
في قسمي  (الدور األول - ثانيالفصل ال) 8201/9201نتائج اإلمتحانات النهائية لطلبة الدراسات العليا للعام الدراسي 

 البستنة وهندسة الحدائق واإلنتاج الحيواني

 المالحظات النتيجة المرحلة الدراسية القسم اسم الطالب ت

  ناجح دكتوراه البستنة وهندسة الحدائق حسام محمد محي هالل 1

 مؤجل ناجح دكتوراه البستنة وهندسة الحدائق رغد عبد الحمزه جوامير عنيزي 2
  ناجح دكتوراه البستنة وهندسة الحدائق زينة سامي راشد يوسف 3
  ناجح دكتوراه البستنة وهندسة الحدائق غسان جعفر حمدي حسين 4
  حناج دكتوراه البستنة وهندسة الحدائق ياسر ياسين خضير علو 5

 , عدد المكملين = ال يوجد  5, عدد الناجحين =  5العدد الكلي للمشتركين = 

  ناجح ماجستير البستنة وهندسة الحدائق ايه رفعت يوسف رضا 6
  ناجح ماجستير البستنة وهندسة الحدائق براق غالب ادريس عطية  7
  ناجح ماجستير البستنة وهندسة الحدائق حسيب ياسين محي حسن 8
  ناجح ماجستير البستنة وهندسة الحدائق سجى ماجد صبري حسين 9

  ناجح ماجستير البستنة وهندسة الحدائق سجى يعكوب يوسف كمكه 10
  ناجح ماجستير البستنة وهندسة الحدائق سليمان داود نجم عبدهللا  11
  ناجح ماجستير البستنة وهندسة الحدائق صفاء احمد نايف مضعن 12
  مكمل ماجستير البستنة وهندسة الحدائق الم حسين علي عباسعبد الس 13

  ناجح ماجستير البستنة وهندسة الحدائق عمر نصرهللا سلمان خلف  14

  ناجح ماجستير البستنة وهندسة الحدائق فاطمة رعد محمد عباس 15



  ناجح ماجستير البستنة وهندسة الحدائق محمد عامر نوري عبد 16
  مكمل ماجستير البستنة وهندسة الحدائق ي هميلمعد يحيى ضار 17
  ناجح ماجستير البستنة وهندسة الحدائق مهدي صالح ياسين عباس  18

  ناجح ماجستير البستنة وهندسة الحدائق نور الهدى داود سلمان رحيم  19

  ناجح ماجستير البستنة وهندسة الحدائق نور عبد الرحمن محمود حسن 20

  ناجح ماجستير البستنة وهندسة الحدائق ن خميسهدى عباس حس 21
  ناجح ماجستير البستنة وهندسة الحدائق وسام عبد الكريم ابراهيم كمر  22

  2, عدد المكملين =  15, عدد الناجحين =  17العدد الكلي للمشتركين = 

  ناجح دبلوم عالي البستنة وهندسة الحدائق ايثار بهاء حسين خضير 23

  ناجح دبلوم عالي البستنة وهندسة الحدائق ايمان فالح حسن خلف 24

  ناجح دبلوم عالي البستنة وهندسة الحدائق عبد الباري عبد الحليم اسماعيل خميس 25
  ناجح دبلوم عالي البستنة وهندسة الحدائق مصطفى جزمي مطرود سلمان 26
  ناجح دبلوم عالي البستنة وهندسة الحدائق هبه عبدهللا اسماعيل هادي 27

 ال يوجد, عدد المكملين =  5, عدد الناجحين =  5العدد الكلي للمشتركين = 
  ناجح ماجستير اإلنـتـاج الحيوانـي احمد طالل حسين محمد 28

  ناجح ماجستير اإلنـتـاج الحيوانـي باسم محمود عبد صالح 29
  ناجح ماجستير اإلنـتـاج الحيوانـي رمضان متعب حميد حسن 30

  ناجح ماجستير اإلنـتـاج الحيوانـي ميسم فاروق عبد منهل 31

  مكمل ماجستير اإلنـتـاج الحيوانـي نزار عباس مالك حميد 32

  ناجح ماجستير اإلنـتـاج الحيوانـي هدير يوسف ابراهيم حمكي 33

  مكمل ماجستير اإلنـتـاج الحيوانـي همام عبد الكريم ياسين عباس 34



  ناجح ماجستير اإلنـتـاج الحيوانـي م قادر خميس حسنوسا 35

  ناجح ماجستير اإلنـتـاج الحيوانـي وليد ايوب كريم هندي 36

 2, عدد المكملين =  7, عدد الناجحين =  9العدد الكلي للمشتركين = 

  ناجح دبلوم عالي اإلنـتـاج الحيوانـي اياد نصرت عبد الوهاب نجم 37

  ناجح دبلوم عالي اإلنـتـاج الحيوانـي د الرزاق جاسمبارق علوان عب 38

  ناجح دبلوم عالي اإلنـتـاج الحيوانـي زهراء موسى جميل موسى 39

  ناجح دبلوم عالي اإلنـتـاج الحيوانـي غسان يعقوب فاضل نصار 40

  ناجح دبلوم عالي اإلنـتـاج الحيوانـي كرم حسين علوان خلف 41

  ناجح دبلوم عالي اإلنـتـاج الحيوانـي ظممحمد حميد عباس كا 42

  ناجح دبلوم عالي اإلنـتـاج الحيوانـي نور طالب مجيد جاسم 43

  ناجح دبلوم عالي اإلنـتـاج الحيوانـي نورا ماجد حميد حسين 44

 ال يوجد, عدد المكملين =  8, عدد الناجحين =  8العدد الكلي للمشتركين = 
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