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

 2018-2017 االول صباحً جٌد جدا بكلورٌوس 81.546 عراقً انثى دالٌا قاسم نعٌمة عواد التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 1

 2018-2017 االول صباحً جٌد بكلورٌوس 72.810 عراقً انثى فاطمة برهان عبد الحسٌن سالم التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 2

 2018-2017 االول صباحً جٌد بكلورٌوس 72.780 عراقً انثى اٌمان جالب والً حمزة التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 3

 2018-2017 االول صباحً جٌد بكلورٌوس 72.338 عراقً انثى عالٌة عطٌة فرحان دحام التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 4

 2018-2017 االول صباحً جٌد بكلورٌوس 71.859 عراقً ذكر زٌن العابدٌن عباس سرحان عكٌب التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 5

 2018-2017 االول صباحً جٌد بكلورٌوس 70.844 عراقً ذكر لٌث احمد موسى عباس التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 6

 2018-2017 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 69.477 عراقً انثى االء خلٌل ابراهٌم جاسم التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 7

 2018-2017 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 69.414 عراقً انثى زهراء حٌدر عباس جبار التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 8

 2018-2017 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 69.220 عراقً ذكر مصطفى سالم خرٌجان شنوان التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 9

 2018-2017 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 68.199 عراقً ذكر علً رٌاض راجح عبادي التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 10

 2018-2017 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 67.954 عراقً انثى بشائر ٌاس خضٌر صبار التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 11

 2018-2017 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 65.720 عراقً ذكر امٌر عبد العظٌم محمد سوادي التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 12

 2018-2017 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 65.642 عراقً انثى روٌدة عزٌز داخل جٌجان التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 13

 2018-2017 الثانً صباحً متوسط بكلورٌوس 65.137 عراقً انثى امل عٌسى عبادي جوٌد التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 14

 2018-2017 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 64.737 عراقً انثى شهد احمد حسن جدوع التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 15

 2018-2017 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 64.089 عراقً ذكر علً المرتضى رحٌم هالل محمد علً التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 16

 2018-2017 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 63.291 عراقً انثى ابتهال عدنان عواد موازي التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 17

 2018-2017 الثانً صباحً متوسط بكلورٌوس 63.197 عراقً انثى زهراء حمٌد نعمة علوان التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 18

 2018-2017 الثانً صباحً متوسط بكلورٌوس 61.327 عراقً ذكر امٌر نعٌمة عٌدان واجد التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 19

 2018-2017 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 60.445 عراقً انثى حنٌن عقٌل جاسم محمد التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 20

 2018-2017 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 60.003 عراقً انثى غفران فرج ساري غازي التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 21

 2018-2017 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 59.894 عراقً انثى زٌنب علً عزٌز مخٌف التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 22

 2018-2017 االول صباحً مقبول بكلورٌوس 59.880 عراقً ذكر محمد رسول كرٌم مبارك التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 23



 2018-2017 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 59.864 عراقً ذكر فاضل تركً ثجٌل عبود التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 24

 2018-2017 االول صباحً مقبول بكلورٌوس 58.263 عراقً ذكر مرتضى عقٌل حمودي جبر التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 25

 2018-2017 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 57.994 عراقً انثى امنه علً دوخً كامل التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 26

 2018-2017 االول صباحً مقبول بكلورٌوس 57.956 عراقً ذكر ضٌاء كرٌم عبد كرٌم التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 27

 2018-2017 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 57.949 عراقً ذكر محمد غازي سوادي عبعوب التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 28

 2018-2017 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 57.638 عراقً ذكر رعد فالح سوادي لٌلو التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 29

 2018-2017 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 57.536 عراقً ذكر كاتب فرحان مدلول شنان التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 30

 2018-2017 االول صباحً مقبول بكلورٌوس 57.429 عراقً ذكر محمد جاسم محمد سفٌح التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 31

 2018-2017 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 57.410 عراقً ذكر حٌدر حاكم جاسم حلو التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 32

 2018-2017 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 56.985 عراقً انثى االء عبد الجلٌل ٌاسٌن جازع التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 33

 2018-2017 االول صباحً مقبول بكلورٌوس 56.979 عراقً ذكر كرار مجٌد بلٌبل هٌجل التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 34

 2018-2017 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 56.883 عراقً ذكر ماجد عاجل صاحب حبٌب التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 35

 2018-2017 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 56.267 عراقً ذكر فالح ثامر محمد ناصر التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 36

 2018-2017 االول صباحً مقبول بكلورٌوس 56.151 عراقً ذكر ذاكر حمٌد كاظم شاٌش التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 37

 2018-2017 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 55.934 عراقً ذكر قتٌبة قاسم حمٌدي عبد هللا التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 38

 2018-2017 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 55.694 عراقً ذكر احمد كرٌم عباس مهٌدي التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 39

 2018-2017 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 55.448 عراقً ذكر عالء حسٌن مجهول طهٌزة التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 40

 2018-2017 االول صباحً مقبول بكلورٌوس 55.288 عراقً ذكر علً برهان فضٌح عٌدان التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 41

 2018-2017 االول صباحً مقبول بكلورٌوس 54.852 عراقً انثى اٌات طالب ونان ثامر التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 42

 2018-2017 االول صباحً مقبول بكلورٌوس 54.666 عراقً ذكر طالب جواد معٌوف جواد التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 43

 2018-2017 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 54.577 عراقً ذكر علً عطشان دخٌل مهدي التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 44

 2018-2017 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 54.496 عراقً انثى دعاء قاسم شنبارة علوص التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 45

 2018-2017 االول صباحً مقبول بكلورٌوس 54.387 عراقً انثى بدور حمٌد كامل حسٌن التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 46

 2018-2017 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 54.375 عراقً ذكر محمد شاكر والً حمٌد التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 47

 2018-2017 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 54.292 عراقً انثى مروة حٌدر حسن مصطفى التربة والموار المائٌة الزراعة المثنى 48
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 2018-2017 االول صباحً جٌد جدا بكلورٌوس 84.303 عراقً انثى مها عاٌد علً عبود وقاٌة النبات الزراعة المثنى 1

 2018-2017 االول صباحً جٌد جدا بكلورٌوس 83.524 عراقً ذكر مصطفى علً عبد الحسٌن صادق وقاٌة النبات الزراعة المثنى 2

 2018-2017 االول صباحً جٌد جدا بكلورٌوس 83.435 عراقً انثى فرح جابر شاكر محمود وقاٌة النبات الزراعة المثنى 3

 2018-2017 االول صباحً جٌد بكلورٌوس 74.953 عراقً ذكر حسٌن علً كرٌم حسٌن وقاٌة النبات الزراعة المثنى 4

 2018-2017 االول صباحً جٌد بكلورٌوس 72.334 عراقً انثى االء ناٌف عبود عطٌوي وقاٌة النبات الزراعة المثنى 5

 2018-2017 االول صباحً جٌد بكلورٌوس 70.766 عراقً انثى غدٌر هادي مجهول مشعل وقاٌة النبات الزراعة المثنى 6

 2018-2017 االول صباحً جٌد بكلورٌوس 70.002 عراقً ذكر حسٌن شهٌب لفتة ونان وقاٌة النبات الزراعة المثنى 7

 2018-2017 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 69.612 عراقً انثى نور علً عبد الكاظم حسن وقاٌة النبات الزراعة المثنى 8

 2018-2017 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 66.382 عراقً انثى نٌزر سالم جواد لطٌف وقاٌة النبات الزراعة المثنى 9

 2018-2017 الثانً صباحً متوسط بكلورٌوس 65.398 عراقً ذكر سالم كرٌم كاظم حمزة وقاٌة النبات الزراعة المثنى 10

 2018-2017 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 65.042 عراقً ذكر صالح عواد جبار محٌسن وقاٌة النبات الزراعة المثنى 11

 2018-2017 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 64.297 عراقً انثى رند عدنان عباس عبود وقاٌة النبات الزراعة المثنى 12

 2018-2017 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 63.464 عراقً ذكر سالم عرٌمش عوٌد خزوان وقاٌة النبات الزراعة المثنى 13

 2018-2017 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 61.873 عراقً انثى اسراء صالح حسان حمود وقاٌة النبات الزراعة المثنى 14

 2018-2017 الثانً صباحً متوسط بكلورٌوس 61.559 عراقً انثى زٌنب فاضل اكرٌم ناصر وقاٌة النبات الزراعة المثنى 15

 2018-2017 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 61.501 عراقً ذكر حكٌم قاسم فضل مشاري وقاٌة النبات الزراعة المثنى 16

 2018-2017 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 61.280 عراقً ذكر احمد فرٌق عبد الحسن طحٌور وقاٌة النبات الزراعة المثنى 17

 2018-2017 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 60.649 عراقً ذكر احمد طاهر عبٌد غازي وقاٌة النبات الزراعة المثنى 18

 2018-2017 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 60.619 عراقً انثى ترتٌل فٌصل حسن علً وقاٌة النبات الزراعة المثنى 19

 2018-2017 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 60.612 عراقً انثى نبا باسم براك خضٌر وقاٌة النبات الزراعة المثنى 20

 2018-2017 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 60.434 عراقً انثى نور عبد سالم جعفر  وقاٌة النبات الزراعة المثنى 21

 2018-2017 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 60.284 عراقً انثى علٌاء نعمة سوادي كاظم وقاٌة النبات الزراعة المثنى 22

 2018-2017 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 60.072 عراقً انثى نور حبٌب حنش عودة وقاٌة النبات الزراعة المثنى 23

 2018-2017 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 59.916 عراقً انثى تمارا حسن عبد الواحد حمود وقاٌة النبات الزراعة المثنى 24

 2018-2017 االول صباحً مقبول بكلورٌوس 59.753 عراقً ذكر علً االكبر عبد علً كرٌم سلمان وقاٌة النبات الزراعة المثنى 25

 2018-2017 االول صباحً مقبول بكلورٌوس 59.699 عراقً انثى انعام احمد خلٌل ٌونس وقاٌة النبات الزراعة المثنى 26

 2018-2017 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 59.623 عراقً ذكر هٌثم عبد الرزاق جبر طوكان وقاٌة النبات الزراعة المثنى 27

 2018-2017 االول صباحً مقبول بكلورٌوس 59.607 عراقً انثى تمارة عامر علً رداد وقاٌة النبات الزراعة المثنى 28

 2018-2017 االول صباحً مقبول بكلورٌوس 59.573 عراقً ذكر مصطفى احمد عاصً ناصر وقاٌة النبات الزراعة المثنى 29



 2018-2017 االول صباحً مقبول بكلورٌوس 59.444 عراقً انثى اسماء جعفر طالب هادي وقاٌة النبات الزراعة المثنى 30

 2018-2017 االول صباحً مقبول بكلورٌوس 59.438 عراقً ذكر احمد ستار غالً شنان وقاٌة النبات الزراعة المثنى 31

 2018-2017 االول صباحً مقبول بكلورٌوس 59.391 عراقً ذكر علً هالل عواد دوٌج وقاٌة النبات الزراعة المثنى 32

 2018-2017 االول صباحً مقبول بكلورٌوس 58.301 عراقً ذكر محمد عباس عنٌد مجٌبر وقاٌة النبات الزراعة المثنى 33

 2018-2017 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 57.517 عراقً انثى سارة كاظم بادي خشان وقاٌة النبات الزراعة المثنى 34

 2018-2017 االول صباحً مقبول بكلورٌوس 57.399 عراقً ذكر محمد ناصر حسٌن جاسم وقاٌة النبات الزراعة المثنى 35

 2018-2017 االول صباحً مقبول بكلورٌوس 57.330 عراقً انثى دعاء عاشور بالش بارح وقاٌة النبات الزراعة المثنى 36

 2018-2017 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 57.231 عراقً انثى سالر رافد محمد شاكر وقاٌة النبات الزراعة المثنى 37

 2018-2017 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 57.184 عراقً انثى دعاء صبار فهد حسٌن وقاٌة النبات الزراعة المثنى 38

 2018-2017 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 57.090 عراقً انثى سمٌره هادي عطشان مراح وقاٌة النبات الزراعة المثنى 39

 2018-2017 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 57.074 عراقً ذكر عبد الستار حمٌد فنطل شهد وقاٌة النبات الزراعة المثنى 40

 2018-2017 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 56.996 عراقً انثى فاطمة وسام كرٌم جبار وقاٌة النبات الزراعة المثنى 41

 2018-2017 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 56.861 عراقً انثى االء محسن محمد نوٌم وقاٌة النبات الزراعة المثنى 42

 2018-2017 االول صباحً مقبول بكلورٌوس 56.726 عراقً انثى نور محسن الٌم محسن وقاٌة النبات الزراعة المثنى 43

 2018-2017 االول صباحً مقبول بكلورٌوس 56.667 عراقً انثى سعاد علً نصٌف جاسم وقاٌة النبات الزراعة المثنى 44

 2018-2017 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 56.508 عراقً انثى عبٌر مسٌر جوٌن عبد وقاٌة النبات الزراعة المثنى 45

 2018-2017 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 56.462 عراقً انثى شمس اٌاد حسٌن عبد الرسول وقاٌة النبات الزراعة المثنى 46

 2018-2017 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 56.118 عراقً ذكر ادهم علً سلٌمان مهدي وقاٌة النبات الزراعة المثنى 47

 2018-2017 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 56.048 عراقً ذكر وسام هادي عجة والً وقاٌة النبات الزراعة المثنى 48

 2018-2017 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 55.802 عراقً انثى زهراء جلٌل فرج زغٌرون وقاٌة النبات الزراعة المثنى 49

 2018-2017 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 55.750 عراقً انثى رسل اٌاد فاضل  حسٌن وقاٌة النبات الزراعة المثنى 50

 2018-2017 االول صباحً مقبول بكلورٌوس 55.668 عراقً انثى مروة قاسم جبٌر سلمان وقاٌة النبات الزراعة المثنى 51

 2018-2017 االول صباحً مقبول بكلورٌوس 54.361 عراقً ذكر بشار حسن شاكر ظاهر وقاٌة النبات الزراعة المثنى 52

 2018-2017 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 54.310 عراقً ذكر ابراهٌم ماضً سعد راشد وقاٌة النبات الزراعة المثنى 53

 2018-2017 االول صباحً مقبول بكلورٌوس 54.302 عراقً ذكر حٌدر عزٌز عبد الكاظم سلمان وقاٌة النبات الزراعة المثنى 54

 2018-2017 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 54.255 عراقً ذكر مصطفى جابر حسٌن طحٌور وقاٌة النبات الزراعة المثنى 55

 2018-2017 االول صباحً مقبول بكلورٌوس 54.196 عراقً انثى امال صائب محمد علً وقاٌة النبات الزراعة المثنى 56

 2018-2017 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 54.183 عراقً ذكر احمد جواد كاظم ابو شنٌن وقاٌة النبات الزراعة المثنى 57

 2018-2017 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 54.061 عراقً ذكر محمد عبد شرٌف رومً وقاٌة النبات الزراعة المثنى 58



 2018-2017 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 54.058 عراقً انثى نورٌن عدنان محمد علً تومان وقاٌة النبات الزراعة المثنى 59

 2018-2017 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 53.492 عراقً ذكر علً مخٌلف حمٌد حمزة وقاٌة النبات الزراعة المثنى 60

 2018-2017 االول صباحً مقبول بكلورٌوس 53.235 عراقً ذكر كرار حمٌد حسان علً وقاٌة النبات الزراعة المثنى 61

 2018-2017 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 52.682 عراقً ذكر محمد كرٌم محسن كعار وقاٌة النبات الزراعة المثنى 62

             

             

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

 2018-2017 االول صباحً جٌد جدا بكلورٌوس 85.797 عراقً انثى اٌناس خلٌف فرحان سلطان المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 1

 2018-2017 االول صباحً جٌد بكلورٌوس 78.949 عراقً انثى اسٌا كرٌم محمد جواد المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 2

 2018-2017 االول صباحً جٌد بكلورٌوس 76.277 عراقً انثى رجاء محمد شلش نجم المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 3

 2018-2017 االول صباحً جٌد بكلورٌوس 76.090 عراقً انثى حنان داخل عباس عودة المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 4

 2018-2017 االول صباحً جٌد بكلورٌوس 75.424 عراقً انثى خدٌجة داخل حسٌن كشٌش المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 5

 2018-2017 االول صباحً جٌد بكلورٌوس 72.480 عراقً انثى زهراء حمٌد والً عبد الحسٌن المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 6

 2018-2017 االول صباحً جٌد بكلورٌوس 71.189 عراقً انثى نور عبد الواحد كاظم عٌدان المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 7

 2018-2017 االول صباحً جٌد بكلورٌوس 70.268 عراقً ذكر حسٌن علً حسٌن محمد المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 8

 2018-2017 االول صباحً جٌد بكلورٌوس 70.165 عراقً انثى اقبال كرٌم عبد الحسٌن والً المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 9

 2018-2017 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 69.001 عراقً ذكر قاسم فهد خلٌوي فهد المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 10

 2018-2017 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 68.853 عراقً انثى صابرٌن حامد حسٌن علوان المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 11

 2018-2017 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 67.702 عراقً ذكر جواد كاظم نومان حمود المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 12

 2018-2017 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 67.495 عراقً انثى نورة باقر مسٌر عبد المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 13

 2018-2017 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 67.430 عراقً انثى سجى حمودي حسن عبٌد المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 14

 2018-2017 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 66.930 عراقً ذكر مصطفى علً عبد الرزاق موسى المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 15

 2018-2017 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 66.757 عراقً انثى نورة عبد السجاد حواس بجاي المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 16

 2018-2017 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 66.697 عراقً ذكر سعد جبار علً حسن المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 17

 2018-2017 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 66.588 عراقً انثى هدٌل صفاء عباس مهدي المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 18

 2018-2017 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 66.116 عراقً ذكر مرتضى فراق ناصر حسٌن المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 19

 2018-2017 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 65.788 عراقً انثى همسة رٌاض عبد الرضا نعوم المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 20

 2018-2017 الثانً صباحً متوسط بكلورٌوس 65.073 عراقً انثى زهراء حسٌن علً طاهر المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 21



 2018-2017 الثانً صباحً متوسط بكلورٌوس 64.748 عراقً انثى عهود جمال عبد الحسٌن مطر المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 22

 2018-2017 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 63.402 عراقً انثى لٌلى علً عبد الرزاق سلمان المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 23

 2018-2017 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 62.854 عراقً ذكر ضٌاء جاسم كاظم عنون المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 24

 2018-2017 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 61.687 عراقً ذكر محمد ابراهٌم عباس باقر المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 25

 2018-2017 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 61.686 عراقً ذكر كاظم مسٌر عرٌان عفو المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 26

 2018-2017 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 58.785 عراقً انثى براق نزار ناجً علً المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 27

 2018-2017 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 58.627 عراقً ذكر فؤاد كامل صالح جبار المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 28

 2018-2017 االول صباحً مقبول بكلورٌوس 58.151 عراقً انثى سارة جمٌل حمٌد عواد المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 29

 2018-2017 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 58.139 عراقً انثى نور حسٌن عبد الزهرة جابر المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 30

 2018-2017 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 57.406 عراقً انثى فاطمة فارس عبد رزاق المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 31

 2018-2017 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 57.349 عراقً انثى هدى صاحب صالح علً المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 32

 2018-2017 االول صباحً مقبول بكلورٌوس 57.061 عراقً ذكر علً نزار عبد هللا عبد العالً المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 33

 2018-2017 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 57.050 عراقً انثى وفاء حسن نشاد شلتاغ  المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 34

 2018-2017 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 56.746 عراقً ذكر جعفر صادق فلٌح ابو الجول المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 35

 2018-2017 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 56.576 عراقً ذكر فؤاد علً عطشان محان المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 36

 2018-2017 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 56.119 عراقً ذكر علً هاتف حسن برٌد المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 37

 2018-2017 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 56.084 عراقً ذكر حٌدر ناهً خضر مهدي المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 38

 2018-2017 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 55.270 عراقً ذكر سجاد عبد الكاظم دوالب حسن المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 39

 2018-2017 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 54.825 عراقً ذكر مهند امٌر حسون محمد المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 40

 2018-2017 االول صباحً مقبول بكلورٌوس 54.758 عراقً ذكر محمد لطٌف ابو سله عبد المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 41

 2018-2017 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 54.649 عراقً انثى افراح محمد مٌرز عبد النبً  المحاصٌل الحقلٌة الزراعة المثنى 42

             

             

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

 2018-2017 االول صباحً جٌد جدا بكلورٌوس 84.459 عراقً ذكر رٌاض سرحان كاظم مطر االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 1

 2018-2017 االول صباحً جٌد بكلورٌوس 75.620 عراقً ذكر احمد دحلس دخل شبٌلً االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 2

 2018-2017 االول صباحً جٌد بكلورٌوس 71.885 عراقً انثى رشا محمد جاسم شاهٌن االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 3

 2018-2017 االول صباحً جٌد بكلورٌوس 71.391 عراقً ذكر مرتضى صالح صبر سعد االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 4



 2018-2017 االول صباحً جٌد بكلورٌوس 70.764 عراقً ذكر مرتضى جامل جابر عبد علً االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 5

 2018-2017 االول صباحً جٌد بكلورٌوس 70.087 عراقً انثى رسل زاٌد جالً وناس االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 6

 2018-2017 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 69.895 عراقً ذكر عوض موتان سنوح مجرخ االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 7

 2018-2017 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 68.136 عراقً ذكر حسٌن جبار حسن سلمان االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 8

 2018-2017 الثانً صباحً متوسط بكلورٌوس 66.661 عراقً انثى عبٌر مرزوق عطب عبود االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 9

 2018-2017 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 66.340 عراقً ذكر ماجد داٌش شنداخ ساٌر االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 10

 2018-2017 الثانً صباحً متوسط بكلورٌوس 64.766 عراقً انثى بنٌن كرٌم مجبل امطٌر االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 11

 2018-2017 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 64.270 عراقً ذكر محمد طه ٌاسٌن زعٌل االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 12

 2018-2017 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 63.802 عراقً انثى عاٌدة سالم بالل كردوش االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 13

 2018-2017 الثانً صباحً متوسط بكلورٌوس 63.396 عراقً انثى حنٌن اسود ناهً عبد العالً االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 14

 2018-2017 الثانً صباحً متوسط بكلورٌوس 63.299 عراقً ذكر ولٌد عودة تالً شاٌع االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 15

 2018-2017 الثانً صباحً متوسط بكلورٌوس 62.531 عراقً ذكر علً فارس رزاق حسٌن االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 16

 2018-2017 الثانً صباحً متوسط بكلورٌوس 62.197 عراقً ذكر ولٌد نعٌم بزون حمٌدي االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 17

 2018-2017 الثانً صباحً متوسط بكلورٌوس 61.912 عراقً ذكر مصطفى طالب كشٌش رومً االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 18

 2018-2017 الثانً صباحً متوسط بكلورٌوس 60.721 عراقً ذكر حسن حمٌد مجٌد حبٌب االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 19

 2018-2017 الثانً صباحً متوسط بكلورٌوس 60.434 عراقً انثى فاطمة جبر حاٌس محمد االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 20

 2018-2017 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 60.154 عراقً انثى ام البنٌن عماد داود سلمان االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 21

 2018-2017 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 59.867 عراقً انثى مرٌم فاضل عبد العباس محمود االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 22

 2018-2017 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 59.706 عراقً انثى مرٌم علً فالح احمد االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 23

 2018-2017 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 58.982 عراقً ذكر علً ضعٌف مهاوش رداد االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 24

 2018-2017 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 58.293 عراقً ذكر اسعد كرٌم شنبارة علٌمة االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 25

 2018-2017 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 58.279 عراقً ذكر احمد عجزان راوي عبد الحسٌن االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 26

 2018-2017 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 58.249 عراقً انثى نرجس صبٌح نٌنو عباس االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 27

 2018-2017 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 58.133 عراقً ذكر ابراهٌم محل عطٌة عبٌد االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 28

 2018-2017 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 57.339 عراقً انثى منى كرٌم عبٌد سمٌر االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 29

 2018-2017 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 56.927 عراقً ذكر ضٌاء سلمان نعاس عباس االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 30

 2018-2017 االول صباحً مقبول بكلورٌوس 55.621 عراقً ذكر علً منصور ضجر لزام االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 31

 2018-2017 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 54.176 عراقً ذكر كرار عبد االمٌر شنان كٌطان االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 32

 


