
   

 اقسام 8/  8002-8002اسماء الخرٌجٌن / 

 سنة التخرج الدور نوع الدراسة التقدٌر الشهادة المعدل الجنسٌة الجنس اسم الطالب القسم/الفرع الكلٌة الجامعة ت

 2009-2008 االول صباحً جٌد جدا بكلورٌوس 85.76 عراقً ذكر علً فرج جبٌر وقاٌة النبات الزراعة المثنى 1

 2009-2008 االول صباحً جٌد جدا بكلورٌوس 83.71 عراقً انثى سمٌرة احمد علً وقاٌة النبات الزراعة المثنى 2

 2009-2008 االول صباحً جٌد جدا بكلورٌوس 82.56 عراقً ذكر سعد مانع عناد وقاٌة النبات الزراعة المثنى 3

 2009-2008 االول صباحً جٌد جدا بكلورٌوس 82.49 عراقً ذكر ناصر عبد الحسٌن دهش وقاٌة النبات الزراعة المثنى 4

 2009-2008 االول صباحً جٌد جدا بكلورٌوس 81.21 عراقً ذكر عادل كامل عبد هللا وقاٌة النبات الزراعة المثنى 5

 2009-2008 الثانً صباحً جٌد   بكلورٌوس 76.55 عراقً ذكر حسن رٌاض طاهر وقاٌة النبات الزراعة المثنى 6

 2009-2008 االول صباحً جٌد   بكلورٌوس 73.89 عراقً انثى علٌاء حسن بدر وقاٌة النبات الزراعة المثنى 7

 2009-2008 االول صباحً جٌد   بكلورٌوس 72.66 عراقً انثى هند بدر محسن وقاٌة النبات الزراعة المثنى 8

 2009-2008 االول صباحً جٌد   بكلورٌوس 72.59 عراقً ذكر احمد باقر جواد وقاٌة النبات الزراعة المثنى 9

 2009-2008 االول صباحً جٌد   بكلورٌوس 70.41 عراقً انثى رسل نعٌم مجهول وقاٌة النبات الزراعة المثنى 10

 2009-2008 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 69.96 عراقً انثى زهراء علً عبد الحمٌد وقاٌة النبات الزراعة المثنى 11

 2009-2008 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 69.85 عراقً ذكر اسعد نعمة جاسم وقاٌة النبات الزراعة المثنى 12

 2009-2008 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 67.53 عراقً انثى رشا رزاق هادي وقاٌة النبات الزراعة المثنى 13

 2009-2008 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 66.32 عراقً ذكر انمار عدنان عباس وقاٌة النبات الزراعة المثنى 14

 2009-2008 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 65.59 عراقً انثى زهراء كاظم محمد وقاٌة النبات الزراعة المثنى 15

 2009-2008 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 65.54 عراقً انثى مروة عماد مجٌد وقاٌة النبات الزراعة المثنى 16

 2009-2008 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 65.48 عراقً ذكر سعٌد شاكر مهدي وقاٌة النبات الزراعة المثنى 17

 2009-2008 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 65.38 عراقً ذكر حٌدر علً جدوع وقاٌة النبات الزراعة المثنى 18

 2009-2008 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 64.07 عراقً انثى انعام كناوي سلطان وقاٌة النبات الزراعة المثنى 19

 2009-2008 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 63.5 عراقً انثى اسراء رسول جهٌد وقاٌة النبات الزراعة المثنى 20

 2009-2008 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 62.95 عراقً ذكر صادق محسن حسٌن وقاٌة النبات الزراعة المثنى 21

 2009-2008 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 62.09 عراقً انثى سارة كرٌم جاسم وقاٌة النبات الزراعة المثنى 22

 2009-2008 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 60.79 عراقً ذكر احمد سلٌمان عباس وقاٌة النبات الزراعة المثنى 23

 2009-2008 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 60.01 عراقً انثى وفاء مشكور حسٌن وقاٌة النبات الزراعة المثنى 24



 2009-2008 االول صباحً مقبول بكلورٌوس 59.85 عراقً انثى فرح قاسم وهٌب وقاٌة النبات الزراعة المثنى 25

 2009-2008 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 59.49 عراقً انثى سارة عدنان كمٌل وقاٌة النبات الزراعة المثنى 26

 2009-2008 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 59.43 عراقً انثى مروة عبد الكاظم عباس وقاٌة النبات الزراعة المثنى 27

 2009-2008 االول صباحً مقبول بكلورٌوس 59.32 عراقً ذكر بشار فالح عبد فرمان وقاٌة النبات الزراعة المثنى 28

 2009-2008 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 58.2 عراقً ذكر مصعب عبد الرسول عبد الزهرة وقاٌة النبات الزراعة المثنى 29

 2009-2008 االول صباحً مقبول بكلورٌوس 57.45 عراقً انثى ام البنٌن نعٌم عبد وقاٌة النبات الزراعة المثنى 30

 2009-2008 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 57.14 عراقً ذكر جعفر عبادي راضً وقاٌة النبات الزراعة المثنى 31

 2009-2008 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 55.7 عراقً ذكر احمد حسٌن حمٌد وقاٌة النبات الزراعة المثنى 32

             

             

 سنة التخرج الدور نوع الدراسة التقدٌر الشهادة المعدل الجنسٌة الجنس اسم الطالب القسم/الفرع الكلٌة الجامعة ت             

 2009-2008 االول صباحً جٌد جدا بكلورٌوس 84.58 عراقً ذكر محمد رسول مهدي االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 1

 2009-2008 االول صباحً جٌد   بكلورٌوس 79.64 عراقً انثى سما حسٌن علً االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 2

 2009-2008 االول صباحً جٌد   بكلورٌوس 77.25 عراقً ذكر جابر بندر زغٌر االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 3

 2009-2008 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 67.64 عراقً ذكر عقٌل حاجم ناصر االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 4

 2009-2008 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 67.23 عراقً انثى هبة جابر سكران االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 5

 2009-2008 الثانً صباحً متوسط بكلورٌوس 66.30 عراقً انثى رٌم كرٌم عبد عبد هللا االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 6

 2009-2008 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 62.33 عراقً ذكر صائب صالح حسن االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 7

 2009-2008 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 61.80 عراقً ذكر سٌف لطٌف كاظم االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 8

 2009-2008 الثانً صباحً متوسط بكلورٌوس 60.15 عراقً ذكر ماجد صالح سالم االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 9

 2009-2008 االول صباحً مقبول بكلورٌوس 58.67 عراقً ذكر حٌدر عبد كاظم مطلب االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 10

 2009-2008 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 58.00 عراقً ذكر حٌدر عدنان عبد الحسن االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 11

 


