
سنة التخرجالجنسيةالجنس معدل التخرجالقسم العلمياسم الخريجالتسلسل

2011عراقيةانثى93.92وقاية النباتحنين عبد الحليم علي سليمان1

2011عراقيذكر81.74وقاية النباتابراهيم علي ابراهيم يعقوب2

2011عراقيذكر80.80وقاية النباتعمر عبد حميد فياض3

2011عراقيذكر80.35وقاية النباتمحمد ماجد ابراهيم علي4

2011عراقيةانثى80.17وقاية النباتسارة محمد عبد علي5

2011عراقيذكر78.88وقاية النباتنزار راشد مرزه خضير6

2011عراقيةانثى77.31وقاية النباتسوزان ظافر هادي حمد7

2011عراقيذكر76.91وقاية النباتمهند بحر عواد محمد8

2011عراقيةانثى72.69وقاية النباتشهد عبد الكريم جواد علي9

2011عراقيةانثى72.20وقاية النباتمروة عماد الدين داود عبد الوهاب10

2011عراقيةانثى71.63وقاية النباتخيرية محمد حسين علي سليمان11

2011عراقيذكر69.16وقاية النباتاحمد خالد احمد عبد الرحمن12

2011عراقيةانثى68.06وقاية النباتدنيا محمد حامد محمود13

2011عراقيذكر67.68وقاية النباتسيف محمود مطر حمد14

2011عراقيةانثى66.94وقاية النباتمريم عبد الكريم خبير حسين15

2011عراقيةانثى66.77وقاية النباتآمنه علي عبد القادر عبد الكريم16

2011عراقيذكر66.56وقاية النباتسعد محسن عويد فرحان17

2011عراقيذكر66.28وقاية النباتاسامة خضير حمزه ياسين18

2011عراقيذكر65.88وقاية النباتخالد محمد شهاب حمد19

2011عراقيةانثى65.66وقاية النباتبر عامر صادق عمر20

2011عراقيةانثى65.57وقاية النباترؤى راشد حسن نايف21

2011عراقيةانثى65.49وقاية النباتمها مرتضى فرحان عبد يوسف22

2011عراقيةانثى65.22وقاية النباتانعام جاسم محمد جبار23

2011عراقيةانثى65.04وقاية النباتمروة وليد رشيد عبود24

2011عراقيذكر65.02وقاية النباتوليد عبد محمد خليفة25

2011عراقيةانثى64.56وقاية النباتلنده عماد محمد عبد الرزاق26

2011عراقيةانثى64.49وقاية النباتدعاء رحيم عبد دخيل27

2011عراقيذكر64.22وقاية النباتيوسف علي محمد حسين28

2011عراقيةانثى63.69وقاية النباتسلوى داود سلمان محمد29

2011عراقيذكر63.44وقاية النباتعلي موفق رحيم عبد30

2011عراقيذكر63.21وقاية النباتاثير محمود جاسم حمادي31

2011عراقيةانثى62.80وقاية النباتساره طارق ابراهيم حسين32

2011عراقيذكر62.38وقاية النباتعلي يوسف موسى يوسف33

2011عراقيةانثى62.23وقاية النباترغد محمد عطية خميس34

2011عراقيذكر61.96وقاية النباتعمر خلف فرحان عبد هللا35

2011عراقيذكر61.70وقاية النباتسهيل نجم محمد مهيدي36

2011عراقيذكر61.56وقاية النباتعلي عبد الكريم عبد الصاحب خلف37

2011عراقيذكر61.39وقاية النباتاوس عامر عبد الخالق مصطفى38

2011عراقيذكر61.13وقاية النباتانمار فاضل شالل فرحان39

2011عراقيذكر60.99وقاية النباتغيث عبد المناف حميد فرحان40

2011عراقيةانثى60.79وقاية النباتديانا عباس محمود فرحان41

2011عراقيذكر60.41وقاية النباتعبد الكريم حسين صالح علوان42

2011عراقيذكر60.40وقاية النباتصديق رعد محمود شكر43

2011عراقيةانثى60.39وقاية النباتخلود سامي محمد سلمان44

2011عراقيذكر59.18وقاية النباتنزار باسم محمد كمر45

2011عراقيةانثى58.94وقاية النباتساره ثائر مخلف عباس46

2011عراقيذكر58.51وقاية النباتطارق ثامر محمد علي47

2011عراقيذكر58.17وقاية النباتصفاء حميد حسين علي 48

2011عراقيةانثى58.14وقاية النباتاعتماد صباح عبد ثاني49

2011عراقيةانثى57.92وقاية النباتمروج عبد الجبار عبد الكريم حسين50

2011عراقيةانثى57.10وقاية النباتسرى احمد محمود صالح51

2011عراقيةانثى57.09وقاية النباتضي صبار عزيز ناصر52

2011عراقيذكر56.78وقاية النباتهادي ناجي جدوع لطيف53

2011عراقيذكر56.69وقاية النباتمحمد فاضل جواد خلف54

قسم وقاية النبات 

الموقع األلكتروني

كلية الزراعة هذه الوثيقة ليست صالحة ألغراض الدراسة
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2011عراقيذكر60.73وقاية النباتاحمد ثائر ابراهيم كاظم55

2011عراقيذكر60.71وقاية النباتمحمد سعد نوري جعفر56

2011عراقيةانثى60.04وقاية النباتاسيل طارق اسماعيل حمادي57

2011عراقيذكر59.78وقاية النباتكريم علي خليفة نهار58

2011عراقيةانثى59.17وقاية النباتنور سمير محمد داود59

2011عراقيذكر57.28وقاية النباتعمر نزهت عوني محمد60

2011عراقيذكر57.08وقاية النباتموسى علي عبد عباس61

2011عراقيذكر56.48وقاية النباتعمر رشيد مجيد امين62

2011عراقيذكر56.46وقاية النباتاحمد طريف عليوي فلحي63

2011عراقيذكر56.25وقاية النباتيحيى عبد الزهرة جاسم عبد الحميد64

2011عراقيذكر56.06وقاية النباتامجد مجيد عبد الصاحب سلمان65

2011عراقيذكر55.98وقاية النباتمحمد علوان عباس حسين66

2011عراقيذكر55.72وقاية النباتماجد شاكر رجب ضاحي67

2011عراقيةانثى55.54وقاية النباتمها مجيد حميد اسماعيل68

2011عراقيذكر55.26وقاية النباتزيد عدنان عبد رحيم69

2011عراقيذكر54.75وقاية النباتياسر محمود علي عبد70

2011عراقيذكر54.7وقاية النباتليث عبد الكريم غافل حمزه71

قسم وقاية النبات 

الموقع األلكتروني

كلية الزراعة هذه الوثيقة ليست صالحة ألغراض الدراسة


