
سنة التخرجالجنسيةالجنس معدل التخرجالقسم العلمياسم الخريجالتسلسل

2013عراقيةذكر88.64وقاية النباتمحمد كاظم نايف مطر1

2013عراقيةذكر86.54وقاية النباتعلي عبد الحميد عبد هللا أحمد2

2013عراقيةانثى81.30وقاية النباتزينه طه محمود عبد المجيد3

2013عراقيةانثى81.22وقاية النباتمروه ماجد إبراهيم حمود4

2013عراقيةذكر77.21وقاية النباتعمر علي أحمد ياسين5

2013عراقيةانثى76.38وقاية النباترفل فاضل عباس محمد6

2013عراقيةذكر76.33وقاية النباتحسين محمود جاسم حمادي7

2013عراقيةانثى73.26وقاية النباتدانيه لؤي محمود عبد الرضا8

2013عراقيةانثى73.12وقاية النباتنور حيدر جبار محمود9

2013عراقيةذكر73.00وقاية النباتاحمد اكرم محمد صبيح10

2013عراقيةانثى72.35وقاية النباتمريم محمد حسين معيفي11

2013عراقيةذكر72.27وقاية النباتمحمد مروان حميد خليل12

2013عراقيةانثى71.65وقاية النباتمنى عبد الرحمن مرعي حسن13

2013عراقيةانثى71.31وقاية النباتمآب عبد كاظم حاشي14

2013عراقيةذكر70.96وقاية النباتعالء الدين عبد الستار عارف علي15

2013عراقيةانثى70.10وقاية النباترؤى مصدق سالم عبد الرزاق16

2013عراقيةذكر69.34وقاية النباتهشام سامي شمال خلف17

2013عراقيةذكر68.78وقاية النباتمحمد عبد الكاظم شاكر عباس18

2013عراقيةانثى68.17وقاية النباتإيناس شوكت عبد هللا خليل19

2013عراقيةانثى68.17وقاية النباتمينا مهند نصرهللا عبد هللا20

2013سوريةذكر67.22وقاية النباتالموسىطارق عبد الهادي عاكول 21

2013عراقيةانثى67.04وقاية النباتنور بعبد الجبار جواد كاظم22

2013عراقيةانثى66.64وقاية النباتنبراس حسن سعد شعالن23

2013عراقيةانثى65.84وقاية النباتخنساء زين إبراهيم ثامر24

2013عراقيةانثى65.67وقاية النباتساره صباح حسين خليل25

2013عراقيةذكر65.49وقاية النباتتبارك ماجد هادي عبد األمير26

2013عراقيةذكر64.79وقاية النباتاوراس عجيل شهاب أحمد27

2013عراقيةذكر64.36وقاية النباتمروان عبد الحسين جابر مصلح28

2013عراقيةانثى63.91وقاية النباتآمنه إسماعيل صالح إبراهيم29

2013عراقيةذكر63.84وقاية النباتمحمد نعمه حسين شهاب30

2013عراقيةذكر63.34وقاية النباتمنهل عبد هللا حسين علي31

2013عراقيةذكر63.11وقاية النباتمنتصر صفاء سالم عبد32

2013عراقيةذكر63.08وقاية النباتعلي باسم محمد أحمد33

2013عراقيةذكر62.54وقاية النباتأحمد ثائر نوري عبد الغفور34

2013عراقيةذكر62.40وقاية النباتعلي عواد علي خضير35

2013عراقيةانثى62.38وقاية النباتزينب زياد خليل إبراهيم36

2013عراقيةذكر62.29وقاية النباتمصطفى محمد مهدي صالح37

2013عراقيةانثى62.11وقاية النباتعتاب قادر عباس علي38

2013عراقيةذكر61.91وقاية النباتزيدان عبد الجواد جليل حمد39

2013عراقيةانثى61.85وقاية النباترويده سعدون محسن سلمان40

2013عراقيةذكر61.65وقاية النباتعمر عبد السميع عبد الحميد خضير41

2013عراقيةذكر61.02وقاية النباتحسين صباح صدام خليفة42

2013عراقيةذكر60.52وقاية النباتعباس عبد المحسن نعمه شناوه43

2013عراقيةانثى59.44وقاية النباتهاجر مصطفى أحمد عبد العزيز44

2013عراقيةذكر59.30وقاية النباتمحمد قاسم يوسف مراد45

2013عراقيةذكر59.21وقاية النباتسامر سلمان علي عباس46

2013عراقيةانثى58.90وقاية النباتحنين عدي أحمد غنام47

2013عراقيةذكر58.79وقاية النباتاراس طه حسين محمد48

2013عراقيةذكر57.79وقاية النباتيوسف مازن عبد اإلله أحمد49

2013عراقيةذكر57.00وقاية النباتبشير سلمان محمد عبود50

2013عراقيةذكر56.88وقاية النباتعمر عاصم عبد داود51

2013عراقيةانثى56.81وقاية النباتهبه نعيم جاسم غياض52

2013عراقيةذكر55.93وقاية النباتسالم حميد هويدي حمود53

2013عراقيةذكر55.76وقاية النباتاكرم محمود احمد منصور54

قسم وقاية النبات 

الموقع األلكتروني

كلية الزراعة

هذه الوثيقة ليست صالحة ألغراض الدراسة
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2013عراقيةانثى55.65وقاية النباتأماني حسن زيدان رزن55

2013عراقيةذكر55.45وقاية النباتعلي محمد خميس حميد56

2013عراقيةذكر55.37وقاية النباتمحمد سعدون فزع فرحان57

2013عراقيةذكر54.34وقاية النباتمحمد طعمه جويت موحان58

2013عراقيةذكر53.91وقاية النباتمحمد نوري محمد فرحان59

2013عراقيةذكر52.82وقاية النباتحسام جمعه مهاوش حمادي60

قسم وقاية النبات 

الموقع األلكتروني

كلية الزراعة

هذه الوثيقة ليست صالحة ألغراض الدراسة


