
  2020/2021يف كلية الزراعة للعام الدراسي  لوائألأالعشرة 
  

  التقدير  معدل التخرج  القسم العلمي  اسم الطالب  ت
  جيد جداً  83,991  وقاية النبات  حممد زهري شاكر جواد  1
  جيد جداً   83,981  املكائن واآلالت الزراعية  نوفل عبد الستار عبد اجلبارمهدي   2
  جيد جداً   83,482  علوم االغذية  زهراء عباس مطشر جنم  3
  جيد جداً   82,609  اإلنتاج احليواين  ضحى امحد عبد علي حسج  4
  جيد جداً   82,592  األمساك والثروة البحرية  حسن علي حسن عبد السيد  5
  جيد   78,883  علوم الرتبة واملوارد املائية  فاطمة كمال محادي سفيح  6
   جيد 78,336  البستنة وهندسة احلدائق  زهرة قاسم علي خضري  7
ن حمسن عجاج  8   جيد  78,216  احملاصيل احلقلية  حنني عد
  جيد جداً   81,806  علوم االغذية  فاطمة عيسى جعفر مجعة  9

  جيد جداً   81,260  األمساك والثروة البحرية  علي وعد إمساعيل خليل  10
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  الطلبة الثالثة األوائل على األقسام يف كلية الزراعة جامعة البصرة
  2020/2021ـعام الدراسي للـ

  
  قسم األمساك والثروة البحرية

  التقدير  المعدل  اسم الطالب  ت
 جداً جيد   82,592  حسن علي حسن عبد السيد  1
 جداً  جيد  81,260  علي وعد إسماعيل خليل  2
 جيد  78,860  ضهدزهراء ضياء شاكر   3

  
  قسم علوم األغذية 

  التقدير  المعدل  اسم الطالب  ت
 جيد جداً   83,482  مطشر نجم زهراء عباس  1
 جيد جداً   81,806  فاطمة عيسى جعفر جمعة  2
 جيد جداً   81,835  نغم فرحان ربيع عزيز  3

  
  اإلنتاج احليواينقسم 

  التقدير  المعدل  اسم الطالب  ت
 جيد جداً   82,609  ضحى احمد عبد علي حسج  1

 جيد   79,579  عذراء خضير عباس كاظم  2
 جيد   75,383  سجاد فؤاد كشيش جبار  3

  
  قسم البستنة وهندسة احلدائق

  التقدير  المعدل  اسم الطالب  ت
  جيد  78,336  زهرة قاسم علي خضير  1
  جيد  75,979 امان هادي عبد الرضا صالح  2
   جيد 74,301  يثنور الهدى حسين عبد هللا رما  3

  



  
  الطلبة الثالثة األوائل على األقسام يف كلية الزراعة جامعة البصرة

  2020/2021ــعام الدراسي لل
  واملوارد املائيةقسم علوم الرتبة 

  التقدير  المعدل  اسم الطالب  ت
  جيد  78,883  فاطمة كمال حمادي سفيح  1
  جيد  75,761  دعاء عودة عرير حسان  2
  جيد  75,461  هبة عبد الكريم شاهباز عبد الكريم  3

  
  

  قسم وقاية النبات
  التقدير  المعدل  اسم الطالب  ت
  جيد جداً  83,991  مد زهير شاكر جوادمح  1
  جيد  78,221  نرجس علي عبد الصاحب عبد الحسين  2
  جيد  77,207  غفران معتوق عبد الجبار دفار  3

  
  
  

  قسم احملاصيل احلقلية
  التقدير  المعدل  اسم الطالب  ت
 جيد  78,216  حنين عدنان محسن عجاج  1

  جيد  77,245  حسن نعمة كطامي جابر  2
  جيد   75,683  هدابد عجيل أسماء حمي  3

  
  
  

  قسم املكائن واآلالت الزراعية
  التقدير  المعدل  اسم الطالب  ت
 جداً  جيد  83,981  مهدي نوفل عبد الستار عبد الجبار  1
  جيد  79,707  يدعهد اسعد ياسر ع  2

  جيد  70,908  هيفاء سعد حردان شهاب  3

  
  



  

  األول/ الدور  2020/2021للعام الدراسي جيو قسم األمساك والثروة البحريةخر 
  

  التقدير  المعدل  االسم  ت
 جداً جيد   82,592  حسن علي حسن عبد السيد  1
 جداً  جيد  81,260  علي وعد إسماعيل خليل  2
 جيد  78,860  هدضزهراء ضياء شاكر   3
 جيد  74,977 رانية خلف سعيد جاسم  4

 جيد  74,667 رغد إبراهيم مصطفى عبد هللا  5

 جيد  74,586 اسينسرى سامي سالم ي  6

 جيد  74,391 زهراء قاسم مدلول عبيد  7

 جيد  74,034 احمد مدين عبد الرزاق مزبان  8
 جيد  70,862 انتظار علي كاظم مطشر  9

 جيد  70,360 االء عبد المحسن عبد الجليل مهدي  10
 متوسط  68,738 عبد الرحمن عامر حمودي جاسم  11
 متوسط  68,708 محمد خالد لطيف معيجل  12
 متوسط  68,123 ثويني فيصل ثويني راشد  13
 متوسط  67,696 فاطمة سالم محمد خضير  14
 متوسط  64,208 اية حارث فاضل طه  15
 متوسط  64,089 عال جاسم محمد طاهر  16
 متوسط  63,429 جمانة عزيز خاجي علي  17
 مقبول  58,930 عبد هللا نجم زكي حميد  18
 مقبول  58,256  بشير عليوي عبيد مهاوش  19
 مقبول  57,854  دعاء باسم عناد زايد  20

  
  
  
  
  
  
  



  األول/ الدور 2020/2021لعام الدراسي  ةاألغذيخرجيو قسم علوم 
  التقدير  المعدل  االسم  ت
 جيد جداً   83,482  زهراء عباس مطشر نجم  1
 جيد جداً   81,806  فاطمة عيسى جعفر جمعة  2
 جيد جداً   81,835  نغم فرحان ربيع عزيز  3
  جيد  76,095  وراء عبد الحسين قاسم صالحح  4
  جيد  75,788  نور الهدى علي فليح حميد  5
 جيد  75,728  رسل حميد جاسم محمد  6
  جيد  75,151  فاطمة عباس طالب عيسى  7
  جيد   74,115  ايمان مصطفى خضير جاسم  8
 جيد  73,840  علي باسم الزم كلش  9
  جيد  73,759  نور جاسم محمد عبد الزهرة  10
  جيد  73,073  فاطمة احسان جميل بنيان  11
  جيد  72,572  مريم ضياء خليف كريم  12
  جيد  72,547  علياء حازم محمد خضير  13
 جيد  72,320  زينب طالب صبري عبيد  14
  جيد  71,983  حسين علي جاسب حمود  15
 جيد 71,496  زينب رياض بدر فرج  16
 جيد  71,336  رند عماد رضا حسن  17
 جيد  71,169  طان جويعدبنين جبار سل  18
  جيد  70,835  ضحى شجاع طارق كاظم  19
  جيد  70,738  هدير عامر موسى خليل  20
 جيد 70,490  سمار احمد عبد علي حسج  21
  جيد  70,250  نور الهدى جمعة حمادي حسن  22
  متوسط  69,762  هيا معن مال هللا سعد هللا  23
  متوسط  69,580  زينب صالح حسن فرهود  24
 متوسط  69,254  علي خلف حمد فادية  25
 متوسط  69,162  سارة كامل عطية ظاهر  26
 متوسط  68,097  قاسم ناصر حسين عباس  27
 متوسط  67,325 ناظم باسم نوري هادي  28

 متوسط  67,302  زهراء كاظم جالب جاسم  29
 متوسط  66,934  كرار احمد كاظم حسن  30
 متوسط  66,360  لعهدى إبراهيم عبود خز  31

 متوسط  66,057  رة فيصل غازي ياسرسا  32
 متوسط 64,687  شهد سعد تركي ياسر  33



   ةاألغذيقسم علوم  بع
  التقدير  المعدل  االسم  ت
 متوسط  63,399  مصطفى احمد عبد المحسن علي  34

 مقبول  59,963  مروة فوزي عبد الصادق عبد هللا  35
  مقبول  58,486  نور سامي جاسم عبد هللا  36
  مقبول  58,281  األمير محسن جويدزينب عبد   37
  مقبول 56,988  عقيل مسلم جاسم سالم  38
  مقبول 56,924  غفران ناهض داود محمد  39

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  األول/ الدور  2021 /2020احليواين للعام الدراسي  اإلنتاجخرجيو قسم 
  
  التقدير  المعدل  االسم  ت
 جيد جداً   82,609  ضحى احمد عبد علي حسج  1

 جيد   79,579  عذراء خضير عباس كاظم  2
 جيد   75,383  سجاد فؤاد كشيش جبار  3
 جيد  75,377  حازم رزاق حسن زيارة  4
 جيد  74,329  زينب رحيم عبد العالي محسن  5
 جيد  70,711  دعاء مشتاق جاسم محمد  6
 جيد  70,379  وديان لفته حميد سلمان  7
 متوسط  68,925  ام البنين علي طالب جاسم  8
 متوسط  68,891  زهراء أنور هليل عبود  9

 متوسط  68,504  سجى فؤاد ياسر عجيل  10
 متوسط  68,501  هاجر عالء محمد راضي  11
 متوسط  68,325  فاطمة محمد تركي حسين  12
 متوسط  67,621  علي ياسين حسين مهدي  13
 متوسط  67,196  ازهر ستار عبد كاظم  14
 وسطمت  66,325  سحر عبد الرضا نعمه شيال  15
 متوسط  65,994  اسراء محمد جاسم احمد  16
 متوسط  65,221  احمد بشير طالب هاشم  17
 متوسط  64,459  عبد النبي خالد خلف محمد  18
 متوسط  64,442  حسن ناصر مدهوش عباس  19
 متوسط  64,318  محمد جعفر عبد اللطيف خليل  20
 متوسط  63,078  زينب صالح حسين عبد هللا  21
 متوسط  62,599  عبد السيد عوفيهيثم عمران   22
  
  
  

  
  
  
  



  األول/ الدور  2021/ 2020خرجيو قسم البستنة وهندسة احلدائق للعام الدراسي
  

  التقدير  المعدل  االسم  ت
  جيد  78,336  زهرة قاسم علي خضير  1
  جيد  75,979 امان هادي عبد الرضا صالح  2
   جيد 74,301  يثنور الهدى حسين عبد هللا رما  3
  جيد 74,082  ل جعفر خليل ابراهيمخلي  4
  جيد 73,506  سواد زهراء عبد األمير عبود  5
 جيد 73,317 اثمار عالء نجم عبد هللا  6
  جيد  72,311  ندى فاضل عباس احمد   7
  جيد 71,738 رواء هالل كريم مزيعل  8
 جيد  71,206  زينب عبد الكريم حمادي حيال  9

 جيد 71,169 محمد عدنان جعفر عبد الواحد  10
  جيد  70,419  بنين ماجد عبد الحافظ حسوني  11
 جيد 70,407  حنين صفاء صالح عسير  12

 جيد 70,389  علي متعب علي عبد  13
 جيد 70,373  فرقان عبد هللا عبد الرزاق لعيبي  14

  متوسط 69,922  زينب ماجد عبادي عبد الرسول  15
 متوسط 69,873  شهد علي جاسم عبد الزهرة  16
  متوسط 69,744  ى لفته ساجت حسينمنته  17
  متوسط 69,203  محمد خزعل حسن علي  18
  متوسط 68,930  جعفر حسين علي نزال  19
  متوسط 68,683  حسين علي حسين شهاب  20
 متوسط 68,395  فاطمة محمد ظاهر علي  21
 متوسط  68,298  رند عقيل شاكر حمد  22
  متوسط 68,108  نبأ عبد الوهاب حسين علوان  23
  متوسط  67,686  غسق علي عبد القادر باجي  24
 متوسط 67,246 علية حمود علي محمد  25
 متوسط 67,021  علي عباس غالي خريص  26
  متوسط 66,993  سارة حبيب غافل مطر  27
 متوسط 66,872  سارة جواد إبراهيم قاسم  28
  متوسط  66,855  عباس داود سلمان حامد  29
  وسطمت  65,634  محمد كريم حمود جاسم  30
 متوسط 65,316  حسين محمد كريم راغب  31
 متوسط  64,547  احمد مصطفى حمزة عباس  32



  البستنة وهندسة احلدائق بع قسم 
  التقدير  المعدل  االسم  ت
 متوسط  64,335  عبير عدنان عبد النبي كريم  33

 متوسط  61,640  حيدر جبار خالد عناية  34

  متوسط  61,246  خلود جمال صنكور موسى   35
 متوسط  61,065  ماهر محمد قاسم الزم  36

 مقبول  59,320  فارس حافظ جابر حسن      37
  مقبول  56,628  شيماء راضي نجم عبد هللا  38

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  األول/ الدور 2020/2021خرجيو قسم علوم الرتبة واملوارد املائية للعام الدراسي
  

  التقدير  المعدل  االسم  ت
  جيد  78,883  سفيحفاطمة كمال حمادي   1
  جيد  75,761  دعاء عودة عرير حسان  2
  جيد  75,461  هبة عبد الكريم شاهباز عبد الكريم  3
 جيد  75,167 جاري حوراء فؤاد كاظم  4
 جيد  74,733  نور جميل عبد الكريم بديوي  5
 جيد  74,526 كرم جعفر صادق عبد هللا  6
 جيد  74,298 مصطفى محمد داود سلمان  7
 جيد  74,176 ي عبد الحسين جاسمدعاء عل  8
 جيد  73,869 بنين علي رحيم عبد الحسين  9
 جيد  72,474 علياء يعقوب محمد زهير  10
 جيد  71,355 بلقيس خير هللا شالش خير هللا  11
 جيد  71,098 ياسمين خضير عباس منسف  12
 جيد  70,302 مرام احمد محمد علي  13
 يدج  70,227 ضحى ثامر عبد النبي عواد  14
 متوسط  69,830 أسماء عبد المنعم رخيص وادي  15
 متوسط  69,650 مريم محمد جبار جليل  16
 متوسط  69,254 منصور هبة هللا حيدر ياسين  17
 متوسط  68,904 نرمين علي ناصر عبد السادة  18
 متوسط  68,350 هجران ماجد لفته مبارك  19
 متوسط  68,080 تقى احمد عبد الحميد حسين  20
 متوسط  67,401 يات عبد اللطيف خلف كريمآ  21
 متوسط  67,295  نوره عبد الكريم نجم جبر  22
 متوسط  66,938  فاطمة محسن علي مطر  23
 متوسط  66,656  حيدر فياض عبد هللا ناصر  24
 متوسط  66,582  تبارك باقر خليل يوسف  25
 متوسط  66,176  افنان قصي عبد الرزاق معتوق  26
 متوسط  66,152  نجيبانعلي نايف سوادي   27
 متوسط  65,784  شبيب سعد هوين حسن  28
 متوسط  65,579  فاطمة فاضل عبد الكريم خلف  29
 متوسط  64,931  كرار امير خلف هاشم  30
 متوسط  64,819  مسلم اياد قيس دعير  31
 متوسط  64,809  حسين علي داود سلمان  32



  
  بع قسم علوم الرتبة واملوارد املائية

  التقدير  لمعدلا  االسم  ت
 متوسط  64,639  هيفاء جغيم عويد محيسن  33
 متوسط  64,520  محمد صادق ظاهر ثويني  34
 متوسط  64,477  علي عبد الحسين عبد الزهرةجعفر   35
 متوسط  64,326  حيدر حميد شبرم خليف  36
 متوسط  64,133  عذراء صادق إسماعيل جبر  37
 متوسط  63,976  جعفر صادق مهدي محمد  38
 متوسط  63,763  زين العابدين عبد الحسن ضاحي فنجان  39
 متوسط  62,901  مؤيد مزهر مجخر ناصر  40
  متوسط  62,130  حسين عيسى دايخ لفته  41
  متوسط  59,328  ايناس عبد القادر جالل عارف  42
  متوسط  56,299  ماجد وليد محسن حبيب  43

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  / الدور األول 2021 /2020خرجيو قسم وقاية النبات للعام الدراسي
  
  التقدير  المعدل  االسم  ت
  جداً جيد  83,991  محمد زهير شاكر جواد  1
   جيد  78,221  نرجس علي عبد الصاحب عبد الحسين  2
  جيد  77,207  غفران معتوق عبد الجبار دفار  3

  جيد  74,653  سجى فائز عبد كريم   4

 جيد  74,576  علياء اياد مجيد لفته  5

  جيد  74,463  ناصر مطررحاب خضير   6

 جيد  74,099  مروة قاسم خلف عاشور  7

 جيد  73,554  هدى ستار دحام نعمه  8

 جيد  73,380  كاملة بدر ماذي أبو حميد  9

 جيد  73,370  امنة سلطان سرحان شنيف  10

 جيد  73,352  االء إسماعيل راضي فهد  11

 جيد  72,021  زهراء عالء حسن جلوب  12

 جيد  70,130  يل عبد الكريمبتول فيصل عبد الجل  13

 متوسط  68,352  دعاء ستار حافظ نجم  14

 متوسط  68,055  ورود عباس سالم بدن  15

  متوسط  68,018  وجدان عيسى عودة نعمه  16

 متوسط  67,886  زينب عالء لفته عبد هللا  17

  متوسط  67,102  مرام علي مهدي ساجت  18
  متوسط  66,838  زينب منصور جاسم جويل  19
  متوسط  66,513  ى قصي كاظم سعدسج  20
 متوسط  65,954  رسل حسن علي سفاح  21

 متوسط  64,639  ايمان غازي فيصل تركي  22

  
  
  
  



  
  / الدور األول2021/   2020خرجيو قسم احملاصيل احلقلية للعام الدراسي

  
  التقدير  المعدل  االسم  ت
 جيد  78,216  حنين عدنان محسن عجاج  1

  جيد  77,245  حسن نعمة كطامي جابر  2
  جيد   75,683  هدابأسماء حميد عجيل   3
 جيد  74,822  جابر مالك جابر عيال  4
 جيد  73,395  حسين باسم جمعة جاسم  5
  متوسط  69,987  ايالف علي رمضان فرحان  6
 متوسط  69,467  افراح سالم عيدان علي  7
 متوسط  67,985  سالم عادل رحيمة عبد السادة  8
 متوسط  67,336  احمد زينب وصفي عبد الشهيد  9
  متوسط  66,631  محمد مجتبى طالب فهد  10
 متوسط  66,608  فاطمة عماد ياسر عبد العزيز  11
 متوسط  66,113  فاطمة بيان عبد الرزاق عبد هللا  12
 متوسط  65,801  علي سجاد احمد عبد علي  13
  متوسط  64,828  شهد يونس جاسم محمد  14
 متوسط  64,518  راجي زمن عبد الكريم عبد الزهرة  15
 متوسط  63,140  حسين حسام محمد ناصر  16

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  



  
  األول/ الدور  2021 /2020خرجيو قسم املكائن واآلالت الزراعية للعام الدراسي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 

  التقدير  المعدل  االسم  ت
 جيد جداً   83,981  مهدي نوفل عبد الستار عبد الجبار  1
  جيد  79,707  ديعهد اسعد ياسر ع  2

  جيد  70,908  حردان شهاب هيفاء سعد  3

 جيد  70,649  رنا عبد الزهرة حاتم حسن  4

 متوسط  69,678 يوسف نوري دايخ مهلهل  5

 متوسط  69,304 هديل جاسم داود خالد  6

 متوسط  68,727  شهد حيدر جاسم عبود  7

 متوسط  68,689  محمود جاسم زعبيل طربال  8

 متوسط  68,493  شهاب عبد الواحد لؤي عبد الواحد  9

 متوسط  68,012  مبين موسى نور فاخر  10

 متوسط  66,939  عقيل سالم كطافي طريد  11

 متوسط  65,611  علي نيازي علي مهدي  12

  متوسط  65,570  مريم عوني عبد الحميد علي  13

  متوسط  64,096  زهراء عبد الكاظم عبيد سبوس  14
  متوسط  64,041  عباس لطيف كاظم صحين  15
  متوسط  61,515  الجبار احمد محمد جواد عبد  16
  متوسط  61,034  محمود شاكر حسن عبد هللا  17
  متوسط  60,900  حيدر صبيح جاسم موسى  18


