
8102-8102العشرة االوائل    

 قسم البستنة وهندسة الحدائق

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

   االول جيـــد 870.87 زهير داود سالم علوان 2

   االول جيـــد 8.0.17 حسين علي صبار حمادي 3

   االول جيـــد 8.0109 جواد كاظماثير عدنان  4

   االول جيـــد 880871 مالذ جالل خماس جبارة 5

   االول جيـــد 880.87 وليد عبدهللا اسود سدران 6

   االول جيـــد 890779 نهاد احمد حسن محمد 7

   االول متوسط 700.77 شهد ابراهيم جاسم شالل 8
   االول متوسط 700.98 ديانا حسين علي كرم جمعه 9

   االول متوسط 770717 حسين خالد حميد خزعل 10

 

 
 
 
 
 

 قسم االنتاج الحيواني    

  

 المالحظات الدور التقدير المعدل أسم الطالب ت
   االول جيـــــد 75.562 وطبان ابراهيم محمد حسين 1

   االول جيـــــد 74.173 سالم مزهر علوان جبر 2

   االول جيـــــد 71.573 تبارك باسل عبد الكريم نافع  3

   االول جيـــــد 70.122 زكريا كريم باقر علي 4

   االول متوسط 69.890 ميس رحيم شعنون مطلك 5

   االول متوسط 68.933 أمير غزوان سامي داود 6

   االول متوسط 67.204 سراء عبدالرحيم عاصي عبيد 7

   االول متوسط 66.031 حسين ضحى اسماعيل رحيم 8

   االول متوسط 66.006 عبد الرحمن عدنان محمود سلومي 9
   االول متوسط 64.949 ُعال حسين علي حسين 10

 

 



 

 

 قسم علوم التربة والموارد المائية

  

 المالحظات الدور التقدير المعدل أسم الطالب ت

   االول جيد جدا  220128 ساره مؤيد بهجت رفعت 1

   االول جيــــد 470147 ورقاء عبدهللا صالح ابراهيم 2

   االول جيــــد 470.27 ايه مجيد عبدالسالم نجم 3

   االول جيــــد 480478 علي محمد عباس عنب  4

   االول جيــــد 400188 محمد ابراهيم سعيد محمد  5

   االول جيــــد 410880 سرور حسين علي موسى 6

   االول متوسط 820708 هاتف ابراهيمحسن نهاد  7

   االول متوسط 820884 براق سعد عبدالكريم محمود 8

   االول متوسط 820707 دعاء مجيد خضير عباس 9

   االول متوسط .8702 محمد اتهام محمود محمد 11

 

 قسم علوم المحاصيل الحقلية

  

 المالحظات الدور التقدير المعدل أسم الطالب ت

   االول جيــــد  880187 علي احسان عزيز عبدالوهاب  1

   االول جيــــد 880.7 شروق خالد ياسين بريسم 2

   االول متوسط 700777 حمزه خضير عباس كايم  3

   االول متوسط 770778 اسيل سلمان قدوري ابراهيم 4

   الثاني)التكميلي( متوسط 65.018 هناء هيثم جاسم عبود 5

   االول متوسط 7.0801 حيدر عبد اللطيف بكراحمد  6

   االول متوسط 7.0717 نور خالد محمد صالح 7

   االول متوسط 7.07.1 سرمد محمد منجي حسون 8

   االول متوسط 7..7.0 ايوب كركان جاسم احمد 9

   االول متوسط 7.0817 رسل علي حسين محمد 11

 


