
) الدراسة والثاني ) التكميلي( الدورين االول والثاني –قائمة متخرجي قسم االنتاج الحيواني 

 1022-1028الصباحية( للعام الدراسي 

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

 ذكر

 االول جيـــــد 74.173 سالم مزهر علوان جبر 2
 ذكر

 االول جيـــــد 71.573 تبارك باسل عبد الكريم نافع  3
 انثى

 االول جيـــــد 70.122 زكريا كريم باقر علي 4
 ذكر

 االول متوسط 69.890 ميس رحيم شعنون مطلك 5
 انثى

 االول متوسط 68.933 أمير غزوان سامي داود 6
 ذكر

 انثى االول متوسط 67.204 سراء عبدالرحيم عاصي عبيد 7

 انثى االول متوسط 66.031 ضحى اسماعيل رحيم حسين 8

 االول متوسط 66.006 عبد الرحمن عدنان محمود سلومي 9
 ذكر

 انثى االول متوسط 64.949 ُعال حسين علي حسين 10

 انثى االول متوسط 64.278 نازك شاكر محمود حسين 11

 انثى االول متوسط 64.059 شهد فاضل علوان حسين 12

 انثى االول متوسط 63.956 زينب صباح شوكت فخري 13

 انثى االول متوسط 63.815 نورس سلمان صالح عياش 14

 االول متوسط 62.936 مصطفى ثامر جبار ارحيم 15
 ذكر

 االول متوسط 62.519 ضحى سعد محمد حميد 16
 انثى

مجيد حسين حسن حميد 17  الثاني متوسط 61.774 
 ذكر

عدنان عبد الحكيم جدوعلبنا  18  االول متوسط 61.047 
 انثى



ي(الثاني)التكميل متوسط 61.028 سالم وليد كامل حسن 19  ذكر 

محمد شريفزينب عصام محمد  20  الثاني متوسط 60.982 
 انثى

 الثاني متوسط 189.06 رعد صاحب جهاد محمد 21
 ذكر

 الثاني)التكميلي( متوسط 60.431 محمد حسين داود مصطفى 22

 ذكر

حسين فاتن رعد مهدي 23  الثاني متوسط 60.428 
 انثى

 الثاني)التكميلي( مقبول 59.976 فارس شاكر حمود سالم 24

 ذكر

 ذكر االول مقبول 59.365 طه غسان محمد محمود 25

ياس ماهر مجيد عماره 26  ذكر الثاني مقبول 59.264 

 االول مقبول 59.246 نبأ عبد الرحمن عزيز حسين  27
 انثى

 الثاني)التكميلي( مقبول 59.062 حسام حبيب عبد هللا ابراهيم 28

 ذكر

احمد  وقاص سعد عيسى 29  ذكر الثاني مقبول 58.956 

محمد مهدي كريم احمد 30  ذكر الثاني مقبول 58.780 

عبدهللا  همام علي حميد 31  ذكر الثاني مقبول 58.665 

براك منصورعلي اسماعيل  32  ذكر الثاني مقبول 58.302 

مطلوب نورعلى نور لؤي كريم 33  الثاني مقبول 58.268 
 انثى

امين حيدر عبدالوهاب محمد 34  ذكر الثاني مقبول 58.124 

محمد حمزه محمد عزيز 35  ذكر الثاني مقبول 57.314 

 االول مقبول 56.619 منى جاسم خليل علوان  36
 انثى

جاسم فجر اياد ياس 37  الثاني مقبول 56.520 
 ذكر

حسين حيدر رشيد حمود 38  ذكر الثاني مقبول 56.422 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صالح  محمد شامل عدنان 39  ذكر الثاني مقبول 56.416 

ابراهيم ايمن اديب عبدهللا 40  ذكر الثاني مقبول 56.257 



) والثاني ) التكميلي(   الدورين االول والثاني –قائمة متخرجي قسم علوم المحاصيل الحقلية 

1022– 1028   الدراسة الصباحية( للعام الدراسي  

 

جنسال الدور التقدير المعدل أسم الطالب ت  

 االول جيــــد  77.125 علي احسان عزيز عبدالوهاب  1
 ذكر

 االول جيــــد 72.380 شروق خالد ياسين بريسم 2
 انثى

كايم حمزه خضير عباس  3  االول متوسط 69.868 
 ذكر

 انثى االول متوسط 68.562 اسيل سلمان قدوري ابراهيم 4

5 
 انثى الثاني)التكميلي( متوسط 65.018 هناء هيثم جاسم عبود

 االول متوسط 64.791 احمد حيدر عبد اللطيف بكر 6
 ذكر

 االول متوسط 64.515 نور خالد محمد صالح 7
 انثى

حسونسرمد محمد منجي  8  االول متوسط 63.631 
 ذكر

 االول متوسط 63.335 ايوب كركان جاسم احمد 9
 ذكر

 االول متوسط 63.215 رسل علي حسين محمد 11
 انثى

 االول متوسط 62.903 علي عادل مهدي عبد الكريم 11
 ذكر

 انثى االول متوسط 62.052 نورس مصعب سهيل عبد هللا 12

 انثى االول متوسط 61.840 عبير عبد هللا فاضل كاظم 13

 االول متوسط 61.639 عاصم سالم عبد الرحمن سلطان 14
 ذكر

 انثى االول متوسط 60.792 ناديه علي يوسف شكر 15

 انثى االول متوسط 60.325 اسراء سلطان عبد محمد 16

17 
 ذكر الثاني متوسط 60.166 علي عباس علي حمد

 ذكر االول مقبول 59.544 احمد كاظم صالح خلف 18



 
 

 

 

 

 االول متوسط 59.263 سرمد حسين يحيى راضي 19
 ذكر

 الثاني مقبول 6.9281 تبارك نبيل علي سعدون  21
 انثى

 االول مقبول 59.125 ضيف غني احمد جاسم 21
 ذكر

 انثى االول مقبول 58.970 هاجر فالح علي احمد 22

 انثى االول مقبول 58.879 زهراء حبيب ابراهيم علي 23

 االول مقبول 58.496 مشعان طارق محمد شالل 24
 ذكر

 االول مقبول 57.582 سهى حمد محمد حمد 25
 انثى

26 
 ذكر الثاني مقبول 679875 مهند خليفه قهار مهدي 

 ذكر االول مقبول 56.891 الصادق فوزي معيوف مشخال 27

 ذكر االول مقبول 56.714 مهند قاسم محمد مطلك 28

ابراهيم حمدمصطفى محمد  29  ذكر االول مقبول 56.514 

 الثاني)التكميلي( مقبول 55.993 ليلى قيس مزهر عواد 31

 انثى

31 
 ذكر الثاني)التكميلي( مقبول 55.618 مصطفى نبيل خضير عباس

 ذكر االول مقبول 55.432 براء رمزي سعود علي 32

33 
 ذكر الثاني)التكميلي( مقبول 55.069 علي عبدهللا ياسين عبدهللا

 االول مقبول 54.859 رسل رباح عبدهللا محمد  34
 انثى

35 
)التكميلي(الثاني مقبول 54.258 حسام ثامر فاضل عباس  

 ذكر



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

1022-1028 الدراسة الصباحية( للعام الدراسي   

 

 

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

سالم علوان زهير داود 2  ذكر االول جيـــد 870.87 

حمادي حسين علي صبار 3  ذكر االول جيـــد 8.0.17 

جواد كاظم اثير عدنان 4  ذكر االول جيـــد 8.0109 

خماس جبارة جاللمالذ  5  ذكر االول جيـــد 880871 

اسود سدران وليد عبدهللا 6  ذكر االول جيـــد 880.87 

حسن محمد نهاد احمد 7  ذكر االول جيـــد 890779 

جاسم شالل شهد ابراهيم 8  انثى االول متوسط 700.77 

علي كرم جمعه ديانا حسين 9  انثى االول متوسط 700.98 

حميد خزعل حسين خالد 10  ذكر االول متوسط 770717 

مهدي عبد نور رحمن 11  انثى االول متوسط 780117 

عبدهللا احمد شروق جمال 12  انثى االول متوسط 780197 

 ذكر االول متوسط 780978 سمير اسامه محمد تركان 13

ديـوان عليهللا محمد عطا 22  الثاني متوسط  770887 
 ذكر

جبار عياده سيناء طالب 14  االول متوسط 770701 
 انثى

قمر سليمان سردار ستار 15  االول متوسط 7.0777 
 ذكر



ياسين خضير سجى ابراهيم 16  االول متوسط 7.0908 
 انثى

حمودي علي محمد شاكر 17  االول متوسط 7.0988 
 ذكر

سحاب مطر عمر علي 18  االول متوسط 780.70 
 ذكر

ديـوان ن عليــسـمحمد ح 23 لثانيا متوسط 780.88   

 ذكر
عبد كريم مهند صالح 19  االول متوسط .71087 

 ذكر
ضايع احمد نور ابراهيم 20  االول متوسط .71081 

 انثى
هادي جاسم عبدالكريم هبه 21  االول مقبول 700780 

 انثى
 الثاني)التكميلي( مقبول 700198 ايالف شاكر محمود محمد 32

 انثى
عبدالعزيز احمدعبدهللا سالم  24 لثانيا مقبول ..7707   

 ذكر
احمـد اس جدوعـران عبـجـه 25 لثانيا مقبول 770988   

 انثى
عبدهللا نعمان عبدالجبار عصماء 26 لثانيا مقبول .780.7   

 انثى
 مقبول 770889 زهراء عبدالكريم عباس رشيد 33

 الثاني)التكميلي(

ثىان  
حســـيـن حميـد دـوليـ يـانف 28 لثانيا مقبول 770717   

 انثى
حسـين طالب عباس صفاء 27 لثانيا مقبول 770787   

 ذكر
محمـد زــعزي ذرـمنـ ميـالد 29 لثانيا مقبول 7707.7   

 انثى
حسـن صالح احمـد اـرانيـ 30 لثانيا مقبول .77098   

 انثى
شـهاب ثامر مزهر ةـهمسـ 31 لثانيا مقبول 7.0877   

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

 ذكر
 

 



) والثاني )التكميلي( الدورين االول والثاني –قائمة متخرجي قسم علوم التربة والموارد المائية 

1022-1028  الدراسة الصباحية( للعام الدراسي  

  

جنسال الدور التقدير المعدل أسم الطالب ت  

مؤيد بهجت رفعت هسار 1  انثى االول جيد جدا  820088 

2 
 انثى االول جيــــد 470047 ورقاء عبدهللا صالح ابراهيم

 انثى االول جيــــد 470.87 ايه مجيد عبدالسالم نجم 3

 ذكر االول جيــــد 410471 علي محمد عباس عنب  4

 ذكر االول جيــــد 420011 محمد ابراهيم سعيد محمد  5

 االول جيــــد 400182 سرور حسين علي موسى 6
 انثى

 ذكر االول متوسط 820728 حسن نهاد هاتف ابراهيم 7

8 
 ذكر االول متوسط 820184 براق سعد عبدالكريم محمود

 االول متوسط 880727 دعاء مجيد خضير عباس 9
 انثى

اتهام محمود محمدمحمد  11  االول متوسط 8702.0 
 ذكر

 االول متوسط 870708 هبه صالح حسن درويش  11
 انثى

عطيه ديانا حافظ جاسم 12  انثى الثاني) التكميلي( متوسط 810447 

13 
 انثى الثاني) التكميلي( متوسط 820784 عطارد عبدالخالق طالب علوان

 انثى الثاني) التكميلي( متوسط 820071 غفران سالم احمد حـبـش 14

 انثى االول متوسط 820021 علياء عماد علي خلف 15

سليمان كاميار رزكار ياور 16  االول متوسط 800822 
 ذكر

 انثى االول متوسط 800807 رسل رياض هالل خلف  17

 انثى االول متوسط 8007.7 الرا مقداد محمد عوده  18



 
 

 

 

المجموع الكلي ألعداد الطلبة 

-8917المتخرجين للعام الدراسي 

8910 

 طالب 1.9

 

 االول متوسط 800247 مروان احمد جاسم محمد  19
 ذكر

 انثى االول مقبول 20842. ضحى هادي صالح مهدي  21

حسن  زهراء محمد جواد 21  انثى الثاني مقبول 80180. 

هللا محمدأيالف حسن عبد 22  انثى الثاني مقبول 40221. 

الرزاق هاشم كريمبكر عبد 23  ذكر الثاني مقبول 40708. 

 ذكر االول مقبول .8078. مصطفى فائز حسن محمد  24

 انثى الثاني مقبول 80104. زينب عدنان حسين حاتم 25

 انثى الثاني مقبول 0422.. زينب جاسم ابراهيم حسين 26

حسن منتهى محمود جواد 27  انثى الثاني) التكميلي( مقبول 0.22.. 

عواد كيطان أسماعيل رنده 28  انثى الثاني مقبول 0788.. 

رشيد أبراهيم ناجي حسن 29  ذكر الثاني مقبول 0718.. 

 ذكر الثاني مقبول 0782.. علي قصي أبراهيم حسين 31

31 
شهابمصطفى عبدالكريم محمد   الثاني) التكميلي( مقبول 70401. 

 ذكر


