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2017-2018جدا جٌد81.69األولأنثىعراقٌةجبر طعمه جعفر شهدالحٌوانً االنتاجالزراعةبغداد1
2017-2018جٌد79.74األولأنثىعراقٌةذعار سلمان عامر رنٌنالحٌوانً االنتاجالزراعةبغداد2
2017-2018جٌد78.11األولأنثىعراقٌةصدٌان جنون ابراهٌم عبٌرالحٌوانً االنتاجالزراعةبغداد3
2017-2018جٌد74.71األولأنثىعراقٌةخضٌر عباس جاسم سجودالحٌوانً االنتاجالزراعةبغداد4
2017-2018جٌد70.89األولذكرعراقٌةمحمد احمد محمود حمزةالحٌوانً االنتاجالزراعةبغداد5
2017-2018جٌد70.87األولذكرعراقٌةمحمود حمادي عبدالستار مصطفىالحٌوانً االنتاجالزراعةبغداد6
2017-2018جٌد70.37األولذكرعراقٌةٌوسف عباس علً أمٌرالحٌوانً االنتاجالزراعةبغداد7
2017-2018متوسط69.88األولذكرعراقٌةعبود محمود محمد الرحمن عبدالحٌوانً االنتاجالزراعةبغداد8
2017-2018متوسط69.61األولأنثىعراقٌةجبر صعصع هللا عبد هدىالحٌوانً االنتاجالزراعةبغداد9
2017-2018متوسط68.13الثانًذكرعراقٌةمحمد جاسم خلٌف علًالحٌوانً االنتاجالزراعةبغداد10
2017-2018متوسط68.02األولأنثىعراقٌةحمد الحمٌد عبد مازن اسٌلالحٌوانً االنتاجالزراعةبغداد11
2017-2018متوسط67.95األولذكرعراقٌةمهدي مصلح زهٌر مصطفىالحٌوانً االنتاجالزراعةبغداد12
2017-2018متوسط67.21األولأنثىعراقٌةحسٌن محسن صباح شهدالحٌوانً االنتاجالزراعةبغداد13
2017-2018متوسط66.61األولذكرعراقٌةفرحان مرعً خالد ولٌدالحٌوانً االنتاجالزراعةبغداد14
2017-2018متوسط66.60األولذكرعراقٌةسري صبحً تٌسٌر ٌوسفالحٌوانً االنتاجالزراعةبغداد15
2017-2018متوسط66.46األولأنثىعراقٌةمحمود علً حسٌن زمزمالحٌوانً االنتاجالزراعةبغداد16
2017-2018متوسط65.08األولأنثىعراقٌةشاحوذ خضٌر قحطان سجىالحٌوانً االنتاجالزراعةبغداد17
2017-2018متوسط65.07األولذكرعراقٌةعلً حسن احمد حسٌنالحٌوانً االنتاجالزراعةبغداد18
2017-2018متوسط65.04األولأنثىعراقٌةكاظم فرج سالم انفالالحٌوانً االنتاجالزراعةبغداد19
2017-2018متوسط64.92األولذكرعراقٌةخلف ساجت سعد حسٌنالحٌوانً االنتاجالزراعةبغداد20
2017-2018متوسط64.86األولأنثىعراقٌةمحمد عمر صاٌغن اٌهالحٌوانً االنتاجالزراعةبغداد21
2017-2018متوسط64.72األولأنثىعراقٌةمحمد خالد حامد شهدالحٌوانً االنتاجالزراعةبغداد22

 (النصر والتنمٌة)      دورة 2018/2017للعام الدراسً  (االول والثانً)قوائم خرٌجً قسم االنتاج الحٌوانً  للدورٌن 



سنة التخرجالتقدٌرالمعدلالدور الجنسالجنسٌةاسم الخرٌجالقسم العلمًاسم الكليةاسم الجامعةت

2017-2018متوسط64.59األولذكرعراقٌةداود ماجد عمرو صٌهابالحٌوانً االنتاجالزراعةبغداد23
2017-2018متوسط64.27األولأنثىعراقٌةمحمد رحمان طه هدىالحٌوانً االنتاجالزراعةبغداد24
2017-2018متوسط63.73األولأنثىعراقٌةعباس جبار علً اسماءالحٌوانً االنتاجالزراعةبغداد25
2017-2018متوسط63.51األولذكرعراقٌةداود سلٌم احمد سلٌمالحٌوانً االنتاجالزراعةبغداد26
2017-2018متوسط63.33األولأنثىعراقٌةمحمد حسٌن عباس وسنالحٌوانً االنتاجالزراعةبغداد27
2017-2018متوسط63.29األولانثىعراقٌةحمٌد حبٌب علً اٌاتالحٌوانً االنتاجالزراعةبغداد28
2017-2018متوسط63.23األولذكرعراقٌةحمودي ٌحٌى تضامن مصطفىالحٌوانً االنتاجالزراعةبغداد29
2017-2018متوسط62.86األولأنثىعراقٌةحسٌن محمد صكبان رغدالحٌوانً االنتاجالزراعةبغداد30
2017-2018متوسط62.66الثانًذكرعراقٌةطالل كاظم كامل صفاالحٌوانً االنتاجالزراعةبغداد31
2017-2018متوسط62.42األولذكرعراقٌةعبد حامد عادل عمرالحٌوانً االنتاجالزراعةبغداد32
2017-2018متوسط62.23األولأنثىعراقٌةمهدي الحسن عبد سلٌم زهراءالحٌوانً االنتاجالزراعةبغداد33
2017-2018متوسط61.76األولأنثىعراقٌةجاسم فاضل محمد بشرىالحٌوانً االنتاجالزراعةبغداد34
2017-2018متوسط61.11األولذكرعراقٌةخضٌر عبد حمٌد امجدالحٌوانً االنتاجالزراعةبغداد35
2017-2018متوسط60.81األولذكرعراقٌةمحمود جمال خالد محمدالحٌوانً االنتاجالزراعةبغداد36
2017-2018متوسط60.65األولأنثىعراقٌةعلً مراد عٌسى عبدالستار فاطمةالحٌوانً االنتاجالزراعةبغداد37
2017-2018متوسط60.59األولذكرعراقٌةدلً مشري كرٌم محمودالحٌوانً االنتاجالزراعةبغداد38
2017-2018متوسط60.42األولأنثىعراقٌةمهدي علً محمد فاطمهالحٌوانً االنتاجالزراعةبغداد39
2017-2018متوسط60.40األولذكرعراقٌةسلمان داود سلمان اسعدالحٌوانً االنتاجالزراعةبغداد40
2017-2018متوسط60.38األولأنثىعراقٌةجابر صادق طالب رقٌهالحٌوانً االنتاجالزراعةبغداد41
2017-2018متوسط60.34األولأنثىعراقٌةلطٌف ستار احمد نورالحٌوانً االنتاجالزراعةبغداد42
2017-2018مقبول59.74األولذكرعراقٌةداٌح زٌدان مصطفى احمدالحٌوانً االنتاجالزراعةبغداد43
2017-2018مقبول58.81األولأنثىعراقٌةحسٌن عبود راجً حنٌنالحٌوانً االنتاجالزراعةبغداد44
2017-2018مقبول58.71الثانًذكرعراقٌةعكاب جبار حسن رائدالحٌوانً االنتاجالزراعةبغداد45
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2017-2018مقبول58.67األولأنثىعراقٌةعلً خلف سالم زٌنبالحٌوانً االنتاجالزراعةبغداد46
2017-2018مقبول58.27األولذكرعراقٌةحمادي عوده حسام الستار عبدالحٌوانً االنتاجالزراعةبغداد47
2017-2018مقبول58.01األولذكرعراقٌةزبار رحٌم مالك عبدهللاالحٌوانً االنتاجالزراعةبغداد48
2017-2018مقبول57.99األولذكرعراقٌةلفته صالح سامً عمرالحٌوانً االنتاجالزراعةبغداد49
2017-2018مقبول57.87األولذكرعراقٌةمرهج رشٌد لطٌف اثٌرالحٌوانً االنتاجالزراعةبغداد50
2017-2018مقبول57.84األولذكرعراقٌةرجب حمٌد سعد عثمانالحٌوانً االنتاجالزراعةبغداد51
2017-2018مقبول57.56األولأنثىعراقٌةحافظ لعٌبً عباس دعاءالحٌوانً االنتاجالزراعةبغداد52
2017-2018مقبول57.49األولأنثىعراقٌةعلً عباس فاضل سارهالحٌوانً االنتاجالزراعةبغداد53
2017-2018مقبول57.32األولذكرعراقٌةسالم عٌادة المجٌد عبد علًالحٌوانً االنتاجالزراعةبغداد54
2017-2018مقبول57.24الثانًذكرعراقٌةسلٌمان داود سالم هللا عبدالحٌوانً االنتاجالزراعةبغداد55
2017-2018مقبول57.23الثانًذكرعراقٌةحسن الرزاق عبد رٌاض امجدالحٌوانً االنتاجالزراعةبغداد56
2017-2018مقبول57.13الثانًذكرعراقٌةاحمد الواحد عبد احمد علًالحٌوانً االنتاجالزراعةبغداد57
2017-2018مقبول57.10األولذكرعراقٌةمشٌوح علً عبد مثنى البراءالحٌوانً االنتاجالزراعةبغداد58
2017-2018مقبول56.64األولذكرعراقٌةعلٌوي عبد حسن صباحالحٌوانً االنتاجالزراعةبغداد59
2017-2018مقبول56.55الثانًذكرعراقٌةحمٌد جاسم حازم سجادالحٌوانً االنتاجالزراعةبغداد60
2017-2018مقبول56.15الثانًذكرعراقٌةحمد حاجم واثق بارقالحٌوانً االنتاجالزراعةبغداد61
2017-2018مقبول55.93الثانًذكرعراقٌةالهادي عبد محمود حسن قٌسالحٌوانً االنتاجالزراعةبغداد62
2017-2018مقبول55.85الثانًذكرعراقٌةجاسم علً محمد سمٌر مصطفىالحٌوانً االنتاجالزراعةبغداد63
2017-2018مقبول55.66الثانًانثىعراقٌةخلف حمٌد خالد غسقالحٌوانً االنتاجالزراعةبغداد64
2017-2018مقبول55.42الثانًذكرعراقٌةزاٌر هادي سعد الفقار ذوالحٌوانً االنتاجالزراعةبغداد65
2017-2018مقبول55.15الثانًانثىعراقٌةموسى جاسم عبدالرضا زٌنبالحٌوانً االنتاجالزراعةبغداد66
2017-2018مقبول54.73األولذكرعراقٌةهللا عبد فوزي عماد مصطفىالحٌوانً االنتاجالزراعةبغداد67
2017-2018مقبول53.82الثانًذكرعراقٌةسلطان احمد ماجد مصطفىالحٌوانً االنتاجالزراعةبغداد68


