
سنة التخرجالجنسيةالجنس معدل التخرجالقسم العلمياسم الخريجالتسلسل

2011عراقيةانثى82.56االنتاج الحيوانيزينب عادل مهدي سعيد1

2011عراقيةانثى81.95االنتاج الحيوانيرؤى اسماعيل خليل ماجد2

2011عراقيةانثى76.17االنتاج الحيوانيعائشة جمال سليم محمد3

2011عراقيةانثى75.35االنتاج الحيوانيدعاء علي حسين سلمان4

2011عراقيذكر74.39االنتاج الحيوانيمصطفى غزوان فيصل عبد الكريم5

2011عراقيةانثى74.25االنتاج الحيوانيهبه محمد سليم محسن6

2011عراقيةانثى73.56االنتاج الحيوانيمكارم اكرم صالح عبد القادر7

2011عراقيذكر73.54االنتاج الحيوانيمهيمن محمد خليفة حمد8

2011عراقيذكر73.49االنتاج الحيوانياوس حسين علي عبد9

2011عراقيذكر72.44االنتاج الحيوانيسيف اسامة عبد الحافظ احمد10

2011عراقيذكر72.24االنتاج الحيوانيعمر عامر عبد سلطان11

2011عراقيةانثى71.17االنتاج الحيوانيمروة خضير ريحان دعيجل12

2011عراقيذكر70.71االنتاج الحيوانياحمد مجيد جميل احمد13

2011عراقيةانثى68.29االنتاج الحيوانيدعاء سعدون اسماعيل عبد األمير14

2011عراقيذكر67.08االنتاج الحيوانيمحمد احمد عبد هللا عبد15

2011عراقيذكر66.74االنتاج الحيوانيانس لطيف علي حسين16

2011عراقيةانثى66.49االنتاج الحيوانيآية زيد فاهم كامل17

2011عراقيذكر65.06االنتاج الحيوانياحمد عبد المجيد عبد العزيز محمود18

2011عراقيذكر65.02االنتاج الحيوانيطه محمود مصطفى نجم19

2011عراقيذكر64.98االنتاج الحيوانيوليد باسم محمد جواد20

2011عراقيذكر64.63االنتاج الحيوانيعلي خميس جودة صافي21

2011عراقيذكر63.86االنتاج الحيوانيعمر عاصم نصيف جاسم22

2011عراقيةانثى63.69االنتاج الحيوانيمروة عبد الحسن محمود شرقي23

2011عراقيذكر63.68االنتاج الحيوانيعدنان كمال عبد اسماعيل24

2011عراقيذكر63.65االنتاج الحيوانيعلي محمود عبد هللا ابراهيم25

2011عراقيذكر63.56االنتاج الحيوانيسيف باقر محمود علي26

2011عراقيذكر61.74االنتاج الحيوانيمحمد عايش ابراهيم حسن27

2011عراقيذكر61.58االنتاج الحيوانياحمد محمد محي موسى28

2011عراقيذكر60.49االنتاج الحيوانيمحمد جميل عزيز جبير29

2011عراقيذكر59.70االنتاج الحيوانيمحمد عبد الرحيم عبد هللا احمد30

2011عراقيةانثى59.55االنتاج الحيوانيمريم عبد الستار عيسى مراد31

2011عراقيذكر59.19االنتاج الحيوانيمصطفى عبد الزهرة احمد صالح32

2011عراقيذكر58.97االنتاج الحيوانيمصطفى عبد هللا خالد حمد33

2011عراقيذكر58.79االنتاج الحيوانيمروان جاسم محمد علي34

2011عراقيذكر58.02االنتاج الحيوانيسامر ستار ياسر طلمس35

2011عراقيةانثى57.64االنتاج الحيوانيروز عبد السالم سعيد عبد36

2011عراقيةانثى57.58االنتاج الحيوانيصابرين عبيد دفاك صايل37

2011عراقيذكر57.57االنتاج الحيوانيمحمد هاشم نايف احمد38

2011عراقيذكر57.34االنتاج الحيوانيحسين علوان عبد الرضا محيسن39

2011عراقيذكر56.00االنتاج الحيوانيوليد ابراهيم صالح احمد40

2011عراقيذكر54.83االنتاج الحيوانيمصطفى ياسين عباس علي41

2011عراقيذكر64.88االنتاج الحيوانيعلي كاظم علي حسين42

2011عراقيذكر59.81االنتاج الحيوانيغيث سعدون عبد الجبار ياس43

2011عراقيذكر59.33االنتاج الحيوانياحمد برير عبد االمير مجيد44

2011عراقيذكر56.91االنتاج الحيوانيغزوان سعد سلطان علي45

2011عراقيذكر56.61االنتاج الحيوانياسماعيل سمير خليل اسماعيل46

2011عراقيذكر56.06االنتاج الحيوانيسامر احمد صالح مهدي47

2011عراقيذكر55.93االنتاج الحيوانيمصطفى احمد حسن عباس48

2011عراقيةانثى55.88االنتاج الحيوانيضحى نضال عمر سعيد49

2011عراقيذكر55.71االنتاج الحيوانيمضر عبد اللطيف عريبي مهدي50

2011عراقيذكر55.47االنتاج الحيوانيسعد ناجي حسن طراد51

2011عراقيذكر55.15االنتاج الحيوانيمحمود حسين عباس ثلج52

2011عراقيةانثى54.95االنتاج الحيوانيرسل قاسم محمد حسن53

قسم االنتاج الحيواني

الموقع األلكتروني

كلية الزراعة هذه الوثيقة ليست صالحة ألغراض الدراسة
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2011عراقيةانثى54.62االنتاج الحيوانيسارة سعيد حميد سلمان54

2011عراقيذكر53.27االنتاج الحيوانيمصطفى حاتم كريم عكله55

قسم االنتاج الحيواني

الموقع األلكتروني

كلية الزراعة هذه الوثيقة ليست صالحة ألغراض الدراسة


