
سنة التخرجالجنسيةالجنس معدل التخرجالقسم العلمياسم الخريجالتسلسل

2014عراقيةانثى85.47االنتاج الحيوانيايمان عالء رشيد عبد الكريم1

2014عراقيةانثى83.45االنتاج الحيوانيشهد علي جبار عبود كاظم2

2014عراقيةانثى82.06االنتاج الحيوانيآية باسم عبد مخلف3

2014عراقيةانثى81.57االنتاج الحيوانينور موفق توفيق محمد صالح4

2014عراقيةذكر81.11االنتاج الحيوانيرشاد فالح حمد شهاب5

2014عراقيةذكر78.44االنتاج الحيوانيبكر علي عارف وهيب6

2014عراقيةذكر77.81االنتاج الحيوانيمحمد رعد كريم محمد7

2014عراقيةذكر77.68االنتاج الحيوانيحمزة يوسف علي حسين8

2014عراقيةذكر76.23االنتاج الحيوانيصهيب احمد خلف عجاج9

2014عراقيةذكر76.09االنتاج الحيوانيياسين علي حسين ناصر10

2014عراقيةانثى75.85االنتاج الحيوانيانسام حازم نايف فرحان11

2014عراقيةانثى74.86االنتاج الحيوانيحوراء رسن بردي حسين12

2014عراقيةانثى72.36االنتاج الحيوانيآية ياسين شهاب احمد13

2014عراقيةانثى72.32االنتاج الحيوانيمروة ناظم عبد الكريم سعيد14

2014عراقيةذكر72.04االنتاج الحيوانياحمد رياض شمس حسين15

2014عراقيةانثى72.00االنتاج الحيوانيجنان خالد فرحان محمود16

2014عراقيةذكر70.67االنتاج الحيوانيعباس حامد فرحان سعود17

2014عراقيةانثى70.18االنتاج الحيوانيسالي علي جبار خلف18

2014عراقيةانثى69.83االنتاج الحيوانيسرى عباس ناصر صالح19

2014عراقيةانثى69.28االنتاج الحيوانينور احمد حقي فليح حسن20

2014عراقيةذكر69.26االنتاج الحيوانيمصطفى مالك نصر جودة21

2014عراقيةذكر68.88االنتاج الحيوانيخطاب عبد اللطيف نايف لطيف22

2014عراقيةذكر68.54االنتاج الحيوانيازهر مهدي باقر حمودي23

2014عراقيةذكر68.39االنتاج الحيوانيمعاذ عبد الجبار نايف عبد24

2014عراقيةانثى68.29االنتاج الحيوانيهدى واثق عبد الكريم سلمان25

2014عراقيةانثى67.38االنتاج الحيوانيياسمين سليم داود سلمان26

2014عراقيةذكر66.59االنتاج الحيوانيعلي رعد غريب يوسف27

2014عراقيةذكر65.66االنتاج الحيوانيمحمد صباح حسين عباس28

2014عراقيةانثى65.52االنتاج الحيوانيحواء حاتم زيدان خلف29

2014عراقيةانثى65.4االنتاج الحيوانياسيل جاسم محمد هجاوي30

2014عراقيةذكر65.16االنتاج الحيوانيمروان طه ياسين خضير 31

2014عراقيةانثى65.14االنتاج الحيوانيسارة عبد المجيد فاضل شهاب32

2014عراقيةذكر64.23االنتاج الحيوانيحيدر سلمان سلطان شاتي33

2014عراقيةذكر63.25االنتاج الحيوانيعقيل عمار جاسم عيسى34

2014عراقيةذكر62.46االنتاج الحيوانيهادي عبد الحسن شنيف داخل35

2014عراقيةذكر62.44االنتاج الحيوانيمصطفى عادل علي حايف36

2014عراقيةانثى62.38االنتاج الحيوانيدعاء رافع عبد هللا نجم37

2014عراقيةذكر62.24االنتاج الحيوانيمحمد فاضل محمد رضا حسين38

2014عراقيةانثى61.89االنتاج الحيوانينور علي محمد داود39

2014عراقيةذكر61.65االنتاج الحيوانيحيدر ثامر صادق عبود40

2014عراقيةانثى61.42االنتاج الحيوانيمينا صادق محمد جعفر حسين41

2014عراقيةانثى61.20االنتاج الحيوانيجنيد عبد السالم محمد ساير42

2014عراقيةانثى60.54االنتاج الحيوانيدنيا عصام رزوقي وهيب43

2014عراقيةانثى60.46االنتاج الحيوانيفادية ماجد جميل ابراهيم44

2014عراقيةذكر59.76االنتاج الحيوانيقصي سعد عبد المهدي كريم45

2014عراقيةذكر59.55االنتاج الحيوانينور صادق علي محسن46

2014عراقيةذكر59.29االنتاج الحيوانياحمد فالح حسن علي47

2014عراقيةذكر59.00االنتاج الحيوانيعلي خالد محمود حمدي48

2014عراقيةذكر58.97االنتاج الحيوانيظافر كمال مصطفى عباس49

2014عراقيةذكر58.56االنتاج الحيوانياحمد كامل جاسم عبيد 50

2014عراقيةذكر58.22االنتاج الحيوانيعلي جاسم شرهان عوض51

2014عراقيةذكر58.08االنتاج الحيوانيمحمد حيدر احمد محمد52

2014عراقيةانثى57.91االنتاج الحيوانيزهراء فالح حسن حمد 53

قسم االنتاج الحيواني

الموقع األلكتروني

كلية الزراعة هذه الوثيقة ليست صالحة ألغراض الدراسة
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2014عراقيةانثى57.68االنتاج الحيوانيرويده محمود خضير عيدان54

2014عراقيةانثى57.41االنتاج الحيوانيسيماء عماد ياسين نعيم55

2014عراقيةذكر57.03االنتاج الحيوانياحمد صالح احمد جوير56

2014عراقيةانثى56.84االنتاج الحيوانياسراء سداد طلعت عبد الحكيم 57

2014عراقيةذكر55.67االنتاج الحيوانياحمد حبيب طلب حشيش58

2014عراقيةذكر55.73االنتاج الحيوانيعالء عدنان غالم كريم 59

2014عراقيةذكر55.43االنتاج الحيوانينمير جمال سلمان احمد60

2014عراقيةذكر53.98االنتاج الحيوانياياد فالح حسن سلمان61

2014عراقيةذكر53.85االنتاج الحيوانيفراس فاضل خضير عباس62

2014عراقيةذكر52.91االنتاج الحيوانيليث محمد حسن ناجي63

قسم االنتاج الحيواني

الموقع األلكتروني

كلية الزراعة هذه الوثيقة ليست صالحة ألغراض الدراسة


