أساس انتاج خضراوات

 بقرار  60 اللغة اإلنكليزية
 90 حلقات دراسية

 

اللجنة االمتحانية                                 ناجحة بقرارلنتيجة: ا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2019/2020نتائج االمتحانات االلكترونية/ الفصل الربيعي  للعام الدراسي 
 المرحلة: دبلوم                القسم: البستنة وهندسة الحدائق            محمود هاشم احمداسم الطالب: 

 الدرجة المادة
 77 انتاج نباتات الزينة تتقانا

 82 مشاتل واكثار نبات
 92 أساس انتاج خضراوات

 49 اللغة اإلنكليزية
 87 حلقات دراسية

 

 اللجنة االمتحانية:                                     مكمل   النتيجة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2019/2020نتائج االمتحانات االلكترونية/ الفصل الربيعي  للعام الدراسي 
 المرحلة: دبلوم                القسم: البستنة وهندسة الحدائق            بسام محمد طاهراسم الطالب: 

 الدرجة المادة
 95 انتاج نباتات الزينة تتقانا

 90 مشاتل واكثار نبات
 93 أساس انتاج خضراوات

 76 اللغة اإلنكليزية
 90 حلقات دراسية

 

اللجنة االمتحانية                                 ناحج   لنتيجة:ا  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2019/2020نتائج االمتحانات االلكترونية/ الفصل الربيعي  للعام الدراسي 
 المرحلة: دبلوم                القسم: البستنة وهندسة الحدائق        نعم عبد الغفور مال هللااسم الطالب: 

 الدرجة المادة
 79 انتاج نباتات الزينة تتقانا

 91 مشاتل واكثار نبات
 94 أساس انتاج خضراوات

 65 اللغة اإلنكليزية
 80 حلقات دراسية

 

 
اللجنة االمتحانية                                                        ناحجة   لنتيجة:ا  

 

 

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



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2019/2020نتائج االمتحانات االلكترونية/ الفصل الربيعي  للعام الدراسي 
 البستنة وهندسة الحدائقالقسم:                   دكتوراهالمرحلة:      خالد عبد الغفور مال هللااسم الطالب: 

 الدرجة المادة
 94 الحاصالت البستنية مظهر وتشريح

 93 نتاج بذور الخضراواتا
 93 فسلجة محاصيل خضر
 92 انتاج خضراوات ثمرية

 79 اللغة اإلنكليزية 
 91 حلقات دراسية 

                                                                                         

 اللجنة االمتحانية:                              ناحج النتيجة:   

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

  

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2019/2020نتائج االمتحانات االلكترونية/ الفصل الربيعي  للعام الدراسي 
 البستنة وهندسة الحدائقالقسم:               دكتوراهالمرحلة:      محمد عبد العزيز لطيفاسم الطالب: 

 الدرجة المادة
 94 فاكهةالفسلجة أشجار 
 89 انتاج اعناب 

 87 انتاج فاكهة ذات النواة الحجرية
 90 تاج فاكهة نفضية متنوعةان

 83 اللغة اإلنكليزية 
 90 حلقات دراسية 

 

 اللجنة االمتحانية:                              ناحج النتيجة:  

  

 

 

 

  

 

 

 

 



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2019/2020نتائج االمتحانات االلكترونية/ الفصل الربيعي  للعام الدراسي 
 البستنة وهندسة الحدائقالقسم:                     دكتوراهالمرحلة:      احمد طارق خليلاسم الطالب: 

 الدرجة المادة
 91 الزراعة العضوية 

 90 انتاج اعناب 
 89 انتاج فاكهة ذات النواة الحجرية

 90 تاج فاكهة نفضية متنوعةان
 55 اللغة اإلنكليزية 
 90 حلقات دراسية 

 

 اللجنة االمتحانية:                           مكمل  النتيجة:

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2019/2020نتائج االمتحانات االلكترونية/ الفصل الربيعي  للعام الدراسي 
 البستنة وهندسة الحدائقالقسم:                 دكتوراهالمرحلة:      يسرى محمد صالحاسم الطالب: 

 الدرجة المادة
 90 فسلجة أشجار الفاكهة 

 90 الزراعة العضوية 
 87 انتاج اعناب 

 88 انتاج فاكهة ذات النواة الحجرية
 70 اللغة اإلنكليزية 
 91 حلقات دراسية 

 

 اللجنة االمتحانية:                               ناجحة   النتيجة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2019/2020نتائج االمتحانات االلكترونية/ الفصل الربيعي  للعام الدراسي 
 البستنة وهندسة الحدائقالقسم:               دكتوراهالمرحلة:      رغد عدنان علياسم الطالب: 

 الدرجة المادة
 95 أشجار الفاكهة  فسلجة

 84 الزراعة العضوية 
 87 انتاج اعناب 

 87 انتاج فاكهة ذات النواة الحجرية
 69 اللغة اإلنكليزية 
 90 حلقات دراسية 

 

 اللجنة االمتحانية:                      ناحجة   النتيجة:

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2019/2020الدراسي  نتائج االمتحانات االلكترونية/ الفصل الربيعي  للعام
 البستنة وهندسة الحدائقالقسم:               دكتوراهالمرحلة:      خالد هاشم عبداسم الطالب: 

 الدرجة المادة
 81 مظهر وتشريح الحاصالت البستنية

 88 الخضري  لإلكثار البيولوجيةاألسس 
 91 ابصال الزينة

 95 تصميم حدائق
 63 اللغة اإلنكليزية 
 87 حلقات دراسية 

 

 اللجنة االمتحانية                               ناحج   النتيجة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2019/2020نتائج االمتحانات االلكترونية/ الفصل الربيعي  للعام الدراسي 
 البستنة وهندسة الحدائقالقسم:                  دكتوراهالمرحلة:      ابتسام إسماعيل احمداسم الطالب: 

 الدرجة المادة
 92 مظهر وتشريح الحاصالت البستنية

 90 الخضري  لإلكثار البيولوجيةاألسس 
 92 ابصال الزينة

 91 تصميم حدائق
 94 انتاج نباتات الزينة تجاريا

 72 اللغة اإلنكليزية 
 91 حلقات دراسية 

 

 اللجنة االمتحانية                          ناجحة النتيجة:  

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

 

 



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2019/2020نتائج االمتحانات االلكترونية/ الفصل الربيعي  للعام الدراسي 
 البستنة وهندسة الحدائقالقسم:                ماجستيرالمرحلة:          عكيد مجيدريزان اسم الطالب: 

 الدرجة المادة
 95 فسلجة تزهير واثمار

 80 اكثار نباتات
 91 نمو وتطور النبات

 92 انتاج فاكهة 
 77 اللغة اإلنكليزية 
 90 حلقات دراسية 

 

 اللجنة االمتحانية:                                    ناحجة النتيجة: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 كلية الزراعة والغابات / الدراسات العلياجامعة الموصل / 

 2019/2020نتائج االمتحانات االلكترونية/ الفصل الربيعي  للعام الدراسي 
 البستنة وهندسة الحدائقالقسم:            ماجستيرالمرحلة:           صالح مهديشيماء اسم الطالب: 

 الدرجة المادة
 92 فسلجة تزهير واثمار

 90 اكثار نباتات
 95 نمو وتطور النبات

 91 انتاج فاكهة 
 72 اللغة اإلنكليزية 
 91 حلقات دراسية 

 

 اللجنة االمتحانية:                             ةناحجالنتيجة:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2019/2020للعام الدراسي نتائج االمتحانات االلكترونية/ الفصل الربيعي  
 البستنة وهندسة الحدائقالقسم:              ماجستيرالمرحلة:      عامر مقبل عبد الحميداسم الطالب: 

 الدرجة المادة
 86 تربية نبات 

 84 اكثار نباتات 
 91 نمو وتطوير النبات 

 88 انتاج خضراوات 
 بقرار 60 اللغة اإلنكليزية 
 85 حلقات دراسية 

 

 اللجنة االمتحانية:                                ناحج بقرارالنتيجة:   

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2019/2020الدراسي  نتائج االمتحانات االلكترونية/ الفصل الربيعي  للعام
 البستنة وهندسة الحدائقالقسم:            ماجستيرالمرحلة:           اكنان علي محموداسم الطالب: 

 الدرجة المادة
 92 تربية نبات 

 89 اكثار النباتات 
 92 نمو وتطير النبات 

 86 انتاج خضراوات 
 80 اللغة اإلنكليزية 
 91 حلقات دراسية 

 

 اللجنة االمتحانية                                 ناحجةالنتيجة:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2019/2020نتائج االمتحانات االلكترونية/ الفصل الربيعي  للعام الدراسي 
 البستنة وهندسة الحدائقالقسم:              ماجستيرالمرحلة:      عمرة عبد الرحيم عبواسم الطالب: 

 الدرجة المادة
 91 تربية نبات 

 82 اكثار النباتات 
 90 نمو وتطوير النبات 

 86 انتاج خضراوات
 76 اللغة اإلنكليزية 
 90 حلقات دراسية 

 

 اللجنة االمتحانية:                             ناحجة النتيجة: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2019/2020نتائج االمتحانات االلكترونية/ الفصل الربيعي  للعام الدراسي 
 البستنة وهندسة الحدائقالقسم:            ماجستيرالمرحلة:           يونس ادريس يونساسم الطالب: 

 الدرجة المادة
 90 تربية نبات 

 80 اكثار النباتات 
 90 نمو وتطوير النبات 

 90 انتاج خضراوات
 69 اللغة اإلنكليزية 
 90 حلقات دراسية 

 

 اللجنة االمتحانية                           ناحجالنتيجة:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا /جامعة الموصل 

 2019/2020نتائج االمتحانات االلكترونية/ الفصل الربيعي  للعام الدراسي 
 البستنة وهندسة الحدائقالقسم:              ماجستيرالمرحلة:      رند نافع عبد الباقياسم الطالب: 

 الدرجة المادة
 91 فسلجة تزهير واثمار 

 92 اكثار نباتات 
 95 نمو وتطوير النبات 
 97 تجاريا انتاج نباتات الزينة

 68 اللغة اإلنكليزية 
 90 حلقات دراسية 

 

 اللجنة االمتحانية:                             ناحجة  النتيجة:

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العلياجامعة 

 2019/2020نتائج االمتحانات االلكترونية/ الفصل الربيعي  للعام الدراسي 
 البستنة وهندسة الحدائقالقسم:         ماجستيرالمرحلة:      دالل كمال الدين عبد الحميداسم الطالب: 

 الدرجة المادة
 84 فسلجة تزهير واثمار 

 83 اكثار نباتات 
 89 نمو وتطوير النبات 
 92 تجاريا انتاج نباتات الزينة

 66 اللغة اإلنكليزية 
 90 حلقات دراسية 

 

 اللجنة االمتحانية:                      ناحجة النتيجة: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2019/2020نتائج االمتحانات االلكترونية/ الفصل الربيعي  للعام الدراسي 
 البستنة وهندسة الحدائقالقسم:              ماجستيرالمرحلة:      مهند عبد الحميد احمداسم الطالب: 

 الدرجة المادة
 91 فسلجة تزهير واثمار 

 72 اكثار نباتات 
 89 نمو وتطوير النبات 

 91 تجاريا نباتات الزينةانتاج 
 86 اللغة اإلنكليزية 
 90 حلقات دراسية 

 

 اللجنة االمتحانية:                                   ناحج النتيجة: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 العلياجامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات 

 2019/2020نتائج االمتحانات االلكترونية/ الفصل الربيعي  للعام الدراسي 
 البستنة وهندسة الحدائقالقسم:         ماجستيرالمرحلة:      عبد الخالق اسعد محمد طاهراسم الطالب: 

 الدرجة المادة
 86 فسلجة تزهير واثمار 

 73 اكثار نباتات 
 83 نمو وتطوير النبات 
 95 تجاريا انتاج نباتات الزينة

 68 اللغة اإلنكليزية 
 90 حلقات دراسية 

 

 اللجنة االمتحانية:                                      ناحج  النتيجة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2019/2020للعام الدراسي نتائج االمتحانات االلكترونية/ الفصل الربيعي  
 البستنة وهندسة الحدائقالقسم:         ماجستيرالمرحلة:      ايالف طه حسيناسم الطالب: 

 الدرجة المادة
 91 فسلجة تزهير واثمار 

 77 اكثار نباتات 
 92 نمو وتطور النبات 

 92 انتاج نباتات الزينة تجاريا 
 68 اللغة اإلنكليزية 
 90 حلقات دراسية 

 

 اللجنة االمتحانية:                                     ناجحةالنتيجة: 

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

 


