
اسم الخريجت
معدل 

التخرج

الدور 

الذي 

تخرج فيه

تأريخ التخرجالقسم العلمي

2015/07/12وقاية النباتاالول83.26هند سالم محمود عبد1

2015/07/12وقاية النباتاالول79.55علي حسين جاسم حمادي 2

2015/07/12وقاية النباتاالول77.35اميمه صادق محمد حسن 3

2015/07/12وقاية النباتاالول76.23اسراء حسين علي صالح4

2015/07/12وقاية النباتاالول76.21شهاب حمد شهاب احمد5

2015/07/12وقاية النباتاالول74.84مها ضياء قادر صالح6

2015/07/12وقاية النباتاالول70.28منتظر جوده جاسم حمود7

2015/07/12وقاية النباتاالول67.01جنان توفيق قزموز حسين 8

2015/07/12وقاية النباتاالول66.44حنان علي حسين حسن9

2015/07/12وقاية النباتاالول66.30علي حميد عطيه محمد10

2015/07/12وقاية النباتاالول66.05علي كاظم راضي خلف 11

2015/07/12وقاية النباتاالول65.82ازهر كمر عبداللطيف محمد12

2015/07/12وقاية النباتاالول65.55مصطفى حسين عواد عبد13

2015/07/12وقاية النباتاالول64.91مصطفى كامل محمد عايش14

2015/07/12وقاية النباتاالول64.86حميد جمعه حميد فياض15

2015/07/12وقاية النباتاالول64.41حسن ضياء باقر ناصر 16

2015/07/12وقاية النباتاالول63.92محمد جبار فرحان شرقي17

2015/07/12وقاية النباتاالول63.60آمنة علي فاضل جواد18

2015/07/12وقاية النباتاالول63.02شهد فرحان عيداوي سليمان 19

2015/07/12وقاية النباتاالول62.45وسام محمد جميل عواد20

2015/07/12وقاية النباتاالول62.32رلى اوج  حقي احمد21

2015/07/12وقاية النباتاالول61.90حارث مثنى عبدهللا رشيد22

2015/07/12وقاية النباتاالول61.61سبأ صبري خليف صالح 23

2015/07/12وقاية النباتاالول61.56بلسم لؤي مهدي صالح 24

2015/07/12وقاية النباتاالول61.26محمد سعدون محمد جاسم25

2015/07/12وقاية النباتاالول61.12انسام عباس حسين جابر 26

2015/09/30وقاية النباتالثاني60.96صفاء سالم شكر محيميد27

2015/09/30وقاية النباتالثاني59.16زينه محمود سالم خضير28

2015/09/30وقاية النباتالثاني58.44عمر كاظم ابراهيم حسون29

2015/09/30وقاية النباتالثاني58.36والء سمير عبد محمد30

2015/09/30وقاية النباتالثاني58.15احمد محمد حجي احمد 31

2015/07/12وقاية النباتاالول58.11عبدهللا هاني سليمان داود32

2015/09/30وقاية النباتالثاني57.48ياسمين عبدالسالم حميد علي33

2015/07/12وقاية النباتاالول57.16احمد عامر محمد سبع34

2015/09/30وقاية النباتالثاني56.89بركات محمود عبد فراس 35

2015/09/30وقاية النباتالثاني56.58احمد حسين احمد محمود 36

2015/07/12وقاية النباتاالول56.37رافد سعد حمادة ياسين37

2015/09/30وقاية النباتالثاني56.32احمد هوال جاسم هذال 38

2015/07/12وقاية النباتاالول55.92اسامة يعرب محمد عبدالرضا39



2015/09/30وقاية النباتالثاني55.64نور حسن يونس فرحان40

2015/07/12وقاية النباتاالول55.41يوسف شكيب توفيق محمود41

2015/09/30وقاية النباتالثاني55.22عصمت خليل ابراهيم ناصر 42

2015/07/12وقاية النباتاالول55.04مصطفى حميد حربي راضي 43

2015/07/12وقاية النباتاالول54.97ساره علي جاسم محمد44

2015/09/30وقاية النباتالثاني54.86اياد رياض ناجي عيسى 45

2015/07/12وقاية النباتاالول53.80حسام عبدالكاظم محمد علي محمدباقر46

2015/07/12الثروة الحيوانيةاالول85.14سمر فاضل سفاح رسن1

2015/07/12الثروة الحيوانيةاالول78.36ابراهيم ناصر منير جمعة 2

2015/07/12الثروة الحيوانيةاالول75.35حوراء ابراهيم سرحان الزم3

2015/07/12الثروة الحيوانيةاالول73.64عمر عدنان محمد ريحان4

2015/09/30الثروة الحيوانيةالثاني69.73رسل احمد محمود خلف5

2015/07/12الثروة الحيوانيةاالول68.89والء زاير شنين دهال6

2015/07/12الثروة الحيوانيةاالول68.27علي طارق عزيز عمران7

2015/07/12الثروة الحيوانيةاالول67.47هند محمد عليوي ناصر8

2015/07/12الثروة الحيوانيةاالول67.22علي حسين خليفة حمد9

2015/07/12الثروة الحيوانيةاالول66.25نور ليوي جبر يوسف10

2015/07/12الثروة الحيوانيةاالول66.23عبد هللا جمال جالل حسن11

2015/09/30الثروة الحيوانيةالثاني65.47سلمى اكرم خزعل عبد12

2015/07/12الثروة الحيوانيةاالول64.81عثمان صباح عودة سلمان13

2015/07/12الثروة الحيوانيةاالول64.80سجى سراب محمد علي عيسى14

2015/07/12الثروة الحيوانيةاالول64.66جنان خالد عبد الكريم ياس15

2015/07/12الثروة الحيوانيةاالول63.98نادر صفاء عباس واحد16

2015/07/12الثروة الحيوانيةاالول62.98ازهار قاسم محمد حمدي17

2015/07/12الثروة الحيوانيةاالول62.79مصطفى نزار محمود شدهان18

2015/07/12الثروة الحيوانيةاالول62.62عثمان محمد محمود سليمان19

2015/07/12الثروة الحيوانيةاالول61.09احمد وهاب فرحان شمه20

2015/07/12الثروة الحيوانيةاالول60.13اركان ماجد اركان عناد 21

2015/07/12الثروة الحيوانيةاالول59.72حيدر فريد حسن محمود22

2015/07/12الثروة الحيوانيةاالول59.58مروان حسين مراح دفار23

2015/07/12الثروة الحيوانيةاالول59.12عزت جمال عزة رشيد24

2015/07/12الثروة الحيوانيةاالول59.11جمال رفعت مظهر توفيق25

2015/07/12الثروة الحيوانيةاالول59.08امير غالب جبار عبيد26

2015/09/30الثروة الحيوانيةالثاني58.51اسراء عدنان كاطع خليفة 27

2015/07/12الثروة الحيوانيةاالول56.86محمد يونس حازم يونس 28

2015/09/30الثروة الحيوانيةالثاني56.83رضا مكي عبد االمير حسين29

2015/07/12الثروة الحيوانيةاالول56.70هديل باسم نصيف جاسم30

2015/09/30الثروة الحيوانيةالثاني56.66مصطفى فائق فالح عبد هللا31

2015/09/30الثروة الحيوانيةالثاني56.44محمد مضر خليل ابراهيم 32

2015/09/30الثروة الحيوانيةالثاني55.79عبد هللا حيدر ابراهيم عيسى 33

2015/09/30الثروة الحيوانيةالثاني55.73مصطفى عبد الجبار عبد القادر34



2015/09/30الثروة الحيوانيةالثاني55.46محمد حامد زيدان خلف 35

2015/09/30الثروة الحيوانيةالثاني55.34مصطفى هاشم محمد بدر36

2015/09/30الثروة الحيوانيةالثاني55.15عامر صفاء الدين عبد الرزاق هادي37

2015/09/30الثروة الحيوانيةالثاني54.00مروة محمد جابر عليوي38

2015/09/30الثروة الحيوانيةالثاني52.95محمد عبد الخالق عبد الستار نجم 39

2015/07/12البستنة وهندسة الحدائقاالول87.75حسام نصر هللا حسن نصر هللا1

2015/07/12البستنة وهندسة الحدائقاالول85.22حنين صالح مهدي حواس2

2015/07/12البستنة وهندسة الحدائقاالول82.57احمد محمد علي عبد الحسين عباس3

2015/07/12البستنة وهندسة الحدائقاالول81.23ايمن ادريس ابراهيم صالح4

2015/07/12البستنة وهندسة الحدائقاالول76.47حنين نبيل رفيق محمد5

2015/07/12البستنة وهندسة الحدائقاالول76.15محمد جاسم محمد ناصر6

2015/07/12البستنة وهندسة الحدائقاالول74.17مروه جبار ثامر ظاهر7

2015/07/12البستنة وهندسة الحدائقاالول73.50داود سلمان محمد عبد8

2015/07/12البستنة وهندسة الحدائقاالول70.93مروة ماجد ابراهيم علي9

2015/07/12البستنة وهندسة الحدائقاالول70.46شيماء محمد داود علي10

2015/07/12البستنة وهندسة الحدائقاالول70.25احمد عبد الكريم عبد هللا حمود11

2015/07/12البستنة وهندسة الحدائقاالول69.75فاطمه غزوان محمد وهيب12

2015/07/12البستنة وهندسة الحدائقاالول69.07رواء علي عبد الحسين مهيهي13

2015/07/12البستنة وهندسة الحدائقاالول69.06مروه رحمن ابراهيم عباس14

2015/07/12البستنة وهندسة الحدائقاالول68.54علي عقيل خورشيد مجيد15

2015/07/12البستنة وهندسة الحدائقاالول68.36احمد فرحان حمادي اكنيش16

2015/07/12البستنة وهندسة الحدائقاالول68.20مصطفى كريم جبار بنيان17

2015/07/12البستنة وهندسة الحدائقاالول67.29وجناء محمود ذياب عوده18

2015/07/12البستنة وهندسة الحدائقاالول67.17ازهار كاظم جبار عليوي19

2015/07/12البستنة وهندسة الحدائقاالول66.74استبرق طالب محمد شهاب20

2015/07/12البستنة وهندسة الحدائقاالول66.25ياسمين جنيد سلمان شهاب21

2015/07/12البستنة وهندسة الحدائقاالول65.88عمر فاهم عبد الرحيم محمد22

2015/07/12البستنة وهندسة الحدائقاالول65.59نور علي شوقي علي23

2015/07/12البستنة وهندسة الحدائقاالول65.43هدير موفق عباس عبد الوهاب24

2015/07/12البستنة وهندسة الحدائقاالول65.19شيالن سكفان كامل زينل25

2015/07/12البستنة وهندسة الحدائقاالول65.07علي قاسم طعمه سعيدان26

2015/07/12البستنة وهندسة الحدائقاالول64.99اشواق عدنان خلف حسين27

2015/07/12البستنة وهندسة الحدائقاالول64.55نور محمد جسام محمد28

2015/07/12البستنة وهندسة الحدائقاالول64.50سحر صالح كريم عويد29

2015/07/12البستنة وهندسة الحدائقاالول63.82مريام موسى شندي عوان30

2015/07/12البستنة وهندسة الحدائقاالول63.58علياء حسام محمود جاسم31

2015/07/12البستنة وهندسة الحدائقاالول63.14سمر احمد مجيد علي32

2015/07/12البستنة وهندسة الحدائقاالول62.92سجى علي نوري عبد الكريم33

2015/07/12البستنة وهندسة الحدائقاالول62.87رنا كريم مويش ضمد34

2015/07/12البستنة وهندسة الحدائقاالول62.73اسماعيل محمد اسماعيل عسكر35

2015/07/12البستنة وهندسة الحدائقاالول62.70نشوة مؤيد ابراهيم معجون36



2015/07/12البستنة وهندسة الحدائقاالول62.64سرى ياسر خضير زيدان37

2015/07/12البستنة وهندسة الحدائقاالول62.64نور جاسم فاضل راشد38

2015/07/12البستنة وهندسة الحدائقاالول62.21هاجر مطر رحيمه جبر39

2015/07/12البستنة وهندسة الحدائقاالول62.14هبه عدنان عبد محمد40

2015/07/12البستنة وهندسة الحدائقاالول61.73رغد علي هادي عبود41

2015/09/30البستنة وهندسة الحدائقالثاني61.39نبال محمود شاكر حمد42

2015/07/12البستنة وهندسة الحدائقاالول61.22لبنى عبد الكاظم ياسين نصيف43

2015/07/12البستنة وهندسة الحدائقاالول61.18فاطمة منذر خالد خضير44

45
مصطفى عالء محمد زكي عبد 

الرزاق
2015/07/12البستنة وهندسة الحدائقاالول60.75

2015/09/30البستنة وهندسة الحدائقالثاني59.76علي حيدر جليل نعمه46

2015/07/12البستنة وهندسة الحدائقاالول58.24محمد زيد خليل اسماعيل47

2015/09/30البستنة وهندسة الحدائقالثاني58.11منال احمد عبيد جبر48

2015/07/12البستنة وهندسة الحدائقاالول58.10عمر عادل سلمان عبد هللا49

2015/09/30البستنة وهندسة الحدائقالثاني58.03محمد عبد هادي عاصي50

2015/07/12البستنة وهندسة الحدائقاالول57.40ضمياء علي حربي سرحان51

2015/07/12البستنة وهندسة الحدائقاالول57.40رنا عالء نامق شنين52

2015/07/12البستنة وهندسة الحدائقاالول57.28محمد صبري اسماعيل عبد53

2015/09/30البستنة وهندسة الحدائقالثاني56.64مرتضى ناجي حسين جاسم54

2015/09/30البستنة وهندسة الحدائقالثاني56.10صدام رافع فرحان علي55

2015/07/12البستنة وهندسة الحدائقاالول55.87مرتضى محمد كاظم حسين56

2015/07/12البستنة وهندسة الحدائقاالول55.72اسراء احمد عالء الدين طه57

2015/07/12البستنة وهندسة الحدائقاالول55.68نادر خالد عبدالزهرة موسى58

2015/09/30البستنة وهندسة الحدائقالثاني54.94ابراهيم عبد المحسن خضير عباس59

2015/07/12البستنة وهندسة الحدائقاالول54.62زيد عالءالدين عزت عبداللطيف60

2015/09/30البستنة وهندسة الحدائقالثاني54.46عبدهللا محمود ابراهيم حمادي61

2015/07/12البستنة وهندسة الحدائقاالول54.21احمد علي نون زغير62

2015/09/30البستنة وهندسة الحدائقالثاني54.12علي يوسف ناصر حسين63

2015/09/30البستنة وهندسة الحدائقالثاني53.45علي ثائر كاظم عباس64

65
مصطفى عبدالمهدي عبدالزهره 

حسن
2015/07/12البستنة وهندسة الحدائقاالول53.15

2015/07/12المكائن و اآلالت الزراعيةاالول92.24سفيان عامر نصيف طه1

2015/07/12المكائن و اآلالت الزراعيةاالول86.42جابر كاظم حسن خضير2

2015/07/12المكائن و اآلالت الزراعيةاالول84.66صباح داود عليوي حسين3

2015/07/12المكائن و اآلالت الزراعيةاالول78.40بارق سلمان عواد محمد4

2015/07/12المكائن و اآلالت الزراعيةاالول72.91امير فالح عبد الحسن حسون5

2015/07/12المكائن و اآلالت الزراعيةاالول69.75محمد نهاد عبد الرحمن قاسم6

2015/07/12المكائن و اآلالت الزراعيةاالول66.55منار صالح عبد فريح7

2015/07/12المكائن و اآلالت الزراعيةاالول66.06طارق زياد عبد اسماعيل8

2015/07/12المكائن و اآلالت الزراعيةاالول65.49وسام ثاير لطيف محمد9

2015/09/30المكائن و اآلالت الزراعيةالثاني65.46محمد كمال محسن موسى10

2015/07/12المكائن و اآلالت الزراعيةاالول64.95ياسين رحيم محمد عبد هللا11

2015/09/30المكائن و اآلالت الزراعيةالثاني63.87ابو بكر عبد الباسط نون احمد12



2015/07/12المكائن و اآلالت الزراعيةاالول63.84صفاء باسل انور حسن13

2015/09/30المكائن و اآلالت الزراعيةالثاني62.57سما مهدي عبد اللطيف صبيح14

2015/09/30المكائن و اآلالت الزراعيةالثاني62.17الرا عماد محمد خضير15

2015/09/30المكائن و اآلالت الزراعيةالثاني61.73افراح كريم محمد علي مهدي16

2015/07/12المكائن و اآلالت الزراعيةاالول61.38محمد جاسم عباس مذخور17

2015/09/30المكائن و اآلالت الزراعيةالثاني60.97نرمين محمد ابراهيم حمدان18

2015/09/30المكائن و اآلالت الزراعيةالثاني60.87محمد احمد جمعه جواد19

2015/07/12المكائن و اآلالت الزراعيةاالول60.64مروان محمد اسماعيل حمادي20

2015/09/30المكائن و اآلالت الزراعيةالثاني60.51باقر فاضل حسن باقر21

2015/09/30المكائن و اآلالت الزراعيةالثاني60.33مصطفى محمود ياسين خضر22

2015/09/30المكائن و اآلالت الزراعيةالثاني60.03زين العابدين حميد محمد تقي23

2015/09/30المكائن و اآلالت الزراعيةالثاني59.88رنا علي عامر كويت24

2015/09/30المكائن و اآلالت الزراعيةالثاني59.10حنين مظهر عثمان سلمان25

2015/07/12المكائن و اآلالت الزراعيةاالول59.10علي كريم عبد الساده ثابت26

2015/07/12المكائن و اآلالت الزراعيةاالول58.85عبد الحميد محمد حميد مصطفى27

2015/07/12المكائن و اآلالت الزراعيةاالول58.71علي عمران عيسى مطلب28

2015/09/30المكائن و اآلالت الزراعيةالثاني57.60مهدي علي مهدي علي29

2015/09/30المكائن و اآلالت الزراعيةالثاني55.97احمد معاد عبد الكريم ضاحي30

2015/09/30المكائن و اآلالت الزراعيةالتكميلي/الثاني54.96عبير سالم محمد يوسف31

2015/09/30المكائن و اآلالت الزراعيةالثاني54.70محمد ثامر عبد الرضا حسن32

2015/09/30المكائن و اآلالت الزراعيةالتكميلي/الثاني54.43سيف حسين محسن عبد هللا صبيح33

2015/07/12علوم االغذيةاالول82.05سماح احمد محان عبود1

2015/07/12علوم االغذيةاالول80.29علي ابراهيم مرهون ابراهيم2

2015/07/12علوم االغذيةاالول76.96هديل يوسف شامراد كاكه3

2015/07/12علوم االغذيةاالول75.38انوار حسن علي عبد4

2015/07/12علوم االغذيةاالول72.98رانيا نشأت مجيد يحيى5

2015/07/12علوم االغذيةاالول71.47بشار عبد الكريم عباس محمد6

2015/07/12علوم االغذيةاالول70.14اسراء حيدر صادق نجم7

2015/07/12علوم االغذيةاالول70.00سفانا عباس علي حسين8

2015/07/12علوم االغذيةاالول67.13كرم خالد جلوب حمادي9

2015/07/12علوم االغذيةاالول64.71اسيل محمد علي عبد الرضا هوبي10

2015/07/12علوم االغذيةاالول64.37علي حيدر حاتم سلمان11

2015/07/12علوم االغذيةاالول63.93عمار احمد سالم حمد12

2015/07/12علوم االغذيةاالول63.76سرى شوقي عبد الرزاق اسماعيل13

2015/07/12علوم االغذيةاالول62.89عمار محمد علي حسين14

2015/07/12علوم االغذيةاالول62.75سماء سالم سلمان ابراهيم15

2015/07/12علوم االغذيةاالول61.83تالة احمد مثنى محمد نوري16

2015/09/30علوم االغذيةالثاني61.77صباح قحطان عبد حمادي17

2015/09/30علوم االغذيةالثاني60.47مريم سرحان نصيف جاسم18

2015/07/12علوم االغذيةاالول60.45سيف كاظم سلطان عبود19

2015/07/12علوم االغذيةاالول60.29مصطفى جليل مهدي صالح20



2015/07/12علوم االغذيةاالول60.08براء محمد جسام صالح21

2015/09/30علوم االغذيةالثاني59.36الق خالد شهاب احمد22

2015/09/30علوم االغذيةالثاني59.32مصطفى احمد جاسم صادق23

2015/07/12علوم االغذيةاالول58.92استبرق عباس لطيف عباس24

2015/07/12علوم االغذيةاالول58.00عبدهللا محمد خليفة جاسم25

2015/09/30علوم االغذيةالتكميلي/الثاني57.66مريم طالب شرموط احمد 26

2015/09/30علوم االغذيةالتكميلي/الثاني57.49ديانا شكري محمود عواد27

2015/07/12علوم االغذيةاالول57.32زيد رعد عبد الحسين رشيد28

2015/07/12علوم االغذيةاالول57.24خالد خليل اسماعيل محمد29

2015/07/12علوم االغذيةاالول57.06سارة حمودي عبد عالوي30

2015/09/30علوم االغذيةالثاني56.50مريم رائد علي توفيق 31

2015/07/12علوم االغذيةاالول56.45واثق فالح خلف وادي32

2015/09/30علوم االغذيةالتكميلي/الثاني56.28سارة سمير مجيد حمادي33

2015/09/30علوم االغذيةالثاني56.03االء ليث داود محمد34

2015/07/12علوم االغذيةاالول55.77زياد اياد حسين علوان35

2015/09/30علوم االغذيةالتكميلي/الثاني55.51المثنى علي شيحان حمادي36

2015/09/30علوم االغذيةالثاني55.49عبد العزيز مجيد خالد سلمان37

2015/09/30علوم االغذيةالثاني55.35عالء حسين عالوي حسين38

2015/09/30علوم االغذيةالتكميلي/الثاني54.92كريم عبد الحسن فالح خفي39

2015/09/30علوم االغذيةالتكميلي/الثاني54.84احمد مثنى فليح حسن40

2015/09/30علوم االغذيةالتكميلي/الثاني54.61ابراهيم صباح احمد عمران41

2015/07/12علوم االغذيةاالول53.90سالي عبد اللطيف جميل محمود42

2015/09/30علوم االغذيةالتكميلي/الثاني53.00صفا حسن عمران عبود 43

2015/07/12المحاصيل الحقليةاالول82.45محمد قاسم محمد عبيد1

2015/07/12المحاصيل الحقليةاالول79.02هيبت احمد دحام مجحم 2

2015/07/12المحاصيل الحقليةاالول77.17خليل ابراهيم صالح عبد3

2015/07/12المحاصيل الحقليةاالول74.22ايالف خضر فالح خطاب 4

2015/07/12المحاصيل الحقليةاالول73.83شهد اسامه جالل حمودي5

2015/07/12المحاصيل الحقليةاالول72.74نبأ عادل هاشم جواد 6

2015/07/12المحاصيل الحقليةاالول70.11زينب علي كمال احمد جوامير7

2015/07/12المحاصيل الحقليةاالول68.81اياد مهنا هادي صالح 8

2015/07/12المحاصيل الحقليةاالول68.74عبدهللا فاضل جبار مرزوق 9

2015/07/12المحاصيل الحقليةاالول68.12طالل ناصر جبر علوان10

2015/07/12المحاصيل الحقليةاالول67.13وسام عباس سليم جرمط11

2015/07/12المحاصيل الحقليةاالول67.10حسين علي جواد علي12

2015/07/12المحاصيل الحقليةاالول66.63عمر رعد كامل محمد13

2015/07/12المحاصيل الحقليةاالول66.05غفران عزيز علي حسين 14

2015/07/12المحاصيل الحقليةاالول66.04هشام عبدالرسول حمد جاسم 15

2015/09/30المحاصيل الحقلية  الثاني65.91محمد سالم خيري حسين 16

2015/07/12المحاصيل الحقليةاالول65.65احمد طالب ضيدان فزع17

2015/07/12المحاصيل الحقليةاالول65.45احمد عدنان علي محمد18



2015/09/30المحاصيل الحقلية  الثاني65.21مهى سعدي عبود جياد 19

2015/07/12المحاصيل الحقليةاالول64.93مها محمد سالم حبتور 20

2015/07/12المحاصيل الحقليةاالول64.54سامان عامر عمران اميرعلي 21

2015/09/30المحاصيل الحقلية  الثاني63.90صفاء حسين علي محمد22

2015/07/12المحاصيل الحقليةاالول63.67عمار محمد علوي عكله 23

2015/07/12المحاصيل الحقليةاالول63.30ساره جليل نزال مشكور 24

2015/07/12المحاصيل الحقليةاالول63.29مريم علي حسين ظاهر 25

2015/09/30المحاصيل الحقلية  الثاني61.99محمد كريم عبد فارس 26

2015/07/12المحاصيل الحقليةاالول61.80رؤى هيثم مهدي حسن27

2015/07/12المحاصيل الحقليةاالول61.77محمد عبدالستار عبدالجبار ظاهر 28

2015/07/12المحاصيل الحقليةاالول61.52كرم حسين علي رشيد29

2015/07/12المحاصيل الحقليةاالول61.44ايهاب عماد صالح دحام30

2015/09/30المحاصيل الحقلية  الثاني61.40سمر هاشم تقي هادي 31

2015/09/30المحاصيل الحقلية  الثاني61.37سامر حسين قمر عبد 32

2015/07/12المحاصيل الحقليةاالول61.33شهد فؤاد احمد جاسم 33

2015/07/12المحاصيل الحقليةاالول61.20سمر احمد ياسين ضايع34

2015/09/30المحاصيل الحقلية  الثاني61.13عفراء عبدالجبار عبدهللا محمد 35

2015/07/12المحاصيل الحقليةاالول60.61ماهر ليث عاصي خليل 36

2015/07/12المحاصيل الحقليةاالول59.87رغد باسل ابراهيم علي37

2015/07/12المحاصيل الحقليةاالول59.19نبأ وليد صالح قدوري 38

2015/09/30المحاصيل الحقلية  الثاني58.87علياء مهند عبدالرزاق احمد39

2015/07/12المحاصيل الحقليةاالول58.62حيدر عماد محمدامين عبدالغفور 40

2015/09/30المحاصيل الحقلية  الثاني58.33محمد جعفر صادق مهدي 41

2015/09/30المحاصيل الحقلية  الثاني57.80الحمزه محمد عبد محيي42

2015/09/30المحاصيل الحقلية  الثاني57.65ضحى محمد شاكر محمود 43

2015/09/30المحاصيل الحقلية  الثاني57.47عمر قاسم كريم حسين 44

2015/07/12المحاصيل الحقليةاالول57.26عمر احمد عبيد كاظم45

2015/09/30المحاصيل الحقلية  الثاني56.78ساره عبدالكريم عباس داود46

2015/09/30المحاصيل الحقلية  الثاني56.73شهب محمد جاسم طاهر 47

2015/09/30المحاصيل الحقلية  الثاني56.54سالي مهدي نايف مهدي 48

2015/09/30المحاصيل الحقلية  الثاني56.38وسام قحطان عدنان عباس 49

2015/07/12المحاصيل الحقليةاالول56.28ارشد عبدالستار جبار هاشم 50

2015/09/30المحاصيل الحقليةالثاني55.97هند مهند منير فوزي 51

2015/09/30المحاصيل الحقلية  الثاني55.19هيثم حامد حسن علي52

2015/09/30المحاصيل الحقلية  الثاني54.61وسام رحيم عبدالكريم احمد 53

2015/09/30المحاصيل الحقلية  الثاني54.42افراح حسن علوان حسين 54

2015/09/30المحاصيل الحقلية  الثاني54.31علي عثمان علوان عليوي 55

2015/09/30المحاصيل الحقلية  الثاني54.24يوسف محمد مهدي ناصر 56

2015/09/30المحاصيل الحقلية  الثاني54.20ساره مازن عبدالعباس ظاهر 57

2015/09/30المحاصيل الحقلية  الثاني53.72رافد كامل عضيب بلهان 58

2015/07/12علوم التربة و الموارد المائيةاالول73.60دعاء حيدر اكرم محمود1



2015/07/12علوم التربة و الموارد المائيةاالول71.84صابرين عبدالحسين علي عباس2

2015/07/12علوم التربة و الموارد المائيةاالول71.69عالء احمد دخيل لطيف3

2015/07/12علوم التربة و الموارد المائيةاالول68.83نريمان خضيرعبود امغير4

2015/07/12علوم التربة و الموارد المائيةاالول67.12معتصم صائب سلمان حبيب5

2015/07/12علوم التربة و الموارد المائيةاالول65.66نرمين سلمان عبدهللا عناد6

2015/07/12علوم التربة و الموارد المائيةاالول65.08مصطفى تحسين ملوكي عمران7

2015/07/12علوم التربة و الموارد المائيةاالول64.60العباس عبدالرضا محمد جاسم8

2015/07/12علوم التربة و الموارد المائيةاالول63.54خالد ناجي جبار جاسم9

2015/07/12علوم التربة و الموارد المائيةاالول63.52ايات ناصر درويش يحيى10

2015/09/30علوم التربة و الموارد المائيةالثاني63.515هند عبد الرحمن عزيز عبد الزهرة11

2015/07/12علوم التربة و الموارد المائيةاالول63.11سما محمد نوري حميد12

2015/07/12علوم التربة و الموارد المائيةاالول62.91بهاء الدين عبد الكريم هضم نصيف13

2015/07/12علوم التربة و الموارد المائيةاالول62.76دانيه حشمت خضر عيسى14

2015/07/12علوم التربة و الموارد المائيةاالول61.99غديراتي مجيد محمد15

2015/07/12علوم التربة و الموارد المائيةاالول60.87رنين يوسف محمد صالح16

2015/07/12علوم التربة و الموارد المائيةاالول60.61مصطفى سميرعاصي زيدان17

2015/07/12علوم التربة و الموارد المائيةاالول60.52اسراء محمود شاكر عبيد18

2015/07/12علوم التربة و الموارد المائيةاالول60.48نور محمد سالم ميدان19

2015/07/12علوم التربة و الموارد المائيةاالول60.03احمد جواد كاظم شاه مراد20

2015/07/12علوم التربة و الموارد المائيةاالول59.82ياسر محمد محسن نعمه21

2015/09/30علوم التربة و الموارد المائيةالثاني59.21دعاء حسين علي عون22

2015/09/30علوم التربة و الموارد المائيةالثاني59.18رواء عباس محمد جاسم23

2015/07/12علوم التربة و الموارد المائيةاالول59.09رشا حسين احميد جاسم24

2015/09/30علوم التربة و الموارد المائيةالثاني59.08حيدر سعيد مهدي احمد25

2015/09/30علوم التربة و الموارد المائيةالثاني58.27سجى صالح خليل ابراهيم26

2015/09/30علوم التربة و الموارد المائيةالثاني57.84زيان عادل ياسين عبد هللا27

2015/09/30علوم التربة و الموارد المائيةالثاني57.83عمر عصام علي عبد الوهاب28

2015/07/12علوم التربة و الموارد المائيةاالول57.82رغد عباس فاضل علي29

2015/07/12علوم التربة و الموارد المائيةاالول57.37ضرغام ستار علي اكبر صالح30

2015/07/12علوم التربة و الموارد المائيةاالول56.77علي حسن محمد علي31

2015/07/12علوم التربة و الموارد المائيةاالول56.11آالء  إبراهيم عبد بريسم32

2015/09/30علوم التربة و الموارد المائيةالثاني56.08مريم سوير فيصل حريج33

2015/09/30علوم التربة و الموارد المائيةالثاني55.73اسراء ابراهيم جاسم حمود34

2015/07/12علوم التربة و الموارد المائيةاالول55.68سيف هاشم محمد علي 35

2015/07/12علوم التربة و الموارد المائيةاالول55.47رامي سالم احمد عبد هللا36

2015/07/12علوم التربة و الموارد المائيةاالول55.17احمد عبد االله نوري مجيد37

2015/09/30علوم التربة و الموارد المائيةالثاني55.15مهند كاظم عبد الحسين جاسم38

2015/09/30علوم التربة و الموارد المائيةالثاني54.82يسر نصر عبد الجبار القيسي39

2015/09/30علوم التربة و الموارد المائيةالثاني54.77خالد محمد حسن جواد40

2015/09/30علوم التربة و الموارد المائيةالثاني54.69مصعب كريم ابراهيم حمادي41

2015/09/30علوم التربة و الموارد المائيةالثاني54.40مهند عبد المجيد عبد الحميد حبيب42

2015/09/30علوم التربة و الموارد المائيةالثاني54.03أحمد رائد شاكر محمود43



2015/09/30علوم التربة و الموارد المائيةالثاني53.45علي حميد عبود جامل44

2015/09/30علوم التربة و الموارد المائيةالتكميلي/الثاني53.44مها عبد الستار اسعد باقي45

2015/07/12االقتصاد الزراعياالول80.73ايمان خالد مصطاف مطلك 1

2015/07/12االقتصاد الزراعياالول76.89سحر عبد الرزاق محمد علي عبد الحسين2

2015/07/12االقتصاد الزراعياالول76.60حوراء زياد جاسم محسن3

2015/07/12االقتصاد الزراعياالول74.60فالح حسن علي حسين4

2015/07/12االقتصاد الزراعياالول73.64والء عبيس حسن علوان5

2015/07/12االقتصاد الزراعياالول72.67عبد هللا سمير علي عمران6

2015/07/12االقتصاد الزراعياالول72.34زمن محمد ابو كطفه شناوه7

2015/07/12االقتصاد الزراعياالول72.22رامي عدنان عزيز ابراهيم8

2015/07/12االقتصاد الزراعياالول71.30رنا كريم كاظم شباط9

2015/07/12االقتصاد الزراعياالول70.77مصطفى محمد حسين علوان10

2015/07/12االقتصاد الزراعياالول70.74ساره جعفر علي حسين11

2015/07/12االقتصاد الزراعياالول70.17زهراء صبيح ابراهيم موسى12

2015/07/12االقتصاد الزراعياالول69.89سمر رعد عجمي حسن13

2015/07/12االقتصاد الزراعياالول68.62حيدر كريم فليح حسن14

2015/07/12االقتصاد الزراعياالول68.04لقاء خميس علي نصيري15

2015/07/12االقتصاد الزراعياالول67.80مريم كريم حسين خلف16

2015/07/12االقتصاد الزراعياالول66.25امير مثنى احمد سلمان17

2015/07/12االقتصاد الزراعياالول65.86رياض سديم فخري احمد18

2015/07/12االقتصاد الزراعياالول65.41حوراء حمزة عبد القادر روعي19

2015/07/12االقتصاد الزراعياالول64.83حسين صالح جبر سلمان20

2015/09/30االقتصاد الزراعيالثاني63.82حنان حميد اسماعيل داغر21

2015/09/30االقتصاد الزراعيالثاني62.94ايناس فؤاد عبد عطيه22

2015/07/12االقتصاد الزراعياالول62.01هبه عالء عبد الجبار عثمان23

2015/09/30االقتصاد الزراعيالثاني61.99ياسر تحسين علي محسن24

2015/09/30االقتصاد الزراعيالثاني61.86سهيلة مهدي حمزة مطر25

2015/09/30االقتصاد الزراعيالثاني61.83سارة عزام صبحي عرب26

2015/09/30االقتصاد الزراعيالثاني61.25ريم عبد الغفور عبد هللا محمد27

2015/07/12االقتصاد الزراعياالول61.04ندى محمد عبود صالح28

2015/07/12االقتصاد الزراعياالول60.76مروه محمد مزهر نجم29

2015/09/30االقتصاد الزراعيالثاني60.11غيد فؤاد درويش آينه30

2015/07/12االقتصاد الزراعياالول60.08عطاء طه ياسين فياض31

2015/07/12االقتصاد الزراعياالول60.05حكمت عدنان محيسن عبد32

2015/09/30االقتصاد الزراعيالثاني58.73سمر سامي محمد حمد33

2015/07/12االقتصاد الزراعياالول58.46زينة صالح الدين محسن34

2015/09/30االقتصاد الزراعيالتكميلي/الثاني57.12نبأ عبود محمد خضير35

2015/07/12االقتصاد الزراعياالول57.06والء رسول محيل سلمان36

2015/09/30االقتصاد الزراعيالثاني56.95اشرف صالح صالح الدين امين37

2015/09/30االقتصاد الزراعيالثاني56.78وديان علي حسين بربوتي38

2015/07/12االقتصاد الزراعياالول56.73دينا عصام حسين علي39



2015/09/30االقتصاد الزراعيالثاني56.41عصام تميم عبد عليوي40

2015/09/30االقتصاد الزراعيالثاني55.63حسين طه حسين علي41

2015/09/30االقتصاد الزراعيالتكميلي/الثاني55.42ضحى كريم عيدان علي42

2015/09/30االقتصاد الزراعيالثاني55.24غيث ناظم محسن عنيد43

2015/09/30االقتصاد الزراعيالثاني55.19هديل صفاء محمد جاسم44

2015/09/30االقتصاد الزراعيالثاني54.33احسان عدنان ثابت ذاكر45

2015/09/30االقتصاد الزراعيالثاني54.07منتظر جاسم محمد حسين يوسف46

2015/09/30االقتصاد الزراعيالتكميلي/الثاني53.03نور علي موسى حسين47

2015/07/12االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول78.46حنين منذر حميد سليمان1

2015/07/12االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول77.54اسامه ضياء علي شنين2

2015/07/12االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول75.84محمد احمد عطية صخل3

2015/07/12االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول71.72عباس اركان اميع علي 4

2015/07/12االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول71.42ساره صالح مهدي جمعه5

2015/07/12االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول71.00زينب ستار جبار هادي6

2015/07/12االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول70.67جيمن داود سلمان مصطفى7

2015/07/12االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول69.95تبارك عبدهللا محمد عبدهللا8

2015/07/12االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول69.19زينب عبدالكريم كاظم محمود9

2015/07/12االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول67.02دعاء عادل جليل عباس 10

2015/07/12االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول66.22هاشم وليد محمد امين حسن 11

2015/07/12االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول66.15تارا رائد عبدالقادر احمد12

2015/07/12االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول65.15االء علي هاشم شايع13

2015/07/12االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول64.65علي حاتم عبد محمد14

2015/07/12االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول64.50هدى عالء عبداالمير صالح 15

2015/07/12االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول64.05محمد كريم يوسف حمد 16

2015/07/12االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول63.96حسناء علي كامل جواد 17

2015/07/12االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول63.75احمد علي حسين جواد18

2015/07/12االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول63.49احمد صدقي عبدالرحمن وهيب19

2015/07/12االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول63.46نورس مجيد عبد زيد حسن20

2015/07/12االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول63.27سيف ناصر حسين فرزة21

2015/07/12االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول62.83اسراء صالح عبدالجبار حسين 22

2015/07/12االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول62.39جمان سعد ابراهيم حمودي23

2015/07/12االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول61.99مريم علي رحومي حميد24

2015/07/12االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول61.78حنين رياض حسيب عبدالحميد25

2015/07/12االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول60.85وفاء مجيد علي حسين26

2015/09/30االرشاد الزراعي ونقل التقنياتالثاني60.29هاجر عبدالحليم فاضل عبدالقادر 27

2015/07/12االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول59.71ليث حسين زكري علوان 28

2015/07/12االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول59.48محمد ماجد حسين شالل 29

2015/07/12االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول59.18مصطفى عبدالكريم صبري جمعه 30

2015/07/12االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول59.03هديل مؤيد قاسم احمد 31

2015/07/12االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول58.79ضحى عبدالحسين علوان حسين 32

2015/09/30االرشاد الزراعي ونقل التقنياتالثاني58.14علي عماد حسين خضير33



2015/09/30االرشاد الزراعي ونقل التقنياتالثاني57.98زينب صدام مهدي حسن 34

2015/07/12االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول57.58ازهر عادل خورشيد رشيد35

2015/09/30االرشاد الزراعي ونقل التقنياتالثاني57.35محمد نزار حسين خليفه 36

2015/07/12االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول56.69ذوالفقار جبار لفته حسن37

2015/07/12االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول56.32عقيل عزيز حميد خلف38

2015/09/30االرشاد الزراعي ونقل التقنياتالثاني56.26ساره محمد عباس مجيد 39

2015/09/30االرشاد الزراعي ونقل التقنياتالثاني56.08ايه ناصر شليوش سلمان40

2015/09/30االرشاد الزراعي ونقل التقنياتالثاني54.67احمد حسن خصاف خنيصر41

2015/09/30االرشاد الزراعي ونقل التقنياتالثاني54.25عبدالرحمن جابر عبد جراد42

2015/09/30االرشاد الزراعي ونقل التقنياتالثاني53.49ورود مالك حمادي صالح 43


