
5102-5102العشرة االوائل    

  
 قسم البستنة وهندسة الحدائق

  

 المالحظات الدور التقدير المعدل أسم الطالب ت
   االول جيد جدا   813.08 مصطفى رائف امير إسماعيل 1

   االول جيد 083580 فاطمة عبد الكريم موسى محمد 2

   االول جيد 083120 صفاء حسين علي محمد 3

   االول جيد 003850 صباح عبد الرحمن محمودلبنى  4

   االول جيد 043440 اياد احمد هذال خميس 5

   االول جيد 043000 مهند رجب مرير مهيدي 6

   االول جيد 0.3282 رفل غازي عبد عباس 7

   االول جيد 0.3521 عبد الرسول حميد حسين حمد  8

   االول جيد 053.11 مروان قاسم ردام محمود 9

   االول  جيد .00308 سجى احمد نجم عبد هللا 10

      

 قسم االنتاج الحيواني      

  

 المالحظات الدور التقدير المعدل أسم الطالب ت
   االول جيد  083880 إسراء طه حسن  1

   االول جيد  053.10 حيدر عصام قاسم 2

   االول جيد  003028 كفاح عدنان حسين  3

   االول جيد  013204 فليح حسنبشرى  4

   االول متوسط 283008 مصطفى رعد نجم  5

   االول متوسط 203.88 علي رياض هادي 6

   االول متوسط 243010 علي هادي محمد 7

   االول متوسط 243502 رياض طه طالك 8

   االول متوسط 243188 لمى خضير عباس 9

   االول متوسط 2.3804 شهد رياض عباس 10

      

      

      



 قسم علوم التربة والموارد المائية

  

 المالحظات الدور التقدير المعدل أسم الطالب ت
   االول جيد جدا   595878 محمد علي شهاب ابراهيم 1

   االول جيد جدا   585448 مرتضى رضا صادق كاظم  2

   االول جيد جدا   545588 عثمان محمد عبد الرحيم سعيد 3

   االول جيد 975487 ميعاد ابراهيم تركي حطحوط 4

   االول جيد 985847 اخالص طالل طه عواد 5

   االول جيد 985447 سيف نجم عبد هللا منصور 6

   االول جيد 985.45 مصطفى نصيف عالوي خلف  7

   االول جيد .975.9 سرى داود فرحان احمد 8

   االول جيد .94549 بشائر طاهر جميل جواد 9

   االول متوسط 475744 مرفت وهاب حرف حسين 10

      

 قسم علوم المحاصيل الحلقية      

  

 المالحظات الدور التقدير المعدل أسم الطالب ت
   االول جيدجدا 85.551 ايناس عبد الرحيم خلف 1

   االول جيدجدا 81.039 دعاء كاظم حسين غناوي 2

   االول جيد 78.792 عالء مجيد حماد علي  3

   االول جيد 78.119 إسراء سعد هادي حسين 4

   االول جيد 76.854 زينب عبد الستار علي 5

   االول جيد 75.848 صابرين حازم محمد كاظم  6

   االول جيد 75.181 دعاء سهيل عبود خلف 7

   االول جيد 74.941 حوراء اكرم مصطفى محمد  8

   االول جيد 73.948 لطيف احمد فاطمة ثاير 9

   االول جيد 73.824 محمد حسين لفتة حميد 10
 


