
   

 
  

 اقسام 2/  3102-3102اسماء الخرٌجٌن / 

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

 2014-2013 االول صباحً جٌد جدا بكلورٌوس 87.36 عراقً انثى اصالة مناف عبد الخالق مهدي التربة والمٌاه الزراعة المثنى 1

 2014-2013 االول صباحً جٌد جدا بكلورٌوس 85.26 عراقً ذكر محمد حمٌد عبد شاوي التربة والمٌاه الزراعة المثنى 2

 2014-2013 االول صباحً جٌد جدا بكلورٌوس 81.67 عراقً ذكر ناصر جاسم منصور كاظم التربة والمٌاه الزراعة المثنى 3

 2014-2013 االول صباحً جٌد    بكلورٌوس 79.57 عراقً انثى علٌاء عدنان مكً علً التربة والمٌاه الزراعة المثنى 4

 2014-2013 االول صباحً جٌد    بكلورٌوس 77.86 عراقً ذكر علً فوزي علً حسٌن التربة والمٌاه الزراعة المثنى 5

 2014-2013 االول صباحً جٌد    بكلورٌوس 77.61 عراقً انثى نور داخل حسٌن دلول التربة والمٌاه الزراعة المثنى 6

 2014-2013 االول صباحً جٌد    بكلورٌوس 75.93 عراقً ذكر علً ناٌف عجمً جبار التربة والمٌاه الزراعة المثنى 7

 2014-2013 االول صباحً جٌد    بكلورٌوس 74.17 عراقً انثى مروة جاسم محمد سوادي التربة والمٌاه الزراعة المثنى 8

 2014-2013 االول صباحً جٌد    بكلورٌوس 73.74 عراقً انثى زهراء معٌن ابراهٌم حمادي التربة والمٌاه الزراعة المثنى 9

 2014-2013 االول صباحً جٌد    بكلورٌوس 73.42 عراقً ذكر ٌاسر شاكر صبري مهودر التربة والمٌاه الزراعة المثنى 10

 2014-2013 االول صباحً جٌد    بكلورٌوس 72.05 عراقً انثى والء محمد ضاٌف صبٌح التربة والمٌاه الزراعة المثنى 11

 2014-2013 االول صباحً جٌد    بكلورٌوس 71.61 عراقً ذكر لٌث نعٌم حسونً التربة والمٌاه الزراعة المثنى 12

 2014-2013 االول صباحً جٌد    بكلورٌوس 71.12 عراقً انثى شروق مجٌد محمد علً التربة والمٌاه الزراعة المثنى 13

 2014-2013 االول صباحً جٌد    بكلورٌوس 70.43 عراقً انثى زٌنب رٌاض كاظم فرحان التربة والمٌاه الزراعة المثنى 14

 2014-2013 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 69.64 عراقً انثى سجى ماجد رزاق حسن التربة والمٌاه الزراعة المثنى 15

 2014-2013 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 69.48 عراقً ذكر ٌاسٌن لفتة فضالة شنوب التربة والمٌاه الزراعة المثنى 16

 2014-2013 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 68.69 عراقً ذكر حسٌن حٌدر حسون محمد التربة والمٌاه الزراعة المثنى 17

 2014-2013 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 67.87 عراقً انثى هبة ابراهٌم محسن جواد التربة والمٌاه الزراعة المثنى 18

 2014-2013 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 67.76 عراقً انثى ثناء نعٌم سوادي جٌثوم التربة والمٌاه الزراعة المثنى 19

 2014-2013 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 67.17 عراقً ذكر ٌوسف حسٌن عذافة عاجل التربة والمٌاه الزراعة المثنى 20

 2014-2013 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 66.19 عراقً ذكر عباس علً حساب جبر التربة والمٌاه الزراعة المثنى 21

 2014-2013 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 65.78 عراقً ذكر منتظر كامل عبد الحسن راضً التربة والمٌاه الزراعة المثنى 22

 2014-2013 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 65.32 عراقً انثى رفاء عبد الحسٌن نجم عبد الكرٌم التربة والمٌاه الزراعة المثنى 23

 2014-2013 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 64.96 عراقً ذكر مظفر عبد الرحمن جبار عفص التربة والمٌاه الزراعة المثنى 24



 2014-2013 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 64.82 عراقً ذكر ولٌد عطٌة سوٌلم جبر التربة والمٌاه الزراعة المثنى 25

 2014-2013 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 64.07 عراقً انثى زٌنب حسٌن زٌاد جرٌمخ التربة والمٌاه الزراعة المثنى 26

 2014-2013 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 62.49 عراقً انثى ندى جاسم محمد كامل التربة والمٌاه الزراعة المثنى 27

 2014-2013 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 62.35 عراقً ذكر محمد ماجد بشٌت عطار التربة والمٌاه الزراعة المثنى 28

 2014-2013 االول صباحً مقبول بكلورٌوس 59.58 عراقً ذكر اسامة صالح مهدي علً التربة والمٌاه الزراعة المثنى 29

 2014-2013 االول صباحً مقبول بكلورٌوس 59.51 عراقً ذكر حٌدر كفاح كاظم حسن التربة والمٌاه الزراعة المثنى 30

 2014-2013 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 58.77 عراقً ذكر احمد جمعة جبٌر سهر التربة والمٌاه الزراعة المثنى 31

 2014-2013 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 57.59 عراقً ذكر محمد عبد الرسول جاسم صاحب التربة والمٌاه الزراعة المثنى 32

 2014-2013 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 59.09 عراقً ذكر مصطفى رعد عطٌوي عزٌزي التربة والمٌاه الزراعة المثنى 33

 2014-2013 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 54.66 عراقً ذكر علً كرٌم خضٌر ساجت التربة والمٌاه الزراعة المثنى 34

             

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

 2014-2013 االول صباحً جٌد جدا بكلورٌوس 80.03 عراقً انثى علً كرٌم سلمانبنٌن عبد  وقاٌة النبات الزراعة المثنى 1

 2014-2013 االول صباحً جٌد جدا بكلورٌوس 80.01 عراقً انثى غفران عبد المحسن محمد نافع وقاٌة النبات الزراعة المثنى 2

 2014-2013 االول صباحً جٌد    بكلورٌوس 79.41 عراقً انثى غفران تكلٌف عباس حسن وقاٌة النبات الزراعة المثنى 3

 2014-2013 االول صباحً جٌد    بكلورٌوس 75.76 عراقً انثى زٌنب بدر فضل سلمان وقاٌة النبات الزراعة المثنى 4

 2014-2013 االول صباحً جٌد    بكلورٌوس 74.95 عراقً ذكر ضرغام عبد العزٌز عبد علً وقاٌة النبات الزراعة المثنى 5

 2014-2013 االول صباحً جٌد    بكلورٌوس 74.50 عراقً انثى اغارٌد هادي عطٌة وقاٌة النبات الزراعة المثنى 6

 2014-2013 االول صباحً جٌد    بكلورٌوس 72.61 عراقً ذكر جاسم محمد ٌوسف رزوقً وقاٌة النبات الزراعة المثنى 7

 2014-2013 االول صباحً جٌد    بكلورٌوس 72.46 عراقً انثى زهراء هادي مجهول مشعل وقاٌة النبات الزراعة المثنى 8

 2014-2013 االول صباحً جٌد    بكلورٌوس 72.42 عراقً ذكر حسٌن عباس فاضل عباس وقاٌة النبات الزراعة المثنى 9

 2014-2013 االول صباحً جٌد    بكلورٌوس 71.33 عراقً ذكر علً رحٌم عباس مهدي وقاٌة النبات الزراعة المثنى 10

 2014-2013 االول صباحً جٌد    بكلورٌوس 70.83 عراقً ذكر عمار ستار جبار ابراهٌم وقاٌة النبات الزراعة المثنى 11

 2014-2013 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 69.41 عراقً ذكر عبد هللا ناجً عودة محمد وقاٌة النبات الزراعة المثنى 12

 2014-2013 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 68.32 عراقً انثى تغرٌد خالف سوٌف مناحر وقاٌة النبات الزراعة المثنى 13

 2014-2013 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 67.84 عراقً ذكر بهاء فلٌح عبد عوٌدة وقاٌة النبات الزراعة المثنى 14

 2014-2013 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 67.48 عراقً ذكر كرار جبر ساجت عباس وقاٌة النبات الزراعة المثنى 15

 2014-2013 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 66.94 عراقً ذكر اسعد وحٌد عبد دٌوان وقاٌة النبات الزراعة المثنى 16



 2014-2013 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 66.69 عراقً انثى زهراء نعمة جهٌد شمخً وقاٌة النبات الزراعة المثنى 17

 2014-2013 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 66.50 عراقً انثى اسماء عبد المنعم طالب حمودي وقاٌة النبات الزراعة المثنى 18

 2014-2013 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 65.84 عراقً انثى ضمٌاء فالح حسن علً وقاٌة النبات الزراعة المثنى 19

 2014-2013 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 65.64 عراقً ذكر محمد علً حسون كرٌم عرٌن وقاٌة النبات الزراعة المثنى 20

 2014-2013 الثانً صباحً متوسط بكلورٌوس 64.45 عراقً انثى نور خالد حسن علٌوي وقاٌة النبات الزراعة المثنى 21

 2014-2013 الثانً صباحً متوسط بكلورٌوس 63.98 عراقً ذكر احمد عسكر ضمد عبٌد وقاٌة النبات الزراعة المثنى 22

 2014-2013 الثانً صباحً متوسط بكلورٌوس 63.71 عراقً ذكر محمد قاسم صبحً حسٌن وقاٌة النبات الزراعة المثنى 23

 2014-2013 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 63.51 عراقً ذكر مصطفى قحطان علً هاشم وقاٌة النبات الزراعة المثنى 24

 2014-2013 الثانً صباحً متوسط بكلورٌوس 62.71 عراقً انثى زمن عبد الواحد صاحب ٌاسر وقاٌة النبات الزراعة المثنى 25

 2014-2013 الثانً صباحً متوسط بكلورٌوس 62.69 عراقً ذكر كرار ٌحٌى عبد ضاٌف علً وقاٌة النبات الزراعة المثنى 26

 2014-2013 الثانً صباحً متوسط بكلورٌوس 60.16 عراقً انثى كواكب عوض عطشان عبود وقاٌة النبات الزراعة المثنى 27

 2014-2013 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 59.52 عراقً ذكر عصام هوٌدي ضاري منجف وقاٌة النبات الزراعة المثنى 28

 2014-2013 االول صباحً مقبول بكلورٌوس 59.19 عراقً انثى سلٌمة ثجٌل عطٌة والً وقاٌة النبات الزراعة المثنى 29

 2014-2013 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 59.13 عراقً ذكر احمد حامد بدر عبد الحسٌن وقاٌة النبات الزراعة المثنى 30

 2014-2013 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 58.51 عراقً انثى رسل عبد الكرٌم جواد خلٌل وقاٌة النبات الزراعة المثنى 31

 2014-2013 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 58.40 عراقً انثى ابتهال عزٌوي طاهر صالل وقاٌة النبات الزراعة المثنى 32

 2014-2013 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 58.12 عراقً انثى اساور هادي جخٌور ناصر وقاٌة النبات الزراعة المثنى 33

 2014-2013 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 58.08 عراقً انثى غدٌر محمد علً عبد هللا وقاٌة النبات الزراعة المثنى 34

 2014-2013 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 56.83 عراقً ذكر محمد ضٌاء جاسم حسن وقاٌة النبات الزراعة المثنى 35

 2014-2013 االول صباحً مقبول بكلورٌوس 56.34 عراقً ذكر حسٌن عبد ساجت حزوم وقاٌة النبات الزراعة المثنى 36

 2014-2013 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 55.76 عراقً انثى رغدة كرٌم جلٌل كزار وقاٌة النبات الزراعة المثنى 37

             

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

 2014-2013 االول صباحً جٌد جدا بكلورٌوس 83.12 عراقً انثى االء علً محمد راضً المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 1

 2014-2013 االول صباحً جٌد بكلورٌوس 79.41 عراقً انثى حوراء حسٌن علً وضح المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 2

 2014-2013 االول صباحً جٌد بكلورٌوس 77.91 عراقً انثى حوراء محمد علً جبار المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 3

 2014-2013 االول صباحً جٌد بكلورٌوس 77.35 عراقً ذكر حسن عباس فاضل عباس المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 4

 2014-2013 االول صباحً جٌد بكلورٌوس 75.00 عراقً انثى حوراء ماجد نعمة عبد الكرٌم المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 5



 2014-2013 االول صباحً جٌد بكلورٌوس 74.83 عراقً انثى دعاء سعد عبٌدي خضٌر المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 6

 2014-2013 االول صباحً جٌد بكلورٌوس 74.06 عراقً انثى حوراء سعد عبد علً هاشم المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 7

 2014-2013 االول صباحً جٌد بكلورٌوس 70.78 عراقً انثى نور محمد صبار صاٌل المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 8

 2014-2013 االول صباحً جٌد بكلورٌوس 70.33 عراقً انثى امل هجهوج عدوة حزام المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 9

 2014-2013 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 68.03 عراقً ذكر احمد كاظم حمزة عبد الحسن المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 10

 2014-2013 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 65.78 عراقً انثى سهاد عبد علً فتٌنً مناحر المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 11

 2014-2013 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 65.32 عراقً انثى هدى فارس حسن عبد المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 12

 2014-2013 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 65.29 عراقً انثى االء مطٌر جاسم محمد المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 13

 2014-2013 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 64.89 عراقً ذكر عباس حمزة طارش كطٌل المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 14

 2014-2013 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 64.37 عراقً انثى حنان صباح جبار خضر المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 15

 2014-2013 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 64.35 عراقً انثى بنٌن محمد عزٌز عبود المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 16

 2014-2013 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 62.99 عراقً ذكر علً محمد صكبان مهدي المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 17

 2014-2013 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 62.42 عراقً انثى زٌنب عبد الواحد خضر محسن المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 18

 2014-2013 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 60.95 عراقً انثى اٌات حمٌد شاكر علً المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 19

 2014-2013 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 60.90 عراقً انثى زهراء حاتم ملك محمد المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 20

 2014-2013 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 60.69 عراقً ذكر مصطفى حسن علً حسٌن المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 21

 2014-2013 االول صباحً مقبول بكلورٌوس 58.92 عراقً ذكر احمد ساٌر حسن محٌل المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 22

 2014-2013 االول صباحً مقبول بكلورٌوس 58.79 عراقً ذكر ٌعقوب عبد الرضا هلٌل عطٌة المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 23

 2014-2013 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 58.32 عراقً انثى زهراء جاسم ناجً حسن المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 24

 2014-2013 االول صباحً مقبول بكلورٌوس 57.93 عراقً ذكر عبد هللا قاسم عوٌد فزاع المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 25

 2014-2013 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 56.72 عراقً انثى نورة عبد الحسٌن عبد نور عباس المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 26

 2014-2013 االول صباحً مقبول بكلورٌوس 56.20 عراقً انثى لقاء قاسم مطشر معٌن المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 27

 2014-2013 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 55.75 عراقً انثى غفران هٌثم صابر علً المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 28

 2014-2013 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 54.27 عراقً ذكر حسٌن عالء عبد الرضا جعفر المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 29

 2014-2013 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 54.09 عراقً انثى شٌماء قاسم فرهود غازي المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 30

 2014-2013 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 53.59 عراقً ذكر كرار رعد عبد الرزاق عبود المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 31

             

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



 2014-2013 االول صباحً جٌد بكلورٌوس 77.72 عراقً انثى نوال جمعة شنشول مطلب االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 1

 2014-2013 االول صباحً جٌد بكلورٌوس 72.75 عراقً انثى حنٌن جمٌل عبد الحسٌن شاٌع االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 2

 2014-2013 االول صباحً جٌد بكلورٌوس 71.56 عراقً ذكر عمار سامً راشد صخٌري االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 3

 2014-2013 االول صباحً جٌد بكلورٌوس 70.95 عراقً انثى هبة علً جبار طاهر االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 4

 2014-2013 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 69.40 عراقً ذكر حٌدر محمد حسٌن كاظم االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 5

 2014-2013 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 66.57 عراقً ذكر حٌدر مزهر رحٌم محٌل االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 6

 2014-2013 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 65.68 عراقً ذكر محمود حسن برٌد حمود االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 7

 2014-2013 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 64.22 عراقً ذكر علً رزاق سوٌهً محمد االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 8

 2014-2013 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 63.38 عراقً انثى هدٌل حسٌن هادي علوان االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 9

 2014-2013 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 63.37 عراقً انثى اسماء شنان جاسم محمد االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 10

 2014-2013 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 62.93 عراقً ذكر فؤاد كاظم عبد نٌسان االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 11

 2014-2013 الثانً صباحً متوسط بكلورٌوس 62.75 عراقً ذكر محمد ولٌد صبر علً االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 12

 2014-2013 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 62.26 عراقً ذكر محمد حمادي موسى عبد االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 13

 2014-2013 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 61.86 عراقً انثى صبا قاسم صٌهود هزاع االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 14

 2014-2013 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 61.84 عراقً ذكر مرتضى رعد عطٌوي عزٌز االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 15

 2014-2013 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 61.76 عراقً ذكر احمد رحمن عباس كاظم االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 16

 2014-2013 الثانً صباحً متوسط بكلورٌوس 61.21 عراقً ذكر احمد رٌاض فاضل موسى االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 17

 2014-2013 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 60.89 عراقً ذكر علً محمد مطشر حسن االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 18

 2014-2013 االول صباحً مقبول بكلورٌوس 59.26 عراقً ذكر خالد سامً صبح علً االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 19

 2014-2013 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 58.47 عراقً ذكر مصطفى محمد ابراهٌم كاظم االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 20

 2014-2013 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 56.66 عراقً ذكر ٌاسر عزٌز وهٌب كاظم االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 21

 


