
   

 اقسام 9/  9000-9002اسماء الخرٌجٌن / 

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

 2010-2009 االول صباحً جٌد جدا بكلورٌوس 85.63 عراقً ذكر مالك حسن كرٌم وقاٌة النبات الزراعة المثنى 1

 2010-2009 االول صباحً جٌد جدا بكلورٌوس 84.17 عراقً انثى صابرٌن محسن حسن وقاٌة النبات الزراعة المثنى 2

 2010-2009 االول صباحً جٌد جدا بكلورٌوس 83.62 عراقً انثى زٌنة عبد الحسٌن جواد  وقاٌة النبات الزراعة المثنى 3

 2010-2009 االول صباحً جٌد جدا بكلورٌوس 81.25 عراقً ذكر امجد حسٌن مهدي وقاٌة النبات الزراعة المثنى 4

 2010-2009 االول صباحً جٌد جدا بكلورٌوس 81.17 عراقً انثى زنان ماجد عبد الباري وقاٌة النبات الزراعة المثنى 5

 2010-2009 االول صباحً جٌد جدا بكلورٌوس 80.22 عراقً ذكر جابر عطٌة سوادي وقاٌة النبات الزراعة المثنى 6

 2010-2009 االول صباحً جٌد   بكلورٌوس 79.74 عراقً انثى رشا عبد هللا كرٌم وقاٌة النبات الزراعة المثنى 7

 2010-2009 االول صباحً جٌد   بكلورٌوس 79.38 عراقً انثى رواء نعٌم عبد العزٌز وقاٌة النبات الزراعة المثنى 8

 2010-2009 االول صباحً جٌد   بكلورٌوس 76.96 عراقً انثى مٌساء صالح عطشان وقاٌة النبات الزراعة المثنى 9

 2010-2009 االول صباحً جٌد   بكلورٌوس 74.80 عراقً انثى غفران جابر هادي وقاٌة النبات الزراعة المثنى 10

 2010-2009 االول صباحً جٌد   بكلورٌوس 73.51 عراقً انثى زهراء قاسم محمد وقاٌة النبات الزراعة المثنى 11

 2010-2009 االول صباحً جٌد   بكلورٌوس 71.92 عراقً انثى نور جاسب حبٌب وقاٌة النبات الزراعة المثنى 12

 2010-2009 االول صباحً جٌد   بكلورٌوس 70.82 عراقً انثى نور حسن علً وقاٌة النبات الزراعة المثنى 13

 2010-2009 االول صباحً جٌد   بكلورٌوس 70.56 عراقً انثى سحر سالم حسٌن وقاٌة النبات الزراعة المثنى 14

 2010-2009 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 69.67 عراقً انثى شفاء هادي كاظم وقاٌة النبات الزراعة المثنى 15

 2010-2009 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 68.83 عراقً ذكر محمد رحٌم نجم وقاٌة النبات الزراعة المثنى 16

 2010-2009 الثانً صباحً متوسط بكلورٌوس 68.32 عراقً انثى انوار سالم شدٌد وقاٌة النبات الزراعة المثنى 17

 2010-2009 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 67.66 عراقً انثى هدى حسن هادي وقاٌة النبات الزراعة المثنى 18

 2010-2009 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 67.30 عراقً ذكر علً محمد حسٌن وقاٌة النبات الزراعة المثنى 19

 2010-2009 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 66.99 عراقً ذكر حسن حسٌن محمد وقاٌة النبات الزراعة المثنى 20

 2010-2009 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 66.92 عراقً ذكر حٌدر منشد شكر وقاٌة النبات الزراعة المثنى 21

 2010-2009 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 66.67 عراقً ذكر فالح حسن ٌاسر وقاٌة النبات الزراعة المثنى 22

 2010-2009 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 66.17 عراقً انثى شفاء عبد الجبار عباس وقاٌة النبات الزراعة المثنى 23

 2010-2009 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 65.93 عراقً انثى مروة حمدي حسٌن وقاٌة النبات الزراعة المثنى 24



 2010-2009 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 64.60 عراقً انثى حوراء حسٌن حمود وقاٌة النبات الزراعة المثنى 25

 2010-2009 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 63.30 عراقً ذكر احمد غالب عبد االمٌر وقاٌة النبات الزراعة المثنى 26

 2010-2009 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 62.76 عراقً انثى علٌاء حسٌن ثامر وقاٌة النبات الزراعة المثنى 27

 2010-2009 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 61.16 عراقً ذكر بالل عبد الحسن عبد العظٌم وقاٌة النبات الزراعة المثنى 28

 2010-2009 االول صباحً مقبول بكلورٌوس 59.50 عراقً ذكر ماهر عباس فاضل وقاٌة النبات الزراعة المثنى 29

 2010-2009 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 56.12 عراقً انثى مسار موحان حسٌن وقاٌة النبات الزراعة المثنى 30

             

             

             

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

 2010-2009 االول صباحً جٌد   بكلورٌوس 78.31 عراقً ذكر حسن فلٌح عبود االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 1

 2010-2009 االول صباحً جٌد   بكلورٌوس 77.05 عراقً ذكر محمد رسول محٌل االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 2

 2010-2009 االول صباحً جٌد   بكلورٌوس 76.50 عراقً انثى سارة راشد طالك االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 3

 2010-2009 االول صباحً جٌد   بكلورٌوس 75.37 عراقً ذكر اسامة ابراهٌم مهدي االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 4

 2010-2009 االول صباحً جٌد   بكلورٌوس 74.91 عراقً ذكر حٌدر ناصر علً االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 5

 2010-2009 االول صباحً جٌد   بكلورٌوس 74.57 عراقً ذكر علً حسٌن احمد االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 6

 2010-2009 االول صباحً جٌد   بكلورٌوس 74.27 عراقً انثى سهى حبٌب ظاهر االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 7

 2010-2009 االول صباحً جٌد   بكلورٌوس 72.57 عراقً ذكر جعفر كرٌم عبد الحسن االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 8

 2010-2009 االول صباحً جٌد   بكلورٌوس 71.50 عراقً انثى اشراق حسٌن وادي االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 9

 2010-2009 االول صباحً جٌد   بكلورٌوس 70.43 عراقً انثى رضاء محمد جاسم االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 10

 2010-2009 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 69.35 عراقً ذكر اسامة احمد اسماعٌل االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 11

 2010-2009 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 69.04 عراقً ذكر عالء جبر سلمان االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 12

 2010-2009 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 68.40 عراقً انثى اسٌل عوٌد علً االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 13

 2010-2009 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 68.07 عراقً ذكر مهٌمن عباس عبد كاظم االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 14

 2010-2009 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 66.95 عراقً انثى زٌنة سعد زغٌر االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 15

 2010-2009 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 66.93 عراقً ذكر جعفر حسٌن نعمة االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 16

 2010-2009 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 66.49 عراقً انثى دعاء رافد قاسم االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 17

 2010-2009 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 63.04 عراقً ذكر زهٌر عبد كرٌد االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 18



 2010-2009 الثانً صباحً متوسط بكلورٌوس 62.61 عراقً ذكر كرار علً شمران االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 19

 2010-2009 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 62.42 عراقً انثى اسراء عباس حسونً االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 20

 2010-2009 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 61.58 عراقً ذكر كاظم مظلوم حبٌب االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 21

 2010-2009 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 60.55 عراقً ذكر عباس محمد عرٌبً االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 22

 2010-2009 االول صباحً مقبول بكلورٌوس 58.95 عراقً ذكر نزار ماٌح اسماعٌل االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 23

 2010-2009 االول صباحً مقبول بكلورٌوس 57.62 عراقً ذكر بسام عبد الكرٌم عبد الصمد االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 24

 2010-2009 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 56.75 عراقً ذكر امٌر عبد الكاظم ناصر االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 25

 


