
   

 
  

 اقسام 2/  4102-4102اسماء الخرٌجٌن / 

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

 2015-2014 االول صباحً جٌد جدا بكلورٌوس 83,41 عراقً ذكر محمد حسن ملح  حمد التربة والمٌاه الزراعة المثنى 1

 التربة والمٌاه الزراعة المثنى 2
عبد الرحمن عطا هللا بانً 

 حمود
 2015-2014 االول صباحً جٌد    بكلورٌوس 77,73 عراقً ذكر

 2015-2014 االول صباحً جٌد بكلورٌوس 77,52 عراقً انثى غفران ضٌاء باقر جاسم التربة والمٌاه الزراعة المثنى 3

 التربة والمٌاه الزراعة المثنى 4
حسٌن مصطفى عبد العزٌز 

 رضا
 2015-2014 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 68,11 عراقً ذكر

 2015-2014 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 66,71 عراقً انثى سارة نعٌم عبد الحسن  جبر التربة والمٌاه الزراعة المثنى 5

 2015-2014 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 64,24 عراقً ذكر عباس فاضل بدٌوي جبر التربة والمٌاه الزراعة المثنى 6

 2015-2014 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 62,17 عراقً ذكر حامد محمد نعٌم رهٌف التربة والمٌاه الزراعة المثنى 7

 2015-2014 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 62,03 عراقً ذكر رزاق عباس مرار ضمٌد التربة والمٌاه الزراعة المثنى 8

 2015-2014 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 60,50 عراقً ذكر احمد خلٌف فرحان سلطان التربة والمٌاه الزراعة المثنى 9

 2015-2014 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 60,26 عراقً انثى سرى اسعد عبد الحسٌن علً التربة والمٌاه الزراعة المثنى 10

 2015-2014 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 58,37 عراقً ذكر امجد كاظم عطٌة شراد التربة والمٌاه الزراعة المثنى 11

 صباحً مقبول بكلورٌوس 57.61 عراقً انثى علٌاء طالب صالح مهدي التربة والمٌاه الزراعة المثنى 12
ملحق 
 الثانً

2014-2015 

 2015-2014 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 57,04 عراقً ذكر سامر لطٌف منصور حمود التربة والمٌاه الزراعة المثنى 13

 2015-2014 االول صباحً مقبول بكلورٌوس 56,54 عراقً ذكر كاظم عكلة خلٌل سلمان التربة والمٌاه الزراعة المثنى 14

 2015-2014 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 56,01 عراقً ذكر زٌد سامً فرحان منخً التربة والمٌاه الزراعة المثنى 15

 2015-2014 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 56,00 عراقً انثى الهام ربٌع مسٌر راضً التربة والمٌاه الزراعة المثنى 16

 صباحً مقبول بكلورٌوس 55.99 عراقً ذكر علً حسٌن ناصر عبد خلف التربة والمٌاه الزراعة المثنى 17
ملحق 
 الثانً

2014-2015 

 2015-2014 االول صباحً مقبول بكلورٌوس 55,69 عراقً ذكر مصطفى علً عٌدان حسٌن التربة والمٌاه الزراعة المثنى 18

 2015-2014 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 55,53 عراقً ذكر محمد فزع عطٌة  عباس التربة والمٌاه الزراعة المثنى 19

             

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



 2015-2014 االول صباحً جٌد جدا بكلورٌوس 80,24 عراقً ذكر مرتضى محسن جاسم ناصر وقاٌة النبات الزراعة المثنى 1

 2015-2014 االول صباحً جٌد    بكلورٌوس 73,64 عراقً انثى فاطمة كاظم جبار عطٌة وقاٌة النبات الزراعة المثنى 2

 2015-2014 االول صباحً جٌد بكلورٌوس 71,37 عراقً ذكر احمد عبد  جبار مهاوش وقاٌة النبات الزراعة المثنى 3

 2015-2014 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 68,33 عراقً انثى رباب حمزه خاجً حمد وقاٌة النبات الزراعة المثنى 4

 2015-2014 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 67,20 عراقً ذكر احمد سلٌم محمد عبد وقاٌة النبات الزراعة المثنى 5

 2015-2014 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 66,95 عراقً ذكر كرٌم جاسم مذبوب مالجً وقاٌة النبات الزراعة المثنى 6

 2015-2014 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 66,82 عراقً ذكر جعفر عجٌل ٌوٌر حاٌف وقاٌة النبات الزراعة المثنى 7

 2015-2014 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 66,40 عراقً ذكر حسام كاظم جاسم محمد وقاٌة النبات الزراعة المثنى 8

 2015-2014 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 66,17 عراقً انثى براء رعد احمد دغٌم وقاٌة النبات الزراعة المثنى 9

 2015-2014 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 65,16 عراقً انثى هاجر علً عاشور كرٌم وقاٌة النبات الزراعة المثنى 10

 2015-2014 الثانً صباحً متوسط بكلورٌوس 63,77 عراقً انثى غفران اسماعٌل عالج عكلة وقاٌة النبات الزراعة المثنى 11

 2015-2014 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 63,03 عراقً ذكر انور محمد مرزه حمزه وقاٌة النبات الزراعة المثنى 12

 2015-2014 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 62,30 عراقً ذكر حلٌم مدلول حمزه محمد وقاٌة النبات الزراعة المثنى 13

 2015-2014 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 61,64 عراقً ذكر محمد رزاق محمد عوده وقاٌة النبات الزراعة المثنى 14

 2015-2014 الثانً صباحً متوسط بكلورٌوس 60,62 عراقً انثى أٌام هاتف ظاهرعزٌز وقاٌة النبات الزراعة المثنى 15

 2015-2014 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 59,17 عراقً انثى هالة قاسم عباس محمد وقاٌة النبات الزراعة المثنى 16

 2015-2014 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 58,73 عراقً انثى زهراء سالم محمد كاظم وقاٌة النبات الزراعة المثنى 17

 2015-2014 االول صباحً مقبول بكلورٌوس 58,42 عراقً انثى ازهار عناد علً ساجت وقاٌة النبات الزراعة المثنى 18

 وقاٌة النبات الزراعة المثنى 19
سارة عبد االمٌر عبد الحسٌن 

 جاسم
 2015-2014 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 58,31 عراقً انثى

 2015-2014 االول صباحً مقبول بكلورٌوس 58,09 عراقً ذكر علً عدنان علٌوي حسٌن وقاٌة النبات الزراعة المثنى 20

 صباحً مقبول بكلورٌوس 57.86 عراقً ذكر احمد فائز علً حسونً وقاٌة النبات الزراعة المثنى 21
ملحق 
 الثانً

2014-2015 

 وقاٌة النبات الزراعة المثنى 22
حسٌن عماد عبد الرزاق 

 محمد
 2015-2014 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 57,67 عراقً ذكر

 2015-2014 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 57,05 عراقً ذكر ضٌاء ماجد جاسم عبد هللا وقاٌة النبات الزراعة المثنى 23

 2015-2014 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 56,77 عراقً ذكر عبد الهادي رسول متعب عبد وقاٌة النبات الزراعة المثنى 24

 صباحً مقبول بكلورٌوس 56.75 عراقً ذكر حسام محمد جواد كاظم وقاٌة النبات الزراعة المثنى 25
ملحق 
 الثانً

2014-2015 

 2015-2014 االول صباحً مقبول بكلورٌوس 56,44 عراقً ذكر احمد ابراهٌم  خضٌر سلمان وقاٌة النبات الزراعة المثنى 26



 2015-2014 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 55,06 عراقً ذكر فهد شوٌحان فهد هداد وقاٌة النبات الزراعة المثنى 27

 2015-2014 االول صباحً مقبول بكلورٌوس 54,98 عراقً ذكر حمٌد مدلول عطشان حسونً وقاٌة النبات الزراعة المثنى 28

 صباحً مقبول بكلورٌوس 54.16 عراقً ذكر علً محمد جاسم رمح وقاٌة النبات الزراعة المثنى 29
ملحق 
 الثانً

2014-2015 

 صباحً مقبول بكلورٌوس 54.04 عراقً ذكر علً رحٌم مسٌر جبار وقاٌة النبات الزراعة المثنى 30
ملحق 
 الثانً

2014-2015 

 صباحً مقبول بكلورٌوس 53.48 عراقً انثى مرٌم عبد المجٌد موسى عبد وقاٌة النبات الزراعة المثنى 31
ملحق 
 الثانً

2014-2015 

             

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

 2015-2014 االول صباحً جٌد جدا بكلورٌوس 86,22 عراقً انثى افراح عباس علً عبد المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 1

 2015-2014 االول صباحً جٌد جدا   بكلورٌوس 83,95 عراقً ذكر علً خفٌف لفته كمر المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 2

 2015-2014 االول صباحً جٌد بكلورٌوس 74,93 عراقً ذكر حامد مقداد جمعه كاظم المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 3

 2015-2014 االول صباحً جٌد بكلورٌوس 12, 70 عراقً انثى حنٌن عوده محمد كوٌهً المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 4

 2015-2014 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 69,47 عراقً انثى مٌقات صادق منصور عبود المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 5

 2015-2014 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 68,90 عراقً انثى زٌنب جمٌل عبد حوالة المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 6

 2015-2014 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 68,32 عراقً انثى جنان أرحٌم علً كروع المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 7

 2015-2014 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 64,95 عراقً انثى هدى حسٌن جاسم محمد المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 8

 2015-2014 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 64,93 عراقً ذكر حسٌن عاجل كاظم دنكً المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 9

 2015-2014 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 64,88 عراقً ذكر مصطفى رٌاض نعٌم محمد المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 10

 2015-2014 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 62,77 عراقً ذكر ولٌد فارس صبحً ناجً المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 11

 2015-2014 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 62,64 عراقً ذكر طاهر عبود مناحر شرشاب المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 12

 2015-2014 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 62,01 عراقً انثى رشا عادل صبري بادي المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 13

 المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 14
حٌدر رٌكان عبد الصاحب 

 روضان
 2015-2014 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 61,84 عراقً ذكر

 2015-2014 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 61,25 عراقً انثى زمن صالح طعمة عبود المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 15

 2015-2014 االول صباحً مقبول بكلورٌوس 59,82 عراقً انثى رنا كرٌم شنان جوٌد المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 16

 2015-2014 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 59,61 عراقً ذكر عبد هللا سلمان غثٌث سلطان المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 17

 2015-2014 االول صباحً مقبول بكلورٌوس 59,57 عراقً انثى دٌار زهٌر صبري بادي المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 18

 2015-2014 االول صباحً مقبول بكلورٌوس 58,41 عراقً ذكر سمٌر غانم عجٌل عاشور المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 19



 2015-2014 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 58,14 عراقً ذكر مهند عبد جبار محسن المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 20

 2015-2014 االول صباحً مقبول بكلورٌوس 57,87 عراقً ذكر محمد عدنان هاشم مهدي المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 21

 2015-2014 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 57,82 عراقً ذكر علً مجتبى كامل حسن المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 22

 2015-2014 االول صباحً مقبول بكلورٌوس 57,80 عراقً ذكر ٌاسر عدنان هانً مطهر المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 23

 2015-2014 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 71, 55 عراقً ذكر حسام محسن حمٌد رزوقً المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 24

 2015-2014 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 55,64 عراقً ذكر نزار ٌاسر ٌوسف عبد المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 25

 2015-2014 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 55,30 عراقً ذكر محمد هامل جدران توبس المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 26

 صباحً مقبول بكلورٌوس 54.23 عراقً ذكر مصطفى عارف ناصر حسٌن المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 27
ملحق 
 الثانً

2014-2015 

 2015-2014 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 54,18 عراقً ذكر جعفر دٌان عبٌد سعد المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 28

 2015-2014 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 53,42 عراقً ذكر سٌف حسٌن نعمان عزٌز المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 29

             

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

 2015-2014 االول صباحً جٌد جدا   بكلورٌوس 80.41 عراقً انثى فاتن محمد راضً صبٌح االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 1

 2015-2014 االول صباحً جٌد بكلورٌوس 78.02 عراقً انثى ابتهال ٌاسر حسٌن ناٌف االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 2

 2015-2014 االول صباحً جٌد بكلورٌوس 77,39 عراقً ذكر محمد حاتم عبد جبر االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 3

 2015-2014 الثانً صباحً متوسط بكلورٌوس 69.07 عراقً انثى مٌس مشتاق رحٌم عبد هللا االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 4

 2015-2014 الثانً صباحً متوسط بكلورٌوس 67.35 عراقً انثى بشرى علً حسٌن عطٌة االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 5

 2015-2014 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 66,68 عراقً ذكر سجاد احمد رسن صكبان االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 6

 2015-2014 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 66,50 عراقً انثى زهراء رزاق مهدي نعمه االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 7

 2015-2014 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 66,26 عراقً ذكر محسن حمادي عبد رمٌح االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 8

 2015-2014 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 65,48 عراقً ذكر حسٌن علً نزال نصٌف االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 9

لورٌوسبك 61,65 عراقً انثى ادٌار باسم عبد عبود االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 10  2015-2014 الثانً صباحً متوسط 

 2015-2014 الثانً صباحً متوسط بكلورٌوس 61,33 عراقً ذكر مصطفى عناد حسن كاظم االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 11

 2015-2014 االول صباحً مقبول بكلورٌوس 59,04 عراقً ذكر معن فاروق سهل فرحان االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 12

 2015-2014 االول صباحً مقبول بكلورٌوس 58,35 عراقً ذكر علً حسٌن علً منسً االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 13

 2015-2014 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 57,75 عراقً ذكر احمد سجاد شوٌن مكطوف االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 14

 


