
سنة التخرجالجنسيةالجنس معدل التخرجالقسم العلمياسم الخريجالتسلسل
2011عراقيذكر86.00المحاصيل الحقليةمحمد محمود زيدان غافل1

2011عراقيةانثى77.50المحاصيل الحقليةآية سمير ابراهيم عليوي2

2011عراقيةانثى76.44المحاصيل الحقليةنوره ناصر حسين عذاب3

2011عراقيذكر75.30المحاصيل الحقليةعبد الباسط عبد الرزاق داود سلمان4

2011عراقيةانثى74.77المحاصيل الحقليةهدى جاسم محمد ذهب5

2011عراقيذكر72.34المحاصيل الحقليةهشام عطا عبد الهادي حسين6

2011عراقيةانثى70.20المحاصيل الحقليةايالف حامد محمد عبد7

2011عراقيذكر70.17المحاصيل الحقليةمنذر احمد صلبي نمر8

2011عراقيةانثى69.92المحاصيل الحقليةشهد محفوظ ميرخان جبرائيل9

2011عراقيةانثى69.19المحاصيل الحقليةمروة حسين علي حسون10

2011عراقيذكر68.79المحاصيل الحقليةحازم معن اسماعيل حازم11

2011عراقيذكر68.54المحاصيل الحقليةحسن هادي شلش صبر12

2011عراقيةانثى68.01المحاصيل الحقليةعبير عدنان غضبان دخيل13

2011عراقيةانثى68.00المحاصيل الحقليةنغم عبد األمير محسن لفتة14

2011عراقيةانثى66.41المحاصيل الحقليةنور عباس شنشول غضب15

2011عراقيذكر66.17المحاصيل الحقليةمحمد جاسم خضر بدوي16

2011عراقيةانثى66.01المحاصيل الحقليةنورس عالء عبد الهادي حسن17

2011عراقيةانثى65.70المحاصيل الحقليةدعاء مؤيد كريم ابراهيم18

2011عراقيةانثى65.28المحاصيل الحقليةساره مزهر رحيم داود19

2011عراقيةانثى64.99المحاصيل الحقليةليلي قيس منشد صويحي  20

2011عراقيةانثى64.69المحاصيل الحقليةآية خليل ابراهيم ناصر21

2011عراقيذكر64.47المحاصيل الحقليةرافل وليد محمد ساطع عثمان22

2011عراقيذكر63.98المحاصيل الحقليةحسن مشعان جبار جاسم23

2011عراقيذكر63.57المحاصيل الحقليةمهيمن عبد الوهاب محمود سليمان24

2011عراقيةانثى63.18المحاصيل الحقليةدنيا عمر اسماعيل محمد صالح25

2011عراقيذكر63.13المحاصيل الحقليةمصطفى صادق موسى عباس26

2011عراقيذكر61.67المحاصيل الحقليةمحمد غالب مشكور مهدي27

2011عراقيذكر61.04المحاصيل الحقليةعلي عبود احمد محمود28

2011عراقيذكر60.91المحاصيل الحقليةعادل محمد شمخي جبر 29

2011عراقيذكر60.74المحاصيل الحقليةبهجت خميس صلبي محمد30

2011عراقيذكر60.63المحاصيل الحقليةابراهيم مثنى عبد العزيز محمود31

2011عراقيةانثى60.07المحاصيل الحقليةمروه عادل كاظم عيدان 32

2011عراقيذكر59.74المحاصيل الحقليةسامر صباح عبد الكريم طاهر33

2011عراقيذكر59.73المحاصيل الحقليةوسام حميد عثمان مشعان34

2011عراقيذكر59.33المحاصيل الحقليةحسين خليل ابراهيم عبود35

2011عراقيةانثى59.07المحاصيل الحقليةنيزك باسل شاكر احمد36

2011عراقيذكر58.57المحاصيل الحقليةالمرتضى علي سبتي شنان37

2011عراقيةانثى58.45المحاصيل الحقليةفرح ايوب فاضل لطيف38

2011عراقيذكر57.85المحاصيل الحقليةاحمد هاشم محمد حسن39

2011عراقيذكر56.57المحاصيل الحقليةعلي كريم ناهي مشجل 40

2011عراقيةانثى55.72المحاصيل الحقليةدالل عبد الحافظ عبد االمام عطية41

2011عراقيةانثى64.09المحاصيل الحقليةضحى ابراهيم نايف حمزه42

2011عراقيةانثى61.16المحاصيل الحقليةهبة محمد عبد خضير43

2011عراقيةانثى60.9المحاصيل الحقليةساره يوسف ابراهيم حمادي44

2011عراقيةانثى58.8المحاصيل الحقليةعائشه طاهر صباح علي45

2011عراقيةانثى58.34المحاصيل الحقليةنهى خالد ناهي حسون46

2011عراقيذكر57.87المحاصيل الحقليةعمر فالح حسن كاطع47

2011عراقيذكر56.73المحاصيل الحقليةعادل عبد هللا عزاوي48

2011عراقيةانثى56.64المحاصيل الحقليةدعاء قاسم سلمان مهدي49

2011عراقيةانثى56.63المحاصيل الحقليةجهينه عبد الرزاق حمد كمر50

2011عراقيةانثى56.52المحاصيل الحقليةضحى عواد هالج غايب 51

2011عراقيةانثى56.03المحاصيل الحقليةصفا صالح عبد الرزاق علي52

2011عراقيةانثى55.86المحاصيل الحقليةسرى موفق عبد اللطيف جاسم53

2011عراقيذكر55.74المحاصيل الحقليةشاكر عبد الوهاب جاسم علوان54

2011عراقيذكر55.44المحاصيل الحقليةاوس خضر صالح مهدي55

2011عراقيذكر55.04المحاصيل الحقليةمحمد عبد المجيد عبد الحميد56

2011عراقيذكر54.5المحاصيل الحقليةعمر ناجي نواف رمل57

2011عراقيذكر54.45المحاصيل الحقليةفراس عثمان عبد مهدي58

2011عراقيذكر54.34المحاصيل الحقليةمروان علي حسين عبد59

قسم المحاصيل الحقلية

الموقع األلكتروني

كلية الزراعة هذه الوثيقة ليست صالحة ألغراض الدراسة



سنة التخرجالجنسيةالجنس معدل التخرجالقسم العلمياسم الخريجالتسلسل
2011عراقيذكر54.3المحاصيل الحقليةمحمد نجم عبد حمد60

2011عراقيذكر54.07المحاصيل الحقليةمحمد كاظم رشيد مشعل61

2011عراقيذكر54المحاصيل الحقليةحسين برهان جاسم62

2011عراقيذكر53.93المحاصيل الحقليةفاروق يوسف عكاب ياسين63

2011عراقيذكر53.76المحاصيل الحقليةحسن جالل حسن حاجم64

2011عراقيةانثى53.74المحاصيل الحقليةسجى حمد هللا عبد غربي65

2011عراقيذكر53.54المحاصيل الحقليةحسنين عدنان هادي شريف66

2011عراقيذكر53.13المحاصيل الحقليةصالح مهدي هالل احمد67

2011عراقيذكر53.09المحاصيل الحقليةنعمان منذر إسماعيل محمد68

2011عراقيةانثى52.38المحاصيل الحقليةلينا فيصل غركان غانم69

قسم المحاصيل الحقلية

الموقع األلكتروني

كلية الزراعة هذه الوثيقة ليست صالحة ألغراض الدراسة


