
 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2020-2019للعام الدراسي   ربيعيالفصل ال ة /االلكتروني اتاالمتحاننتائج 

 الزراعية واآلالتالمكائن القسم:        ماجستيرالمرحلة:            شيت جرجيس سعيداسم الطالب:

 الدرجة المادة
 83 ما بعد الحصادمعدات 
 88 هيدروليكيةمعدات 

 75 مكائن وإدارةاقتصاديات 
 80 معدات حصاد
 62 لغة انكليزية 

 80 حلقات دراسية
 

 اللجنة االمتحانية                                                                     ناجح النتيجة:

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2020-2019للعام الدراسي   ربيعيالفصل الاالمتحانات االلكترونية / نتائج 

 المكائن واآلالت الزراعيةالقسم:        ماجستيرالمرحلة:            جار هللا ماهر وعد هللا اسم الطالب:

 الدرجة المادة
 81 معدات ما بعد الحصاد

 86 معدات هيدروليكية
 85 مكائن وإدارةاقتصاديات 

 81 معدات حصاد
 83 لغة انكليزية 

 86 حلقات دراسية
 

 اللجنة االمتحانية                                                                ناجحالنتيجة: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2020-2019للعام الدراسي   ربيعيالفصل الاالمتحانات االلكترونية / نتائج 

 المكائن واآلالت الزراعيةالقسم:        ماجستيرالمرحلة:            أسامة سعد عبد الجبار اسم الطالب:

 الدرجة المادة
 87 معدات ما بعد الحصاد

 90 معدات هيدروليكية
 93 مكائن وإدارةاقتصاديات 

 87 معدات حصاد
 70 لغة انكليزية 

 83 حلقات دراسية
 

 اللجنة االمتحانية                                                                  ناجحالنتيجة: 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2020-2019للعام الدراسي   ربيعيالفصل الاالمتحانات االلكترونية / نتائج 

 المكائن واآلالت الزراعيةالقسم:        ماجستيرالمرحلة:            وائل عز الدين مطروداسم الطالب:

 الدرجة المادة
 87 معدات ما بعد الحصاد

 89 معدات هيدروليكية
 93 اقتصاديات وإدارة مكائن

 89 معدات حصاد
 60 لغة انكليزية 

 86 حلقات دراسية
 

 االمتحانيةاللجنة                                                                  ناجحالنتيجة: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2020-2019للعام الدراسي   ربيعيالفصل الاالمتحانات االلكترونية / نتائج 

 المكائن واآلالت الزراعيةالقسم:        ماجستيرالمرحلة:            احمد توفيق بشير اسم الطالب:

 الدرجة المادة
 81 ما بعد الحصاد معدات

 90 معدات هيدروليكية
 86 اقتصاديات وإدارة مكائن

 84 معدات حصاد
 82 لغة انكليزية 

 83 حلقات دراسية
 

 اللجنة االمتحانية                                                               ناجحالنتيجة:   

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2020-2019للعام الدراسي   ربيعيالفصل الاالمتحانات االلكترونية / نتائج 

 المكائن واآلالت الزراعيةالقسم:        ماجستيرالمرحلة:            فهد سعد هللا احمداسم الطالب:

 الدرجة المادة
 82 معدات ما بعد الحصاد

 90 معدات هيدروليكية
 80 اقتصاديات وإدارة مكائن

 82 معدات حصاد
 74 لغة انكليزية 

 86 حلقات دراسية
 

 االمتحانيةاللجنة                                                                 ناجحالنتيجة:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2020-2019للعام الدراسي   ربيعيالفصل الاالمتحانات االلكترونية / نتائج 

 المكائن واآلالت الزراعيةالقسم:        ماجستيرالمرحلة:            عثمان عبد الجبار محمداسم الطالب:

 الدرجة المادة
 82 معدات ما بعد الحصاد

 87 معدات هيدروليكية
 87 اقتصاديات وإدارة مكائن

 83 معدات حصاد
 73 لغة انكليزية 

 83 حلقات دراسية
 

 اللجنة االمتحانية                                                                   ناجح النتيجة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 والغابات / الدراسات العلياجامعة الموصل / كلية الزراعة 

 2020-2019للعام الدراسي   ربيعيالفصل الاالمتحانات االلكترونية / نتائج 

 المكائن واآلالت الزراعيةالقسم:        ماجستيرالمرحلة:            محمد علي خلفاسم الطالب:

 الدرجة المادة
 87 معدات ما بعد الحصاد

 89 معدات هيدروليكية
 79 اقتصاديات وإدارة مكائن

 87 معدات حصاد
 62 لغة انكليزية 

 85 حلقات دراسية
 

 اللجنة االمتحانية                                                                   ناجحالنتيجة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2020-2019للعام الدراسي   ربيعيالفصل الاالمتحانات االلكترونية / نتائج 

 المكائن واآلالت الزراعيةالقسم:        ماجستيرالمرحلة:            إبراهيمإبراهيم صالح اسم الطالب:

 الدرجة المادة
 89 معدات ما بعد الحصاد

 90 معدات هيدروليكية
 96 اقتصاديات وإدارة مكائن

 88 حصادمعدات 
 71 لغة انكليزية 

 84 حلقات دراسية
 

 اللجنة االمتحانية                                                                  ناجحالنتيجة: 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 



 العلياجامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات 

 2020-2019للعام الدراسي   ربيعيالفصل الاالمتحانات االلكترونية / نتائج 

 المكائن واآلالت الزراعيةالقسم:        ماجستيرالمرحلة:            إبراهيمعلي عمر اسم الطالب:

 الدرجة المادة
 90 معدات ما بعد الحصاد

 86 معدات هيدروليكية
 90 اقتصاديات وإدارة مكائن

 85 معدات حصاد
 80 لغة انكليزية 

 81 حلقات دراسية
 

 اللجنة االمتحانية                                                               ناجحالنتيجة:    

 

 

 


