
) الدراسة الصباحية( للعام الدراسي  محاصيـــل الحقليــة قسم علوم ال متخرجي تسلسالت
6102 – 6102 

 دورة قادمون يانينوى
 

 الطالب اسم ت
 

 الجنسية
 

 الجنس
 

 المعدل الدور
 

 التقدير

 جيــد جدا 81.623 االول انثى عراقية الحسن عبد فرحان شيماء 1

 جيــد جدا   80.359 االول ذكر عراقية غريب احمد وسام 2

 جيـــد 689.57 االول ذكر عراقية حسين خالد وليد عماد 3

 جيـــد 75.607 االول انثى عراقية الوهاب عبد اسماعيل ضحى 4

 جيـــد 74.466 االول انثى عراقية كاظم حسين احمد نرجس 5

 جيـــد 619737 االول ذكر عراقية فزع داود كامل عمر 6

 جيـــد 70.902 االول انثى عراقية جباره عبد ابراهيم مريم 7

 جيـــد 70.146 االول انثى عراقية عبدهللا محمد ايمان 8

 متوسط 69.716 االول انثى عراقية رسول عبد سعد نورس 9

 متوسط .7.981 االول انثى عراقية احمد مجيد احمد هند 10

 متوسط 67.200 االول انثى عراقية   كاظم عباس عذراء 11

 متوسط 67.038 االول انثى عراقية مظلوم احمد ضحى 12

 متوسط 66.918 االول انثى عراقية ابراهيم علي تغريد 13

 متوسط 66.663 االول انثى عراقية كاظم محمد حنين 14

 متوسط 65.859 االول ذكر عراقية كاظم حسين مرتضى 15

 متوسط 65.358 االول ذكر عراقية االمير عبد خوام رامي 16

 متوسط 65.084 االول انثى عراقية خليفه عاصي خلود 17

 متوسط 64.358 االول انثى عراقية قمر حسين ايمان 18

 متوسط 64.134 االول انثى عراقية سعيد محسن ندى 19

 متوسط 63.817 االول ذكر عراقية عباس محمد بالل 20

 متوسط 62.431 الثاني انثى عراقية حسين سحر ماجد صبري 21

 متوسط 62.247 الثاني انثى عراقية  زينب علي جمعه مايخان 22

 متوسط 62.094 الثاني ذكر عراقي ابراهيم بارق محمد لطيف 23

 متوسط 62.065 االول انثى عراقية جواد اسماعيل رؤى 24

 متوسط 61.682 الثاني انثى عراقية عباس حوراء جاسم محمد 25

 متوسط 61.668 الثاني انثى عراقية حسين محمداسماء روكان  26

 متوسط 61.522 االول انثى عراقية الوهاب عبد فيصل عفراء 27

 متوسط 61.394 االول ذكر عراقية غضبان احمد هللا عبد 28

 متوسط 61.361 االول انثى عراقية كامل عبدالرحمن آيه 29

 متوسط 60.744 الثاني انثى عراقية سهاد عبد محمد علوان 30

 متوسط 60.343 الثاني ذكر عراقي خلف ناماحمد ثامرعبدالرح 31

 متوسط 60.068 الثاني ذكر عراقي هارون رشيد خلف درويش 32

 مقبول 59.969 الثاني ذكر عراقي علي محمد محمود حيدر 33



 مقبول 59.881 الثاني ذكر عراقي احمد ضياء صكبان عبدالوهاب 34

 مقبول 59.631 الثاني ذكر عراقي حكمت محمد احمد نعمت 35

 مقبول 59.562 الثاني ذكر عراقي يحيى  عبدالكاظمسرمد ثائر 36

 مقبول 59.560 الثاني ذكر عراقي عبيد مروان فاضل صعب 37

 مقبول 59.358 االول انثى عراقية خلف عبد مبارك اكتفاء 38

 مقبول 59.256 الثاني ذكر عراقي  غيدان محمد هشام لطفي 39

 مقبول 58.672 الثاني انثى عراقية  حسين سل فليح حسنر   40

 مقبول 58.123 الثاني انثى عراقية اميره عبدالرحمن طالب منصور  41

 مقبول 58.112 االول انثى عراقية شكر احمد غاده 42

 مقبول 55.855 الثاني ذكر عراقي عبد علي ذياب محمد 43

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أ.د. نادر فليح علي  أ.م.د. نزار سليمان علي                                        احمد عباس عبيد     

العميد / وكالة                             مدير التسجيل              معاون العميد للشؤون العلمية               
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