
سنة التخرجالجنسيةالجنس معدل التخرجالقسم العلمياسم الخريجالتسلسل

2014عراقيةذكر82.82علوم األغذيةمحمد عبد الفتاح عبد الرحمن العياش1

2014عراقيةأنثى80.96علوم األغذيةزهراء علي مزهر رشيد2

2014عراقيةذكر80.78علوم األغذيةمحمد احمد طه ياسين3

2014عراقيةذكر79.68علوم األغذيةحسين جعفر رمضان احمد4

2014عراقيةذكر77.95علوم األغذيةعمر احمد اسماعيل وحيد5

2014عراقيةذكر77.67علوم األغذيةمصطفى عامر شاكر حسن6

2014عراقيةذكر77.50علوم األغذيةاحمد سعدون عبيد ضاحي7

2014عراقيةأنثى76.99علوم األغذيةآية احمد عبد اللطيف احمد8

2014عراقيةأنثى76.80علوم األغذيةانفال سمير توفيق يحيي9

2014عراقيةأنثى76.01علوم األغذيةزينب علي مزهر رشيد10

2014عراقيةأنثى75.93علوم األغذيةمروه خليل ابراهيم علي11

2014عراقيةذكر75.29علوم األغذيةمحمد نايف عبد هللا محمد12

2014عراقيةأنثى74.72علوم األغذيةافراح جبار الزم محمد13

2014عراقيةذكر74.02علوم األغذيةاحمد محمد كاظم محمد14

2014عراقيةذكر73.99علوم األغذيةعمر عبد الستار انور ياور15

2014عراقيةأنثى73.74علوم األغذيةشهد علي حسين خضير16

2014عراقيةأنثى72.91علوم األغذيةوقار وفقي حميد عبد هللا17

2014عراقيةأنثى72.79علوم األغذيةنور محمد اسماعيل نجم18

2014عراقيةذكر72.05علوم األغذيةاحمد سعد نوشي عويد19

2014عراقيةذكر71.87علوم األغذيةمحمد قاسم عبد الكريم صالح20

2014عراقيةأنثى71.84علوم األغذيةايالف سالم حميد اسماعيل21

2014عراقيةأنثى71.24علوم األغذيةوالء عامر نصيف جاسم22

2014عراقيةأنثى71.23علوم األغذيةزهراء عبد احمد سعود23

2014عراقيةأنثى70.66علوم األغذيةحور سالم وهاب كاطع24

2014عراقيةأنثى69.33علوم األغذيةاسماء عدنان عبد الوهاب بداي25

2014عراقيةأنثى69.17علوم األغذيةاسراء رياض صالح حمادي26

2014عراقيةأنثى69.06علوم األغذيةنبراس عصام عبد الستار مصطفى27

2014عراقيةأنثى68.47علوم األغذيةابتهال عصام محمد صالح28

2014عراقيةذكر68.42علوم األغذيةوليد مخلد عبد العزيز29

2014عراقيةذكر67.45علوم األغذيةاحمد سمير هاشم محمد30

2014عراقيةأنثى67.29علوم األغذيةرباب حسين عبد راهي31

2014عراقيةأنثى67.07علوم األغذيةفاتن جاسم كاظم محسن32

2014عراقيةأنثى66.83علوم األغذيةنور مخلف حردان محمود33

2014عراقيةذكر66.43علوم األغذيةسالم سديم فخري أحمد34

2014عراقيةأنثى66.35علوم األغذيةسحر ياسين احمد جواد35

2014عراقيةأنثى65.84علوم األغذيةموج ماجد محمود ياسين36

2014عراقيةأنثى65.64علوم األغذيةغفران صالح الدين ابراهيم خليل37

2014عراقيةأنثى65.62علوم األغذيةمريم هادي مسلط مهدي38

2014عراقيةذكر64.89علوم األغذيةيوسف عماد مجيد ابراهيم39

2014عراقيةذكر64.46علوم األغذيةعبد هللا اسماعيل عواد عوسج40

2014عراقيةأنثى64.28علوم األغذيةفرح شاكر علي عبد اللطيف41

2014عراقيةأنثى63.99علوم األغذيةسمية عبد الرحمن عباس ظاهر42

2014عراقيةأنثى63.93علوم األغذيةمروه جاسم عبد ابو ريشه43

2014عراقيةذكر63.88علوم األغذيةحيدر ثائر عائد عبيد44

2014عراقيةأنثى63.61علوم األغذيةمريم بدر محمود عبد هللا45

2014عراقيةأنثى62.47علوم األغذيةفرح احمد جبار لفته46

2014عراقيةذكر62.06علوم األغذيةعبد هللا حسن علي زغير47

2014عراقيةذكر61.44علوم األغذيةاحمد عبد الحليم عبد الكريم محمد48

2014عراقيةذكر61.30علوم األغذيةزيد علي حداد حسين السراي49

2014عراقيةأنثى61.07علوم األغذيةديمن جوهر رضا كرم هللا50

2014عراقيةانثى60.46علوم األغذيةايمان ثائر جعفر حسن51

2014عراقيةأنثى60.29علوم األغذيةعبير عبد العباس محمد حميد52

2014عراقيةذكر59.81علوم األغذيةعمار عبد االمير موسى 53

2014عراقيةانثى59.63علوم األغذيةميسرة صالح عبد الحميد حسين 54

2014عراقيةذكر59.65علوم األغذيةعلي محمد سبع حمادي55

2014عراقيةانثى59.49علوم األغذيةطيبة عبد ليلو خليف56

2014عراقيةانثى59.35علوم األغذيةفاطمه عبد الجبار سلمان عباس57

2014عراقيةانثى59.29علوم األغذيةسرى كمال محمد عبد هللا58

2014عراقيةانثى59.00علوم األغذيةمروة ابراهيم فاضل ابراهيم59

قسم علوم األغذية

الموقع األلكتروني

كلية الزراعة هذه الوثيقة ليست صالحة ألغراض الدراسة



سنة التخرجالجنسيةالجنس معدل التخرجالقسم العلمياسم الخريجالتسلسل

2014عراقيةذكر58.83علوم األغذيةحيدر باقر رضا احمد 60

2014عراقيةذكر58.13علوم األغذيةمحمد عالء لفته خشان61

2014عراقيةانثى57.81علوم األغذيةامنة علي صادق يد هللا62

2014عراقيةانثى57.39علوم األغذيةريم عبد الكريم جبار حسن63

2014عراقيةذكر57.32علوم األغذيةاحمد صالح حسن علي64

2014عراقيةذكر56.98علوم األغذيةمصطفى عبد خليف مرعي65

2014عراقيةانثى56.83علوم األغذيةسجى طارق عزاوي سعودي66

2014عراقيةذكر56.78علوم األغذية ياسر ناطق جبوري خماس67

2014عراقيةانثى56.51علوم األغذيةزهراء محمد ناصر عبود68

2014عراقيةانثى56.41علوم األغذيةصفا عبد الكريم جبار حسن69

2014عراقيةذكر56.55علوم األغذيةعمر اياد طالب برجس70

2014عراقيةذكر55.83علوم األغذيةاحمد كريم كاظم جلعوط 71

2014عراقيةذكر55.44علوم األغذيةيحيى عبد حسين فرحان72

2014عراقيةانثى55.17علوم األغذيةرسل غسان جواد شمس الدين73

2014عراقيةانثى55.07علوم األغذيةمحمد مصطفى فندي اغوان74

2014عراقيةانثى54.68علوم األغذيةشهد حمودي احمد حمودي75

2014عراقيةذكر54.71علوم األغذيةمصطفى عبد الرزاق مظلوم علي76

2014عراقيةذكر54.13علوم األغذيةمحمد سعد لطيف شفيق77

قسم علوم األغذية

الموقع األلكتروني

كلية الزراعة هذه الوثيقة ليست صالحة ألغراض الدراسة


