
 قسم البستنة وهندسة الحدائق / الدكتوراه / القبول العام

 المعدل          الشهادة    القناة    القسم           االسم            ت

 7151554 دكتوراه العام البستنة صفاء احمد ناٌف مضعن 1

 6853678 دكتوراه العام البستنة سجى ماجد صبري حسٌن 2

 

 قسم االنتاج الحٌوانً / الدكتوراه / القبول العام

 المعدل          الشهادة    القناة    القسم           االسم            ت

 7655966 دكتوراه العام البستنة اسراء عبود حسٌن عبد 3

 685141 دكتوراه عامال االنتاج الحٌوانً علً عباس فٌحان صكبان 4

 

 القبول العام قسم البستنة وهندسة الحدائق / الماجستٌر /

 المعدل          الشهادة    القناة    القسم           االسم            ت

 67.61667 ماجستٌر العام البستنة امجد نصٌف حمٌد جاسم  5

 6456656 ماجستٌر العام البستنة جمال الدٌن ضاري حمٌد 6

 6157175 ماجستٌر العام البستنة احكام نزار كمال محمود 7

 6652614 ماجستٌر العام البستنة مٌسون اسماعٌل جابر شهاب 8

 6651264 ماجستٌر العام البستنة اثٌر مناضل علً كاظم 9

 5855362 ماجستٌر العام البستنة مصطفى عبدالكرٌم محمود صالح 11

 5356523 ماجستٌر العام البستنة مروة ثامر احمد علً  14

 5251996 ماجستٌر العام البستنة فاتن حسن جاسم دمحم  16

 4756666 ماجستٌر العام البستنة سارة محمود حمٌد حسٌن 23

 4454495 ماجستٌر العام البستنة نهاد نامس ٌونس جاسم 26

 

 قسم البستنة وهندسة الحدائق / الماجستٌر / النفقة الخاصة

 المعدل          الشهادة    القناة    القسم           االسم            ت

 4855637 ماجستٌر الخاص البستنة نور ابراهٌم ضاٌع احمد 21

 4758836 ماجستٌر الخاص البستنة آراس ٌاسٌن زٌدان خالف 22

 4654191 ماجستٌر الخاص البستنة زهراء علً حسٌن احمد 24

 4555877 ماجستٌر الخاص البستنة احمد نهاد عناد مبارك 25

 4356199 ماجستٌر الخاص البستنة سهٌلدمحم سعٌد خمٌس  27

 



 

 قسم البستنة  االنتاج الحٌوانً / الماجستٌر / القبول العام

 المعدل الشهادة القناة القسم االسم ت

 5957657 ماجستٌر العام االنتاج الحٌوانً دمحم حمٌد عباس كاظم 16

 5659742 ماجستٌر العام االنتاج الحٌوانً ورقاء صالح مهدي حمٌد 12

 5458353 ماجستٌر العام االنتاج الحٌوانً هدٌل نوفل مجٌد حمٌد 13

 5252114 ماجستٌر العام االنتاج الحٌوانً حسٌن طالب دمحم غدٌر 15

 5256612 ماجستٌر العام االنتاج الحٌوانً ذرى غسان ادٌب جواد 17

 4953769 ماجستٌر العام االنتاج الحٌوانً زهراء دمحم كرٌم عبدالفرج 26

 4252179 ماجستٌر العام االنتاج الحٌوانً فاضل عباس خلف اسماعٌل 28

 

 قسم االنتاج الحٌوانً / الماجستٌر / النفقة الخاصة

 المعدل الشهادة القناة القسم االسم ت

 3158679 ماجستٌر الخاص االنتاج الحٌوانً علً ٌاسٌن خضٌر دمحم 29

 

 التربة والموارد المائٌة / الماجستٌر / القبول العام قسم علوم

 المعدل الشهادة القناة القسم االسم ت

 5153269 ماجستٌر العام التربة بنان فاٌق ذٌاب غفوري 18

 5656619 ماجستٌر العام التربة نورالدٌن خالد طه اسماعٌل 19

 


