
سنة التخرجالجنسيةالجنس معدل التخرجالقسم العلمياسم الخريجالتسلسل

2014عراقيةذكر88.23وقاية النباتعلي عماد عبدهللا كاظم1

2014عراقيةانثى84.13وقاية النباتميس نجاح مهدي داود2

2014عراقيةانثى82.77وقاية النباتبراق عبدالحسن نصري هادي3

2014عراقيةذكر79.91وقاية النباتمحمد راشد شاكر غاوي4

2014عراقيةذكر79.55وقاية النباتمازن حميد حسين محمد5

2014عراقيةذكر78.38وقاية النباتمنير زمان هاشم احمد6

2014عراقيةانثى78.20وقاية النباتحنين باسل احمد جاسم7

2014عراقيةانثى78.10وقاية النباتمنال حسين هوشان جياد8

2014عراقيةانثى76.26وقاية النباتساره وليد عبد صالح9

2014عراقيةانثى74.76وقاية النباتعفراء جالل داود احمد10

2014عراقيةانثى74.52وقاية النباتايه رعد  سعيد مولى11

2014عراقيةانثى74.28وقاية النباتبشرى عبدالحسين عبدهللا صالح12

2014عراقيةانثى73.20وقاية النباتبان جمال رحمان موسى13

2014عراقيةانثى72.30وقاية النباتفاتن ماجد احمد ابراهيم14

2014عراقيةانثى71.25وقاية النباتنجالء حميد محمد مهاوش15

2014عراقيةانثى68.89وقاية النباتهدى علوان ناصر حسين16

2014عراقيةذكر68.80وقاية النباتعمر احمد سويدان حمادي17

2014عراقيةانثى68.21وقاية النباترشد رضوان خليفه عبدالحليم18

2014عراقيةذكر67.77وقاية النباتعمار عاصم محمد صالح مهدي 19

2014عراقيةانثى66.54وقاية النباتايمان عادل علي عليوي20

2014عراقيةانثى65.31وقاية النباتنور عبد االمير محمد علي 21

2014عراقيةذكر65.11وقاية النباتمصطفى جمال رمضان ابراهيم 22

2014عراقيةانثى64.30وقاية النباتشهد عالء ماجد عزت 23

2014عراقيةذكر64.12وقاية النباتعلي ماجد حسن علي24

2014عراقيةذكر64.05وقاية النباتمحمد عبد هللا زاير حافظ25

2014عراقيةانثى63.64وقاية النباتمها تحسين ذيب نزال26

2014عراقيةذكر63.38وقاية النباتمحمد عالء احمد داود27

2014عراقيةذكر63.03وقاية النباتمثنى عزيز عطوان حطاب28

2014عراقيةذكر62.44وقاية النباتاحمد عبدالسالم مجيد الطيف 29

2014عراقيةانثى62.29وقاية النباتزينه هاشم حسين مهدي 30

2014عراقيةانثى62.20وقاية النباتروند محمد حسين علي 31

2014عراقيةانثى61.10وقاية النباترسل جواد كاظم حزيم 32

2014عراقيةانثى60.75وقاية النباتزينة احمد خلف محمود33

2014عراقيةانثى60.23وقاية النباتايه كامل جليل هندي 34

2014عراقيةذكر60.17وقاية النباتمهند خالد حسن علي 35

2014عراقيةانثى59.62وقاية النباتزينه كمال كنهور جويد36

2014عراقيةذكر59.59وقاية النباتجميل علي شعالن عبد 37

2014عراقيةانثى59.32وقاية النباتامل رشيد حميد رجه38

2014عراقيةانثى59.11وقاية النباتزينب نومي حميد ارزيج39

2014عراقيةانثى59.01وقاية النباتسرور شدهان خليف فرج40

2014عراقيةانثى58.99وقاية النباتمريم سالم احمد حمد41

2014عراقيةانثى58.89وقاية النباتياسمين كمال حسين نجم 42

2014عراقيةانثى58.55وقاية النباتدعاء عطية مهمود حسن 43

2014عراقيةانثى58.52وقاية النباتياسمين علي خلف عصب 44

2014عراقيةذكر58.41وقاية النباتمصطفى ميثم عباس كريم 45

2014عراقيةانثى58.08وقاية النباتزهراء عبدالكريم عبدالحكيم حميد46

2014عراقيةذكر57.86وقاية النباتعبد المعز حامد احمد محمود 47

2014عراقيةانثى58.39وقاية النباتايالف حميد عباس مراد48

2014عراقيةانثى57.85وقاية النباترسل ناهض اسماعيل ابراهيم 49

2014مصريةذكر57.55وقاية النباتمحمد انور اسماعيل ابراهيم 50

2014عراقيةانثى57.35وقاية النباتميس ناطق جبار حسن 51

2014عراقيةذكر57.06وقاية النباتمصعب محمد شحاذه محمد 52

2014عراقيةانثى57.00وقاية النباتشيماء رياض عمر رزوقي53

2014عراقيةذكر56.25وقاية النباتمحمود شاكر محمود عبدهللا 54

قسم وقاية النبات 

الموقع األلكتروني

كلية الزراعة هذه الوثيقة ليست صالحة ألغراض الدراسة
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2014عراقيةذكر56.23وقاية النباتمحمد حسين علي عدول 55

2014عراقيةانثى56.15وقاية النباتهاله تحسين علي جواد 56

2014عراقيةذكر55.57وقاية النباتعلي ظاهر عزيز ظاهر 57

قسم وقاية النبات 

الموقع األلكتروني

كلية الزراعة هذه الوثيقة ليست صالحة ألغراض الدراسة


