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

  التقدير  المعدل  االسم  ت
 مقبول  58,069  مريم محمد احمد محمد  1
 مقبول  57,848  احمد محمد عودة فضيل  2
 مقبول  57,497  ثامر اياد قاسم عبود  3

  
  
  
  
  

  الثاين/ الدور 2020/2021لعام الدراسي  ةاألغذيخرجيو قسم علوم 
  

  التقدير  المعدل  االسم  ت
 جيد جداً   84,007  زهراء ميثم احمد عبد الزهرة  1
 جيد  75,791  زينب حسين عبد الوهاب عبد الغني  2
 جيد  70,922  زينب مناحي يودة مجحم  3
 متوسط  68,192  زينب فاضل صالح يوسف  4
  متوسط  64,363  زينب سعد لطيف محي  5
 متوسط  60,292  سارة طه عبد الكريم عباس  6
  مقبول  59,322  نواف محمد عبد الستار صالح  7
  مقبول  59,011  ضياء حسين محمدزينب   8
 مقبول  57,337  حسين حازم عبد الغني طعمه  9
  مقبول  57,313  نور الهدى محسن فاهم عبد  10
  مقبول  54,786  وجدان رحيم جبر محسن  11

  
  
  



  الثاين/ الدور  2021 /2020احليواين للعام الدراسي  اإلنتاجخرجيو قسم 
  
  التقدير  المعدل  االسم  ت
 جيد  72,686  كاظم علي سعدون نعيمه  1
 جيد  72,176  أسامة سعدون مغامس صالح  2
 متوسط  68,803  صادق محي علي عبد الحسن  3
 متوسط  64,970  اديان نوري خضير جالب  4
 متوسط  64,540  فاطمة عبد الباسط عبد الصمد عبد المحسن  5
 متوسط  64,361  ليث شاكر كامل خلف  6
  

  
  الثاين/ الدور  2021/ 2020ندسة احلدائق للعام الدراسيخرجيو قسم البستنة وه

  
  التقدير  المعدل  االسم  ت
  متوسط 68,534  عقيل مرتضى قاسم سلمان  1
  متوسط 67,758 زهراء فاضل جاسم محمد  2
  متوسط 63,013  حسين علي عبد النبي يونس  3
  متوسط 60,414  در كنعانبغدير عالوي   4

  
  

  الثاين/ الدور 2020/2021وارد املائية للعام الدراسيخرجيو قسم علوم الرتبة وامل
  

  التقدير  المعدل  االسم  ت
 متوسط  69,588  شيماء ناصر حسن ناصر  1
  متوسط  64,794  يعرب نزار عبد الحافظ عبيد  2
  متوسط  63,728  فاطمة سالم ثجيل مزعل  3
 متوسط  63,218 غدير قاسم عرمش سندال  4
 متوسط  63,052  زينب عبد الستار جبر عكرب  5
 مقبول  54,017 عبد الرحمن احمد عبد السالم يعقوب  6

  



  الثاين/ الدور  2021 /2020خرجيو قسم وقاية النبات للعام الدراسي
  
  التقدير  المعدل  االسم  ت
  جيد 77,637  سجاد مكي عبد الكريم عبد الحسين  1
  جيد  74,504  فاطمة محسن فاضل سعد  2
 متوسط  67,113  اية كامل مهلهل حسين  3

 متوسط  66,686  هديل صالح امين ثامول  4

 متوسط  65,164  أسامة احمد عبد الصاحب هاني  5

 متوسط  64,715  علي حاتم كريم سعيد  6

 متوسط  64,256  إبراهيم خليل داود سلمان  7

 متوسط  63,723  هالة شهاب علي عاتي  8

 متوسط  63,182  نبراس عيسى كاظم جبر  9

 متوسط  61,963  هدى كريم خلف مشكور  10

 متوسط  60,689  حسن محمد حسن شبيب  11

 متوسط  60,426  حازم ذياب شهاب احمد  12

 متوسط  60,204  بان فؤاد كاظم عريبي  13

 مقبول  59,348  رغد عبد هللا كاظم نعمه  14

 مقبول  57,704  عالء رحيم سالم داود  15

 مقبول  54,264  محمد جبار عبد العالي عبود  16

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الثاين/ الدور 2021/   2020و قسم احملاصيل احلقلية للعام الدراسيخرجي
  

  التقدير  المعدل  االسم  ت
 متوسط 66,332  فاطمة علي حسين علي  1
 متوسط  65,352  مريم عبد االله عبد الرزاق لعيبي  2
 متوسط  63,982  نور مسلم عبد الزهرة علي  3
 متوسط  63,909  علي سالم كاطع ناصر  4
 متوسط  63,821  ارق كاظم عليميالد ط  5
 متوسط  63,807  رامي حسن مسلم جاسم  6
 متوسط  62,898  أبو القاسم هاشم قاسم غميس  7
 متوسط  62,490  زينب حكيم ناصر كاظم  8
 متوسط  62,476  ماجد نور نعمه محمد  9
 متوسط  62,105  حيدر حسين شالكه بطاح  10
 متوسط  61,740  حيدر عبد األمير صابر فرحان  11
 متوسط  61,669  اسم سبهانجريام ثائر   12
 متوسط  61,630  مروان خالد لطيف محمد  13
 متوسط  60,905  مهند محمد قاسم بندر  14
 متوسط  60,591  حيدر باقر محمد ساجت  15
 متوسط  60,480  حسين عبد الكريم عبد االمام محمد  16
 متوسط  60,472  حيدر احمد بستان عبود  17
 متوسط  60,425  صيوان حيدر عدنان جمعة  18
 مقبول  58,731  محمد موحي سلمان موحي  19
 مقبول  58,124  فاطمة مجيد راحم راضي  20

 مقبول  56,936  مؤيد سالم عباس نجم  21

 مقبول  54,422  المرتضى احمد رشيد موسى  22

 مقبول  54,112  محمد صفاء جعفر حميدي  23

  

  
  

  
  
  
 


