
سنة التخرجالجنسيةالجنس معدل التخرجالقسم العلمياسم الخريجالتسلسل

2014عراقيةانثى85.12المحاصيل الحقليةنسور عادل جاسم علي 1

2014عراقيةانثى83.30المحاصيل الحقليةكوثر خالد مجيد حميد2

2014عراقيةانثى80.51المحاصيل الحقليةهبة عقيل حميد حسين 3

2014عراقيةانثى78.99المحاصيل الحقليةرنين جواد علي حيدر 4

2014عراقيةانثى78.79المحاصيل الحقليةساره احسان ضاري حسن5

2014عراقيةذكر74.56المحاصيل الحقليةعمر حسن محمد محمود6

2014عراقيةانثى74.39المحاصيل الحقليةمنى سمير عبد العظيم ابراهيم 7

2014عراقيةذكر74.03المحاصيل الحقليةاكثم محمود عبد الصمد رشيد8

2014عراقيةذكر72.43المحاصيل الحقليةمحمد قاسم حسين محمد9

2014عراقيةانثى71.81المحاصيل الحقليةسما نعمان شاكر محمود 10

2014عراقيةانثى71.00المحاصيل الحقليةهبه حسين نصيف جاسم 11

2014عراقيةانثى70.71المحاصيل الحقليةنجالء كريم عناد رشك 12

2014عراقيةانثى70.40المحاصيل الحقليةوفاء محمد جواد كاظم 13

2014عراقيةانثى70.15المحاصيل الحقليةحنين علي رجب محمد 14

2014عراقيةذكر70.14المحاصيل الحقليةاحمد عبد الواحد جاسم ويس15

2014عراقيةذكر69.61المحاصيل الحقليةمصعب حسن عبد هللا نجم 16

2014عراقيةذكر69.47المحاصيل الحقليةسرمد ابراهيم محمد خلف17

2014عراقيةذكر69.13المحاصيل الحقليةهشام رعد علي ابراهيم18

2014عراقيةانثى69.11المحاصيل الحقليةنور احمد سليم محسن 19

2014عراقيةذكر69.07المحاصيل الحقليةمحمد جاسم نعيمة رفيش20

2014عراقيةانثى69.03المحاصيل الحقليةعال عبد الشريف جاسم مشري 21

2014عراقيةذكر68.60المحاصيل الحقليةحسين عبد علي عوده عبد علي22

2014عراقيةانثى67.94المحاصيل الحقليةتاره علي احسان غائب نجم23

2014عراقيةذكر67.90المحاصيل الحقليةعلي رشيد حميد ابراهيم 24

2014عراقيةانثى67.44المحاصيل الحقليةساره صفاءالدين ناجي احمد25

2014عراقيةذكر67.28المحاصيل الحقليةجعفر اديب صادق جعفر 26

2014عراقيةذكر67.02المحاصيل الحقليةعلي امين خلف فري 27

2014عراقيةانثى66.89المحاصيل الحقليةرؤى عمار امين محمود28

2014عراقيةذكر66.22المحاصيل الحقليةعبد هللا فائق سلمان علي 29

2014فلسطينيةانثى66.05المحاصيل الحقليةرهام بشار مصطفى مرشد 30

2014عراقيةانثى65.64المحاصيل الحقليةايات ستار رحمن هادي 31

2014عراقيةانثى65.42المحاصيل الحقليةحنين جميل حسن جواد32

2014عراقيةانثى64.34المحاصيل الحقليةوجدان محمد نصيف جاسم 33

2014عراقيةذكر64.27المحاصيل الحقليةازاد هفال انور طاهر 34

2014عراقيةذكر64.11المحاصيل الحقليةعالء جعفر عبد الجبار عبد الرضا35

2014عراقيةذكر63.59المحاصيل الحقليةحميد مجيد احمد طه36

2014عراقيةذكر63.53المحاصيل الحقليةابراهيم جمعه هادي عاتي 37

2014عراقيةانثى63.21المحاصيل الحقليةزينب عبد االمير مطر علي 38

2014عراقيةانثى63.06المحاصيل الحقليةغفران يحيى عبيد نجم 39

2014عراقيةانثى62.53المحاصيل الحقليةفيان تحسين كمال حسن 40

2014عراقيةانثى62.53المحاصيل الحقليةوالء محمود طعمة محمود 41

2014عراقيةانثى62.35المحاصيل الحقليةايه عبدالعزيز يونس عبدالعزيز 42

2014عراقيةانثى61.39المحاصيل الحقليةزينب عبدالرزاق جواد هادي43

2014عراقيةانثى61.19المحاصيل الحقليةمروه سعد جواد اصفر 44

2014عراقيةذكر61.10المحاصيل الحقليةعالء عبد الحسن حمود كتيب 45

2014عراقيةانثى60.97المحاصيل الحقليةاميمه مؤيد نافع جاسم46

2014عراقيةذكر60.73المحاصيل الحقليةكمال الدين عبدالسالم هضم نصيف 47

2014عراقيةانثى60.42المحاصيل الحقليةزهراء اسماعيل ابراهيم محمدعلي48

2014عراقيةانثى60.23المحاصيل الحقليةاماني خالد منصور حسن49

2014عراقيةانثى60.07المحاصيل الحقليةشهد منذر عبد علي شهاب 50

2014عراقيةانثى60.00المحاصيل الحقليةسوالف عباس علي قادر 51

2014عراقيةانثى59.98المحاصيل الحقليةغدير ماجد طعمه حواس 52

2014عراقيةذكر59.91المحاصيل الحقليةمحمد حيدر فاضل هذال 53

2014عراقيةذكر59.90المحاصيل الحقليةانمار ناجي ماجد صحن54

2014عراقيةذكر59.47المحاصيل الحقليةحيدر ناهي حميد غليم 55

2014عراقيةذكر59.46المحاصيل الحقليةتمام محمد حسين باقر حسن 56

2014عراقيةذكر59.19المحاصيل الحقليةمحمد جاسب عجيل حسين57

2014عراقيةانثى59.03المحاصيل الحقليةسهى حاتم حمادي صالح58
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2014عراقيةانثى58.76المحاصيل الحقليةساره فيصل عمران علي59

2014عراقيةذكر58.64المحاصيل الحقليةاسيل علي حسين عاكول60

2014عراقيةذكر58.54المحاصيل الحقليةاحمد طالب حمزه خميس61

2014عراقيةانثى58.50المحاصيل الحقليةصابرين عبد عبد هللا حسين62

2014عراقيةذكر58.35المحاصيل الحقليةحسين نزار جبار سعدون 63

2014عراقيةانثى58.33المحاصيل الحقليةنور صباح مكي عبد الجبار 64

2014عراقيةانثى58.25المحاصيل الحقليةعبد الكريم محمود جاسم جلعوط65

2014عراقيةانثى58.14المحاصيل الحقليةاريج حسين فهد صالح66

2014عراقيةانثى58.07المحاصيل الحقليةنورس صباح سعيد نعمه 67

2014عراقيةذكر57.92المحاصيل الحقليةبيمان امير عبد هللا قادر 68

2014عراقيةذكر57.74المحاصيل الحقليةعباس عبد الرحمن محمد جميل69

2014عراقيةانثى57.68المحاصيل الحقليةعبد الكريم فيصل عليوي فهد70

2014عراقيةانثى57.53المحاصيل الحقليةحنان حسن عباس نصيف71

2014عراقيةانثى57.51المحاصيل الحقليةرؤى عبدالرحمن احمد جارهللا72

2014عراقيةذكر57.44المحاصيل الحقليةاحمد محمد فليح حسن73

2014عراقيةذكر57.07المحاصيل الحقليةعمر فالح محمد اربيع74

2014عراقيةانثى56.97المحاصيل الحقليةبيداء اسعد كامل فليح 75

2014عراقيةانثى56.63المحاصيل الحقليةساره غسان عبد الجبار عبد الرزاق 76

2014عراقيةانثى56.61المحاصيل الحقليةمحمد نجم عبد زيد عبيد77

2014عراقيةانثى56.21المحاصيل الحقليةزهراء سعد نوري جعفر 78

2014عراقيةانثى56.16المحاصيل الحقليةساره علي مهدي كاظم79

2014عراقيةانثى56.01المحاصيل الحقليةحنين محمد حقي سلمان80

2014عراقيةانثى55.85المحاصيل الحقليةزهراء سعد عباس جاسم 81

2014عراقيةانثى55.70المحاصيل الحقليةسرور احمد عبيد فياض 82

2014عراقيةانثى55.63المحاصيل الحقليةداليا رعد احمد جاسم83

2014عراقيةذكر55.58المحاصيل الحقليةمحمد جواد كاظم عبد الحسين84

2014عراقيةانثى55.08المحاصيل الحقليةهاجر رياض مخلف رجب 85

2014عراقيةذكر55.08المحاصيل الحقليةمصطفى رعد صبحي محسن 86

2014عراقيةذكر55.07المحاصيل الحقليةرغد حميد علي شراد87

2014عراقيةذكر54.83المحاصيل الحقليةمازن محمد عبدالكريم محمد88

2014عراقيةذكر54.77المحاصيل الحقليةحيدر سليم علوان زبون89

2014عراقيةذكر54.41المحاصيل الحقليةاحمد محمد سلمان ذياب90

2014عراقيةذكر53.91المحاصيل الحقليةمحمود عبد الحميد خالد سلمان 91

2014عراقيةانثى53.86المحاصيل الحقليةلقاء عبد الوهاب محمد علي 92

2014عراقيةانثى53.50المحاصيل الحقليةدعاء عماد ثابت محمد93

2014عراقيةانثى53.40المحاصيل الحقليةطيبه وسام علي حسون 94

2014عراقيةذكر53.02المحاصيل الحقليةرعد ربيع عباس نعمه 95

2014عراقيةذكر52.77المحاصيل الحقليةمصطفى محمد فهد محمد 96

2014عراقيةذكر51.83المحاصيل الحقليةاحمد رشيد جعفر حاجم 97

قسم المحاصيل الحقلية

الموقع األلكتروني

كلية الزراعة هذه الوثيقة ليست صالحة ألغراض الدراسة


