
سنة التخرجالجنسيةالجنس معدل التخرجالقسم العلمياسم الخريجالتسلسل
2013عراقيةانثى83.51المحاصيل الحقليةرشا رعد نجم عبد هللا1

2013عراقيةذكر82.39المحاصيل الحقليةمحمد عمر حمدون احمد2

2013عراقيةانثى78.90المحاصيل الحقليةفاطمه يحيى عسكر عكال3

2013عراقيةانثى77.68المحاصيل الحقليةسماره مهدي صالح مهدي 4

2013عراقيةانثى76.88المحاصيل الحقليةسجى ظاهر عبد اللطيف ذياب5

2013عراقيةانثى75.42المحاصيل الحقليةساره جبار علي عوده6

2013عراقيةذكر74.81المحاصيل الحقليةرعد محمد جاسم محمد7

2013عراقيةانثى74.63المحاصيل الحقليةنور جاسم محمد جاسم8

2013عراقيةانثى73.53المحاصيل الحقليةجيان زهير عباس حمود9

2013عراقيةانثى72.18المحاصيل الحقليةآمنه خميس موسى سالم10

2013عراقيةذكر71.47المحاصيل الحقليةعمر علي كمال محمود11

2013عراقيةذكر71.26المحاصيل الحقليةوليد خالد عبد المنعم رشيد12

2013عراقيةانثى71.00المحاصيل الحقليةنهى صالح عبد الجليل مجيد13

2013عراقيةذكر70.86المحاصيل الحقليةمصطفى قحطان خليل إبراهيم 14

2013عراقيةانثى70.23المحاصيل الحقليةوالء سعد مجهول حمادي15

2013عراقيةانثى70.17المحاصيل الحقليةإشراق جليل خزعل حمود16

2013عراقيةانثى70.07المحاصيل الحقليةصفاء حسين إبراهيم طه17

2013عراقيةانثى70.05المحاصيل الحقليةمروى عبد الستار عبد الجبار حسين18

2013عراقيةذكر69.62المحاصيل الحقليةانور علي حماد عسل19

2013عراقيةانثى69.36المحاصيل الحقليةشهد علي أحمد علي20

2013عراقيةذكر68.94المحاصيل الحقليةكرم نذير محمد أحمد21

2013عراقيةانثى68.62المحاصيل الحقليةنور هاشم حزام جودة22

2013عراقيةانثى67.97المحاصيل الحقليةنور نادر كامل سلوم23

2013عراقيةانثى67.79المحاصيل الحقليةمينا مؤيد محمود مهدي24

2013عراقيةانثى67.37المحاصيل الحقليةمريم جواد رضا محمد25

2013عراقيةذكر67.04المحاصيل الحقليةسيف سعد داود هاشم26

2013عراقيةانثى66.52المحاصيل الحقليةإسراء يونس شيال فهد27

2013عراقيةانثى66.49المحاصيل الحقليةنورس عماد عدنان أحمد28

2013عراقيةانثى66.40المحاصيل الحقليةمريم ارشد محسن عليوي29

2013عراقيةانثى66.11المحاصيل الحقليةسفانه أكرم جبير الطيف30

2013عراقيةذكر65.91المحاصيل الحقليةسيف سالم حسن هادي31

2013اردنيةانثى65.86المحاصيل الحقليةإسراء يعقوب يوسف محمد32

2013عراقيةذكر65.65المحاصيل الحقليةمروان عمار عدنان عبد هللا33

2013عراقيةانثى65.33المحاصيل الحقليةآمنه جالل حسن حسين34

2013عراقيةانثى64.94المحاصيل الحقليةصبا مجيد حميد عبود35

2013عراقيةانثى64.93المحاصيل الحقليةضحى كاظم رسن صباح36

2013عراقيةذكر63.94المحاصيل الحقليةسداد احمد محمود ظاهر37

2013عراقيةانثى63.81المحاصيل الحقليةساره جبار نعمت حسين38

2013عراقيةانثى63.53المحاصيل الحقليةلينا ثامر هديب حسين39

2013عراقيةذكر63.33المحاصيل الحقليةمزاحم حمادي علي محمد40

2013فلسطينيةانثى63.10المحاصيل الحقليةنور سعيد عبد القادر شاهين41

2013عراقيةانثى62.58المحاصيل الحقليةنرجس محمد سلمان فالح42

2013عراقيةانثى62.24المحاصيل الحقليةسماره ضياء طه عثمان43

2013عراقيةانثى62.10المحاصيل الحقليةدالل جعفر صادق مجيد44

2013عراقيةذكر62.06المحاصيل الحقليةعبد الرحمن يونس عبد الرضا علي45

2013عراقيةانثى61.87المحاصيل الحقليةسجى عبد القاسم محمد جاسم46

2013عراقيةانثى61.70المحاصيل الحقليةنور حسين خليل عاشور47

2013عراقيةانثى61.56المحاصيل الحقليةميس مدحت محمد جاسم48

2013عراقيةانثى61.54المحاصيل الحقليةلينا حميد كاظم جواد49

2013عراقيةذكر61.11المحاصيل الحقليةمصطفى عقيل مهدي شناوة50

2013عراقيةانثى60.91المحاصيل الحقليةهاله قاسم نصر هللا بتور51

2013عراقيةذكر60.81المحاصيل الحقليةخالد وحيد شالل حميد52

2013عراقيةانثى60.80المحاصيل الحقليةاسماء حسن سلمان وضاح53

2013عراقيةانثى60.54المحاصيل الحقليةمريم أحمد خضير حمود54

2013عراقيةانثى60.18المحاصيل الحقليةآيات جبار إبراهيم مهدي55

2013عراقيةانثى59.92المحاصيل الحقليةزهراء عالء حسين فاضل56

2013عراقيةذكر59.88المحاصيل الحقليةهشام احمد كيف محيسن57

2013عراقيةانثى59.85المحاصيل الحقليةلبنى هاشم عبد الجبار عبد السالم58

قسم المحاصيل الحقلية

الموقع األلكتروني

كلية الزراعة

هذه الوثيقة ليست صالحة ألغراض الدراسة



سنة التخرجالجنسيةالجنس معدل التخرجالقسم العلمياسم الخريجالتسلسل
2013عراقيةذكر59.80المحاصيل الحقليةذوالفقار عامر عبد األمير رشيد59

2013عراقيةذكر59.52المحاصيل الحقليةحسام ثائر سعيد حسين60

2013عراقيةذكر59.41المحاصيل الحقليةمصطفى محمد حمزه عبود61

2013عراقيةذكر59.35المحاصيل الحقليةاسامه عامر احمد محيميد62

2013عراقيةذكر59.07المحاصيل الحقليةشورش مجاهد ابراهيم محمد علي63

2013عراقيةانثى58.95المحاصيل الحقليةشذى عادل سامي حسين64

2013عراقيةانثى58.83المحاصيل الحقليةزينب حاتم عليوي عباس65

2013عراقيةذكر58.47المحاصيل الحقليةطه محمد حمد سليمان66

2013عراقيةانثى58.05المحاصيل الحقليةعائشه رياض غائب مهدي67

2013عراقيةانثى57.77المحاصيل الحقليةلميس عماد عبد الجبار خضير68

2013عراقيةذكر57.41المحاصيل الحقليةرعد حامد فياض كاطع69

2013عراقيةذكر57.38المحاصيل الحقليةمصطفى حسين حمادي حسن70

2013عراقيةذكر57.29المحاصيل الحقليةعمار نضال هاشم اسماعيل 71

2013عراقيةانثى56.69المحاصيل الحقليةهبه محمد عبد الحميد امين72

2013عراقيةذكر56.68المحاصيل الحقليةمحمد حنيف علكم شالع73

2013عراقيةانثى56.55المحاصيل الحقليةساره حقي اسماعيل حامد 74

2013عراقيةذكر56.25المحاصيل الحقليةوليد حميد احمد عوده75

2013عراقيةانثى55.96المحاصيل الحقليةياسمين اسماعيل عبد عفتان76

2013عراقيةذكر55.51المحاصيل الحقليةاياد شاكر محمود ياسين77

2013عراقيةذكر54.84المحاصيل الحقليةحيدر حميد تايه غائب78

قسم المحاصيل الحقلية

الموقع األلكتروني

كلية الزراعة

هذه الوثيقة ليست صالحة ألغراض الدراسة


