
سنة التخرجالجنسيةالجنس معدل التخرجالقسم العلمياسم الخريجالتسلسل

2013عراقيةذكر86.35االنتاج الحيوانيالحسن احمد قاسم محمود1

2013عراقيةذكر82.26االنتاج الحيوانيحسن علي حسين خليل2

2013عراقيةانثى81.83االنتاج الحيوانيحنين جاسم محمد سلمان3

2013عراقيةذكر81.32االنتاج الحيوانياحمد مهدي عباس محمد 4

2013عراقيةذكر79.42االنتاج الحيوانيأحمد باسم عبد اللطيف خضير5

2013عراقيةذكر77.40االنتاج الحيوانيصالح الدين مهدي صالح عباس6

2013عراقيةذكر76.35االنتاج الحيوانيسالم جواد كريم غريب7

2013عراقيةذكر75.86االنتاج الحيوانيمحمد خالد دحام فرحان8

2013عراقيةانثى75.59االنتاج الحيوانيإيمان نجاح حسن هادي9

2013عراقيةانثى74.60االنتاج الحيوانيمي محسن نايف ابراهيم 10

2013عراقيةانثى74.35االنتاج الحيوانيريام صالح عبد هللا محمود11

2013عراقيةانثى74.32االنتاج الحيوانيسجى خضير عباس حسين12

2013عراقيةذكر72.38االنتاج الحيوانيعمر عقيل محمد سعيد13

2013عراقيةذكر71.06االنتاج الحيوانيسنان محمد علي اسحق باكو14

2013عراقيةذكر71.06االنتاج الحيوانيسالم حسن حمزة عبد محيسن15

2013عراقيةانثى70.09االنتاج الحيوانيدعاء نصيف جاسم سبع16

2013عراقيةانثى69.25االنتاج الحيوانيميديا جبار رضا كرم هللا17

2013عراقيةذكر68.10االنتاج الحيوانيغيث يوسف سلمان صالح18

2013عراقيةذكر67.87االنتاج الحيوانيعبد هللا رعد سعيد عبد الكريم19

2013عراقيةانثى67.20االنتاج الحيوانيبيداء كاظم مطر رجب20

2013عراقيةذكر66.29االنتاج الحيوانيياسر حاتم عبد اللطيف مهدي21

2013عراقيةذكر65.67االنتاج الحيوانيطارق فريد طارق جواد22

2013عراقيةانثى65.41االنتاج الحيوانيفاطمة عبد صبار داود23

2013عراقيةذكر65.38االنتاج الحيوانيحسام سلمان ابراهيم محيميد24

2013عراقيةذكر64.91االنتاج الحيوانيمصطفى اسماعيل ابراهيم محمد25

2013عراقيةذكر64.68االنتاج الحيوانيحيدر ليث فارس حسن26

2013عراقيةذكر64.65االنتاج الحيوانيياسر حميد فاضل حميد27

2013عراقيةذكر64.56االنتاج الحيوانيوميض فالح محمد سلطان28

2013عراقيةانثى64.53االنتاج الحيوانيدعاء إسماعيل حسن إبراهيم29

2013عراقيةانثى64.09االنتاج الحيوانيسهى عبد علي كاظم حمزة30

2013عراقيةذكر63.77االنتاج الحيوانيالعباس طالب نجرس طه31

2013عراقيةذكر63.66االنتاج الحيوانيعمر نذير إسماعيل سعيد32

2013عراقيةذكر63.45االنتاج الحيوانيفراس ستار جبر عبد الحسين33

2013عراقيةذكر63.40االنتاج الحيوانيهارون نايف عباس محمود34

2013عراقيةانثى63.30االنتاج الحيوانيسمر نضال حسن علوان35

2013عراقيةذكر62.89االنتاج الحيوانيحيدر حميد كاظم مسرهد 36

2013عراقيةذكر62.73االنتاج الحيوانيزيد عبد العزيز حمزة علوان37

2013عراقيةذكر62.58االنتاج الحيوانيعلي عواد جابر محمد38

2013عراقيةانثى62.55االنتاج الحيوانيفاتن حسن حيال رمضان39

2013عراقيةانثى62.54االنتاج الحيوانيجنات شاكر هاتف عليوي40

2013عراقيةانثى62.47االنتاج الحيوانيسجى عادل نوري مظلوم41

2013عراقيةذكر62.39االنتاج الحيوانيصفاء عبد الرحمن احمد عبد هللا42

2013عراقيةانثى61.94االنتاج الحيوانيسحر حسن محمد جوني43

2013عراقيةذكر61.66االنتاج الحيوانيامجد حميد احمد عيسى44

2013عراقيةذكر61.56االنتاج الحيوانيحمزه عودة مشري دلي45

2013عراقيةذكر61.25االنتاج الحيوانيعبد هللا سعدي حسن عبود46

2013عراقيةذكر61.15االنتاج الحيوانيعلي عبد الكريم نصيف جاسم47

2013عراقيةذكر60.81االنتاج الحيوانيارشد حميد فليح حسن48

2013عراقيةذكر60.79االنتاج الحيوانينبيل ناجي فرحان زياد49

2013عراقيةانثى60.04االنتاج الحيوانيسماء بحر محي عبود50

2013عراقيةذكر59.86االنتاج الحيوانيسرمد عبد الستار محمد كمر51

2013عراقيةانثى59.45االنتاج الحيوانيشهد عبد الكريم فدعوس مرهش52

2013عراقيةانثى59.20االنتاج الحيوانيغصون مصطفى عبد هللا إبراهيم53

قسم االنتاج الحيواني

الموقع األلكتروني

كلية الزراعة

هذه الوثيقة ليست صالحة ألغراض الدراسة
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2013عراقيةذكر58.30االنتاج الحيوانيانمار محمد توفيق جاسم54

2013عراقيةذكر57.74االنتاج الحيوانيانس مصطفى محمد سعيد صالح55

2013عراقيةذكر57.39االنتاج الحيوانيحيدر ياسين فاضل مصلح56

2013عراقيةذكر57.35االنتاج الحيوانيسيف عادل عبود نجم57

2013عراقيةذكر57.10االنتاج الحيوانيأيمن غانم عبد أحمد58

2013عراقيةذكر56.68االنتاج الحيوانيسيف سلمان خلف حمود59

2013عراقيةذكر56.46االنتاج الحيوانيمحمد احمد حماد جاسم60

2013عراقيةذكر56.09االنتاج الحيوانياياد منذر مبدر شهاب61

2013عراقيةذكر55.50االنتاج الحيوانيصفاء حبيب محمد حسين62

قسم االنتاج الحيواني

الموقع األلكتروني

كلية الزراعة

هذه الوثيقة ليست صالحة ألغراض الدراسة


