
سنة التخرجالتقدٌرالمعدلالدور الجنسالجنسٌةاسم الخرٌجالقسم العلمًاسم الكليةاسم الجامعةت

2017-2018جداً جٌد85.37االولذكرعراقٌةعبدهللا احمد بدر احسانالنبات وقاٌةالزراعةبغداد1
2017-2018جداً جٌد80.97االولذكرعراقٌةعبد كاظم علً ٌوسفالنبات وقاٌةالزراعةبغداد2
2017-2018جٌد79.85االولأنثىعراقٌةحسٌن عبود ٌاسٌن هبهالنبات وقاٌةالزراعةبغداد3
2017-2018جٌد79.38االولأنثىعراقٌةخلف هللا عبد مهدي نورالنبات وقاٌةالزراعةبغداد4
2017-2018جٌد77.35االولأنثىعراقٌةسلمان فارس علً دعاءالنبات وقاٌةالزراعةبغداد5
2017-2018جٌد75.58االولذكرعراقٌةمحمد تاٌه فاضل محمدالنبات وقاٌةالزراعةبغداد6
2017-2018جٌد73.22االولذكرعراقٌةابراهٌم احمد عماد احمدالنبات وقاٌةالزراعةبغداد7
2017-2018جٌد72.82االولأنثىعراقٌةمحمود المغٌث عبد محمد امٌمهالنبات وقاٌةالزراعةبغداد8
2017-2018جٌد72.78االولأنثىعراقٌةهذال عزٌز بكر حفصهالنبات وقاٌةالزراعةبغداد9
2017-2018جٌد71.9االولأنثىعراقٌةحسٌن عباس كرٌم مصعبالنبات وقاٌةالزراعةبغداد10
2017-2018جٌد71.62االولأنثىعراقٌةجاسم احمد خالد نسرٌنالنبات وقاٌةالزراعةبغداد11
2017-2018جٌد71.59االولأنثىعراقٌةسهٌل علً حسٌن سارهالنبات وقاٌةالزراعةبغداد12
2017-2018جٌد71.48االولأنثىعراقٌةراجً اورخان انمار مرٌمالنبات وقاٌةالزراعةبغداد13
2017-2018جٌد70.6االولذكرعراقٌةجبوري كرٌم محمد والءالنبات وقاٌةالزراعةبغداد14
2017-2018جٌد70.52االولذكرعراقٌةفٌاض خلف علً انمارالنبات وقاٌةالزراعةبغداد15
2017-2018متوسط69.97االولأنثىعراقٌةاحمد العزٌز عبد علً احالمالنبات وقاٌةالزراعةبغداد16
2017-2018متوسط69.86االولأنثىعراقٌةهللا عبد الحلٌم عبد صالح امنةالنبات وقاٌةالزراعةبغداد17
2017-2018متوسط67.68االولأنثىعراقٌةكاظم جواد حمٌد سرىالنبات وقاٌةالزراعةبغداد18
2017-2018متوسط67.41االولأنثىعراقٌةموسم حمٌد مجٌد لبنىالنبات وقاٌةالزراعةبغداد19
2017-2018متوسط66.8االولأنثىعراقٌةحسٌن ناصر علً اٌهالنبات وقاٌةالزراعةبغداد20
2017-2018متوسط66.26االولذكرعراقٌةحسن سالم سعد ٌوسفالنبات وقاٌةالزراعةبغداد21
2017-2018متوسط65.78االولذكرعراقٌةرومً حسن محمود محمودالنبات وقاٌةالزراعةبغداد22

 (النصر والتنمٌة)      دورة 2018/2017للعام الدراسً  (االول والثانً)قوائم خرٌجً قسم وقاٌة النبات  للدورٌن 
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2017-2018متوسط65.68االولأنثىعراقٌةهالل خلٌف حازم رٌاحٌنالنبات وقاٌةالزراعةبغداد23
2017-2018متوسط65.56االولأنثىعراقٌةلطٌف الرزاق عبد الحق عبد هدٌرالنبات وقاٌةالزراعةبغداد24
2017-2018متوسط64.82الثانًأنثىعراقٌةفٌحان شٌاع عدنان هبهالنبات وقاٌةالزراعةبغداد25
2017-2018متوسط64.78االولانثىعراقٌةزعل محسن ابراهٌم سجىالنبات وقاٌةالزراعةبغداد26
2017-2018متوسط64.29االولأنثىعراقٌةكزار شخٌر حبٌب الراالنبات وقاٌةالزراعةبغداد27
2017-2018متوسط64.12االولذكرعراقٌةحسن سلمان خلف مٌثمالنبات وقاٌةالزراعةبغداد28
2017-2018متوسط63.98االولأنثىعراقٌةجودت الدٌن كمال زهٌر مروهالنبات وقاٌةالزراعةبغداد29
2017-2018متوسط63.72االولذكرعراقٌةعباس خلف زٌدان عبدالعزٌزالنبات وقاٌةالزراعةبغداد30
2017-2018متوسط63.13االولأنثىعراقٌةكامل صباح لٌث مٌسالنبات وقاٌةالزراعةبغداد31
2017-2018متوسط62.97الثانًذكرعراقٌةابراهٌم محمود ابراهٌم اسامةالنبات وقاٌةالزراعةبغداد32
2017-2018متوسط61.83االولأنثىعراقٌةسعٌد الكرٌم عبد رٌاض رقٌةالنبات وقاٌةالزراعةبغداد33
2017-2018متوسط61.57االولأنثىعراقٌةجبٌر داود قصً فاطمهالنبات وقاٌةالزراعةبغداد34
2017-2018متوسط61.18االولأنثىعراقٌةعلً المحسن عبد قحطان دانٌاالنبات وقاٌةالزراعةبغداد35
2017-2018متوسط61.04االولأنثىعراقٌةالحج فهد صالح رفلالنبات وقاٌةالزراعةبغداد36
2017-2018متوسط60.92االولأنثىعراقٌةعبد هاشم فراس اسٌلالنبات وقاٌةالزراعةبغداد37
2017-2018متوسط60.91االولأنثىعراقٌةفارس عفتان سعد هاجرالنبات وقاٌةالزراعةبغداد38
2017-2018متوسط60.58االولأنثىعراقٌةسلمان توفٌق هٌثم سمارهالنبات وقاٌةالزراعةبغداد39
2017-2018مقبول59.91االولأنثىعراقٌةمهدي شفٌق هادي شمسالنبات وقاٌةالزراعةبغداد40
2017-2018مقبول59.81الثانًأنثىعراقٌةصالح كشكول ابراهٌم مروجالنبات وقاٌةالزراعةبغداد41
2017-2018مقبول59.75االولذكرعراقٌةباقر هادي اسعد امٌرالنبات وقاٌةالزراعةبغداد42
2017-2018مقبول59.4الثانًأنثىعراقٌةعلً حمزه ماجد غفرانالنبات وقاٌةالزراعةبغداد43
2017-2018مقبول59.33الثانًأنثىعراقٌةعبد احمد لٌث هالةالنبات وقاٌةالزراعةبغداد44
2017-2018مقبول59.26الثانًأنثىعراقٌةخلٌف الصاحب عبد محمد نورهالنبات وقاٌةالزراعةبغداد45
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2017-2018مقبول59.1االولذكرعراقٌةابراهٌم احمد باسم كرمالنبات وقاٌةالزراعةبغداد46
2017-2018مقبول59.1االولذكرعراقٌةمجٌد كاظم  جواد محمدالنبات وقاٌةالزراعةبغداد47
2017-2018مقبول58.98الثانًأنثىعراقٌةجونً حسٌن رائد الهدى نورالنبات وقاٌةالزراعةبغداد48
2017-2018مقبول58.83االولذكرعراقٌةجاسم احمد عامر احمدالنبات وقاٌةالزراعةبغداد49
2017-2018مقبول58.73الثانًذكرعراقٌةهللا عبد مطلب خالد ولٌدالنبات وقاٌةالزراعةبغداد50
2017-2018مقبول58.56االولذكرعراقٌةحمد محمد طه حسنالنبات وقاٌةالزراعةبغداد51
2017-2018مقبول58.53االولأنثىعراقٌةخضٌر محمد قاسم اٌاتالنبات وقاٌةالزراعةبغداد52
2017-2018مقبول58.49الثانًأنثىعراقٌةمحمود ممتاز جمال زٌنةالنبات وقاٌةالزراعةبغداد53
2017-2018مقبول58.38الثانًأنثىعراقٌةعبود حٌال فائق مٌسالنبات وقاٌةالزراعةبغداد54
2017-2018مقبول58.17االولأنثىعراقٌةنمر عبدالجبار خالد حنٌنالنبات وقاٌةالزراعةبغداد55
2017-2018مقبول58.16االولذكرعراقٌةهللا عبد الح حسٌن كرارالنبات وقاٌةالزراعةبغداد56
2017-2018مقبول58.06االولذكرعراقٌةخلف سالم داود ٌوسفالنبات وقاٌةالزراعةبغداد57
2017-2018مقبول58.05االولأنثىعراقٌةجاسم اسماعٌل ثائر نورالنبات وقاٌةالزراعةبغداد58
2017-2018مقبول57.78الثانًأنثىعراقٌةشغٌد كاٌم نعمه نبأالنبات وقاٌةالزراعةبغداد59
2017-2018مقبول57.75االولذكرعراقٌةمحسن جابر مهند لٌثالنبات وقاٌةالزراعةبغداد60
2017-2018مقبول57.48الثانًذكرعراقٌةناجً غازي القادر عبد احمدالنبات وقاٌةالزراعةبغداد61
2017-2018مقبول57.38االولأنثىعراقٌةعباس خلف حٌدر اسراءالنبات وقاٌةالزراعةبغداد62
2017-2018مقبول57.03الثانًأنثىعراقٌةٌاسر علوان الكرٌم عبد لبنىالنبات وقاٌةالزراعةبغداد63
2017-2018مقبول56.51الثانًذكرعراقٌةالرزاق عبد محسن محمد حٌدرالنبات وقاٌةالزراعةبغداد64
2017-2018مقبول56.45الثانًذكرعراقٌةعبود عدنان هاشم عدنانالنبات وقاٌةالزراعةبغداد65
2017-2018مقبول56.22الثانًأنثىعراقٌةجاسم هللا عبد محمد اسراءالنبات وقاٌةالزراعةبغداد66
2017-2018مقبول56.03االولأنثىعراقٌةحمادي جمعه موفق مٌسالنبات وقاٌةالزراعةبغداد67
2017-2018مقبول56.02الثانًذكرعراقٌةشالل علوان سلمان حسنالنبات وقاٌةالزراعةبغداد68
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2017-2018مقبول55.99االولأنثىعراقٌةصالح احمد عامر سجىالنبات وقاٌةالزراعةبغداد69
2017-2018مقبول55.98االولذكرعراقٌةحمود سرحان محمد عمرالنبات وقاٌةالزراعةبغداد70
2017-2018مقبول55.77الثانًأنثىعراقٌةحسٌن عبود الستار عبد علٌاءالنبات وقاٌةالزراعةبغداد71
2017-2018مقبول55.7الثانًذكرعراقٌةفرج جواد الكرٌم عبد مؤمنالنبات وقاٌةالزراعةبغداد72
2017-2018مقبول55.44الثانًذكرعراقٌةقاسم الجلٌل عبد عاصم ودالنبات وقاٌةالزراعةبغداد73
2017-2018مقبول55.42االولذكرعراقٌةجاسم احمد سعد انسالنبات وقاٌةالزراعةبغداد74
2017-2018مقبول55.34الثانًذكرعراقٌةمزعل حسٌن سعدون احمدالنبات وقاٌةالزراعةبغداد75
2017-2018مقبول55.33االولأنثىعراقٌةعباس خزعل عباس نبأالنبات وقاٌةالزراعةبغداد76
2017-2018مقبول55.11الثانًأنثىعراقٌةعٌسى جاسم حمدان رحابالنبات وقاٌةالزراعةبغداد77
2017-2018مقبول55.1الثانًذكرعراقٌةعلوان فرعون شاكر احمدالنبات وقاٌةالزراعةبغداد78
2017-2018مقبول54.67االولأنثىعراقٌةمرهون احمد مصطفى موجالنبات وقاٌةالزراعةبغداد79
2017-2018مقبول54.58االولأنثىعراقٌةجبر ٌونس محمدعلً هبهالنبات وقاٌةالزراعةبغداد80
2017-2018مقبول54.56الثانًذكرعراقٌةعبد ابراهٌم صباح اٌمنالنبات وقاٌةالزراعةبغداد81
2017-2018مقبول54.48الثانًذكرعراقٌةطه ٌوسف انور ٌوسفالنبات وقاٌةالزراعةبغداد82
2017-2018مقبول54.25االولأنثىعراقٌةاسماعٌل شوٌط ربحان االءالنبات وقاٌةالزراعةبغداد83
2017-2018مقبول54.18الثانًذكرعراقٌةسالم علً هاشم بسامالنبات وقاٌةالزراعةبغداد84
2017-2018مقبول53.88الثانًأنثىعراقٌةصالح محمد ستار رتاجالنبات وقاٌةالزراعةبغداد85
2017-2018مقبول53.36الثانًذكرعراقٌةزبالة كاظم ضٌاء طهالنبات وقاٌةالزراعةبغداد86
2017-2018مقبول52.97الثانًأنثىعراقٌةالجبار عبد عبود كمال دنٌاالنبات وقاٌةالزراعةبغداد87
2017-2018مقبول52.96الثانًذكرعراقٌةصحٌن رسن محسن احمدالنبات وقاٌةالزراعةبغداد88
2017-2018مقبول52.63االولذكرعراقٌةجعفر صادق وادي احمدالنبات وقاٌةالزراعةبغداد89


