
سنة التخرجالجنسيةالجنس معدل التخرجالقسم العلمياسم الخريجالتسلسل
2013عراقيةانثى82.25علوم التربة و الموارد المائيةزهراء رائد علي عبد الرسول1

2013عراقيةانثى81.04علوم التربة و الموارد المائيةزهراء مؤيد محمد نجم2

2013عراقيةانثى78.98علوم التربة و الموارد المائيةسميه سعد مجيد حميد3

2013عراقيةانثى77.16علوم التربة و الموارد المائيةهديل عبد الكريم رحيم حمود              4

2013عراقيةانثى75.99علوم التربة و الموارد المائيةعبير محمد أحمد حسين5

2013عراقيةذكر75.73علوم التربة و الموارد المائيةأوس فتاح عبد الرزاق صالح       6

2013عراقيةانثى73.63علوم التربة و الموارد المائيةآيات ماجد جواد عبد                 7

2013عراقيةانثى73.38علوم التربة و الموارد المائيةعلياء عبد الكريم سلمان محمد8

2013عراقيةانثى71.51علوم التربة و الموارد المائيةضحى سعد ناجي حسين                   9

2013عراقيةذكر71.47علوم التربة و الموارد المائيةحسين سعيد فزع عرموط10

2013عراقيةانثى71.30علوم التربة و الموارد المائيةأنوار موسى حسين محمد11

2013عراقيةانثى69.99علوم التربة و الموارد المائيةهدى محمد صالح عبيد12

2013عراقيةذكر69.16علوم التربة و الموارد المائيةمحمد عبود خليل عنفوص 13

2013عراقيةانثى67.62علوم التربة و الموارد المائيةنادين عزيز سلمان كاظم                   14

2013عراقيةذكر66.71علوم التربة و الموارد المائيةعالء حسن عباس مهدي15

2013عراقيةانثى65.94علوم التربة و الموارد المائيةبيان صالح مهيدي صالح             16

2013عراقيةانثى65.51علوم التربة و الموارد المائيةالق كريم جلوب غالي                           17

2013عراقيةانثى63.81علوم التربة و الموارد المائيةرشا سعدي ناصر عبد الحسين18

2013عراقيةانثى63.12علوم التربة و الموارد المائيةمروة فيصل عبد الملك عبد الجبار19

2013عراقيةذكر63.04علوم التربة و الموارد المائيةمحمد انيس عبد العزيز امين20

2013عراقيةانثى62.97علوم التربة و الموارد المائيةسالي سمير نوري عبد21

2013عراقيةانثى62.53علوم التربة و الموارد المائيةداليا مازن منير ياسين22

2013عراقيةانثى61.87علوم التربة و الموارد المائيةرقية سعد حاتم حسن                       23

2013عراقيةذكر61.62علوم التربة و الموارد المائيةسدير فارس نجم عبد هللا 24

2013عراقيةانثى60.95علوم التربة و الموارد المائيةبتول فؤاد عباس كاظم               25

2013عراقيةانثى60.90علوم التربة و الموارد المائيةمريم رشيد درويش حمودي26

2013عراقيةذكر60.85علوم التربة و الموارد المائيةمحمد خليل يوسف خالد27

2013عراقيةانثى60.78علوم التربة و الموارد المائيةسجى سامي محمود حسين 28

2013عراقيةذكر60.68علوم التربة و الموارد المائيةعبد الرحمن لطيف جاسم                  29

2013عراقيةانثى60.48علوم التربة و الموارد المائيةالرا كريم محمد كريم30

2013عراقيةانثى59.92علوم التربة و الموارد المائيةصبا طه ابراهيم جواد                      31

2013عراقيةانثى58.55علوم التربة و الموارد المائيةوديان محمود صالح علي                  32

2013عراقيةانثى58.45علوم التربة و الموارد المائيةحنين علي جبار صعيصع            33

2013عراقيةانثى58.29علوم التربة و الموارد المائيةموج قيس محمد صالح34

2013عراقيةذكر58.0914علوم التربة و الموارد المائيةحيدر جمال محمد لعيبي            35

2013عراقيةانثى58.0861علوم التربة و الموارد المائيةهالة حسن هادي خليفة                      36

2013عراقيةذكر57.77علوم التربة و الموارد المائيةمهدي هادي صالح هادي37

2013عراقيةانثى57.65علوم التربة و الموارد المائيةايمان عبد الرحمن عيسى ياسين38

2013عراقيةذكر57.29علوم التربة و الموارد المائيةفهد مالذ عبد القادر عبد الوهاب39

2013عراقيةذكر57.14علوم التربة و الموارد المائيةحسين عماد محمود ندا40

2013عراقيةانثى56.62علوم التربة و الموارد المائيةندى علي كاظم سالم41

2013عراقيةانثى56.58علوم التربة و الموارد المائيةرفل كامل داود يعقوب42

2013عراقيةانثى56.36علوم التربة و الموارد المائيةميادة صالح عودة جميل43

2013عراقيةانثى56.34علوم التربة و الموارد المائيةرقية سعد ناجي علوان44

2013عراقيةذكر56.19علوم التربة و الموارد المائيةوليد عبد علي سلمان45

2013عراقيةذكر56.02علوم التربة و الموارد المائيةأسامة سليمان محمد زمان46

2013عراقيةانثى55.88علوم التربة و الموارد المائيةمريم حاكم عبد الرضا عباس47

2013عراقيةانثى55.56علوم التربة و الموارد المائيةسبأ طارق محمد مشيل 48

2013عراقيةذكر54.92علوم التربة و الموارد المائيةمحمد عبد الواحد كردي سليمان49

2013عراقيةانثى54.76علوم التربة و الموارد المائيةزينب تحسين علي دعيج50

قسم علوم التربة و الموارد المائية

الموقع األلكتروني

كلية الزراعة

هذه الوثيقة ليست صالحة ألغراض الدراسة


