
   

 
  

 اقسام 4/  6102-6102اسماء الخرٌجٌن / 

             

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

 2017-2016 االول صباحً جٌد جدا بكلورٌوس 83.446 عراقً انثى اٌالف صاحب عبد هللا جاسم التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 1

 2017-2016 االول صباحً جٌد بكلورٌوس 79.719 عراقً ذكر عادل احمد سبتً حبٌب التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 2

 2017-2016 االول صباحً جٌد بكلورٌوس 79.460 عراقً انثى اٌات حسن عبد راضً التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 3

 2017-2016 االول صباحً جٌد بكلورٌوس 76.528 عراقً ذكر ضٌاء عبد الكرٌم جابر صكر التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 4

 2017-2016 االول صباحً جٌد بكلورٌوس 76.313 عراقً انثى حمٌدة قاسم هاشم شنٌور التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 5

 2017-2016 االول صباحً جٌد بكلورٌوس 74.982 عراقً انثى دعاء جاسم محمد سعٌد التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 6

 2017-2016 االول صباحً جٌد بكلورٌوس 74.901 عراقً انثى سجى كاظم سوادي والً التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 7

 2017-2016 االول صباحً جٌد بكلورٌوس 74.482 عراقً انثى سارة ناصر غافل جبر التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 8

 2017-2016 الثانً صباحً جٌد بكلورٌوس 74.157 عراقً انثى سارة وحٌد كرٌم التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 9

 2017-2016 االول صباحً جٌد بكلورٌوس 72.213 عراقً انثى هٌلٌن خضٌر عباس علوان التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 10

 2017-2016 االول صباحً جٌد بكلورٌوس 70.890 عراقً انثى بهاء عبد االمٌر علٌوي جنحٌت التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 11

 2017-2016 االول صباحً جٌد بكلورٌوس 70.563 عراقً ذكر شاكر منشد جابر بوٌر التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 12

 2017-2016 االول صباحً جٌد بكلورٌوس 70.528 عراقً انثى غفران رسول حمٌد عباس التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 13

 2017-2016 االول صباحً جٌد بكلورٌوس 70.252 عراقً ذكر حمود سوادي سلمان كنش التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 14

 2017-2016 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 68.815 عراقً ذكر فالح حسن جاسم كاظم التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 15

 2017-2016 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 68.530 عراقً ذكر عادل جواد كرٌم ناصر التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 16

 2017-2016 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 68.464 عراقً انثى سارة اٌاد جابر عرٌان التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 17

 2017-2016 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 67.995 عراقً انثى هاجر حٌاوي عبد هللا فزاع التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 18

 2017-2016 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 67.212 عراقً انثى اسراء قاسم رحٌم حمود التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 19

 2017-2016 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 67.164 عراقً انثى ختام سعٌد عبد العالً حمٌدي التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 20

 2017-2016 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 66.447 عراقً انثى سمٌة سعدي كاظم اوزٌر التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 21

 2017-2016 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 65.695 عراقً انثى رواد ماجد كامل مطرود التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 22

 2017-2016 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 63.615 عراقً ذكر عالء محمد ٌاسٌن محمد التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 23



 2017-2016 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 63.390 عراقً انثى هبة صادق فلٌح ابو الجول التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 24

 2017-2016 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 62.702 عراقً ذكر سامً منصور كاطع ابو كودة التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 25

 2017-2016 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 62.575 عراقً انثى نور برٌس خشان ٌوسف التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 26

 2017-2016 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 62.544 عراقً ذكر نصٌر ناجح كاظم جعفر التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 27

 2017-2016 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 62.443 عراقً ذكر مناف حسن ساجت مسٌر التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 28

 2017-2016 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 62.228 عراقً انثى هاجر علً حسٌن حسن التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 29

 2017-2016 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 61.413 عراقً ذكر عادل ابراهٌم عبد الرضا جاسم التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 30

 2017-2016 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 60.932 عراقً ذكر صباح عادل جاسم رحٌل التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 31

 2017-2016 الثانً صباحً متوسط بكلورٌوس 60.850 عراقً انثى نرجس كاظم رجٌوي التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 32

 2017-2016 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 60.764 عراقً انثى سارة حسن مالح تاٌه التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 33

 2017-2016 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 60.611 عراقً ذكر ابراهٌم جبر شحاتة طالس التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 34

 2017-2016 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 60.221 عراقً انثى عاٌدة سوادي فتنان مخور التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 35

 2017-2016 الثانً صباحً متوسط بكلورٌوس 60.070 عراقً ذكر علً حمود عزوز التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 36

 2017-2016 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 59.990 عراقً ذكر علً محمد كاظم التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 37

 2017-2016 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 59.340 عراقً ذكر مصطفى جمٌل عبد العزٌز التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 38

 2017-2016 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 59.210 عراقً انثى اخالص معٌبد حافظ التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 39

 2017-2016 االول صباحً مقبول بكلورٌوس 58.849 عراقً ذكر علً عبد المهدي جبر حمود التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 40

 2017-2016 االول صباحً مقبول بكلورٌوس 58.565 عراقً ذكر كرار لفتة جعفر خفً التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 41

 2017-2016 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 57.810 عراقً انثى سحر حمٌد غالً التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 42

 2017-2016 االول صباحً مقبول بكلورٌوس 57.815 عراقً انثى اسراء جاسم محمد حسٌن التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 43

 2017-2016 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 59.250 عراقً ذكر ماجد حمٌد مجبل التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 44

 صباحً مقبول بكلورٌوس 55.380 عراقً ذكر حسام صالح جواد التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 45
ملحق 
 الثانً

2016-2017 

 2017-2016 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 54.480 عراقً ذكر علً مدٌح عبد التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 46

 2017-2016 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 54.020 عراقً ذكر حسٌن فاهم كاظم التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 47

 2017-2016 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 53.810 عراقً ذكر وسام كرٌم جهٌد التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 48

             

             

             



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

 2017-2016 االول صباحً جٌد جدا بكلورٌوس 81.012 عراقً ذكر مرتضى عطٌة حسٌن شبٌلً وقاٌة النبات الزراعة المثنى 1

 2017-2016 االول صباحً جٌد بكلورٌوس 80.933 عراقً ذكر احمد راضً نواف سلمان وقاٌة النبات الزراعة المثنى 2

 2017-2016 االول صباحً جٌد بكلورٌوس 78.575 عراقً انثى االء جباري موسى كزار وقاٌة النبات الزراعة المثنى 3

 2017-2016 االول صباحً جٌد بكلورٌوس 76.621 عراقً انثى سرى عدنان سمٌر دهٌرب وقاٌة النبات الزراعة المثنى 4

 2017-2016 االول صباحً جٌد بكلورٌوس 76.034 عراقً انثى حنٌن احمد حمزة حرجان وقاٌة النبات الزراعة المثنى 5

 2017-2016 االول صباحً جٌد بكلورٌوس 74.921 عراقً انثى عال علً عبد الحسٌن صاحب وقاٌة النبات الزراعة المثنى 6

 2017-2016 االول صباحً جٌد بكلورٌوس 74.043 عراقً انثى دالل فاهم ملحاوي منشد وقاٌة النبات الزراعة المثنى 7

 2017-2016 الثانً صباحً جٌد بكلورٌوس 73.632 عراقً ذكر عبد العزٌز قاسم عوٌد وقاٌة النبات الزراعة المثنى 8

 2017-2016 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 69.772 عراقً انثى نادٌة عبد اللطٌف جبار عبد وقاٌة النبات الزراعة المثنى 9

 2017-2016 الثانً صباحً متوسط بكلورٌوس 68.172 عراقً ذكر ماضً محمد عبد السادة وقاٌة النبات الزراعة المثنى 10

 2017-2016 الثانً صباحً متوسط بكلورٌوس 67.321 عراقً ذكر هاشم خالد فالح محمد وقاٌة النبات الزراعة المثنى 11

 2017-2016 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 65.515 عراقً ذكر كرٌم قاسم كمٌل كظوم وقاٌة النبات الزراعة المثنى 12

 2017-2016 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 65.246 عراقً انثى زٌنب عبد الواحد جابر امعٌجن وقاٌة النبات الزراعة المثنى 13

 2017-2016 الثانً صباحً متوسط بكلورٌوس 65.230 عراقً ذكر امٌر فلٌح عبد كشٌش وقاٌة النبات الزراعة المثنى 14

 2017-2016 الثانً صباحً متوسط بكلورٌوس 64.289 عراقً انثى اسراء صالح عطشان وقاٌة النبات الزراعة المثنى 15

 2017-2016 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 64.241 عراقً ذكر حسٌن صالح سوادي جبر وقاٌة النبات الزراعة المثنى 16

 2017-2016 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 64.053 عراقً ذكر حسٌن علً حسٌن منشد وقاٌة النبات الزراعة المثنى 17

 2017-2016 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 62.848 عراقً ذكر سالم حاكم برٌد مزراك وقاٌة النبات الزراعة المثنى 18

 2017-2016 الثانً صباحً متوسط بكلورٌوس 62.626 عراقً انثى فٌحاء عبد الرحمن مكطوف وقاٌة النبات الزراعة المثنى 19

 2017-2016 الثانً صباحً متوسط بكلورٌوس 62.318 عراقً ذكر محمد جمٌل عبد الحسٌن شاٌع وقاٌة النبات الزراعة المثنى 20

 2017-2016 الثانً صباحً متوسط بكلورٌوس 60.760 عراقً انثى معصومة داخل جبر وقاٌة النبات الزراعة المثنى 21

 2017-2016 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 60.709 عراقً ذكر عبد السالم عادل متعب عشم وقاٌة النبات الزراعة المثنى 22

 2017-2016 الثانً صباحً متوسط بكلورٌوس 60.537 عراقً ذكر امجد فاهم جواد خزٌوي وقاٌة النبات الزراعة المثنى 23

 2017-2016 الثانً صباحً متوسط بكلورٌوس 60.212 عراقً انثى نهى مهدي عبد كاظم وقاٌة النبات الزراعة المثنى 24

 2017-2016 االول صباحً مقبول بكلورٌوس 59.788 عراقً ذكر خلف جواد نغٌمش ظاهر وقاٌة النبات الزراعة المثنى 25

 2017-2016 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 59.284 عراقً ذكر سمٌر حسب محمد منشد وقاٌة النبات الزراعة المثنى 26

 2017-2016 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 59.105 عراقً انثى غدٌر عوفً اٌدام منشد وقاٌة النبات الزراعة المثنى 27



 2017-2016 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 59.024 عراقً ذكر سالم جابر زغٌر حسٌن وقاٌة النبات الزراعة المثنى 28

 2017-2016 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 58.888 عراقً انثى زهراء جبار داخل جٌاد وقاٌة النبات الزراعة المثنى 29

 2017-2016 االول صباحً مقبول بكلورٌوس 58.278 عراقً ذكر حسٌن والً محمد طالب وقاٌة النبات الزراعة المثنى 30

 2017-2016 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 57.634 عراقً ذكر حسن فالح زوٌر عبد وقاٌة النبات الزراعة المثنى 31

 2017-2016 االول صباحً مقبول بكلورٌوس 57.536 عراقً ذكر ٌحٌى جمال حاتم مخٌف وقاٌة النبات الزراعة المثنى 32

 2017-2016 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 56.960 عراقً ذكر علً ردام مزهر شعالن وقاٌة النبات الزراعة المثنى 33

 2017-2016 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 56.300 عراقً انثى هٌلٌن محمد عزرال خضٌر وقاٌة النبات الزراعة المثنى 34

 2017-2016 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 56.238 عراقً ذكر الحسٌن فرٌجصالح عبد  وقاٌة النبات الزراعة المثنى 35

 2017-2016 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 55.812 عراقً انثى انتظار كاظم عبٌد سوادي وقاٌة النبات الزراعة المثنى 36

 2017-2016 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 55.453 عراقً ذكر حٌدر صبار سلمان زغٌرون وقاٌة النبات الزراعة المثنى 37

 2017-2016 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 55.294 عراقً ذكر علً كاظم حمد محٌسن وقاٌة النبات الزراعة المثنى 38

 2017-2016 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 55.273 عراقً انثى حنٌن صادق ظاهر خلف وقاٌة النبات الزراعة المثنى 39

 2017-2016 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 55.158 عراقً انثى حوراء حٌاوي خلف نجم وقاٌة النبات الزراعة المثنى 40

 2017-2016 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 55.087 عراقً انثى عهد سالم محمد مهدي وقاٌة النبات الزراعة المثنى 41

 2017-2016 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 54.991 عراقً ذكر عباس موفق جعفر شبٌب وقاٌة النبات الزراعة المثنى 42

 2017-2016 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 53.796 عراقً انثى نورة غازي عبد الحسٌن طعمة وقاٌة النبات الزراعة المثنى 43

 2017-2016 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 52.832 عراقً ذكر مٌثم عبد علً شمخً وقاٌة النبات الزراعة المثنى 44

 2017-2016 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 52.707 عراقً ذكر جابر كتاب سالم حمٌد وقاٌة النبات الزراعة المثنى 45
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 2017-2016 االول صباحً جٌد جدا بكلورٌوس 84.736 عراقً ذكر حازم حسٌن فرهود نجم المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 1

 2017-2016 االول صباحً جٌد بكلورٌوس 77.162 عراقً انثى زٌنب فالح عارف راضً المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 2

 2017-2016 االول صباحً جٌد بكلورٌوس 75.046 عراقً ذكر امٌر مالك حسٌن هوٌدي المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 3

 2017-2016 االول صباحً جٌد بكلورٌوس 74.996 عراقً انثى هبة عادل نعمة عبود المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 4

 2017-2016 االول صباحً جٌد بكلورٌوس 72.945 عراقً ذكر عزٌز كرٌم سلطان حسٌن المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 5

 2017-2016 االول صباحً جٌد بكلورٌوس 70.843 عراقً ذكر احمد محمد كاظم هادي المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 6

 2017-2016 االول صباحً جٌد بكلورٌوس 69.479 عراقً ذكر فراس حسام علً حسٌن المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 7



 2017-2016 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 69.213 عراقً انثى روان نعٌم سلمان خضٌر  المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 8

 2017-2016 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 68.739 عراقً انثى غفران سعد طعمة سعد المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 9

 2017-2016 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 68.015 عراقً انثى امل عامر وثٌج دغٌم المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 10

 2017-2016 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 66.911 عراقً ذكر احمد محمد علً علٌوي عبد المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 11

 2017-2016 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 66.507 عراقً انثى ضفاف رٌحان مجازر دغمٌر المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 12

 2017-2016 الثانً صباحً متوسط بكلورٌوس 65.145 عراقً ذكر محمد فالح عزال صحٌن المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 13

 2017-2016 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 64.143 عراقً انثى سحر طالب علوان حمود المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 14

 2017-2016 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 64.136 عراقً ذكر مهند فنان مطرود هداد المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 15

 2017-2016 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 63.805 عراقً انثى ضحى محمد عبٌد عراك المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 16

 2017-2016 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 63.724 عراقً ذكر محمد حبٌب ظاهر اسٌود المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 17

 2017-2016 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 63.717 عراقً ذكر عباس سامً داخل كاظم المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 18

 2017-2016 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 63.449 عراقً ذكر سالم كرٌم لهو شبلً المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 19

 2017-2016 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 62.637 عراقً انثى حنٌن اٌوب هادي خضر المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 20

 2017-2016 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 62.623 عراقً انثى مواهب قاسم تفاح رستم المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 21

 2017-2016 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 62.566 عراقً ذكر حسٌن نزال عباس هداد المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 22

 2017-2016 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 62.379 عراقً ذكر زٌن العابدٌن عبد علً كرٌم سلمان المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 23

 2017-2016 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 62.297 عراقً انثى هناء كرٌم ناصر عبد الحسٌن المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 24

 2017-2016 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 61.881 عراقً انثى رنا عبد الرسول حسن عوٌد المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 25

 2017-2016 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 61.803 عراقً ذكر محمد علً ثامر خلٌل فرٌخ المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 26

 2017-2016 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 61.794 عراقً ذكر معن ستار حسٌن علً المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 27

 2017-2016 الثانً صباحً متوسط بكلورٌوس 60.144 عراقً ذكر حسٌن غالب كاظم عباس المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 28

 2017-2016 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 59.954 عراقً انثى فاطمة حمزة حرجان ابو الجون المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 29

 2017-2016 االول صباحً مقبول بكلورٌوس 59.402 عراقً ذكر مصطفى صبحً ابراهٌم حمادي المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 30

 2017-2016 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 59.339 عراقً انثى اركان كاظم عبد االمٌرنور  المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 31

 2017-2016 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 58.487 عراقً انثى علٌاء كاظم جاسم محمد المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 32

 2017-2016 االول صباحً مقبول بكلورٌوس 58.227 عراقً ذكر محمد عادل امٌر علً المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 33

 2017-2016 االول صباحً مقبول بكلورٌوس 57.922 عراقً انثى صفا كاظم عبد عباس المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 34

 2017-2016 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 57.803 عراقً انثى ضحى جواد كاظم ماضً المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 35

 2017-2016 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 57.795 عراقً انثى سحر كرٌم حمزة عباس المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 36



 2017-2016 االول صباحً مقبول بكلورٌوس 57.495 عراقً انثى دعاء ظاهر محسن علً المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 37

 2017-2016 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 57.450 عراقً انثى سرور كاظم عبد الحسٌن المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 38

 2017-2016 االول صباحً مقبول بكلورٌوس 57.288 عراقً ذكر حامد صبار خضٌر حمدان المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 39

 2017-2016 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 57.000 عراقً ذكر احمد هاتف كاظم حاجم المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 40

 2017-2016 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 56.688 عراقً ذكر تحسٌن صادق مهدي طابور المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 41

 2017-2016 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 56.390 عراقً انثى مرٌم ماجد محمد علً المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 42

 2017-2016 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 56.387 عراقً انثى غصون مٌثاق سعود جبار المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 43

 2017-2016 االول صباحً مقبول بكلورٌوس 55.814 عراقً انثى حنٌن صادق تركً عمران المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 44

 2017-2016 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 55.722 عراقً ذكر لٌث عماد علً عبد الواحد المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 45

 2017-2016 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 55.692 عراقً انثى رجاء حسٌن مزهر ثامر المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 46

 صباحً مقبول بكلورٌوس 55.665 عراقً ذكر حٌدر صاحب مرعٌد عبادي المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 47
ملحق 
 الثانً

2016-2017 

 صباحً مقبول بكلورٌوس 55.369 عراقً ذكر صالح مهدي صحٌن جبار المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 48
ملحق 
 الثانً

2016-2017 

 2017-2016 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 55.354 عراقً ذكر علً ماجد جبار رضاوي المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 49

 2017-2016 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 54.990 عراقً انثى مرٌم رحمان هاشم محسن المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 50

 2017-2016 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 54.905 عراقً ذكر حمادي صالحكرم جاسم  المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 51

 صباحً مقبول بكلورٌوس 54.852 عراقً ذكر مرتضى ناظم غاوي حنتٌت المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 52
ملحق 
 الثانً

2016-2017 

 2017-2016 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 54.708 عراقً ذكر حسٌن عبد االمٌر طرٌف المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 53

 2017-2016 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 54.666 عراقً ذكر حسٌن فزاع عباس فرحان المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 54

 2017-2016 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 54.597 عراقً انثى اٌناس لؤي عباس محمود المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 55

             

             

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

 2017-2016 االول صباحً جٌد جدا بكلورٌوس 86.345 عراقً انثى سلمى منادي عبد حسون االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 1

 2017-2016 االول صباحً جٌد بكلورٌوس 79.146 عراقً ذكر ناصر عواد راعً ظاهر االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 2

 2017-2016 االول صباحً جٌد بكلورٌوس 75.784 عراقً ذكر باسم فؤاد شاكر علً االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 3

 2017-2016 االول صباحً جٌد بكلورٌوس 75.443 عراقً انثى زهراء جواد عبد فلٌح االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 4



 2017-2016 االول صباحً جٌد بكلورٌوس 75.431 عراقً ذكر عقٌل غانم خرٌجان شنوان االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 5

 2017-2016 االول صباحً جٌد بكلورٌوس 73.209 عراقً ذكر اسعد فاضل طارش حسٌن االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 6

 2017-2016 االول صباحً جٌد بكلورٌوس 70.111 عراقً انثى حوراء حسن حمزة بٌد هللا االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 7

 2017-2016 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 68.411 عراقً ذكر نعٌم غالب دٌان الٌم االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 8

 2017-2016 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 68.318 عراقً ذكر حسٌن عبد مشعان حمود االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 9

 2017-2016 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 67.203 عراقً ذكر محمود فاضل عبود هجوج االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 10

 2017-2016 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 67.131 عراقً ذكر نائل رحٌم لهمود جفجٌر  االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 11

 2017-2016 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 67.101 عراقً انثى هدٌر عامر عبٌد حسن االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 12

 2017-2016 الثانً صباحً متوسط بكلورٌوس 67.099 عراقً ذكر نعٌم فهد والًحٌدر  االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 13

 2017-2016 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 66.936 عراقً انثى حوراء كامل حمود عبد االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 14

 2017-2016 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 66.851 عراقً ذكر صادق عبد الحسن ثجٌل عاجل االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 15

 2017-2016 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 66.447 عراقً ذكر محمد عاٌد سوادي ناصر االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 16

 2017-2016 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 66.330 عراقً انثى ادٌان مؤٌد هادي شهٌد االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 17

 2017-2016 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 65.855 عراقً انثى ازهار جبار رحٌل صحٌن االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 18

 2017-2016 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 65.431 عراقً ذكر علً صبري موٌلح مسٌر االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 19

 2017-2016 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 64.061 عراقً انثى اشراق نجم خضر فزاع االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 20

 2017-2016 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 63.489 عراقً ذكر فالح فاضل دٌوان نٌنو االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 21

 2017-2016 الثانً صباحً متوسط بكلورٌوس 63.320 عراقً ذكر علً محمد عبد الرضا االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 22

 2017-2016 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 63.243 عراقً ذكر مجٌد زغٌر مهٌدي معن االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 23

 2017-2016 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 62.991 عراقً ذكر ٌاسر نجاح جادر ٌاسر االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 24

 2017-2016 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 62.972 عراقً ذكر ضٌاء عقٌل حبٌب حسٌن االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 25

 2017-2016 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 62.813 عراقً ذكر محمد حٌدر جوان حسن االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 26

 2017-2016 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 62.180 عراقً ذكر احمد عبد الرزاق علً جاسم االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 27

 2017-2016 الثانً صباحً متوسط بكلورٌوس 61.864 عراقً ذكر احمد قاسم خاجً صكبان االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 28

 2017-2016 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 61.631 عراقً انثى نمارق اسماعٌل ابراهٌم محمدعلً االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 29

 2017-2016 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 61.441 عراقً انثى نور مالك كاظم ابو شخٌرة االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 30

 2017-2016 الثانً صباحً متوسط بكلورٌوس 60.691 عراقً ذكر سعد شهد عبد الحسٌن االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 31

 2017-2016 الثانً صباحً متوسط بكلورٌوس 60.638 عراقً ذكر قائد نجم عبد صٌاح االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 32

 2017-2016 الثانً صباحً متوسط بكلورٌوس 60.320 عراقً انثى نور الهدى غانم حكمت االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 33



 2017-2016 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 60.264 عراقً انثى رواء نجم عبد ثامر االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 34

 2017-2016 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 59.940 عراقً انثى بشائر عبد هللا هباس  االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 35

 2017-2016 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 59.794 عراقً ذكر سالم عبد الرضا عبد الخضر االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 36

 2017-2016 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 59.423 عراقً ذكر لطٌف زغٌر مظلوم سلمان االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 37

 2017-2016 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 58.877 عراقً ذكر احمد نعمان محٌبس محسن االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 38

 2017-2016 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 58.865 عراقً ذكر علً سعد كاظم حسن االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 39

 2017-2016 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 58.655 عراقً ذكر رحمان وحٌد عذاب دخٌل االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 40

 2017-2016 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 58.412 عراقً ذكر عماد صباح حمٌد عبود االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 41

 2017-2016 االول صباحً مقبول بكلورٌوس 57.539 عراقً ذكر احمد حسن متعب حلو االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 42

 2017-2016 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 57.470 عراقً ذكر مهند رضا عبٌد حسن االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 43

 2017-2016 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 57.462 عراقً ذكر همام علً عباس علً االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 44

 2017-2016 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 56.825 عراقً ذكر حسٌن فاضل عباس جاسم االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 45

 2017-2016 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 55.012 عراقً ذكر سدخان عتٌوي فٌصلخٌر هللا  االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 46

 2017-2016 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 53.622 عراقً ذكر حسٌن ثجٌل جاسم محمد االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 47

 


