
اسم الخريجت
معدل 

التخرج

الدور 

الذي 

تخرج فيه

تأريخ التخرجالقسم العلمي

2010/06/30وقاية النباتاالول82.76احمد مشتاق عبد اللطيف سالم1

2010/06/30وقاية النباتاالول80.24احمد باقر عبد خلف الجبوري2

2010/06/30وقاية النباتاالول78.69مروه حسن ذهب الزبيدي3

2010/06/30وقاية النباتاالول78.33اياس ياسين محمد امين الجبوري4

2010/06/30وقاية النباتاالول78.24محمد حمود خليفه محيسن5

2010/06/30وقاية النباتاالول74.67رسل يعقوب يوسف طه6

2010/06/30وقاية النباتاالول72.37علي ماجد عمران جبار7

2010/06/30وقاية النباتاالول71.75اسراء علي كاظم حسن8

2010/06/30وقاية النباتاالول68.62شهاب احمد عباس خضير9

2010/06/30وقاية النباتاالول68.60حاتم محمد موسى محمد10

2010/06/30وقاية النباتاالول67.82وئام رحمن عبد الواحد عبعوب11

2010/06/30وقاية النباتاالول67.65تيسير وليد مسعود غايب12

2010/06/30وقاية النباتاالول65.67دعاء سعد عبد هللا عباس13

2010/06/30وقاية النباتاالول64.97دعاء عقيل محسن ناصر14

2010/06/30وقاية النباتاالول64.66محمد سالم عبد ضاحي15

2010/06/30وقاية النباتاالول64.11زينة خضير عباس علوان16

2010/06/30وقاية النباتاالول63.41حميد عبد هللا حنون حسين17

2010/06/30وقاية النباتاالول63.20قيس ماجد عبيد كاظم18

2010/06/30وقاية النباتاالول63.05حارث احمد طالل فزع19

2010/06/30وقاية النباتاالول62.00علي محمود جاسم عالوي20

2010/06/30وقاية النباتاالول59.44رسل عبد الرزاق قنبر شبيب21

2010/06/30وقاية النباتاالول57.17انس مصلح حسن احمد 22

2010/06/30وقاية النباتاالول57.11حذيفه عبد هللا منصور حسين23

2010/06/30وقاية النباتاالول56.79عبد الصاحب مهدي عبد الحسين محمود24

2010/06/30وقاية النباتاالول56.73ليث هادي صالح فهد25

2010/06/30وقاية النباتاالول55.08رغد سامي مطر جميل26

2010/09/30وقاية النباتالثاني67.34كفاية حسن حسين مهدي27

2010/09/30وقاية النباتالثاني64.37نور احمد سنجار عبود28

2010/09/30وقاية النباتالثاني62.12محمد قاسم محمد رجب29

2010/09/30وقاية النباتالثاني58.94رواد عبد السالم محمود حسن30

2010/09/30وقاية النباتالثاني58.60عثمان نجم عبد سلمان31

2010/09/30وقاية النباتالثاني58.04ايناس صدام محمد حسن32

2010/09/30وقاية النباتالثاني57.67سماء حسين فياض كطاع33

2010/09/30وقاية النباتالثاني56.91خلدون ابراهيم ضيف رعد34

2010/09/30وقاية النباتالثاني56.28دريد صباح عبد كريم35

2010/09/30وقاية النباتالثاني56.14شهد موفق عبد هللا جابر36

2010/09/30وقاية النباتالثاني55.70اسعد ياس خضير عيسى37



2010/06/30وقاية النباتاالول80.24احمد باقر عبد خلف الجبوري2

2010/09/30وقاية النباتالثاني55.69علي صبحي احمد راجح38

2010/09/30وقاية النباتالثاني54.72محمد زياد فخري محمد39

2010/09/30وقاية النباتالثاني54.70ياسر محمد احمد حسين40

2010/09/30وقاية النباتالثاني54.24ريا شهاب احمد جاسم41

2010/06/30الثروة الحيوانيةاالول82.06انس إسماعيل خليل 1

2010/06/30الثروة الحيوانيةاالول81.93ياسين عبد السالم حسين2

2010/06/30الثروة الحيوانيةاالول77.16سيف ناظم عبد الرحمن عبد الرضا3

2010/06/30الثروة الحيوانيةاالول74.81عبد الكريم عباس اسماعيل4

2010/06/30الثروة الحيوانيةاالول72.28شيماء نجم هدل جريح الركابي5

2010/06/30الثروة الحيوانيةاالول71.87وسام حماد مشعل مجيد6

2010/06/30الثروة الحيوانيةاالول71.32رحاب محمد نجم7

2010/06/30الثروة الحيوانيةاالول67.78محمد ناطق غني حمود8

2010/06/30الثروة الحيوانيةاالول67.62دنيا حسين ماضي هادي9

2010/06/30الثروة الحيوانيةاالول67.57مهند عامر شريف فهد10

2010/06/30الثروة الحيوانيةاالول66.25نزار حامد عبد حمادي11

2010/06/30الثروة الحيوانيةاالول65.75مروان جبار حسين مطلب12

2010/06/30الثروة الحيوانيةاالول65.09علي مهدي خليفة حسين13

2010/06/30الثروة الحيوانيةاالول64.87اسامة زهير صالح خليل14

2010/06/30الثروة الحيوانيةاالول63.70تحسين شامل مشالي15

2010/06/30الثروة الحيوانيةاالول63.69ماهر حسين راضي نصيف16

2010/06/30الثروة الحيوانيةاالول63.45علي عادل عبد المجيد المعمار17

2010/06/30الثروة الحيوانيةاالول63.30اسراء سالم عبد االمير الكيالني18

2010/06/30الثروة الحيوانيةاالول63.00رنا سالم مطر خلف19

2010/06/30الثروة الحيوانيةاالول62.94شمائل فاضل حسين ساجد20

2010/06/30الثروة الحيوانيةاالول62.93بسام حاتم عبد الحميد نجم21

2010/06/30الثروة الحيوانيةاالول62.59فاطمة جهاد مراد علي22

2010/06/30الثروة الحيوانيةاالول60.89احمد صالح علي محمود23

2010/06/30الثروة الحيوانيةاالول59.80محمد عبد الوهاب عبد الحميد24

2010/06/30الثروة الحيوانيةاالول59.60حسين خالوي زماط عناد25

2010/06/30الثروة الحيوانيةاالول59.50امنة شوقي عبد الكريم26

2010/06/30الثروة الحيوانيةاالول59.39حارث محمد ناصر محمود27

2010/06/30الثروة الحيوانيةاالول59.01اثير جابر محمد وريش28

2010/06/30الثروة الحيوانيةاالول58.81علي عبد الكريم غازي29

2010/09/30الثروة الحيوانيةالثاني70.55رسول شاكر نعمة ماهود30

2010/09/30الثروة الحيوانيةالثاني68.85سالم فيصل جبر سميج31



2010/06/30وقاية النباتاالول80.24احمد باقر عبد خلف الجبوري2

2010/09/30الثروة الحيوانيةالثاني67.18حيدر عماد محمد علي32

2010/09/30الثروة الحيوانيةالثاني62.40محمد جاسم اصالن زكم33

2010/09/30الثروة الحيوانيةالثاني61.44محمود خلف جاسم حسين34

2010/09/30الثروة الحيوانيةالثاني60.90معتز موسى جبر كريدي35

2010/09/30الثروة الحيوانيةالثاني60.13وسيم قيس علي محمد36

2010/09/30الثروة الحيوانيةالثاني60.04حسنين جعفر عبد الهادي عيدان37

2010/09/30الثروة الحيوانيةالثاني59.72مهند ناجي رشيد صالح38

59.59احمد عمران عيسى حسن39
الثاني 

(التكميلي)
2010/09/30الثروة الحيوانية 

2010/09/30الثروة الحيوانيةالثاني58.81حيدر عبد االمير عبد الزهرة عبد هللا40

2010/09/30الثروة الحيوانيةالثاني58.62عبد الكريم محمود زكي احمد41

2010/09/30الثروة الحيوانيةالثاني57.62محمد علي سلمان وادي42

57.50زيد رياض حمزة كاظم43
الثاني 

(التكميلي)
2010/09/30الثروة الحيوانية 

2010/09/30الثروة الحيوانيةالثاني57.30وسام شويع كاظم حاجم44

2010/09/30الثروة الحيوانيةالثاني57.02مصطفى عبد الحميد عبد المجيد دحام45

56.92صفاء حامد فيصل علي46
الثاني 

(التكميلي)
2010/09/30الثروة الحيوانية 

2010/09/30الثروة الحيوانيةالثاني55.83عبد الرحمن سعد احمد حنتوش47

2010/09/30الثروة الحيوانيةالثاني55.65ماهر شعالن صالح ابراهيم48

2010/09/30الثروة الحيوانيةالثاني55.60مصطفى سلمان حسين سلمان49

2010/09/30الثروة الحيوانيةالثاني55.55مصطفى سامي سعيد حسين50

2010/09/30الثروة الحيوانيةالثاني55.18مصطفى علي مجيد حميد51

55.11مصطفى محمود غزال المساري52
الثاني 

(التكميلي)
2010/09/30الثروة الحيوانية 

2010/09/30الثروة الحيوانيةالثاني54.31حسين ماجد حسين علي53

2010/09/30الثروة الحيوانيةالثاني53.32ناصر ثائر محمود نجم54

2010/06/30البستنة و هندسة الحدائقاالول82.51بلسم ابراهيم حسين سلمان1

2010/06/30البستنة و هندسة الحدائقاالول77.66جنان عالء الدين سلمان محسن2

2010/06/30البستنة و هندسة الحدائقاالول77.43علي حميد عبد علي عناد 3

2010/06/30البستنة و هندسة الحدائقاالول75.56اروى حمد عبد اللطيف عبد الحافظ4

2010/06/30البستنة و هندسة الحدائقاالول74.75عمر سعيد شكر العزاوي 5

2010/06/30البستنة و هندسة الحدائقاالول72.82ورود نجم عبد الساعدي 6

2010/06/30البستنة و هندسة الحدائقاالول68.35عبد الرحمن صالح يطنان 7

2010/06/30البستنة و هندسة الحدائقاالول68.00سعاد سعيد كاظم 8

2010/06/30البستنة و هندسة الحدائقاالول67.58سارة فائق وهيب جاسم 9

2010/06/30البستنة و هندسة الحدائقاالول66.80حسام محمد محي هالل10

2010/06/30البستنة و هندسة الحدائقاالول66.14زين العابدين سالم كنون 11

2010/06/30البستنة و هندسة الحدائقاالول65.91ابراهيم محمد حميد مصطفى 12

2010/06/30البستنة و هندسة الحدائقاالول65.24وفاء عبد هللا فاضل علي 13

2010/06/30البستنة و هندسة الحدائقاالول64.42جواد كاظم عبد الحسن 14



2010/06/30وقاية النباتاالول80.24احمد باقر عبد خلف الجبوري2

2010/06/30البستنة و هندسة الحدائقاالول64.19خالد رعد صالح روضان 15

2010/06/30البستنة و هندسة الحدائقاالول63.80علي خالد جبار علوان 16

2010/06/30البستنة و هندسة الحدائقاالول63.80محمد صبري محمد كاظم 17

2010/06/30البستنة و هندسة الحدائقاالول62.97عمر عبد الفتاح حامد18

2010/06/30البستنة و هندسة الحدائقاالول62.84رامي عبد المنعم علي 19

2010/06/30البستنة و هندسة الحدائقاالول62.20سارة ابراهيم محمود محمد 20

2010/06/30البستنة و هندسة الحدائقاالول61.80اسامة عواد جهاد 21

2010/06/30البستنة و هندسة الحدائقاالول60.95ميثم سليم ناصر 22

2010/06/30البستنة و هندسة الحدائقاالول60.37اسعد شفيق عبيد 23

2010/06/30البستنة و هندسة الحدائقاالول60.17اسماء لطيف موسى خلف 24

2010/06/30البستنة و هندسة الحدائقاالول60.12مصطفى مزهر نعمة عمران 25

2010/06/30البستنة و هندسة الحدائقاالول59.27رشدي محمد كافي علي 26

2010/06/30البستنة و هندسة الحدائقاالول55.66ايثار فارس محمد علي جواد 27

2010/09/30البستنة و هندسة الحدائقالثاني68.72عال علي صبري محمد 28

2010/09/30البستنة و هندسة الحدائقالثاني65.10مهند ناجي حمزة 29

2010/09/30البستنة و هندسة الحدائقالثاني64.98هبة ماجد محمد 30

2010/09/30البستنة و هندسة الحدائقالثاني64.61مصطفى منير عبود عمران31

2010/09/30البستنة و هندسة الحدائقالثاني64.15مروه عبد الرسول هويدي عبد32

2010/09/30البستنة و هندسة الحدائقالثاني62.66احمد حسين عباس كاظم 33

2010/09/30البستنة و هندسة الحدائقالثاني61.49زيد فالح محمد علي34

2010/09/30البستنة و هندسة الحدائقالثاني60.82لمى جمال جاسم عبدهللا35

2010/09/30البستنة و هندسة الحدائقالثاني60.79محمد حازم محمد مهدي 36

2010/09/30البستنة و هندسة الحدائقالثاني60.71فهيمة هادي غني 37

2010/09/30البستنة و هندسة الحدائقالثاني60.50اوس حميد محمد محمود 38

2010/09/30البستنة و هندسة الحدائقالثاني60.50رعد ستار حديد39

2010/09/30البستنة و هندسة الحدائقالثاني60.44مصطفى محمد علي نجم40

2010/09/30البستنة و هندسة الحدائقالثاني59.97زيد عالوي احمد41

2010/09/30البستنة و هندسة الحدائقالثاني59.65سناء زامل شويش علوان 42

2010/09/30البستنة و هندسة الحدائقالثاني58.82اسمهان خالد عالوي 43

2010/09/30البستنة و هندسة الحدائقالثاني58.30خيري ابراهيم مشتت44

2010/09/30البستنة و هندسة الحدائقالثاني58.01بالل مظهر حميد 45

2010/09/30البستنة و هندسة الحدائقالثاني57.82عمر شكري حمودي 46

2010/09/30البستنة و هندسة الحدائقالثاني57.80امل حسين علوان ذياب 47

2010/09/30البستنة و هندسة الحدائقالثاني57.66تحسين علي احمد عبد الجبار48

2010/09/30البستنة و هندسة الحدائقالثاني57.65غزوان عبد الناصر داود 49

2010/09/30البستنة و هندسة الحدائقالثاني57.55زهراء عرفان احمد مصطفى50

2010/09/30البستنة و هندسة الحدائقالثاني57.47مروه كاظم طه عباس51

2010/09/30البستنة و هندسة الحدائقالثاني57.20مرتضى مجيد حسين حمد 52



2010/06/30وقاية النباتاالول80.24احمد باقر عبد خلف الجبوري2

2010/09/30البستنة و هندسة الحدائقالثاني56.89انمار اسامة عبد القادر53

2010/09/30البستنة و هندسة الحدائقالثاني56.88مؤيد نصير مسلم 54

2010/09/30البستنة و هندسة الحدائقالثاني56.79حيدر كاطع موزان55

2010/09/30البستنة و هندسة الحدائقالثاني56.69امجد راضي حسن56

2010/09/30البستنة و هندسة الحدائقالثاني55.86حسنين ستار جبار سالم57

2010/09/30البستنة و هندسة الحدائقالثاني55.77رافت محسن جواد عبود58

2010/09/30البستنة و هندسة الحدائقالثاني55.50نور رعد عبد الرزاق 59

2010/09/30البستنة و هندسة الحدائقالثاني54.95حيدر عدنان علوان 60

2010/09/30البستنة و هندسة الحدائقالثاني54.68رسل علي جميل العزاوي 61

2010/09/30البستنة و هندسة الحدائقالثاني54.47نور سالم جاسم شهاب 62

2010/09/30البستنة و هندسة الحدائقالثاني53.54رؤى غازي مختاض سبهان63

2010/06/30المكننة الزراعيةاالول88.71سمير قاسم عبد الرحيم سلمان1

2010/06/30المكننة الزراعيةاالول76.96مروان صالح محمود2

2010/06/30المكننة الزراعيةاالول75.22عبد هللا صفاء عبد الجبار عبد المجيد3

2010/06/30المكننة الزراعيةاالول74.44عمر عبد الخالق ياسين خضر4

2010/06/30المكننة الزراعيةاالول73.58إبراهيم عادل حسين ناصر 5

2010/06/30المكننة الزراعيةاالول73.13احمد حسين احمد ذياب 6

2010/06/30المكننة الزراعيةاالول68.91علي عبد االمير يوسف كعيد ابوغنيم7

2010/06/30المكننة الزراعيةاالول68.50سامر حقي إسماعيل جاسم 8

2010/06/30المكننة الزراعيةاالول66.83موسى طالب نجم صالح9

2010/06/30المكننة الزراعيةاالول66.13اسعد جبار عبد كاظم10

2010/06/30المكننة الزراعيةاالول65.77هشام سامي فالح مهدي 11

2010/06/30المكننة الزراعيةاالول62.34احمد هاشم عبد الرحيم صالح 12

2010/09/30المكننة الزراعيةالثاني67.58احمد سعد عماش حسين الشجيري 13

2010/09/30المكننة الزراعيةالثاني66.8فارس خليل عبد الرحمن 14

2010/09/30المكننة الزراعيةالثاني63.96احمد سالم فاضل كاظم حسناوي15

2010/09/30المكننة الزراعيةالثاني58.88مصعب عامر عبود محمد 16

57.49نبراس محمود رشيد عبود17
الثاني 

(التكميلي)
2010/09/30المكننة الزراعية

2010/09/30المكننة الزراعيةالثاني56.63سامر عبد هللا كاظم حسون 18

2010/06/30علوم االغذية و التقانات االحيائيةاالول81.89احمد حسين علي احمد1

2010/06/30علوم االغذية و التقانات االحيائيةاالول80.05انفال خالد فيصل رزوقي2

2010/06/30علوم االغذية و التقانات االحيائيةاالول79.54محمد نهثل عبد السالم عبد اللطيف3



2010/06/30وقاية النباتاالول80.24احمد باقر عبد خلف الجبوري2

2010/06/30علوم االغذية و التقانات االحيائيةاالول77.94علي اسماعيل حامد خليل 4

2010/06/30علوم االغذية و التقانات االحيائيةاالول74.45ياسمين هادي خلف 5

2010/06/30علوم االغذية و التقانات االحيائيةاالول72.82زهراء ريسان كريم 6

2010/06/30علوم االغذية و التقانات االحيائيةاالول72.41غيث رعد شاكر محمود 7

2010/06/30علوم االغذية و التقانات االحيائيةاالول71.11سرمد كاظم حسن فرج 8

2010/06/30علوم االغذية و التقانات االحيائيةاالول70.24اية عبد السالم علي حسين9

2010/06/30علوم االغذية و التقانات االحيائيةاالول68.51غفران محمد علي اسحق 10

2010/06/30علوم االغذية و التقانات االحيائيةاالول68.18مصطفى وليد يونس عبدهللا11

2010/06/30علوم االغذية و التقانات االحيائيةاالول68.09عمر طارق عامر كويت12

2010/06/30علوم االغذية و التقانات االحيائيةاالول67.58اية حسن عبدهللا عليوي 13

2010/06/30علوم االغذية و التقانات االحيائيةاالول67.14تازان فؤاد رشيد علي 14

2010/06/30علوم االغذية و التقانات االحيائيةاالول66.46محمد علي رضا علي القزاز15

2010/06/30علوم االغذية و التقانات االحيائيةاالول65.96مروة خليل اسماعيل ابراهيم 16

2010/06/30علوم االغذية و التقانات االحيائيةاالول65.50مصطفى محمد عمر محي الدين17

2010/06/30علوم االغذية و التقانات االحيائيةاالول64.32توفيق عبد العزيز توفيق 18

2010/06/30علوم االغذية و التقانات االحيائيةاالول64.16احمد سالم ابراهيم محيميد 19

2010/06/30علوم االغذية و التقانات االحيائيةاالول62.94نهاد اياد عبد االمير هادي 20

2010/06/30علوم االغذية و التقانات االحيائيةاالول62.89محمد جمال سعيد محمود 21

2010/06/30علوم االغذية و التقانات االحيائيةاالول62.44منال علي ياسين فياض22

2010/06/30علوم االغذية و التقانات االحيائيةاالول62.37ياسر عبد االمير عباس محمد 23

2010/06/30علوم االغذية و التقانات االحيائيةاالول61.84شهد مفيد جبر نعمان 24

2010/06/30علوم االغذية و التقانات االحيائيةاالول61.60عمر امين خيري عبد اللطيف25

2010/06/30علوم االغذية و التقانات االحيائيةاالول61.54غفران عباس كاظم26

2010/06/30علوم االغذية و التقانات االحيائيةاالول61.33رشاد سفيان رشاد 27

2010/06/30علوم االغذية و التقانات االحيائيةاالول61.15رسل عبد الرحيم عمار28

2010/06/30علوم االغذية و التقانات االحيائيةاالول60.76اسراء نزار فاضل عبد الرزاق29

2010/06/30علوم االغذية و التقانات االحيائيةاالول59.99علي طارق عبد اللطيف30

2010/06/30علوم االغذية و التقانات االحيائيةاالول59.32علي حمدي هادي عبد هللا العبيدي31

2010/06/30علوم االغذية و التقانات االحيائيةاالول59.23حسين سالم عبد الرسول علوان32

2010/06/30علوم االغذية و التقانات االحيائيةاالول58.84سيف مجامل عبد المنعم33

2010/06/30علوم االغذية و التقانات االحيائيةاالول58.56لؤي عبد الكريم محمد 34

2010/06/30علوم االغذية و التقانات االحيائيةاالول58.12مصطفى جواد رضا محمد 35

2010/06/30علوم االغذية و التقانات االحيائيةاالول57.58سرى مأمون سلمان فارس 36

2010/06/30علوم االغذية و التقانات االحيائيةاالول57.46اسامة قيس جهاد رغيان37

2010/06/30علوم االغذية و التقانات االحيائيةاالول57.40مصطفى منير فرحان38

2010/06/30علوم االغذية و التقانات االحيائيةاالول56.86عمر طالب ساير كعيد39

2010/06/30علوم االغذية و التقانات االحيائيةاالول53.36ضرغام عبد االمير حبيب40

2010/09/30علوم االغذية و التقانات االحيائيةالثاني78.01هند عامر خالد عبد الجبار41



2010/06/30وقاية النباتاالول80.24احمد باقر عبد خلف الجبوري2

2010/09/30علوم االغذية و التقانات االحيائيةالثاني64.77محمود عبد الكريم طلك42

2010/09/30علوم االغذية و التقانات االحيائيةالثاني62.22عمر عادل عبد الكريم محمد 43

2010/09/30علوم االغذية و التقانات االحيائيةالثاني61.44ياسر حسن علوان العبيدي 44

2010/09/30علوم االغذية و التقانات االحيائيةالثاني60.21احمد باسم حميد حياوي45

2010/09/30علوم االغذية و التقانات االحيائيةالثاني60.18ابراهيم حافظ عبد االله حسين 46

2010/09/30علوم االغذية و التقانات االحيائيةالثاني59.87سمير محمد غزال حميد 47

2010/09/30علوم االغذية و التقانات االحيائيةالثاني59.24عصام حسين حسون محمد علي48

2010/09/30علوم االغذية و التقانات االحيائيةالثاني59.2علي ارشد محسن عليوي 49

2010/09/30علوم االغذية و التقانات االحيائيةالثاني59.18علي عبود حسن حمزة 50

2010/09/30علوم االغذية و التقانات االحيائيةالثاني58.55عزام فاروق يونس 51

2010/09/30علوم االغذية و التقانات االحيائيةالثاني57.43علي جمال عبد محمد 52

2010/09/30علوم االغذية و التقانات االحيائيةالثاني57.25اوراس محمد فاضل 53

2010/09/30علوم االغذية و التقانات االحيائيةالثاني56.43محمد داود مطر غضيب 54

2010/09/30علوم االغذية و التقانات االحيائيةالثاني56.4مصطفى جمعة فرحان 55

2010/09/30علوم االغذية و التقانات االحيائيةالثاني55.72عبد الملك جمعة فرحان 56

2010/09/30علوم االغذية و التقانات االحيائيةالثاني55.68محمد عبد الرزاق عبد الجبار57

2010/09/30علوم االغذية و التقانات االحيائيةالثاني55.4مصطفى عباس ساير58

2010/09/30علوم االغذية و التقانات االحيائيةالثاني55.37فهد عبد المحسن سلمان59

55.09نسرين عبد الصمد سعيد الطلباني60
الثاني 

(التكميلي)
2010/09/30علوم االغذية والتقانات االحيائية

54.53حسن عبد الهادي بالسم جبر61
الثاني 

(التكميلي)
2010/09/30علوم االغذية والتقانات االحيائية

54.07هشام صباح خلف مخيبر62
الثاني 

(التكميلي)
2010/09/30علوم االغذية والتقانات االحيائية

2010/06/30المحاصيل الحقليةاالول84.75جمال وليد محمود احمد1

2010/06/30المحاصيل الحقليةاالول84.63اسامة قاسم عبد االمير عبد السادة2

2010/06/30المحاصيل الحقليةاالول84.45جنار عبد هللا بديوي رشيد3

2010/06/30المحاصيل الحقليةاالول80.19مهند طالب مهدي خليل4

2010/06/30المحاصيل الحقليةاالول78.66حيدر هادي عباس ظاهر5

2010/06/30المحاصيل الحقليةاالول78.06االء ماجد حسين علوان6

2010/06/30المحاصيل الحقليةاالول76.92سماح محمد عبد درويش7

2010/06/30المحاصيل الحقليةاالول74.72حامد جبار رشيد شاهين8

2010/06/30المحاصيل الحقليةاالول74.72شيماء علوان كافي حسين9

2010/06/30المحاصيل الحقليةاالول73.12مروة نبيل عبد القهار عبد الرزاق10

2010/06/30المحاصيل الحقليةاالول73.07علي جعفر باقر محمد علي11

2010/06/30المحاصيل الحقليةاالول72.23مصطفى عبد الجبار ياسين محمود12

2010/06/30المحاصيل الحقليةاالول69.10منى علي دلي رجاء13

2010/06/30المحاصيل الحقليةاالول68.56جاسم محمد خلف دلف14

2010/06/30المحاصيل الحقليةاالول67.65رؤى صباح جاسم حمود15

2010/06/30المحاصيل الحقليةاالول67.65شهد عادل نعيم علوان16



2010/06/30وقاية النباتاالول80.24احمد باقر عبد خلف الجبوري2

2010/06/30المحاصيل الحقليةاالول67.12محمد رياض عباس محمد17

2010/06/30المحاصيل الحقليةاالول66.84ميثم عبد الواحد شرهان جوي18

2010/06/30المحاصيل الحقليةاالول66.38جواد كاظم حسن عباس19

2010/06/30المحاصيل الحقليةاالول65.84جعفر محمد نجم عبود قطان20

2010/06/30المحاصيل الحقليةاالول64.32سارة فاضل خضير عباس21

2010/06/30المحاصيل الحقليةاالول64.17سارة عبد جبار حمد22

2010/06/30المحاصيل الحقليةاالول63.59سرى اسماعيل سلمان علي23

2010/06/30المحاصيل الحقليةاالول62.76سيف محمد عبد اللطيف هادي24

2010/06/30المحاصيل الحقليةاالول62.46دعاء زيد حكمت شبيب25

2010/06/30المحاصيل الحقليةاالول61.54بشرى عبد الكريم عبد الحسين26

2010/06/30المحاصيل الحقليةاالول61.17رياض مصطفى فاضل حميد27

2010/06/30المحاصيل الحقليةاالول61.09مروه فوزي عبد الحسن عزيز28

2010/06/30المحاصيل الحقليةاالول60.74نازنين ياسين ابراهيم ميرزا29

2010/06/30المحاصيل الحقليةاالول60.18محمد عبد الحسين فياض علوان30

2010/06/30المحاصيل الحقليةاالول59.65ازل عالء مجول فيصل31

2010/06/30المحاصيل الحقليةاالول54.62بشير ماجد عبد الحسن 32

2010/06/30المحاصيل الحقليةاالول54.61محمد كريم عبد الحسين كحيوش33

2010/09/30المحاصيل الحقليةالثاني64.46جاسم حميد علوان سعد34

2010/09/30المحاصيل الحقليةالثاني61.95تحرير صالح خالد شاكر35

2010/09/30المحاصيل الحقليةالثاني59.16ليث سعيد اندراوس 36

2010/09/30المحاصيل الحقليةالثاني59.14صبا عباس فاضل مصطفى37

2010/09/30المحاصيل الحقليةالثاني58.76ريم شاهر احمد محمد38

2010/09/30المحاصيل الحقليةالثاني58.64منصور قاسم كاظم جوامير39

2010/09/30المحاصيل الحقليةالثاني58.27صفاء حسن خيون فعل40

2010/09/30المحاصيل الحقليةالثاني58.13ميثم مروان سلمان مسعود41

2010/09/30المحاصيل الحقليةالثاني57.43حيدر كريم يوسف كريم42

2010/09/30المحاصيل الحقليةالثاني57.37عامر مزهر عبد الرزاق عبد الوهاب43

2010/09/30المحاصيل الحقليةالثاني57.23عذراء احمد كريم رشيد44

2010/09/30المحاصيل الحقليةالثاني57.12سرى فؤاد مجيد رشيد45

2010/09/30المحاصيل الحقليةالثاني57.05ايهاب حامد فياض حمادي46

2010/09/30المحاصيل الحقليةالثاني56.98مشتاق طالب سبهان حزيم47

2010/09/30المحاصيل الحقليةالثاني56.72تيسير عبد الحسين هادي48

2010/09/30المحاصيل الحقليةالثاني56.46زياد بدر نصيف جاسم49

2010/09/30المحاصيل الحقليةالثاني56.35شيماء خالد خليل علي50

51
علي محمد علي حسين

الثاني56.03

2010/09/30المحاصيل الحقلية

2010/09/30المحاصيل الحقليةالثاني55.95معتز حسن حسين علي52

2010/09/30المحاصيل الحقليةالثاني55.78اسامة ضياء محسن محمد كاظم53



2010/06/30وقاية النباتاالول80.24احمد باقر عبد خلف الجبوري2

2010/09/30المحاصيل الحقليةالثاني55.75حيدر علي جاسم محمد54

2010/09/30المحاصيل الحقليةالثاني54.16حيدر رعد فليح حسن55

2010/09/30المحاصيل الحقليةالثاني53.11محمد علي كريم حمزة ايجل56

2010/06/30علوم التربة و المياهاالول85.89أفراح كاظم سلمان كاظم 1

2010/06/30علوم التربة و المياهاالول76.54ضي مهدي صالح كناص2

2010/06/30علوم التربة و المياهاالول76.05مروان محمود عودة3

2010/06/30علوم التربة و المياهاالول74.24ارشد حميد حسين جاسم4

2010/06/30علوم التربة و المياهاالول73.24حيدر علي عبيد جلوب5

2010/06/30علوم التربة و المياهاالول72.94داليا محمد عبد هللا حمادي6

2010/06/30علوم التربة و المياهاالول72.37احمد محمود مسعود محمود7

2010/06/30علوم التربة و المياهاالول72.09نور علي محمد فيض هللا8

2010/06/30علوم التربة و المياهاالول70.20خضر جزاع زغير خاجي9

2010/06/30علوم التربة و المياهاالول69.73شهد محمد بندر شبيب10

2010/06/30علوم التربة و المياهاالول68.64محمد احمد محمود المشهداني11

2010/06/30علوم التربة و المياهاالول67.05هبة جبار حميد مبارك12

2010/06/30علوم التربة و المياهاالول66.81نور باسم محمد خضير13

2010/06/30علوم التربة و المياهاالول66.66حسين ناصر حسين جاسم14

2010/06/30علوم التربة و المياهاالول66.30مصعب مظفر سعيد حميد 15

2010/06/30علوم التربة و المياهاالول65.68حيدر جواد كاظم جبر16

2010/06/30علوم التربة و المياهاالول65.45هديل غني صكبان محمد17

2010/06/30علوم التربة و المياهاالول65.06االء عباس جعفر صالح18

2010/06/30علوم التربة و المياهاالول64.15صبا صالح مهدي19

2010/06/30علوم التربة و المياهاالول62.87عمر نزار عبد القادر نجم 20

2010/06/30علوم التربة و المياهاالول62.71ابراهيم مؤيد اسماعيل21

2010/06/30علوم التربة و المياهاالول61.82إباء جبار جايز جبر22

2010/06/30علوم التربة و المياهاالول61.81عمر عالء جبار علو23

2010/06/30علوم التربة و المياهاالول61.38حسين احمد حاجي محمد24

2010/06/30علوم التربة و المياهاالول60.66انعام راضي كاظم زراع 25

2010/06/30علوم التربة و المياهاالول60.58حسن علي محسن جاسم26

2010/06/30علوم التربة و المياهاالول60.10عبد السالم عبد هللا عامر27

2010/06/30علوم التربة و المياهاالول59.06سارة صكبان محمد28

2010/06/30علوم التربة و المياهاالول57.85كزال يحيى انور مردان29

2010/06/30علوم التربة و المياهاالول56.88ميس عامر عزي علي30

2010/06/30علوم التربة و المياهاالول56.64قصي فاضل عبد الكريم سلمان 31

2010/06/30علوم التربة و المياهاالول56.58اياد سبع عبد الستار سبع 32

2010/06/30علوم التربة و المياهاالول56.19نور عبد الزهرة كاظم33

2010/06/30علوم التربة و المياهاالول55.50نور نزار طالب عبد الكريم34



2010/06/30وقاية النباتاالول80.24احمد باقر عبد خلف الجبوري2

2010/09/30علوم التربة و المياهالثاني63.02هيفاء مفيد خضر عبد35

2010/09/30علوم التربة و المياهالثاني62.58عباس محمد عبد هللا36

2010/09/30علوم التربة و المياهالثاني57.65محمد محمود داود37

2010/09/30علوم التربة و المياهالثاني57.04رؤى خالد جميل38

2010/09/30علوم التربة و المياهالثاني56.98عمر رشيد علي داود39

2010/09/30علوم التربة و المياهالثاني56.52قيس عبيد صالح محسن40

2010/09/30علوم التربة و المياهالثاني55.53مهند حمدان عبد حسين41

2010/09/30علوم التربة و المياهالثاني54.81حيدر احمد عبد الباقي42

2010/09/30علوم التربة و المياهالثاني54.29نائل حازم محمد كاظم43

54.27علي ناظم عباس طاهر 44
الثاني 

(التكميلي)
2010/09/30علوم التربة و المياه

2010/09/30علوم التربة و المياهالثاني54.17محمد يوسف عدوان45

2010/09/30علوم التربة و المياهالثاني53.91عاطف مانع جاسم عبد علي46

2010/09/30علوم التربة و المياهالثاني52.93مهند جمعه مهاوش حمادي47

2010/06/30اإلقتصاد الزراعياالول73.01هبه كاتب جاسم محمد1

2010/06/30اإلقتصاد الزراعياالول73.00غسان محمد كاظم العامري 2

2010/06/30اإلقتصاد الزراعياالول72.29عمر خضير عباس حسين 3

2010/06/30اإلقتصاد الزراعياالول70.42رؤى إسماعيل خليل إبراهيم 4

2010/06/30اإلقتصاد الزراعياالول68.16أمين حسين هادي علي 5

2010/06/30اإلقتصاد الزراعياالول66.81جهاد عطيوي بيدهللا 6

2010/06/30اإلقتصاد الزراعياالول65.80حمود عبد هللا قنبر 7

2010/06/30اإلقتصاد الزراعياالول64.97نور إستبرق فائق فليح 8

2010/06/30اإلقتصاد الزراعياالول63.97محمد ثامر محمد علي 9

2010/06/30اإلقتصاد الزراعياالول62.79حيدر حسين خضير عبد الرضا10

2010/06/30اإلقتصاد الزراعياالول61.05وسام حميد حسن هاشم 11

2010/09/30االقتصاد الزراعيالثاني69.50االء نبيل خليل يعقوب 12

2010/09/30االقتصاد الزراعيالثاني68.17زياد وديع طالب موسى13

2010/09/30االقتصاد الزراعيالثاني66.33نورا خضير عباس عبدالجبار 14

2010/09/30االقتصاد الزراعيالثاني64.55سامر شعالن صالح ابراهيم 15

2010/09/30االقتصاد الزراعيالثاني64.12سارة حاتم خضير العامري 16

2010/09/30االقتصاد الزراعيالثاني63.02علي رضا جميل مطشر 17

2010/09/30االقتصاد الزراعيالثاني62.10بان مؤيد حسين البياتي 18

2010/09/30االقتصاد الزراعيالثاني61.59عال دحام عبد رشيد الناصري 19

2010/09/30االقتصاد الزراعيالثاني61.56ذوالفقار عادل رضا عبد علي 20



2010/06/30وقاية النباتاالول80.24احمد باقر عبد خلف الجبوري2

2010/09/30االقتصاد الزراعيالثاني60.89نورة علي جابر هاشم الجنابي 21

2010/09/30االقتصاد الزراعيالثاني58.83عادل عبدالكريم طه كريم 22

2010/09/30االقتصاد الزراعيالثاني56.57مصطفى توفيق نايف 23

2010/09/30االقتصاد الزراعيالثاني56.47نبهان محمود صالح محمد الفهداوي 24

2010/09/30االقتصاد الزراعيالثاني56.29عذراء نظر رشيد25

2010/06/30اإلرشاد الزراعياالول78.16مروة خالد جعفر مصلح1

2010/06/30اإلرشاد الزراعياالول76.47مها صبيح ناصر حسون2

2010/06/30اإلرشاد الزراعياالول75.86سمية رحيم جوامير عبد السالم3

2010/06/30اإلرشاد الزراعياالول75.60رواء حسين خزعل صالح4

2010/06/30اإلرشاد الزراعياالول71.67ارشد ياسين حمادي تركي5

2010/06/30اإلرشاد الزراعياالول70.53احمد كريم عبد علي محمد6

2010/06/30اإلرشاد الزراعياالول68.55ثناء اكرم عواد حمد7

2010/06/30اإلرشاد الزراعياالول68.21وسن فاضل منصور حسين8

2010/06/30اإلرشاد الزراعياالول68.01محمد احمد مشعل محيميد9

2010/06/30اإلرشاد الزراعياالول65.45اسراء محمد صالح محمد10

2010/06/30اإلرشاد الزراعياالول65.17نور عبد الكريم ابراهيم علي 11

2010/06/30اإلرشاد الزراعياالول64.78ميادة يونس شفان عمر12

2010/06/30اإلرشاد الزراعياالول63.80محمود حسان داود عبد الرزاق13

2010/06/30اإلرشاد الزراعياالول60.39سمر عبد الستار عبد الجبار سلمان14

2010/06/30اإلرشاد الزراعياالول60.16مازن صالح حمد صالح15

2010/06/30اإلرشاد الزراعياالول58.43ياسمين رمزي يوسف يعقوب 16

2010/06/30اإلرشاد الزراعياالول58.15محمد علي حسين سلمان17

2010/09/30اإلرشاد الزراعيالثاني68.24ثائر عبيد محمد محمود18

2010/09/30اإلرشاد الزراعيالثاني67.09وسام جاسم حمودي جاسم19

2010/09/30اإلرشاد الزراعيالثاني63.92غسان قصي شنشول دويح20

2010/09/30اإلرشاد الزراعيالثاني62.04علي مظفر احمد علوان21

2010/09/30اإلرشاد الزراعيالثاني57.29احمد حارث اسماعيل ابراهيم22

2010/09/30اإلرشاد الزراعيالثاني56.51مصطفى طالب احمد العاني23

2010/09/30اإلرشاد الزراعيالثاني53.57علي عزيز كريم بهاض24


