
   

 اقسام 0/  0200-0202اسماء الخرٌجٌن / 

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

 2011-2010 االول صباحً جٌد جدا بكلورٌوس 86.05 عراقً انثى صابرٌن احمد محمد وقاٌة النبات الزراعة المثنى 1

 2011-2010 االول صباحً جٌد جدا بكلورٌوس 82.51 عراقً انثى ورقاء باقر علٌوي وقاٌة النبات الزراعة المثنى 2

 2011-2010 االول صباحً جٌد جدا بكلورٌوس 81.42 عراقً ذكر مصطفى عبد الكاظم محٌسن وقاٌة النبات الزراعة المثنى 3

 2011-2010 االول صباحً جٌد جدا بكلورٌوس 81.25 عراقً انثى امنة منذر عجمً وقاٌة النبات الزراعة المثنى 4

 2011-2010 االول صباحً جٌد جدا بكلورٌوس 80.67 عراقً ذكر علً عبد السادة حول وقاٌة النبات الزراعة المثنى 5

 2011-2010 االول صباحً جٌد   بكلورٌوس 74.93 عراقً ذكر علً جواد خلٌل وقاٌة النبات الزراعة المثنى 6

 2011-2010 االول صباحً جٌد   بكلورٌوس 74.59 عراقً انثى ثرٌا صادق خضٌر وقاٌة النبات الزراعة المثنى 7

 2011-2010 االول صباحً جٌد   بكلورٌوس 74.57 عراقً انثى الخنساء حسٌن فنون وقاٌة النبات الزراعة المثنى 8

 2011-2010 االول صباحً جٌد   بكلورٌوس 74.45 عراقً ذكر رسول ثامر جاسم وقاٌة النبات الزراعة المثنى 9

 2011-2010 االول صباحً جٌد   بكلورٌوس 73.45 عراقً ذكر علً محمد عبد علً وقاٌة النبات الزراعة المثنى 10

 2011-2010 االول صباحً جٌد   بكلورٌوس 70.07 عراقً ذكر امٌر حمٌد محسن وقاٌة النبات الزراعة المثنى 11

 2011-2010 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 69.25 عراقً ذكر صادق عزٌز شنداخ وقاٌة النبات الزراعة المثنى 12

 2011-2010 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 69.02 عراقً انثى سالمة تحسٌن علً وقاٌة النبات الزراعة المثنى 13

 2011-2010 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 68.3 عراقً ذكر ماجد كرٌم فاضل وقاٌة النبات الزراعة المثنى 14

 2011-2010 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 67.13 عراقً ذكر حسن شهٌد كاطع وقاٌة النبات الزراعة المثنى 15

 2011-2010 الثانً صباحً متوسط بكلورٌوس 65.36 عراقً ذكر علً هاشم محمد وقاٌة النبات الزراعة المثنى 16

 2011-2010 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 65.31 عراقً ذكر محمد عبد الخضر احمد وقاٌة النبات الزراعة المثنى 17

 2011-2010 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 64.88 عراقً ذكر حسام محمد طاهر وقاٌة النبات الزراعة المثنى 18

 2011-2010 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 64.72 عراقً ذكر محمد كرٌم جاهل وقاٌة النبات الزراعة المثنى 19

 2011-2010 الثانً صباحً متوسط بكلورٌوس 64.62 عراقً انثى دعاء عطٌة خضٌر وقاٌة النبات الزراعة المثنى 20

 2011-2010 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 63.04 عراقً ذكر ناجح محمد حسن وقاٌة النبات الزراعة المثنى 21

 2011-2010 الثانً صباحً متوسط بكلورٌوس 62.83 عراقً انثى سارة سالم عواد وقاٌة النبات الزراعة المثنى 22

 2011-2010 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 62.50 عراقً انثى افراح كاظم عوٌز وقاٌة النبات الزراعة المثنى 23

 2011-2010 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 62.05 عراقً انثى نور ٌحٌى احمد وقاٌة النبات الزراعة المثنى 24



 2011-2010 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 61.88 عراقً انثى زهراء ابراهٌم محسن وقاٌة النبات الزراعة المثنى 25

 2011-2010 الثانً صباحً متوسط بكلورٌوس 61.15 عراقً ذكر رافت جواد كاظم وقاٌة النبات الزراعة المثنى 26

 2011-2010 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 60.94 عراقً انثى بهاء عبد االمٌر عفن وقاٌة النبات الزراعة المثنى 27

 2011-2010 االول صباحً مقبول بكلورٌوس 58.89 عراقً ذكر حسن علً مشكور وقاٌة النبات الزراعة المثنى 28

 2011-2010 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 58.21 عراقً ذكر علً عبٌد كاظم وقاٌة النبات الزراعة المثنى 29

 2011-2010 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 55.51 عراقً انثى حوراء عبد العظٌم حلواص وقاٌة النبات الزراعة المثنى 30

             

             

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

 2011-2010 االول صباحً امتٌاز بكلورٌوس 91.45 عراقً انثى زمن خضٌر فرعون االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 1

 2011-2010 االول صباحً جٌد جدا بكلورٌوس 81.08 عراقً انثى علٌاء كامل غضب االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 2

 2011-2010 االول صباحً جٌد   بكلورٌوس 78.46 عراقً ذكر احمد قاسم محمد االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 3

 2011-2010 االول صباحً جٌد   بكلورٌوس 77.44 عراقً انثى بدرٌة شالكة كامل االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 4

 2011-2010 االول صباحً جٌد   بكلورٌوس 71.99 عراقً ذكر رمضان متعب حمٌد االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 5

 2011-2010 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 69.11 عراقً ذكر همام زكً محمد االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 6

 2011-2010 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 68.48 عراقً انثى وفاء نصر هللا عبد العباس االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 7

 2011-2010 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 68.35 عراقً ذكر لؤي احمد حاٌف االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 8

 2011-2010 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 67.03 عراقً ذكر محمد جمٌل هالل االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 9

 2011-2010 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 66.48 عراقً ذكر علً مردان كاظم االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 10

 2011-2010 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 66.21 عراقً ذكر علً اكبر محسن حمٌد االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 11

 2011-2010 الثانً صباحً متوسط بكلورٌوس 65.48 عراقً ذكر كرار حٌدر عبد الكرٌم االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 12

 2011-2010 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 65.33 عراقً ذكر رضا فائق راضً االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 13

 2011-2010 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 63.18 عراقً ذكر علً حمودي حنون  االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 14

 2011-2010 االول صباحً متوسط بكلورٌوس 62.43 عراقً ذكر عدنان شابث غلٌم االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 15

 2011-2010 الثانً صباحً مقبول بكلورٌوس 55.16 عراقً انثى حال كاظم عبد هللا االنتاج الحٌوانً الزراعة المثنى 16

 


