
 
 
 

) الدراسة الصباحية( والثاني ) التكميلي( الدورين االول والثاني –قائمة متخرجي قسم البستنة وهندسة الحدائق 

 1029-1028 للعام الدراسي 

 جنسال الدور التقدير المعدل أسم الطالب ت
 ذكر االول امتياز 010919 احمد كمال محمد رشيد عبده 1

 ذكر االول جيـــد 870.87 سالم علوان زهير داود 2

 ذكر االول جيـــد 8.0.17 حمادي حسين علي صبار 3

 ذكر االول جيـــد 8.0109 جواد كاظم اثير عدنان 4

 ذكر االول جيـــد 880871 خماس جبارة مالذ جالل 5

 ذكر االول جيـــد 880.87 اسود سدران وليد عبدهللا 6

 ذكر االول جيـــد 890779 حسن محمد نهاد احمد 7

 انثى االول متوسط 700.77 جاسم شالل شهد ابراهيم 8

 انثى االول متوسط 700.98 علي كرم جمعه ديانا حسين 9

 ذكر االول متوسط 770717 حميد خزعل حسين خالد 10

 انثى االول متوسط 780117 مهدي عبد نور رحمن 11

 انثى االول متوسط 780197 عبدهللا احمد شروق جمال 12

 ذكر االول متوسط 780978 اسامه محمد تركانسمير  13

 الثاني متوسط  770887 ديـوان عليهللا محمد عطا 22
 ذكر

 االول متوسط 770701 جبار عياده سيناء طالب 14
 انثى

 االول متوسط 7.0777 قمر سليمان سردار ستار 15
 ذكر

 االول متوسط 7.0908 ياسين خضير سجى ابراهيم 16
 انثى

 االول متوسط 7.0988 حمودي علي محمد شاكر 17
 ذكر

 االول متوسط 780.70 سحاب مطر عمر علي 18
 ذكر

 لثانيا متوسط 780.88 ديـوان ن عليــسـمحمد ح 23

 ذكر



 
 
 

 االول متوسط .71087 عبد كريم مهند صالح 19
 ذكر

 االول متوسط .71081 ضايع احمد نور ابراهيم 20
 انثى

 االول مقبول 700780 هادي جاسم عبدالكريم هبه 21
 انثى

 الثاني)التكميلي( مقبول 700198 ايالف شاكر محمود محمد 32

 انثى
 لثانيا مقبول ..7707 عبدهللا سالم عبدالعزيز احمد 24

 ذكر
 لثانيا مقبول 770988 احمـد اس جدوعـران عبـجـه 25

 انثى
 لثانيا مقبول .780.7 عبدهللا نعمان عبدالجبار عصماء 26

 انثى
 مقبول 770889 زهراء عبدالكريم عباس رشيد 33

 الثاني)التكميلي(

ثىان  
 لثانيا مقبول 770717 حســـيـن حميـد دـوليـ يـانف 28

 انثى
 لثانيا مقبول 770787 حسـين طالب عباس صفاء 27

 ذكر
 لثانيا مقبول 7707.7 محمـد زــعزي ذرـمنـ ميـالد 29

 انثى
 لثانيا مقبول .77098 حسـن صالح احمـد اـرانيـ 30

 انثى
 لثانيا مقبول 7.0877 شـهاب ثامر مزهر ةـهمسـ 31

 انثى
 الثاني)التكميلي( مقبول 7.0707 ليث حقي اسماعيل محمود 34

 ذكر

 

 

 

 

 

 

 

 
 


