
سنة التخرجالجنسيةالجنس معدل التخرجالقسم العلمياسم الخريجالتسلسل

2013عراقيةانثى83.36علوم األغذيةإسراء ماجد محمد كشم 1

2013عراقيةانثى82.20علوم األغذيةحنين عبد االمير لطيف كريم 2

2013عراقيةانثى81.65علوم األغذيةتقوى أحمد عبد الملك محمد علي 3

2013عراقيةانثى81.47علوم األغذيةغفران علي حسين هاشم 4

2013عراقيةذكر76.62علوم األغذيةمؤيد فاضل صايل  مركب5

2013عراقيةانثى76.61علوم األغذيةسارة أحمد عبد الملك محمد علي6

2013عراقيةذكر75.95علوم األغذيةاحمد صباح محمد مهاوش7

2013عراقيةانثى75.87علوم األغذيةديانا أحمد داود سلمان8

2013عراقيةانثى74.34علوم األغذيةطيبة ناصر عباس علوان9

2013عراقيةانثى72.55علوم األغذيةهدى عثمان عبد الرزاق شاكر 10

2013عراقيةذكر72.42علوم األغذيةعمر أنور سعدون عبد الرزاق11

2013عراقيةذكر72.35علوم األغذيةوليد خالد رشيد شاهين 12

2013عراقيةانثى71.84علوم األغذيةسارة وسام ناجي داود13

2013عراقيةانثى70.54علوم األغذيةفرح بشار عبد المنعم محمد 14

2013عراقيةانثى69.72علوم األغذيةسارة حسين كريم وشيح 15

2013عراقيةانثى69.31علوم األغذيةمريم عالء عبد الحسين علوان 16

2013عراقيةذكر69.19علوم األغذيةعلي حسين علي خريسان17

2013عراقيةانثى68.63علوم األغذيةمروة مؤيد محمود مهدي 18

2013عراقيةذكر67.82علوم األغذيةمحمد قاسم محمد عطية19

2013عراقيةانثى67.19علوم األغذيةمديحة زياد قدوري جمعة20

2013عراقيةذكر67.08علوم األغذيةبراق عامر كاظم عباس21

2013عراقيةانثى65.96علوم األغذيةهالة عادل جواد خماس 22

2013عراقيةانثى65.65علوم األغذيةصبا قاسم كيطان محمد عنفوص23

2013عراقيةذكر65.02علوم األغذيةوليد خلدون كامل سلوم 24

2013عراقيةانثى64.79علوم األغذيةشهد علي مسير سعد25

2013عراقيةانثى64.49علوم األغذيةشهد باسم هاشم عبد موسى26

2013عراقيةذكر63.81علوم األغذيةسعد حازم عبد جاسم محمد27

2013عراقيةذكر63.69علوم األغذيةاحمد رياض عنيزي كاظم28

2013عراقيةذكر63.56علوم األغذيةاحمد جاسم محمد علي29

2013عراقيةذكر62.75علوم األغذيةيوسف إبراهيم اسماعيل حسن 30

2013عراقيةانثى63.23علوم األغذيةسالي محمد عبد الرضا جواد31

2013عراقيةانثى62.43علوم األغذيةسارة سعد عبد الرحمن عبد الستار32

2013عراقيةانثى62.40علوم األغذيةندى محمد راغب فهمي33

2013عراقيةانثى62.37علوم األغذيةصبا خالد أحمد عبد القادر34

2013عراقيةذكر62.35علوم األغذيةمصطفى نصيف علي حريري 35

2013عراقيةذكر61.99علوم األغذيةمعاذ وليد نوري مطلب36

2013عراقيةذكر61.46علوم األغذيةياس خضير عباس عبد37

2013عراقيةانثى61.15علوم األغذيةمارينا جابر رضا زايد 38

2013عراقيةانثى61.14علوم األغذيةحسناء مجيد حميد علي39

2013عراقيةانثى61.05علوم األغذيةرند كاظم بحر علي 40

2013عراقيةانثى60.94علوم األغذيةسارة خالد خليل غضبان41

2013عراقيةانثى60.85علوم األغذيةرغد حازم عبد جاسم 42

2013عراقيةانثى60.81علوم األغذيةهند عبيد حسن عبد 43

2013عراقيةانثى60.79علوم األغذيةحنين عبد الكريم فدعوس مرهش 44

2013عراقيةانثى60.19علوم األغذيةفرح رائد محمد رؤوف 45

2013عراقيةذكر60.08علوم األغذيةمرتضى محمود جاسم حسين 46

2013عراقيةذكر60.00علوم األغذيةساري علي حسين حاجم47

2013عراقيةانثى59.92علوم األغذيةبان فرحان ناصر حسين48

2013عراقيةذكر59.75علوم األغذيةاحمد حسن علي رحال49

2013عراقيةذكر59.52علوم األغذيةعبد هللا فارس عيسى دانوك50

2013عراقيةانثى59.47علوم األغذيةهالة مناف مهدي صالح 51

2013عراقيةذكر59.42علوم األغذيةعزت سمير صبحي بكر52

2013عراقيةانثى58.90علوم األغذيةشهد حسين عبد علي جبر53

2013عراقيةذكر58.87علوم األغذيةايهاب حامد مصلح عجاج54

2013عراقيةذكر58.63علوم األغذيةبدر مهدي محمد صالح55

2013عراقيةذكر58.58علوم األغذيةعباس احمد عماش ظاهر56

2013عراقيةذكر58.41علوم األغذيةمشتاق طالب هادي الحج 57

2013عراقيةانثى58.33علوم األغذيةفرح جاسم محمد مزبان 58

2013عراقيةذكر57.59علوم األغذيةاحمد قاسم محمد كرحوت59

قسم علوم األغذية

الموقع األلكتروني

كلية الزراعة

هذه الوثيقة ليست صالحة ألغراض الدراسة
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2013عراقيةذكر57.58علوم األغذيةمروان ثائر عباس فاضل 60

2013عراقيةانثى57.55علوم األغذيةمريم غازي محمد سعيد عبد الرزاق61

2013عراقيةانثى57.49علوم األغذيةشهد أحمد عبد الحسين كاظم 62

2013عراقيةذكر57.17علوم األغذيةمهند عباس خضير حمزة63

2013عراقيةانثى57.14علوم األغذيةنور سالم عبد الجليل رشيد 64

2013عراقيةذكر57.14علوم األغذيةمحمد قاسم حسن صيوان65

2013عراقيةذكر56.66علوم األغذيةعلي مجيد عطية حسون 66

2013عراقيةانثى56.64علوم األغذيةاسيل كريم علي كاظم67

2013عراقيةذكر55.67علوم األغذيةرامي محمود ناصر علي68

2013عراقيةذكر55.54علوم األغذيةشهم ابراهيم محمد محسن69

2013عراقيةذكر55.51علوم األغذيةمرتضى مؤيد كاظم جابر70

2013عراقيةانثى55.38علوم األغذيةسالي نايف ويس فيحان 71

2013عراقيةانثى55.14علوم األغذيةغادة سعيد خلخال سعدون72

2013عراقيةانثى54.31علوم األغذيةنسرين ابراهيم خضير عبد 73

قسم علوم األغذية

الموقع األلكتروني

كلية الزراعة

هذه الوثيقة ليست صالحة ألغراض الدراسة


