
 وقاٌة النبات القسم:                                 الزراعة والغاباتالكلٌة:                   الموصل الجامعة : 
 

 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 
 

                                                                                       اسم دورة التخرج:              1/33/8319 رقم وتارٌخ األمر الجامعً:        3894/ 3891 سنة التخرج:
 72/6/3894فً                                                                   

 الدور الذي تخرج منه المعدل الثًاسم الطالب الث ت

 األول 33س414 يُغى عثذانًذغٍ يذًذ َىسٌ  .3

 األول 83س441 اًَاٌ داصو َذًُ  .7

 األول 86س635 تؾشي يذًذ َىسوص  .1

 األول 86س423 طه يىعً يذًذ  .4

 األول 85س342 اياٌ اَىس اتشاهُى  .8

 األول 85س342 عذَاٌ دافع عهًاٌ  .6

 األول 85س458 ادالو يذًذ دغٍ  .2

 األول 85س443 ادًذ عثذانذفُع عثذانمادس   /   اسدٍَ  .9

 األول 84س681 عثذانكشَى هىَذٌ يذًذ    /  اسدٍَ  .8

 األول 81س342 َذي غاَى يذًذ  .31

 األول 84س881 جثاس َصُف جاعى  .33

 األول 84س314 عهىاٌ جًُم عهًُاٌ  .37

 األول 84س135 يذًذ ؽاكش يُصىس  .31

 األول 66س823 عثذانغتاس اتشاهُى دُظم  .34

 األول 63س143 عاتذ جىاد يتعة  .38

 األول 68س358 طه هاتف يذٍ  .36

 األول 68س614 َضال عثذانعثاط يىداٌ  .32

 األول 66س535 يؾعاٌ دغٍ َاصش  .39

 األول 66س314 يذًذ ؽهؼ دغٍُ  .38

 األول 66س423 فاطًح عهٍ جىاد  .71

 األول 65س858 فاتٍ طه يذًذ  .73

 األول 65س323 دايذ عثذانشصاق َىَظ  .77

 األول 64س344 َح لذوسٌ دًذَاد  .71

 األول 64س123 يُزس اعًاعُم اتشاهُى  .74

 األول 63س814 داتى دًىد دغٍُ  .78

 األول 63س442 يىفك يذًذ رَاب  .76

 األول 62س342 َاسًَاٌ طُة دغٍُ  .72

 األول 62س881 طاسق نطُف كشَى  .79

 

         



 

 الثروة الحٌوانٌة القسم:                                 الزراعة والغاباتالكلٌة:                   الموصل الجامعة : 
 

 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 
 

 اسم دورة التخرج:              1/33/8319 رقم وتارٌخ األمر الجامعً:        3894/ 3891 سنة التخرج:
 72/6/3894فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 األول 33س343 اَعاو يال هللا صَذاٌ       *  .3

 األول 33س886 تهُجح تىيا عكُذ  .7

 ألولا 31س332 عثذانكشَى عثاط دغٍ  .1

 األول 31س483 َظًُح ععذوٌ عثذ  .4

 األول 86س648 خانذ خضُش كاظى   .8

 األول 86س466 َجاج يذًذ دًضج        *  .6

 األول 86س324 نُهً لاعى اتشاهُى      *  .2

 األول 83س368 َىصاد جًال عثذانذًُذ  .9

 األول 83س564 عىسَح يذًىد ادًذ        *  .8

 األول 88س864 داصو واصف لاعى    /    فهغطٍُُ  .31

 األول 88س564 ايم عانى اعًاعُم       *  .33

 األول 86س564 جىتُاس عثذهللا دغٍُ  .37

 األول 85س631 صثاح خضش يذًذ ايٍُ  .31

 األول 83س864 هذَش تهُاو اَؾى  .34

 األول 83س121 لتُثح عهٍ دغٍ         *  .38

 األول 82س611 َاجٍ فشداٌ عذج  .36

 األول 82س631 ادًذ عثذانًذغٍ دايذ        *  .32

 األول 82س286 خهُم خانذ يذًذ ععُذ     /   فهغطٍُُ  .39

 األول 82س444 عالء عهًاٌ عثذانشعىل  .38

 األول 81س646 يُهم فاضم دًذٌ        *  .71

 األول 81س812 َثُم يذًذ ععُذ       *  .73

 األول 81س228 عانى يذغٍ َاعٍُ      *  .77

 األول 84س368 داسث يذًىد اعًاعُم  .71

 األول 84س886 يهذٌيٍ يذًذ   .74

 األول 84س151 اكشو َافع عثىد       *  .78

 األول 84س485 دغٍُ َاجٍ عهٍ       *  .76

 األول 66س283 يهذٌ سدُى جُاد       *  .72

 األول 63س534 عذَاٌ ادًذ َىَظ       *  .79

 األول 63س485 هُفاء عثذهللا َاجٍ      *  .78

 األول 68س515 كفاح هادٌ يهذٌ        *  .11

 األول 68س484 يذًىد َىَظؽكش   .13

 األول 66س666 يذًىد داؤد يذًذ        *  .17

 األول 65س646 عثذ انذش كاظى يظهىو  .11

 األول 65س618 يذًذ عادل جًُم  .14

 األول 65س646 َضاس ادًذ عثذ       *  .18

 األول 64س846 َجى عثذانصادة جعُفش  .16

 األول 63س242 يذًذ َذًُ رَىٌ        *  .12

 األول 63س446 عاكف عهٍ لُثش  .19

 األول 62س663 فاضم جعفش عهٍ  .18

 األول 61س146 جهُهح اتشاهُى يذًىد  .41

 األول 61س443 ونُذ عثذانكشَى عثذانشدًٍ  .43

 األول 61س444 دًضج ؽعالٌ دًذ  .47

 األول 61س444 دًُذ صاَم دغٍُ  .41

                    

 درسين زراعيينمالحظة: التسلسالت المؤشر ازاءها  بعالمة )*( اختصاص اعداد م



 
 الغابات القسم:                                 الزراعة والغاباتالكلٌة:                   الموصل الجامعة : 

 
 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 

 
 اسم دورة التخرج:              1/33/8319 رقم وتارٌخ األمر الجامعً:        3894/ 3891 :سنة التخرج

 72/6/3894فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 األول 88س326 اجًم صانخ عثذانًجُذ  .3

 األول 68س331 ذي َىعف ججىَ  .7

 األول 68س814 خىنح صانخ عثذهللا  .1

 األول 66س156 دغٍ يذًذ جاعى  .4

 األول 65س466 دَُض يذًذ تالش َجى  .8

 األول 63س466 سائذج ؽُاوج َاهٍ  .6

 األول 62س643 ادًذ عطاهللا دغٍ  .2

 األول 64س433 فُاٌ طاهش عثذ  .9

 األول 64س383 يذًذ طه َىعف  .8

 األول 56س566 ؤدصهُش عانى دا  .31

 األول 56س424 سائذ عثذااليُش َاجٍ  .33

 األول 58س564 ادًذ عشداٌ تذَىٌ  .37

 األول 56س638 كاظى يذًذ ايٍُ  .31

 األول 55س361 دغٍُ يصطفً دغٍُ  .34

 األول 55س331 اَاد عثذانضهشج سصولٍ  .38

 األول 54س288 هه َذسٍَ خانذ عًش  .36

 األول 54س244 اوط عهىاٌ يذًذ  .32

 األول 54س244  عضَضتُثان عثذهللا  .39

 



 
 التربة القسم:                                 الزراعة والغاباتالكلٌة:                   الموصل الجامعة : 

 
 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 

 
 اسم دورة التخرج:              1/33/8319 رقم وتارٌخ األمر الجامعً:        3894/ 3891 ة التخرج:سن

 72/6/3894فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 ألولا 86س524 يهُذ عثذانخانك ععُذ  .3

 األول 86س465 يذًذ عثذانذغٍ دغٍُ  .7

 األول 85س343 اتشاهُى دشجاٌ يذًذ جىاد  .1

 األول 85س456 خضُش عثاط اتشاهُى   .4

 األول 83س265 َاعٍُ اتشاهُى يذًذ      / عىداٍَ  .8

 األول 82س634 اعٍ جهُم صانخ  .6

 األول 82س363 خهُم اتشاهُى يذًىد  .2

 األول 81س613 اياٍَ َاصخ اعىد  .9

 األول 84س335 ساجٍ عهٍ يىعً  .8

 األول 84س844 َادَح دًضج خضُش  .31

 األول 84س364 ادغاٌ يذًذ خهُم  .33

 األول 66س655 دنضاس فائض ععُذ  .37

 األول 66س446 َغشي اَىس تكش  .31

 األول 63س641 عثذانذكُى فانخ عثذانشدًٍ   / اسدٍَ  .34

 األول 63س461 عادل عهٍ يذًذ  .38

 ولاأل 63س262 عانُح ادًذ دغٍُ  .36

 األول 68س343 سعذ سعاو عهٍ  .32

 األول 66س668 سعذ كاظى جاعى  .39

 األول 66س634 ونُذ خانذ يصطفً  .38

 األول 65س821 َاعٍُ عثذهللا دُذس  .71

 األول 65س655 عايش تىنص انُىكا  .73

 األول 62س821 ايٍُ عهٍ عثذانذفُع انعكىس   / اسدٍَ  .77

 األول 61س456 تؾاس سَاض يذًذ     / اسدٍَ  .71

 األول 64س836 ح ؽهاب ادًذدًذَ  .74

 األول 56س336 تى تشعح عهٍ يذًذٌ       / تىَغٍ  .78

 



 
 

 البستنة القسم:                                 الزراعة والغاباتالكلٌة:                   الموصل الجامعة : 
 

 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 
 

 اسم دورة التخرج:              1/33/8319 رقم وتارٌخ األمر الجامعً:        3894/ 3891 سنة التخرج:
 72/6/3894فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه دلالمع اسم الطالب الثالثً ت

 األول 84س525 لذوسٌ عثذانذغٍُ كاظى  .3

 األول 84س445 اتتغاو هاؽى عثاط      *  .7

 األول 81س843 يذًذ عالء انذٍَ ادًذ  .1

 األول 81س334 هانح عثذانشدًٍ عثذانمادس  .4

 األول 63س368 ونُذ يذًذ َشد              /   عىسٌ  .8

 ولاأل 65س551 يهُذ عثذانذغٍ كشَى  .6

 األول 64س346 كىكة دًىد دغٍ  .2

 األول 63س866 دًُذ سهُف صىٍَ  .9

 األول 62س662 دًذ ادًذ طه  .8

 األول 64س35 َىال هىَذٌ خهف     *  .31

 األول 64س5 نُهً هاؽى ؽهاب      *  .33

 األول 56س463 عثذانكشَى جعفش كًىٌ      *  .37

 األول 56س346 عثذانذكُى يذًىد يذًذ  .31
 

 المؤشر ازاءها  بعالمة )*( اختصاص اعداد مدرسين زراعيين  مالحظة: التسلسالت



 
 

 االقتصاد الزراعً القسم:                                 الزراعة والغاباتالكلٌة:                   الموصل الجامعة : 
 

 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 
 

 اسم دورة التخرج:              1/33/8319 رقم وتارٌخ األمر الجامعً:        3894/ 3891 سنة التخرج:
 72/6/3894فً                                                                        

 الذي تخرج منهالدور  المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 األول 31س333 عثذانعضَض َىعف تكشٌ  .3

 األول 85س468 صفُح دغٍُ عثذهللا  .7

 األول 84س444 انهاو يذًذ دًضج  .1

 األول 81س125 عادل اتشاهُى دغٍُ  .4

 األول 68س416 سائذ جعفش جىاد يطش  .8

 األول 64س125 يىاهة دًاد يصطفً  .6
 



 
 الصناعات الغذائٌة القسم:                                 الزراعة والغاباتة: الكلٌ                  الموصل الجامعة : 

 
 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 

 
 اسم دورة التخرج:              1/33/8319 رقم وتارٌخ األمر الجامعً:        3894/ 3891 سنة التخرج:

 72/6/3894فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 األول 86س336 عثذانكشَى اعًاعُم دغٍُ  .3

 األول 86س444 عالو عذَاٌ عفُف انذاج اتشاهُى      /فهغطٍُُ  .7

 األول 85س313 َضاس فشَغى تطشط  .1

 األول 84س64 اتشاهُى عًشانضٍَ عثذانشدًٍ         /   عىداٍَ  .4

 األول 84س213 عثذانشدًٍ انمشػ عثًاٌ        /         عىداٍَ  .8

 األول 81س883 فاضم عهٍ غهفص انعًاسٌ  .6

 األول 81س626 َجُة ؽهًُىٌ جالصاس  .2

 األول 84س366 ىسٌ         /    اسدٍَدغٍُ عهٍ يذًذ انعف  .9

 األول 84س463 يذًذ ادًذ دًىد  .8

 األول 66س646 دؽتٍ كايم صَُم  .31

 األول 66س846 يذًذ َىعف انصالح       /      تىَغٍ  .33

 األول 65س664 جالل عثذانفتاح عهٍ انفالح اتى عثىد    /    اسدٍَ  .37

 األول 64س846 خانذ ادًذ عهٍ  .31

 األول 64س413 فاسط انُاط دُا  .34

 األول 64س383 َضال يكطىف عذايُه  .38

 األول 63س466 طاسق عهٍ يذًذ خهُم      /     فهغطٍُُ  .36

 األول 62س833 ععُذ دغٍُ عهىاٌ  .32

 األول 62س546 وفاء عثذانكشَى خهُم  .39

 األول 61س363 يىفك يذًذ فاضم عثذانىانٍ انًىيٍُ    /  اسدٍَ  .38

 األول 61س24 نثُاٍَ دغٍُ ادًذ لاعى دَة      /     .71

 األول 56س564 طاسق عُذ ادًذ يذًذ     /  عىداٍَ  .73

 األول 55س828 انهادٌ انعُذ يذًىد لذسٌ      /   تىَغٍ  .77
 



 
 

 االرشاد الزراعً القسم:                                 الزراعة والغاباتالكلٌة:                   الموصل الجامعة : 
 

 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    باحٌةالص الدراسة: 
 

 اسم دورة التخرج:              1/33/8319 رقم وتارٌخ األمر الجامعً:        3894/ 3891 سنة التخرج:
 72/6/3894فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 األول 85س845 ععذ خهف اَصُف  .3

 األول 61س614 عهٍ دغٍُ كشَى  .7
 



 
 ٌةالمحاصٌل الحقل القسم:                                 الزراعة والغاباتالكلٌة:                   الموصل الجامعة : 

 
 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 

 
 اسم دورة التخرج:              1/33/8319 رقم وتارٌخ األمر الجامعً:        3894/ 3891 سنة التخرج:

 72/6/3894فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 األول 35س326 اعًاعُم دغٍُ عهٍ       *  .3

 األول 86س326 عثذانكشَى يذًذ جاعى يذًذ       *  .7

 األول 86س863 فاطًح غصىب يذًذ انؾُخ       *  .1

 األول 83س331 *الثال عهٍ ؽُاٍَ          .4

 األول 83س342 عثذانكشَى دغٍُ سويٍ       *  .8

 األول 83س131 سداب عثذانىهاب صانخ      *  .6

 األول 82س483 كًال اعًاعُم يشاد       *  .2

 األول 81س355 اَاد عايٍ عثذانكشَى      *  .9

 األول 84س634 يذًذ صانخ عثُذ  .8

 األول 66س483 عثذانشدُى خهف يذًىد       *  .31

 األول 66س421 اَاد راكش ادًذ  .33

 األول 63س636 جاعًُح يذًذ دغٍ  .37

 األول 63س648 فالح دغٍ عهٍ  .31

 األول 63س663 عهُىٌ ععذوٌ دهاو  .34

 األول 63س263 نطُف يال هللا اَصُف        *  .38

 األول 66س854 عهٍ يذًذ دسدوج  .36

 األول 65س355 دشتُح ؽكىس يذًذ  .32

 األول 64س331 عثذانهادٌ عثذانضهشج عثىد  .39

 األول 63س863 اًَاٌ دغٍ صادة      *  .38

 األول 63س331 َجاج عثذانعضَض يذًذ  .71

 األول 62س158 عهٍ داجى عهطاٌ  .73

 األول 61س583 َضَهح جثاس عثاط  .77

 األول 61س434 وجذاٌ َجى عثذ يغهى       *  .71

 األول 64س648 كُعُذ صكش داؤد انغهىيٍ      *  .74

 األول 64س236 خُاف يصطفً دغٍ      *  .78
 

 مالحظة: التسلسالت المؤشر ازاءها  بعالمة )*( اختصاص اعداد مدرسين زراعيين 



 
 وقاٌة النبات القسم:                                 الزراعة والغاباتالكلٌة:                   الموصل الجامعة : 

 
 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 

 
 اسم دورة التخرج:            1/33/9382رقم وتارٌخ األمر الجامعً:        3894/ 3891 سنة التخرج:

 38/31/3894فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه المعدل ب الثالثًاسم الطال ت

 انثاٍَ 68س642 يؤَذ عثذانعثاط عثذانىادذ  .3

 انثاٍَ 68س444 يعتض يذًذ صذَك اتشاهُى  .7

 انثاٍَ 66س835 عهٍ عثذانذغٍُ عثذانصادة  .1

 انثاٍَ 65س323 َظاو انطُف يذًذ  .4

 انثاٍَ 65س344 دافع عثُذ دًُذٌ  .8

 انثاٍَ 65س8 عثذانذغٍُ غافم فهفم  .6

 انثاٍَ 65س44 عشتغت يذًذ صذَك عثذانكشَى  .2

 انثاٍَ 64س235 فاضم دغٍُ دًذ انشتُعٍ  .9

 انثاٍَ 64س423 فاسط جًعح يذًذ  .8

 انثاٍَ 63س314 اَاد عثذانكشَى رَىٌ  .31

 انثاٍَ 62س435 جىاد كاظى سصولٍ  .33

 انثاٍَ 61س835 اَذٍَ َايك يذًذ ايٍُ  .37

 انثاٍَ 64س614 َعًح كاظى يهذٌ انجًُم  .31

 انثاٍَ 64س644 يش كاظى عثذانخفاجٍعا  .34

 انثاٍَ 64س381 دًُذ َضدٍَ دًى  .38

 انثاٍَ 64س135 عهٍ يهذٌ فشداٌ  .36

 انثاٍَ 64س458 عثذ طعًُح دغٍ  .32

 انثاٍَ 56س323 داصو عثذانذًضج دثُة  .39

 انثاٍَ 56س581 يشواٌ ععُذ خهُم لذاوٌ  .38

 انثاٍَ 56س542 ضُذاٌ دًُذ اعُىس  .71

 انثاٍَ 56س544 عثذانكشَى عثًاٌ يذًذ  .73

 انثاٍَ 53س644 َههح يذًذ عهٍ  .77

 انثاٍَ 58س6 ؽهُذ ععذوٌ دغٍُ  .71

 انثاٍَ 56س681 ععُذ عثذانًذغٍ يذًذ  .74

 انثاٍَ 54س235 طاسق َىس انذٍَ عثذانمادس  .78

 انثاٍَ 54س458 جاعى عهٍ خهف  .76
 



 
 االنتاج الحٌوانً القسم:                                 الزراعة والغاباتالكلٌة:                   الموصل الجامعة : 

 
 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 

 
 ج:اسم دورة التخر            1/33/9382رقم وتارٌخ األمر الجامعً:        3894/ 3891 سنة التخرج:

 38/31/3894فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 انثاٍَ 86س661 يؤَذ عهٍ اتشاهُى  .3

 انثاٍَ 84س824 اععذ صادق يضعم      *  .7

 انثاٍَ 81س343 دُذس دغٍُ عهىاٌ        *  .1

 انثاٍَ 84س343 م دغٍ عثذاعًاعُ  .4

 انثاٍَ 63س533 داخم ؽالكح خضش  .8

 انثاٍَ 66س661 عثذانكشَى يتعة يخُف  .6

 انثاٍَ 66س533 ًَُش عثذانعضَض ادًذ  .2

 انثاٍَ 66س245 َاعٍُ طه يذًذ غضال  .9

 انثاٍَ 64س224 َصش انذٍَ تىفُك خىسؽُذ  .8

 انثاٍَ 64س121 َجُة اتشاهُى اعًاعُم     *  .31

 انثاٍَ 63س161 دغٍُ دَذاس يذًذ  .33

 انثاٍَ 62س864 يذًذ ععُذ عثُذ  .37

 انثاٍَ 62س845 صالح يتٍ تىيا  .31

 انثاٍَ 61س646 عذَاٌ دًه ايٍُ      *  .34

 انثاٍَ 61س346 دًضج جُجاٌ عهُى   .38

 انثاٍَ 61س842 عهٍ يشتضً تاؽا       *  .36

 انثاٍَ 61س642 عهٍ خانذ اتشاهُى  .32

 انثاٍَ 64س583 سافع خُش ادًذ  .39

 انثاٍَ 56س333 عثذانمادس عضَض ادًذ  .38

 انثاٍَ 56س444 لاعى يذًذ طاهش  .71

 انثاٍَ 53س444 اصهش طانة يذًذ  .73

 انثاٍَ 53س533 ادًذ اتشاهُى يذًىد  .77

 

 مالحظة: التسلسالت المؤشر ازاءها  بعالمة )*( اختصاص اعداد مدرسين زراعيين



 
 الغابات القسم:                                 عة والغاباتالزراالكلٌة:                   الموصل الجامعة :  

 
 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 

 
 اسم دورة التخرج:            1/33/9382رقم وتارٌخ األمر الجامعً:        3894/ 3891 سنة التخرج:

 38/31/3894فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 انثاٍَ 66س431 كًال يذًذ ادَة  .3

 انثاٍَ 63س143 دُذس عانى دغٍ  .7

 انثاٍَ 68س446 واسد خىسؽُذ تىفُك  .1

 انثاٍَ 68س464 ًذ عثذانكشَىعالء اد  .4

 انثاٍَ 64س881 ععذ يذًذ َاعٍُ  .8

 انثاٍَ 61س636 خهُم اتشاهُى ادًذ  .6

 انثاٍَ 61س566 دغٍُ دغٍ يذغٍ  .2

 انثاٍَ 61س466 ياهش يذغٍ ؽاكش  .9

 انثاٍَ 64س534 َىال يذًذ عثذانشدًٍ  .8

 انثاٍَ 56س663 دنخاص صالح انذٍَ  .31

 انثاٍَ 53س331 عثذانكشَى يشعٍ دغٍ  .33

 انثاٍَ 53س534 خانذ عثذانًجُذ عهٍ  .37

 انثاٍَ 58س288 عثذانكاظى صادة  .31

 انثاٍَ 58س464 عًاد انذٍَ ؽُخ يىعً  .34

 انثاٍَ 56س663 دغٍُ يذًذ فتذٍ  .38

 انثاٍَ 56س244 ؽاكش دشاٌ عىَف  .36

 انثاٍَ 55س346 جعفش كاظى دغٍُ  .32

 انثاٍَ 54س834 دافع عثذانكشَى عثذهللا  .39

 انثاٍَ 54س124 فاسط عهًاٌ خضُش   .38

 



 الجامعة :  الموصل                  الكلٌة: الزراعة والغابات                                 القسم: التربة
 

 سالدراسة:  الصباحٌة                                                                                    الشهادة: بكالورٌو
 

 اسم دورة التخرج:            1/33/9382رقم وتارٌخ األمر الجامعً:        3894/ 3891سنة التخرج: 
 38/31/3894فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 انثاٍَ 68س363 تهجت َىَظ لادس  .3

 انثاٍَ 65س634 الٌ دغٍ      / فهغطٍُُعذَاٌ اسع  .7

 انثاٍَ 65س344 دًُذ عطُح دًىدٌ  .1

 انثاٍَ 63س838 ثائش عثُذ دغٍ  .4

 انثاٍَ 63س456 سدًٍ يذًذ عثىد  .8

 انثاٍَ 63س213 عمُم عثذ يغهى  .6

 انثاٍَ 62س633 َعمىب َىعف يُصىس  .2

 انثاٍَ 62س33 عهٍ دغٍُ يُذاٌ  .9

 ٍانثاَ 62س352 عايٍ يطش عثذانكشَى  .8

 انثاٍَ 62س446 دُذس كاظى جىدج  .31

 انثاٍَ 61س836 ادَة دًذوٌ يذًىد  .33

 انثاٍَ 61س682 فؤاد جثش فهُخ  .37

 انثاٍَ 61س583 ضُاء يهذٌ صانخ  .31

 انثاٍَ 61س431 يذًذ صَذاٌ عهٍ  .34

 انثاٍَ 56س634 عثاط صانخ صَاو  .38

 انثاٍَ 56س485 كشَى هاؽى ايٍُ  .36

 انثاٍَ 55س821 صالح كاظى خهُفح  .32
 



 البستنة القسم:                                 الزراعة والغاباتالكلٌة:                   الموصل لجامعة : ا
 

 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 
 

 اسم دورة التخرج:            1/33/9382رقم وتارٌخ األمر الجامعً:        3894/ 3891 سنة التخرج:
 38/31/3894فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 انثاٍَ 84س455 دغٍ تىساٌ تهاء انذٍَ ععُذ  .3

 انثاٍَ 63س314 بيذًذ فُصم خطا  .7

 انثاٍَ 68س632 خانذ يذًذ طُة ايٍُ  .1

 انثاٍَ 64س556 جاعى يذًذ دًذ  .4

 انثاٍَ 62س454 يُاف َجى عثذانضهشج  .8

 انثاٍَ 64س644 عثذانكاظى كشَى عثذهللا  .6

 انثاٍَ 64س532 كشَى طانة خؾاٌ  .2

 انثاٍَ 64س434 يهًُ سفعت ؽاكش  .9

 انثاٍَ 64س326 ادًذ عثذ صثاح  .8

 انثاٍَ 56س364 ذانذغٍ ؽُخهسائذ عث  .31

 انثاٍَ 56س653 عهٍ عثذانذغٍُ دًذ دًىدٌ  .33

 انثاٍَ 56س624 عثذانغتاس خهف دًذ  .37

 انثاٍَ 56س531 تاعى يذًذ عهٍ صانخ  .31

 انثاٍَ 56س463 دغٍُ ادًذ دغٍُ  .34

 انثاٍَ 56س455 عثذانغفىس دايذ ؽهاب  .38

 انثاٍَ 56س445 خانذ عثذ دًادٌ  .36

 انثاٍَ 53س326 ستاح اتشاهُى تُُاٌ  .32

 انثاٍَ 53س165 يؤَذ عثذانخانك عهٍ  .39

 انثاٍَ 56س314 َذي داؤد دغٍ        *  .38

 انثاٍَ 56س354 عًُشج يذًذ صانخ  .71

 انثاٍَ 56س451 خُشٌ خضش عثذال  .73

 انثاٍَ 56س454 صهُش انُاط يشاد  .77

 انثاٍَ 56س436 َثُم وجُه يهذٌ  .71

 انثاٍَ 55س531 عثذانكشَى دغٍُ عهىاٌ  .74

 انثاٍَ 54س633 ىسٌ ؽُاوج           *عثاط َ  .78

 انثاٍَ 53س434 دغاو انذٍَ َىَظ َجى  .76

 

 مالحظة: التسلسالت المؤشر ازاءها  بعالمة )*( اختصاص اعداد مدرسين زراعيين



 
 الزراعً االقتصاد القسم:                                 الزراعة والغاباتالكلٌة:                   الموصل الجامعة :  

 
 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 

 
 اسم دورة التخرج:            1/33/9382رقم وتارٌخ األمر الجامعً:        3894/ 3891 سنة التخرج:

 38/31/3894فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 انثاٍَ 86س863 عثذانجثاس دغٍ عهٍ  .3

 انثاٍَ 84س152 عثذانكشَى عثذانعضَض طاهش  .7

 انثاٍَ 66س25 عايش عثذانًذغٍ كاظى  .1

 انثاٍَ 66س433 اتشاهُى دغٍُ تكش  .4

 انثاٍَ 64س863 يذًىديجُذ ؽكش   .8

 انثاٍَ 64س111 هاؽى دغٍُ دغاٌ  .6

 انثاٍَ 63س616 عثذانكشَى عهٍ  .2

 انثاٍَ 53س634 ععذ عذاٌ دغٍُ  .9

 انثاٍَ 54س666 عهٍ دثُة ؽهُذ  .8

 



 
 

 ذائٌة الصناعات الغالقسم:                                 الزراعة والغاباتالكلٌة:                   الموصل الجامعة : 
 

 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 
 

 اسم دورة التخرج:            1/33/9382رقم وتارٌخ األمر الجامعً:        3894/ 3891 سنة التخرج:
 38/31/3894فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 انثاٍَ 58س633 اساو عًش كشَى  .3
 



 
 

 االرشاد الزراعً القسم:                                 الزراعة والغاباتالكلٌة:                   الموصل الجامعة : 
 

 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة سة: الدرا
 

 اسم دورة التخرج:            1/33/9382رقم وتارٌخ األمر الجامعً:        3894/ 3891 سنة التخرج:
 38/31/3894فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 انثاٍَ 66س444 عثذانغتاس جثاس ادًذ  .3

 انثاٍَ 66س313 ععذ َاجٍ عهٍ  .7

 انثاٍَ 65س564 يهذٌ جاعى يذًذ  .1

 انثاٍَ 64س666 يىعً عثذانهادٌ يىعً  .4

 انثاٍَ 64س246 يهذٌ صانخ دغٍُ   .8

 انثاٍَ 64س183 ذ عثًاٌ عًشخان  .6

 انثاٍَ 61س442 عهٍ عثذانذغٍُ اتى دًذ          *  .2

 

 مالحظة: التسلسالت المؤشر ازاءها  بعالمة )*( اختصاص اعداد مدرسين زراعيين 



 
 ٌل الحقلٌة المحاصالقسم:                                 الزراعة والغاباتالكلٌة:                   الموصل الجامعة : 

 
 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 

 
 اسم دورة التخرج:            1/33/9382رقم وتارٌخ األمر الجامعً:        3894/ 3891 سنة التخرج:

 38/31/3894فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 انثاٍَ 85س334 َجاح يهذٌ جاتش     *  .3

 انثاٍَ 84س266 ععُذ جاعى يذًذ      *  .7

 انثاٍَ 84س68 يهذٌ عثذ عثاط  .1

 انثاٍَ 66س383 عثذانضهشج عثاط  .4

 انثاٍَ 66س613 دهادٌ يهُه يذًى  .8

 انثاٍَ 65س226 َهش انذٍَ عىال سعىل  .6

 انثاٍَ 64س648 هاٍَ تطشط دُا  .2

 انثاٍَ 63س636 ععُذ يىعً عهًُاٌ  .9

 انثاٍَ 62س648 يذًذ يذغٍ دًُذ   .8

 انثاٍَ 62س34 عثذانعضَض َىَظ عثذانعضَض  .31

 انثاٍَ 62س34 ؽىلٍ ؽكش عهٍ انذوسٌ  .33

 انثاٍَ 62س653 لاعى سدُى عاؽىس  .37

 انثاٍَ 61س646 عايش خُا تىيا  .31

 انثاٍَ 61س363 اَىب َاعٍُ صانخ       *  .34

 انثاٍَ 64س548 عاسف ادًذ داؤد  .38

 انثاٍَ 64س346 عثذانغالو يذٍ عهٍ  .36

 انثاٍَ 64س253 عادل ؽاكش َعًاٌ  .32

 انثاٍَ 56س23 عثذانمادس يذًىد يذًذ      *  .39

 انثاٍَ 56س463 يُُش خضُش عثاط      *  .38

 انثاٍَ 53س63 ى عثذعايش يغه  .71

 انثاٍَ 53س883 خانذ داجى عهطاٌ  .73

 انثاٍَ 58س346 دغٍ عثذانهادٌ ععذوٌ  .77

 انثاٍَ 58س463 ععذٌ يخهف دغٍُ       *  .71

 انثاٍَ 56س466 عثاط َادس لادس      *  .74

 انثاٍَ 54س555 ععُذ صانخ يهذٌ         .78

 

 عداد مدرسين زراعيين مالحظة: التسلسالت المؤشر ازاءها  بعالمة )*( اختصاص ا



 



 
 وقاٌة النبات القسم:                                 الزراعة والغاباتالكلٌة:                   الموصل لجامعة : ا

 
 سٌوبكالور الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 

 
 اسم دورة التخرج:              1/33/1111  رقم وتارٌخ األمر الجامعً:        3898/ 3894 سنة التخرج:

 1/2/3898فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 األول 35س344 ٌَىعف دخُم ساؽذ انؾًش 3

 األول 31س334 ؽزي عانى عثذهللا     * 7

 األول 86س352 عثذول يصطفً دًه سػ    * 1

 األول 86س652 َعُى دثُة عثىد 4

 األول 86س482 فالح يهذٌ صانخ انؾًشٌ 8

 األول 88س333 يذًذ سؽُذ عثذهللا 6

 األول 88س344 سدُى عثاط تذاٌ 2

 األول 86س538 نىنى عثذهللا رَىٌ      * 9

 األول 85س443 ساتة عثذ جثاس 8

 األول 83س366 سَاض صانخ هادٌ 31

 األول 83س263 فاطًح عهٍ عًشاٌ      * 33

 األول 82س335 َثُم يذًذ جًُم  37

 األول 82س186 ؽههح ادًذ يذًذ    * 31

 األول 81س861 َادَح عثذانغفىس يشاد      * 34

 األول 84س432 *  اَتصاس خهُم اتشاهُى    38

 األول 84س263 ياجذج هادٌ يهذٌ      * 36

 األول 63س236 عهًاٌ دُتاو عثذانذغٍُ  32

 األول 63س233 اصهاس دًضج يهذٌ         * 39

 األول 68س334 اًَاٌ عثذانشصاق كشَى سيضاٌ 38

 األول 68س643 فاضم جًعح عثاط 71

 األول 63س334 َىال َاصخ ادًذ انتكشَتٍ 73

 األول 64س853 يذًذ عهطاٌ تٍ ادًذ عهىٌ     / عىسٌ 77

 

 مالحظة: التسلسالت المؤشر ازاءها  بعالمة )*( اختصاص اعداد مدرسين زراعيين        



 
 المحاصٌل الحقلٌة القسم:                                 الزراعة والغاباتالكلٌة:                   الموصل الجامعة : 

 
 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة دراسة: ال
 

 اسم دورة التخرج:              1/33/1111  رقم وتارٌخ األمر الجامعً:        3898/ 3894 سنة التخرج:
 1/2/3898فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 األول 26ر476 سعدهللا محمد جمال حسٌن 3

 األول 27ر919 نجٌبة حنو ججو 7

 األول 23ر199 كرٌم حسن فرج 1

 األول 21ر617 جافا مادو عبدهللا        / مورٌتانً 4

 األول 21ر119 براهٌم الربٌعًبشرى فاضل ا 8

 األول 21ر771 حنان داؤد سلٌم 6

 األول 68ر218 هوٌدا حمد حسن 2

 األول 68ر488 سٌروان طه صالح 9

 األول 64ر888 منهل احمد شاكر 8

 األول 64ر284 مامادو المٌن دٌاو      /  سنغالً 31

 األول 61ر919 ذكرى هاشم حمٌد 33

 األول 61ر128 * ولٌد غانم مجٌد      37

 

 مالحظة: التسلسالت المؤشر ازاءها  بعالمة )*( اختصاص اعداد مدرسين زراعيين        



 

 

 الغابات القسم:                                 الزراعة والغاباتالكلٌة:                   الموصل الجامعة : 
 

 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 
 

 اسم دورة التخرج:              1/33/1111  رقم وتارٌخ األمر الجامعً:        3898/ 3894 سنة التخرج:
 1/2/3898فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 األول 94ر161 تٌسٌر مزعل شباطات       / اردنً 3

 األول 91ر481 مسند عبدالجلٌل شهوان        / اردنً 7

 األول 29ر671 احمد شفٌق ٌحٌى 1

 األول 22ر313 محمد ٌونس سلٌم العالف 4

 األول 22ر199 طارق شرٌف عبدالرحمن 8

 األول 26ر318 حمد صادق موسى     /  اردنًا 6

 األول 26ر376 مٌسر ٌحٌى قاسم 2

 األول 28ر949 سلٌمان عبٌد هارون المعاٌطة   /  اردنً 9

 األول 28ر493 هونه ر كمال طٌب 8

 األول 24ر162 فٌصل سلمان غرٌج 31

 األول 23ر741 محمد سعود كاظم السلطانً 33

 األول 21ر816 ًعامر سالم حسن الٌوزبك 37

 األول 21ر391 ابراهٌم عبدالرحمن العباشق    / اردنً 31

 األول 69ر313 سامً ابراهٌم مصطفى 34

 األول 69ر313 بان مصطفى صالح 38

 األول 62ر162 فٌاض عبدالغفار عبد 36

 األول 62ر783 حمد طعمة السالم الفقهاء    /  اردنً 32

 ولاأل 66ر868 فاطمة علً حسٌن  39

 األول 68ر187 نادٌة حسن حامد 38

 



 

 التربة القسم:                                 الزراعة والغاباتالكلٌة:                   الموصل الجامعة : 
 

 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 
 

 اسم دورة التخرج:              1/33/1111  رقم وتارٌخ األمر الجامعً:        3898/ 3894 سنة التخرج:
 1/2/3898فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 األول 29ر224 هللافالح علً خٌر  3

 األول 28ر789 لبٌب عودة ابراهٌم مدانات     / اردنً 7

 األول 27ر322 محمد توفٌق بهاء        /  لبنانً 1

 األول 23ر8 محمود خالد سلٌمان مبارك الجمعانً    /   اردنً 4

 األول 23ر132 فارس محمد سهٌل 8

 األول 68ر483 نضٌر ذنون محمد امٌن 6

 األول 62ر648 براهٌم جبارمحمد ا 2

 األول 62ر678 امال محمد جابر الفلوجً        * 9

 األول 62ر132 نضال فرحان سلطان        * 8

 األول 62ر348 اٌاد طارق سعٌد       / فلسطٌنً 31

 األول 64ر333 ازاد عالء الدٌن نوري       * 33

 األول 61ر823 نضال رحٌم مهدي حسون      * 37

 األول 61ر8 هانً ماجد احمد محمد الحمود       /  اردنً 31

 األول 61ر348 عازم حازم داؤد 34

 األول 67ر891 ابراهٌم سواري      / سنغالً 38

 األول 67ر177 خلٌل ٌاسو عبداللطٌف      /   فلسطٌنً 36

 األول 63ر838 جاسم محمد عطٌة 32

 األول 61ر982 وداد عبدالصمد احمد          * 39

 

مالحظة: التسلسالت المؤشر ازاءها  بعالمة )*( اختصاص اعداد مدرسين زراعيين 



 
 االقتصاد الزراعً القسم:                                 الزراعة والغاباتالكلٌة:                   الموصل الجامعة : 

 
 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 

 
 اسم دورة التخرج:              1/33/1111  رقم وتارٌخ األمر الجامعً:        3898/ 3894 سنة التخرج:

 1/2/3898فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه المعدل الب الثالثًاسم الط ت

 األول 96ر111 ماٌح شبٌب هدهود 3

 األول 98ر141 زوٌد فتحً عبد         * 7

 األول 94ر487 ابراهٌم سلطان عبدالرحمن 1

 األول 97ر371 ٌاد عباس عبداللطٌفا 4

 األول 91ر711 منهل سموئٌل نعوم 8

 ولاأل 26ر467 سناء اٌلٌا نعمان      * 6

 األول 26ر187 اٌمان ٌونس محمود 2

 األول 24ر168 محمد علً حمدي السالم 9

 األول 27ر246 اشرف صالح الدٌن محمد     *   /  سودانً 8

 األول 69ر888 مصطفى معٌن جابر        * 31

 األول 62ر281 خالد عبٌد حمزة 33

 األول 64ر633 سحر حبٌب محمد        * 37

 األول 64ر881 كاظم  محًعلً عبدال 31

 

مالحظة: التسلسالت المؤشر ازاءها  بعالمة )*( اختصاص اعداد مدرسين زراعيين 



 
 الصناعات الغذائٌة القسم:                                 الزراعة والغاباتالكلٌة:                   الموصل الجامعة : 

 
 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 

 
 اسم دورة التخرج:              1/33/1111  رقم وتارٌخ األمر الجامعً:        3898/ 3894 سنة التخرج:

 1/2/3898فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 األول 91ر183 عبدالسالم احمد دٌب شحاذة    / لبنانً 3

 األول 91ر898 عبدالعزٌز بشٌر الشٌخ     /  سودانً 7

 األول 28ر941 حلٌمة صالح مهدي 1

 األول 29ر666 علً صالح مزٌد احمد     / ٌمنً 4

 األول 26ر688 /  سودانً     عفت صالح حجار    8

 األول 24ر182 نجم الدٌن محمد صالح االصبحً     / ٌمنً 6

 األول 21ر619 نزٌهة رشٌد مجٌد 2

 األول 27ر313 عبدالناصر عبدالعزٌز سعٌد العزاوي 9

 األول 23ر988 ابراهٌم محمد ٌوسف االحمد       / اردنً 8

 األول 23ر687 احسان علً جاسم كرٌدي 31

 األول 21ر868 سعد محسن داخل 33

 األول 68ر988 نهى عبدالرضا سعد 37

 األول 68ر713 عبدالرحمن سعٌد محمد القماعً    / ٌمنً 31

 األول 62ر183 حسٌن محمد ابراهٌم بركات     / اردنً 34

 األول 68ر886 ربحً حسن احمد ابراهٌم       / اردنً 38

 ولاأل 68ر994 صبحً خضٌر محمد 36

 األول 64ر872 مٌشٌل بطرس سلٌم جمعٌان 32

 األول 64ر338 جالل حسن عمر 39

 األول 67ر218 الناصر بن محمد البعٌلً         / تونسً 38

 األول 67ر968 فاضل محمد الفاضل     /  اردنً 71

 األول 67ر23 محمد ابراهٌم دحنً      /  لبنانً 73

 األول 89ر487 /  لبنانً  اٌمن عبدالرحمن عبدالهادي    77

 



 
 االرشاد الزراعً القسم:                                 الزراعة والغاباتالكلٌة:                   الموصل الجامعة : 

 
 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 

 
 اسم دورة التخرج:              1/33/1111  رقم وتارٌخ األمر الجامعً:        3898/ 3894 سنة التخرج:

 1/2/3898فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 األول 91ر167 باسم حلٌم كشاش 3

 األول 26ر928 محمود محمد علً عبدالعزٌز 7

 األول 26ر811 ٌوسف نجم عبدهللا 1

 األول 21ر418 وسام مانوئٌل بهنام       * 4

 األول 21ر113 محمد سلٌمان حمد الجبوري 8

 األول 27ر929 الهام شاكر محمود     * 6

 األول 27ر481 رضٌة قاسم عباس 2

 األول 23ر416 داالمٌررجاء حسٌن عب 9

 األول 23ر113 علً عبود مراد 8

 األول 68ر911 علً وادي اسماعٌل      * 31

 األول 68ر469 محمد عمر شرٌف 33

 األول 69ر686 بشرى محمد علً شرٌف       * 37

 األول 69ر378 عطا هللا احمد جعفر 31

 األول 62ر937 ٌوسف مصطفى مرتضى 34

 األول 62ر678 علً صابر قاسم 38

 األول 66ر292 فٌفٌان متً ابراهٌم      * 36

 األول 66ر272 شاهٌن عبدالكرٌم رسول      * 32

 األول 68ر816 حمودحمٌد حمزة  39

 األول 68ر293 بكر صدٌق محمود مال سلٌمان 38

 األول 68ر768 اٌثار عبدالعزٌز مجٌد 71

 األول 63ر199 حامد بدر عكلة 73

 األول 61ر484 ود اسماعٌل     *صباح محم 77

 االول 61ر187 صالح ولً علً 71

 

مالحظة: التسلسالت المؤشر ازاءها  بعالمة )*( اختصاص اعداد مدرسين زراعيين 



 
 الثروة الحٌوانٌة القسم:                                 الزراعة والغاباتالكلٌة:                   الموصل الجامعة : 

 
 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة راسة: الد
 

 اسم دورة التخرج:              1/33/1111  رقم وتارٌخ األمر الجامعً:        3898/ 3894 سنة التخرج:
 1/2/3898فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 األول 28ر182 مزهر كاظم كعٌبر 3

 األول 22ر821 ماهر نادر سلٌمان 7

 األول 28ر971 احالم جمٌل جواد 1

 األول 24ر987 كمال نعمان سٌف الدٌن 4

 األول 27ر119 رحٌم جبر محٌبس 8

 األول 27ر771 عبدالغنً قاسم عبده        / ٌمنً 6

 األول 23ر218 خالد محً الدٌن الحشٌمً       /  لبنانً 2

 األول 23ر683 سالمٌن فرج باشحري       /  ٌمنً 9

 األول 23ر834 مازن نعمان سعدالدٌن النعٌمً 8

 األول 21ر898 عروبة اكرم عبدالغفور 31

 األول 68ر617 فىجمال عبدالفتاح مصط 33

 األول 62ر421 علً محمد هجانه     / سودانً 37

 األول 62ر119 اسعد فؤاد الحاج اسعد الشاوٌش       / اردنً 31

 األول 66ر171 عبدالهادي عمر قوجه القصاب 34

 األول 66ر326 عباس عبد ٌاسٌن 38

 األول 68ر843 مومار دٌاة          / سنغالً 36

 األول 68ر317 جررسم عبد خن 32

 األول 61ر642 عمار فائز محمد         / اردنً 39

 األول 61ر317 هاشم عبدالكرٌم حطاب       / سوري 38

 األول 67ر498 قاسم محمد سالم الراشدي 71

 األول 67ر144 كامران مصطفى سعٌد 73

 األول 63ر962 عبدالناصر عبدالكرٌم عبدالحمٌد 77

 االول 63ر218 سوزان سامً جمٌل 71

 األول 63ر764 وهب مازن هاشم عبدهللا 74

 االول 61ر119 سمٌر بطرس السو 78

 األول 61ر171 رائد عبدالغفور علوان 76

 



 
 

 البستنة القسم:                                 الزراعة والغاباتالكلٌة:                   الموصل الجامعة : 
 

 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 
 

 اسم دورة التخرج:              1/33/1111  رقم وتارٌخ األمر الجامعً:        3898/ 3894 سنة التخرج:
 1/2/3898فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 األول 91ر111 عمار زكً امٌن قصاب 3

 األول 29ر444 ابراهٌم مرضً راضً 7

 األول 22ر687 جمٌلة عباس حسٌن 1

 األول 28ر633 مٌسون ابراهٌم سلمان 4

 األول 28ر417 عمر عبدالرحمن محمد علً     /  اردنً 8

 األول 21ر163 سهٌلة هاشم محمد 6

 األول 21ر118 عثمان علً عبدالقادر حسن     /  اردنً 2

 األول 21ر222 ثانٌة ابراهٌم عبدالوهاب 9

 األول 21ر131 غٌداء محمد عالوي 8

 األول 69ر223 محمد علً عبدهللا 31

 األول 66ر111 وداد صالح عبد الجنابً 33

 األول 61ر182 طرعبدالحسٌن عبد م 37

 األول 63ر687 هٌثم ٌاور مولود 31

 





          
 وقاٌة النبات القسم:                                 الزراعة والغاباتالكلٌة:                   الموصل الجامعة :  

 
 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 

 
 اسم دورة التخرج:             1/33/2182رقم وتارٌخ األمر الجامعً:        3898/ 3894 سنة التخرج:

 3/31/3898فً                                                                        

 الذي تخرج منهالدور  المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 الثانً 27ر812 صالح مصطفى ٌونس 3

 الثانً 21ر696 خالد ابراهٌم  حمٌد 7

 الثانً 69ر617 عزالدٌن حسٌن علً 1

 الثانً 62ر823 عامر محمود مصطفى 4

 الثانً 62ر988 حسٌن علً حسون 8

 الثانً 62ر189 سلٌم عبد عون حسام 6

 الثانً 66ر226 علً مجبل حمد 2

 الثانً 68ر676 افع ٌونسهٌثم ن 9

 الثانً 68ر134 فاضل علوان جواد 8

 الثانً 64ر126 شاكر عبداللطٌف بدران 31

 الثانً 64ر798 كرٌم محمد مطرود 33

 الثانً 64ر746 مشرق عبدالرزاق مهدي 37

 الثانً 64ر338 ثائر طه حسٌن 31

 الثانً 61ر218 حسن علً عزٌز 34

 الثانً 67ر471 قاسم كرٌم سلطان 38

 الثانً 67ر126 فضاء موسى محمد 36

 الثانً 67ر779 مامون دفع هللا عبدالرزاق 32

 الثانً 63ر321 حسن حسٌن محمد 39

 



 
 المحاصٌل الحقلٌة القسم:                                 الزراعة والغاباتالكلٌة:                   الموصل الجامعة : 

 
 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 

 
 اسم دورة التخرج:             1/33/2182رقم وتارٌخ األمر الجامعً:        3898/ 3894 سنة التخرج:

 3/31/3898فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 الثانً 69ر134 علً محسن عرنوص 3

 الثانً 66ر98 هانً عمر محً 7

 الثانً 68ر292 نائل نجم عبدهللا 1

 الثانً 68ر332 سٌروان حاتم سعٌد 4

 الثانً 61ر888 عبد جرٌح كهٌمً 8

 الثانً 67ر168 شوان رحمن قادر 6

 الثانً 67ر197 راجً سامً مطر 2

 الثانً 67ر162 انٌس محسن كاظم 9

 الثانً 63ر821 كرٌم هادي حسٌن 8

 الثانً 63ر494 زهٌر عبدالرحمن عبدهللا 31

 الثانً 63ر326 مصطفى بابٌر 33

 الثانً 88ر867 عبدالمالك مزعل علً 37

 الثانً 89ر642 اٌاد محمود احمد 31

 الثانً 89ر887 رشد علًحاتم م 34

 الثانً 89ر111 ازاد صابر حسٌن 38

 الثانً 82ر69 محمد شالل جبٌر الهاشمً 36

 الثانً 86ر119 عباس حمزة محمد 32

 الثانً 84ر834 موحان جواد كاظم 39

 



 
 الغابات القسم:                                 الزراعة والغاباتالكلٌة:                   الموصل الجامعة : 

 
 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 

 
 اسم دورة التخرج:             1/33/2182رقم وتارٌخ األمر الجامعً:        3898/ 3894 سنة التخرج:

 3/31/3898فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 الثانً 23ر729 جبار اسود سلٌمان 3

 الثانً 68ر921 احمد عمر محً 7

 الثانً 68ر868 خالدة  شحاذة عبدهللا الراوي 1

 الثانً 66ر892 فٌفٌان اشور اسحق 4

 الثانً 66ر219 عثمان محمد عبدهللا      /  سودانً 8

 الثانً 66ر184 عرفان احمد محمد 6

 الثانً 66ر199 محمد ادٌب ابراهٌم 2

 الثانً 66ر181 ادرٌس نوري ادرٌس 9

 الثانً 67ر741 عبدالغنً قادر محمد 8

 الثانً 63ر897 حازم ٌاسٌن خضٌر 31

 الثانً 61ر818 عامر اسماعٌل توفٌق 33

 الثانً 61ر227 صباح مهدي حسٌن 37

 الثانً 61ر219 حازم خزعل هاشم 31

 الثانً 61ر897 عمر خلٌل عبد الجبوري 34

 الثانً 88ر867 صالح الدٌن مصطفى عبدالرحمن 38

 الثانً 89ر819 علً حسن ارمان القٌسً 36

 الثانً 89ر481 ناظم ٌاسٌن سلٌمان 32

 نًالثا 82ر162 جمعة محمد عباس 39

 الثانً 86ر949 نفل عبدالمجٌد كورى 38

 الثانً 86ر273 محمد حمود حسٌن         * 71

 الثانً 86ر493 محمد شرٌف علً عبدي 73

 الثانً 88ر848 ازهار مهدي عبدالصاحب 77

 الثانً 88ر187 محمود فٌاض عفج 71

 

 ن زراعيين مالحظة: التسلسالت المؤشر ازاءها  بعالمة )*( اختصاص اعداد مدرسي



 
 التربة القسم:                                 الزراعة والغاباتالكلٌة:                   الموصل الجامعة : 

 
 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 

 
 اسم دورة التخرج:             1/33/2182رقم وتارٌخ األمر الجامعً:        3898/ 3894 سنة التخرج:

 3/31/3898فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 الثانً 68ر992 عبدالمجٌد عوٌد احمد 3

 الثانً 69ر836 د صالح احمدمحمو 7

 الثانً 62ر818 ولٌد اسماعٌل ابراهٌم 1

 الثانً 66ر437 موفق بهجت صالح 4

 الثانً 64ر777 حسٌن ابراهٌم محمد 8

 الثانً 61ر781 راسم حمٌد حسن  6

 الثانً 61ر138 دٌار محً الدٌن محمد 2

 الثانً 67ر78 محمد علً محمود 9

 ثانًال 63ر11 باسل محمد حسن 8

 الثانً 63ر381 غٌداء سالم عزٌز 31

 الثانً 63ر378 اسعد حمودي الجدوع        /  سوري 33

 الثانً 61ر681 اسالم سعٌد صالح 37

 الثانً 88ر663 قصً محمد عبدهللا 31

 الثانً 89ر798 لٌلى توفٌق محمود 34

 الثانً 89ر789 رحٌم ٌاس احمد الزبٌدي 38

 الثانً 82ر869 دزوار اسعد خالد 36

 الثانً 82ر483 معجل غربً جاسم 32

 الثانً 86ر811 باسل محمد عبدهللا 39

 الثانً 86ر921 فاضل محمد جواد 38

 



 
 االقتصاد الزراعً القسم:                                 الزراعة والغاباتالكلٌة:                   الموصل الجامعة : 

 
 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 

 
 اسم دورة التخرج:             1/33/2182رقم وتارٌخ األمر الجامعً:        3898/ 3894 سنة التخرج:

 3/31/3898فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 الثانً 28ر626 ضٌاء عبد زٌد عطٌة 3

 الثانً 24ر371 سالم محٌسن حمدان الالمً 7

 الثانً 21ر911 صالح الدٌن حسن عبدالقادر 1

 الثانً 21ر911 محمد ورور كاظم 4

 الثانً 68ر141 عٌدان كرٌم هندي 8

 الثانً 68ر771 ازهار محمد سعٌد 6

 الثانً 69ر963 هٌثم ابراهٌم العبٌدي 2

 الثانً 69ر213 خالد محمود سلطان 9

 الثانً 67ر676 كرٌم اسماعٌل حمود 8

 الثانً 67ر812 محمد عذاب ثجٌل 31

 الثانً 67ر314 فالح حسن محمود 33

 الثانً 63ر711 ٌل اسطفانوسئاثٌر كور 37

 الثانً 63ر314 ٌوخنا هانً ٌوسف 31

 الثانً 61ر417 احالم رؤوف محمد 34

 الثانً 88ر938 زٌان علً فٌض هللا 38

 الثانً 82ر711 حسن صالح عبدالرحٌم 36

 الثانً 84ر168 فاضل محمد حسون 32

 الثانً 81ر911 جعفر محمد حسن جاسم 39

 



 
 الصناعات الغذائٌة القسم:                                 غاباتالزراعة والالكلٌة:                   الموصل الجامعة : 

 
 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 

 
 اسم دورة التخرج:             1/33/2182رقم وتارٌخ األمر الجامعً:        3898/ 3894 سنة التخرج:

 3/31/3898فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 الثانً 66ر968 عبدالحسن كرٌم دٌوان 3

 الثانً 61ر761 شاكر حسن سعٌد 7

 الثانً 67ر311 مازن علً حسٌن 1

 الثانً 63ر666 عدنان ابراهٌم محمد 4

 الثانً 63ر812 ندى مخلف عزٌز 8

 الثانً 63ر139 محمد حمزة حسٌن 6

 الثانً 63ر182 عمار عبدالرزاق مكً 2

 الثانً 61ر313 سعٌد نادر عبٌد الخفاجً 9

 الثانً 88ر687 عبدالحمٌد عارفسوزان  8

 الثانً 88ر171 قاسم علً ابراهٌم 31

 الثانً 88ر338 ٌاب حسنحسن ذ 33

 الثانً 89ر847 ساجد عبد علً حسٌن 37

 الثانً 89ر311 محسن حاجً خلٌل 31

 الثانً 86ر933 محمد ٌونس فتاح 34

 الثانً 84ر968 فوزٌة مال فتاح  38

 



 
 االرشاد الزراعً قسم:ال                                 الزراعة والغاباتالكلٌة:                   الموصل الجامعة : 

 
 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 

 
 اسم دورة التخرج:             1/33/2182رقم وتارٌخ األمر الجامعً:        3898/ 3894 سنة التخرج:

 3/31/3898فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 الثانً 21ر28 ولٌد غثوان فٌاض 3

 الثانً 21ر386 حٌدر عٌسى محمد الحمدانً 7

 الثانً 21ر392 محمد رضا سبع 1

 الثانً 68ر911 ٌوسف جابر عبدالحسن 4

 الثانً 68ر378 محمد سلمان احمد 8

 الثانً 66ر874 عبدالرحمن مفتاح 6

 الثانً 66ر28 مهدي عاكول عبد 2

 الثانً 66ر148 اسماعٌل ناوخاص عباس 9

 الثانً 68ر416 زكً هرمز كورئٌل 8

 الثانً 64ر227 شهاب احمد حسٌن 31

 الثانً 64ر469 عبدالمنعم سالم ناصر 33

 الثانً 61ر928 هٌمابراهٌم خلٌل ابرا 37

 الثانً 67ر768 محمد علً احمد حمو 31

 الثانً 67ر392 نجم الدٌن عبدهللا احمد 34

 الثانً 63ر128 هادي عزت احمد 38

 الثانً 61ر616 غنٌة جبور خضر 36

 الثانً 61ر838 كاوة محمد رشٌد 32

 الثانً 61ر786 اسماعٌل سعدي عبدهللا 39

 الثانً 88ر167 نجاة صابر سعٌد 38

 الثانً 86ر292 رعد ٌوسف شفرام 71

 



 
 الثروة الحٌوانٌة القسم:                                 الزراعة والغاباتالكلٌة:                   الموصل الجامعة : 

 
 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 

 
 اسم دورة التخرج:             1/33/2182رقم وتارٌخ األمر الجامعً:        3898/ 3894 سنة التخرج:

 3/31/3898فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 الثانً 24ر171 رائد حقً زٌنل 3

 الثانً 23ر124 عدنان قنبر خضر 7

 الثانً 68ر142 طه رستم عبدهللا 1

 الثانً 68ر342 خٌري عباس حسٌن 4

 الثانً 63ر962 نصٌر حٌدر كاظم 8

 الثانً 69ر326 بشار عٌسى هاشم 6

 الثانً 62ر144 جاسم محمد علً عباس 2

 الثانً 66ر899 عباس جواد حسن 9

 الثانً 66ر417 رضوان ابراهٌم سٌفً 8

 الثانً 66ر171 لٌث عز الدٌن اٌوب 31

 الثانً 66ر326 كامران عبدالجلٌل عباس 33

 الثانً 68ر626 طه عبد مرزوك الجنابً 37

 الثانً 64ر919 سالم محمد مضعن الدلٌمً 31

 الثانً 64ر617 حسٌن جاسم عبٌد 34

 نًالثا 61ر134 حازم متً ٌعقوب 38

 الثانً 67ر918 عزالدٌن حمٌد مجٌد 36

 الثانً 67ر497 عقٌل علً حسٌن 32

 الثانً 67ر182 نجاح دنحا فلو 39

 الثانً 67ر119 حمٌد مجٌد رضٌوي 38

 الثانً 63ر821 علً توفٌق عزٌز 71

 الثانً 63ر121 صالح عبدهللا وهٌب 73

 الثانً 88ر878 جواد كاظم صاحب 77

 الثانً 89ر171 ركرٌم ناٌف ناص 71

 



 
 البستنة القسم:                                 الزراعة والغاباتالكلٌة:                   الموصل الجامعة : 

 
 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 

 
 اسم دورة التخرج:             1/33/2182رقم وتارٌخ األمر الجامعً:        3898/ 3894 تخرج:سنة ال

 3/31/3898فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 الثانً 68ر378 داؤدجمال خلٌل  3

 الثانً 69ر219 عن عبداالحد ابراهٌمم 7

 الثانً 62ر911 ضٌاء هاشم علً 1

 الثانً 62ر444 غشان عباس 4

 الثانً 68ر222 تورهان طلعت عبدالحكٌم 8

 الثانً 64ر111 سامٌة حنا بٌا 6

 الثانً 61ر684 غسان رزوق نعوم 2

 الثانً 61ر882 احمد كاظم حسٌن 9

 الثانً 67ر277 هٌثم ربٌع عبدالعزٌز 8

 الثانً 63ر142 غانم محمود ناصر 31

 الثانً 61ر924 زهٌر حسٌن حنش 33

 الثانً 61ر481 احمد عبدالحسٌن كرٌم 37

 الثانً 61ر168 نضال مصطفى عبدهللا 31

 الثانً 88ر811 عبدالرضا مكً حسن الخفاجً 34

 الثانً 88ر319 محمود شعٌب جعفر 38

 الثانً 89ر761 امٌرة عبداللطٌف عثمان 36

 الثانً 82ر911 جاسم ابراهٌم علً 32

 الثانً 81ر436 نضال اسماعٌل ابراهٌم 39

 





 
 البستنة القسم:                                 الزراعة والغاباتالكلٌة:                   الموصل الجامعة : 

 
 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 

 
 اسم دورة التخرج:              1/33/4239  رقم وتارٌخ األمر الجامعً:        3896/ 3898 سنة التخرج:

 77/6/3896فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه المعدل الثالثً اسم الطالب ت

 األول 93ر668 نبٌه جمال عبد الكرٌم          /  اردنً 3

 األول 28ر866 صباح خضر جادر      * 7

 األول 21ر698 رافدة ٌعرب اٌوب        * 1

 األول 23ر648 نبٌلة توما انطون        * 4

 األول 23ر737 صالح علً فقً       * 8

 األول 21ر928 خالد عمر لمٌاء 6

 األول 21ر989 اسماء اسماعٌل ادهم     * 2

 األول 21ر171 ماهر برهان احمد          / اردنً 9

 األول 68ر632 رٌزان توفٌق رشٌد 8

 األول 69ر849 دٌوالً رمضان فتاح 31

 األول 69ر291 اٌهان عمر توفٌق        * 33

 األول 69ر286 عبدالكرٌم جولً عبو     * 37

 األول 69ر111 روعة شاكر محمود 31

 األول 62ر116 نظٌرة لطٌف قادر  34

 األول 66ر639 اسماء خالد سعٌد 38

 األول 66ر712 عبد الحكٌم عارف حماد         /  اردنً 36

 األول 68ر163 محمد طاهر الهام 32

 األول 64ر136 خالد حسٌن باٌبر 39

 األول 61ر468 عمار طالب ابراهٌم 38

 األول 61ر199 شٌرٌن مولود عزٌز 71

 األول 67ر316 خالد توفٌق محمد 73

 األول 67ر121 الهام هرمز حمو 77

 األول 63ر878 جٌمن عثمان حسن 71

 األول 63ر136 عزٌز بدٌوي عاصم 74

 األول 63ر728 عفاف توفٌق مجٌد 78

 األول 88ر911 شمال فاتح احمد  76

 األول 89ر797 دهللا         *به ٌبر علً عب 72

 

 مالحظة: التسلسالت المؤشر ازاءها  بعالمة )*( اختصاص اعداد مدرسين زراعيين        



 
 االرشاد الزراعً القسم:                                 الزراعة والغاباتالكلٌة:                   الموصل الجامعة :  

 
 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 

 
 اسم دورة التخرج:      1/33/4239: رقم وتارٌخ األمر الجامعً                  3896/ 3898 سنة التخرج:

 77/6/3896فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 األول 93ر424 طارق محمد صالح عبدهللا      * 3

 األول 28ر218 سعدون احمد ناصر 7

 األول 29ر198 صمٌم صدٌق احمد      * 1

 األول 26ر834 جاسم دنخا شمعون  4

 األول 28ر824 وفاق حمٌد هادي 8

 األول 24ر223 ب ابو الهٌل عبٌدغال 6

 األول 23ر838 عبدهللا سلٌمان عبدهللا 2

 األول 21ر781 عبدالباقً عبدالحافظ عبدهللا 9

 األول 62ر384 صفاء محمد جاسم 8

 األول 66ر688 عباس ناصر حسان       * 31

 األول 66ر167 رٌزان عبدهللا علً  33

 األول 64ر247 سوزان حسٌن محمد 37

 األول 67ر633 علً سفر علً        * 31

 األول 88ر131 تحسٌن كرٌم محمد       * 34

 األول 89ر931 دلسوز محمد حسن 38

 

 مالحظة: التسلسالت المؤشر ازاءها  بعالمة )*( اختصاص اعداد مدرسين زراعيين        



 
 الغابات القسم:                                 الزراعة والغاباتالكلٌة:                   الموصل الجامعة : 

 
 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 

 
 التخرج:اسم دورة       1/33/4239: رقم وتارٌخ األمر الجامعً                  3896/ 3898 سنة التخرج:

 77/6/3896فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 األول 29ر918 ضٌاء علً صالح 3

 األول 29ر463 سعد حبٌب جاسم 7

 األول 26ر218 محمد امجد احمد 1

 ألولا 28ر278 احمد بهجت خلف 4

 األول 21ر428 تغرٌد غالب علً الحمدانً 8

 األول 21ر181 علً ناصر جاسم السعٌدي 6

 األول 21ر628 ولٌد حمٌد علً 2

 األول 69ر214 غالب سالم ضٌف هللا    /  اردنً 9

 األول 62ر678 جابر قفطان عبدهللا 8

 األول 66ر912 علً عبد راضً 31

 ولاأل 66ر721 مارلٌن ٌوحنا كٌسو 33

 األول 68ر997 خلف عبدالهادي النجادي        / اردنً 37

 األول 68ر648 منى كاظم جاسم علوش  31

 األول 67ر429 شهلة عبدالرزاق بشٌر 34

 األول 67ر178 ناجً احمد صوفً محمد 38

 األول 63ر764 جمٌلة نعٌم خضٌر 36

 األول 88ر611 احمد رفٌق حسون 32

 األول 88ر148 هٌفاء جمال عمر 39

 األول 89ر631 علً ناصر عطٌة 38

 األول 82ر366 ناٌف ذنون احمد 71

 األول 82ر188 احمد محمد صدٌق 73

 



 
 وقاٌة النبات القسم:                                 الزراعة والغاباتالكلٌة:                   الموصل الجامعة : 

 
 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 

 
 اسم دورة التخرج:      1/33/4239: رقم وتارٌخ األمر الجامعً                  3896/ 3898 سنة التخرج:

 77/6/3896فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 األول 97ر181 اسماعٌل ٌاسٌن صالح 3

 األول 91ر248 نشوان حازم محمد مجٌد 7

 األول 28ر183 انتصار عبدالستار عزت 1

 األول 24ر939 احمد محمود خالد 4

 األول 21ر782 مهند ٌحٌى توفٌق 8

 األول 62ر683 سعدي محمد بطاح 6

 األول 62ر399 احمد عبدالسالم عبدهللا 2

 األول 62ر349 كفاح طه جاسم 9

 األول 68ر328 محمد مصطفى خضر 8

 األول 68ر129 خمٌس عبود علٌوي 31

 األول 63ر883 انتصار حمٌدي هادي     * 33

 األول 63ر486 زهرة  ناٌف اٌوب 37

 

         

 ها  بعالمة )*( اختصاص اعداد مدرسين زراعيينمالحظة: التسلسالت المؤشر ازاء



 
 
 المحاصٌل الحقلٌة القسم:                                 الزراعة والغاباتالكلٌة:                   الموصل لجامعة : ا

 
 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 

 
 اسم دورة التخرج:      1/33/4239: رقم وتارٌخ األمر الجامعً                  3896/ 3898 سنة التخرج:

 77/6/3896فً                                                                        

 نهالدور الذي تخرج م المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 األول 96ر396 عفر هاديجواثق  3

 األول 94ر214 جعفر مطشر مزٌد 7

 األول 28ر889 امجد حافظ عبدالرزاق 1

 األول 28ر438 ابراهٌم صالح عباس 4

 األول 68ر214 وسن حسٌن عبٌد 8

 األول 62ر968 ناهدة فٌاض الداوودي 6

 األول 66ر494 عبدالغنً مصطفى حمدو   /   سوري 2

 األول 68ر489 نصٌف جاسمشهاب  9

 األول 61ر179 خلف احمد خلف 8

 األول 61ر883 شاكر سهل شنشول 31

 األول 63ر367 خضٌر حسن محمد 33

 األول 88ر298 عروبة صالح سلٌمان 37

 األول 88ر397 ناصر محمود المروح 31

 



 

 
 التربة القسم:                                 الزراعة والغاباتالكلٌة:                   الموصل الجامعة : 

 
 

 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 
 

 تخرج:اسم دورة ال      1/33/4239: رقم وتارٌخ األمر الجامعً                  3896/ 3898 سنة التخرج:
 77/6/3896فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 األول 29ر378 ولٌد عبد قاسم االسدي 3

 األول 23ر183 كرٌم شعالن كاظم 7

 األول 21ر812 نوال محمد حوٌجة 1

 األول 21ر928 دهالة جبوري داؤ 4

 األول 68ر711 لزكٌن احمد مٌروٌن 8

 األول 69ر119 اٌاد علً محمود       / اردنً 6

 األول 64ر269 احمد نوح طاهر 2

 األول 64ر164 خلٌل سلٌم صوفً 9

 األول 64ر186 ٌحٌى عبد محمود       /  اردنً 8

 األول 61ر412 فتاح حسن فتاح 31

 األول 67ر847 سنغالً  سٌدو عبدهللا       / 33

 األول 67ر124 دوبن بناهً       / مورٌتانًا 37

 األول 67ر348 اراس ابراهٌم عزٌزئ 31

 األول 63ر873 هناء فاضل محمود 34

 األول 63ر344 تغرٌد عبدالجبار سعٌد 38

 األول 63ر161 محمد احمد ٌونس 36

 األول 61ر881 بشرى محمد كنوت  32

 األول 61ر448 حمد     /  فلسطٌنًمنتصر داؤد م 39

 األول 89ر338 لقاء حسٌن جمال الدٌن 38

 األول 89ر146 محمد حسن محمد الرمضان   /  سوري 71

 األول 82ر237 حلٌمة فتاح حسن 73

 



 
 

 النتاج الحٌوانًا القسم:                                 الزراعة والغاباتالكلٌة:                   الموصل الجامعة : 
 

 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 
 

 اسم دورة التخرج:      1/33/4239: رقم وتارٌخ األمر الجامعً                  3896/ 3898 سنة التخرج:
 77/6/3896فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 األول 98ر117 محمود سالم احمد 3

 األول 28ر28 خالد عبدالرحمن سلمان    /  اردنً 7

 األول 29ر482 سعٌد خالد احمد          / فلسطٌنً 1

 األول 26ر983 د داؤدمنتهى محمو 4

 األول 28ر212 هانً فؤاد محمد       * 8

 األول 24ر316 علً خلف ابراهٌم ابو نقطة    / اردنً 6

 األول 21ر818 كنعان ادور ٌعقوب 2

 األول 21ر244 ادٌب محمد خلٌل       / اردنً 9

 األول 21ر328 روعة علً عبد 8

 األول 27ر191 احمد محمد امٌن 31

 األول 21ر664 ن محمود حسٌنحس 33

 األول 68ر648 نادٌة بطرس ٌوسف       * 37

 األول 69ر217 حبٌب عبدالمجٌد محراث 31

 األول 69ر183 هٌفاء حمودي عبودي 34

 األول 69ر794 رافد احمد سلٌمان 38

 األول 62ر887 رواء وجٌه سعٌد 36

 األول 66ر888 جمال جاسم محمد 32

 األول 64ر233 الله عزٌزنجم الدٌن عبدا 39

 األول 64ر674 موفق سلٌمان جاسم 38

 األول 64ر729 بشرى حسٌن كنوص 71

 األول 61ر213 فوزي االخضر العوادي    /  تونسً  73

 األول 61ر896 عالء الدٌن هاٌل الجعبري     / فلسطٌنً 77

 األول 61ر347 خالد حسن خٌر الحمد السعد   / فلسطٌنً 71

 األول 67ر829 احمد توفٌقسمر  74

 األول 67ر861 طاهر عبدالرحمن طاهر 78

 األول 67ر991 جعفر جاسم محمد 76

 األول 63ر779 عبدالقادر سلٌمان حسن 72

 

 مالحظة: التسلسالت المؤشر ازاءها  بعالمة )*( اختصاص اعداد مدرسين زراعيين 



 
 الصناعات الغذائٌة القسم:                                 عة والغاباتالزراالكلٌة:                   الموصل الجامعة : 

 
 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 

 
 اسم دورة التخرج:      1/33/4239: رقم وتارٌخ األمر الجامعً                  3896/ 3898 سنة التخرج:

 77/6/3896فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 األول 94ر293 مجٌد جابر ذهب 3

 األول 97ر874 محمد حسٌن حمو 7

 لاألو 21ر929 اسماء محمد نوري 1

 األول 21ر137 لولو زٌنو دٌمتري         /  سودانٌة 4

 األول 68ر829 نبٌل عبدهللا علً 8

 األول 66ر291 ٌسرى جمٌل عبد 6

 األول 68ر889 رٌاض محمد حمود 2

 األول 68ر893 صبحً حسٌن حسٌن محمد       / اردنً 9

 األول 68ر626 نواف مٌكائٌل طاهر 8

 األول 64ر681 نشوان عبدالمنعم احمد 31

 األول 61ر418 خولة جاسم محمد 33

 األول 61ر346 ٌحٌى سلمان جراد            / اردنً 37

 



 
 االقتصاد الزراعً القسم:                                 الزراعة والغاباتالكلٌة:                   الموصل الجامعة : 

 
 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 

 
 اسم دورة التخرج:      1/33/4239: رقم وتارٌخ األمر الجامعً                  3896/ 3898 سنة التخرج:

 77/6/3896 فً                                                                       

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 األول 93ر434 وجدان كاظم شهٌد  3

 األول 26ر821 افراح احمد فتحً 7

 األول 26ر868 شٌرو لطٌف نامق 1

 األول 26ر682 كولسر شوكت احمد 4

 األول 21ر141 رواء عبدالغنً عبدالحمٌد 8

 األول 21ر917 حاتم عبدالوهاب حٌدر 6

 األول 64ر671 امٌرة محمد علً ادرٌس       / سودانٌة 2

 األول 88ر811 نفٌسة النور علً النور 9

 





                         
 البستنة القسم:                                 الزراعة والغاباتالكلٌة:                   الموصل الجامعة : 

 
 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 

 
 اسم دورة التخرج:              1/33/2947  رقم وتارٌخ األمر الجامعً:         3896/ 3898 سنة التخرج:

 32/8/3896فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 الثانً 27ر211 محسن خٌرهللا جعاز 3

 الثانً 27ر782 ٌزدٌن حسن ابراهٌم     * 7

 الثانً 68ر627 طاهر عزٌز احمد 1

 الثانً 69ر286 علً زٌدان حسن 4

 الثانً 62ر881 شبٌب هادي بهنام 8

 الثانً 62ر114 نعم جبارمحمد  6

 الثانً 66ر711 علً حسٌن مدلول  2

 الثانً 68ر249 نعمان كاظم جواد 9

 الثانً 61ر422 عبدالرضا عبدالسادة 8

 الثانً 67ر884 خالد علً سعٌد 31

 الثانً 67ر681 ظاهر عباس ابراهٌم 33

 الثانً 63ر831 محمد ٌونس محمود الخٌاط 37

 الثانً 63ر723 سداد عزٌز كرٌم 31

 الثانً 63ر776 رائد ابراهٌم اسماعٌل       * 34

 الثانً 63ر182 فرٌدون محمد حمه فرج 38

 الثانً 61ر962 تٌمور قادر صالح 36

 الثانً 89ر384 نوروز جمال عارف 32

 الثانً 89ر111 محمد سالم نوري مصطفى 39

 الثانً 86ر813 باال فرج احمد 38

 

لمؤشر ازاءها  بعالمة )*( اختصاص اعداد مدرسين زراعيين مالحظة: التسلسالت ا



 
 االرشاد الزراعً القسم:                                 الزراعة والغاباتالكلٌة:                   الموصل الجامعة : 

 
 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 

 
 اسم دورة التخرج:              1/33/2947  رقم وتارٌخ األمر الجامعً:         3896/ 3898 سنة التخرج:

 32/8/3896فً                                                                        

 ي تخرج منهالدور الذ المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 الثانً 21ر933 ابراهٌم كاظم عبدهللا 3

 الثانً 68ر841 كارزان ٌاسٌن نادر 7

 الثانً 69ر228 خلٌل جالل امٌن 1

 الثانً 69ر742 بختٌار رسول خضر 4

 الثانً 62ر781 حسن سوادي محمد 8

 الثانً 66ر743 رزاق علً عبد 6

 الثانً 64ر614 مؤمن جواد جعفر 2

 الثانً 64ر878 لٌملٌث رافع س 9

 الثانً 61ر781 احمد عجٌل طعمة 8

 الثانً 67ر282 محمود ذنون ٌونس        * 31

 الثانً 63ر669 ٌاسر لفته حبٌب 33

 الثانً 63ر317 وسام صادق شعٌا 37

 الثانً 88ر642 احمد عبدالجبار حمٌد 31

 الثانً 86ر492 فؤاد شهاب محمد       * 34

 

 ت المؤشر ازاءها  بعالمة )*( اختصاص اعداد مدرسين زراعيين مالحظة: التسلسال



 
 الغابات القسم:                                 الزراعة والغاباتالكلٌة:                   الموصل الجامعة : 

 
 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 

 
 اسم دورة التخرج:              1/33/2947  رقم وتارٌخ األمر الجامعً:        3896/ 3898 سنة التخرج:

 32/8/3896فً                                                                        

 ج منهالدور الذي تخر المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 الثانً 23ر749 الزم مٌشان حمد 3

 الثانً 68ر739 هٌثم عبدالوهاب عبود 7

 الثانً 69ر876 جمال خضر امٌن 1

 الثانً 69ر916 ارا كوركٌس ارمٌناك 4

 الثانً 62ر216 رافع ٌونس عٌدان 8

 الثانً 62ر636 نعمة عبدالسادة جعٌر 6

 الثانً 66ر268 محسن كاظم عبد 2

 الثانً 66ر416 علٌويحسٌن كاظم  9

 الثانً 66ر141 مهند عبدالقادر احمد 8

 الثانً 68ر776 زٌا ٌونان خنانو 31

 الثانً 64ر416 علً مهدي عباس 33

 الثانً 64ر133 كرٌم عبدالسادة موسى 37

 الثانً 61ر843 محمد فرحان بوزي 31

 الثانً 67ر898 محمد حسن قاسم 34

 ًالثان 63ر986 رعد عبد قاسم 38

 الثانً 88ر698 سداد رؤوف فتاح 36

 الثانً 88ر637 ندى قاسم حسن 32

 الثانً 89ر989 افاق ابراهٌم جمعة 39

 الثانً 89ر268 عبدالمهدي موسى عبدالسادة 38

 الثانً 86ر886 بشار بشٌر طه 71

 الثانً 86ر434 حنان محسن حمٌد 73

 الثانً 88ر482 محمود عبدالقادر محمد 77

 الثانً 81ر978 عطا هللا محمد خالد 71

 



 
 وقاٌة النبات القسم:                                 الزراعة والغاباتالكلٌة:                   الموصل الجامعة : 

 
 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 

 
 اسم دورة التخرج:     1/33/2947  رقم وتارٌخ األمر الجامعً:               3896/ 3898 سنة التخرج:

 32/8/3896فً                                                                        
 

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 الثانً 62ر321 قصً محمد شرٌف 3

 الثانً 66ر413 نبٌل عبدالعال جعفر    * 7

 الثانً 68ر266 قاسم علً شرٌف 1

 الثانً 68ر739 عنتر حسٌن الٌاس 4

 الثانً 64ر886 خلٌل ابراهٌم حبٌب 8

 الثانً 64ر996 حقً شفٌق غافل 6

 الثانً 64ر911 موفق احمد صالح 2

 انًالث 64ر887 اٌاد حسٌن عباس         * 9

 الثانً 63ر888 نجم عبدهللا محمد       * 8

 الثانً 61ر168 عبد مسلم عزٌز 31

 الثانً 88ر777 حسن ردام حاتم 33

 الثانً 88ر321 كرٌم لفته عبود        * 37

 الثانً 88ر118 ساهر ٌوسف سلٌمان       * 31

 الثانً 89ر211 عبدالمالك محمد كاظم 34

 الثانً 89ر811 لكرٌمهشام عبدالخالق عبدا 38

 الثانً 86ر223 ازاد محمد ٌوسف 36

 الثانً 88ر886 طارق عمر حسن 32

 الثانً 81ر646 جمال عطاش حسن       * 39

 

 مالحظة: التسلسالت المؤشر ازاءها  بعالمة )*( اختصاص اعداد مدرسين زراعيين 



 

 المحاصٌل الحقلٌة القسم:                                 اباتالزراعة والغالكلٌة:                   الموصل الجامعة : 
 

 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 
 

 اسم دورة التخرج:              1/33/2947  رقم وتارٌخ األمر الجامعً:        3896/ 3898 سنة التخرج:
 32/8/3896فً                                                                        

 

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 الثانً 27ر222 قاسم محمد مهدي 3

 الثانً 21ر376 صادق علً  نظر 7

 الثانً 66ر778 صابر حسن طٌحور 1

 الثانً 68ر919 مهند عبدالستار محمد 4

 الثانً 61ر883 ابتسام قاسم صابر 8

 الثانً 61ر431 ناصر حسٌن عبد 6

 الثانً 67ر269 كامران صالح مصطفى 2

 الثانً 63ر168 كامل غانم جبر 9

 الثانً 63ر171 مظفر داؤد سلمان 8

 الثانً 61ر281 اكو مصطفى محمد 31

 الثانً 88ر981 الهام محمد دروٌش 33

 الثانً 88ر624 سعاد علٌوي رخم 37

 الثانً 89ر749 رشٌد عبدالقادر رشٌد 31

 الثانً 89ر337 نجاة ابراهٌم ٌعقوب 34

 الثانً 82ر299 محمد شاكر محمود العانً 38

 الثانً 82ر218 فائزة محمد صالح ٌونس 36

 الثانً 82ر333 باسم ٌونس حنا 32

 الثانً 88ر824  اٌاد محمد امٌن ابراهٌم 39

 الثانً 88ر987 شونم شرٌف عبدهللا 38

 



 
 االقتصاد الزراعً القسم:                                 الزراعة والغاباتالكلٌة:                   الموصل الجامعة : 

 
 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 

 
 اسم دورة التخرج:              1/33/2947  رقم وتارٌخ األمر الجامعً:        3896/ 3898 سنة التخرج:

 32/8/3896فً                                                                        

 ذي تخرج منهالدور ال المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 الثانً 21ر771 حٌدر عبدالمطلب جاسم              * 3

 الثانً 27ر878 رضا محمد جاسم 7

 الثانً 27ر968 جاسم محمد عبٌد 1

 الثانً 21ر693 غالب ابراهٌم جمٌل          * 4

 الثانً 69ر221 نزار رفقً احمد 8

 الثانً 62ر417 طالب شراد كاظم 6

 الثانً 68ر786 اكرم عبدالرضا شهاب       * 2

 الثانً 64ر746 نوشاد محمد قادر 9

 الثانً 63ر212 جوقً خلف عباس           * 8

 الثانً 63ر691 احمد حكمت عبداالمٌر 31

 الثانً 63ر161 ماجد هرمز حسٌن               * 33

 الثانً 61ر987 حسٌن علوان حمود          * 37

 الثانً 61ر389 د شٌت علًخال 31

 الثانً 88ر412 علً اكبر ابراهٌم 34

 الثانً 86ر818 ناظم جودة هاشم 38

 

مالحظة: التسلسالت المؤشر ازاءها  بعالمة )*( اختصاص اعداد مدرسين زراعيين 



 
 الصناعات الغذائٌة القسم:                                 الزراعة والغاباتالكلٌة:                   الموصل الجامعة : 

 
 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 

 
 اسم دورة التخرج:              1/33/2947  رقم وتارٌخ األمر الجامعً:        3896/ 3898 سنة التخرج:

 32/8/3896فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 الثانً 21ر728 اسعد عباس محسن 3

 الثانً 62ر821 سعد ابلحد عبدالمسٌح 7

 الثانً 61ر718 محمد علً موسى جواد 1

 ثانًال 67ر833 عثمان شمو حجً 4

 الثانً 82ر289 ناهض عكلة عبدالقهار 8

 الثانً 86ر218 احسان نجم عبد 6

 الثانً 88ر764 الماس علً توفٌق 2

 



 
 التربة القسم:                                 الزراعة والغاباتالكلٌة:                   الموصل الجامعة : 

 
 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 

 
 اسم دورة التخرج:              1/33/2947  رقم وتارٌخ األمر الجامعً:        3896/ 3898 سنة التخرج:

 32/8/3896فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 الثانً 23ر348 اٌاد انور محمود 3

 الثانً 69ر129 حمٌد حسٌن حسن 7

 الثانً 62ر913 رائد عباس جاسم 1

 الثانً 61ر829 سٌرزاد حمٌد كرٌم 4

 الثانً 61ر842 خالد طٌب محمد 8

 الثانً 61ر187 شمس الدٌن حفظ هللا عبداللطٌف  6

 الثانً 67ر487 خالد عبدالسالم عبدالواحد    * 2

 الثانً 67ر713 قسطنطٌن ٌوسف دنخا 9

 الثانً 63ر497 عماد وعدهللا حمٌد 8

 الثانً 63ر188 صدقً عبدالوهاب قادر 31

 الثانً 63ر142 عبدالسالم شعبان عزو 33

 الثانً 63ر712 جمٌل بهنام ٌعقوب 37

 الثانً 61ر978 هٌثم اسطٌفان متً 31

 الثانً 61ر264 محمود احمد محمد 34

 الثانً 61ر812 اٌاد عزٌز شكر 38

 الثانً 61ر316 صالح الدٌن واحد محمد 36

 الثانً 88ر411 صبري الٌاس ٌوسف 32

 الثانً 82ر924 ثامر حمٌدي عبد 39

 الثانً 82ر791 حسٌن عبدالحسن عبد علً 38

 الثانً 86ر818 سرور اسد رشٌد        * 71

 الثانً 86ر642 حربٌة رٌان عبداالحد         * 73

 الثانً 86ر618 سالم مولود رسول 77

 الثانً 86ر672 درٌد راضً حسن       * 71

 الثانً 86ر829 مٌسون ٌونس حمدي 74

 الثانً 86ر481 هادي صبحً السلمانً    /    لبنانً 78

 الثانً 88ر411 ًعزالدٌن عمر الدلهوي       / تونس 76

 

 مالحظة: التسلسالت المؤشر ازاءها  بعالمة )*( اختصاص اعداد مدرسين زراعيين 



 
 االنتاج الحٌوانً القسم:                                 الزراعة والغاباتالكلٌة:                   الموصل الجامعة : 

 
 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 

 
 اسم دورة التخرج:              1/33/2947  رقم وتارٌخ األمر الجامعً:        3896/ 3898 سنة التخرج:

 32/8/3896فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 الثانً 27ر778 محمد عبدهللا حسٌن 3

 الثانً 23ر911 محمد عبد ناجً  7

 الثانً 21ر848 محمد عودة بعٌد 1

 الثانً 21ر964 فارس عارف شبٌب 4

 الثانً 69ر669 عصام شكور محمود 8

 الثانً 69ر42 محمود حسٌن ظاهر       * 6

 الثانً 66ر883 محمود عبدالصاحب 2

 الثانً 66ر498 ازاد عمر كرٌم 9

 الثانً 68ر878 عماد رجب علً 8

 الثانً 68ر811 محمد حسٌن علً 31

 الثانً 64ر818 معن عباس حسٌن 33

 الثانً 61ر886 برٌسم كٌطان احمد 37

 الثانً 61ر348 ٌوسف شرٌف حسٌن        * 31

 الثانً 61ر311 صادق محمد صالح 34

 الثانً 67ر826 عدنان خضر ولً 38

 الثانً 67ر311 حارث صبٌح عثمان 36

 الثانً 63ر278 جالل نصر الدٌن عزٌز 32

 الثانً 63ر817 صالح الدٌن سعدون عمر       * 39

 الثانً 63ر367 رعد حاتم رزوقً 38

 الثانً 61ر912 بهاء عبداللطٌف راضً 71

 الثانً 61ر168 محمد نعمت جوامٌر 73

 الثانً 61ر771 سلٌمان تقً محمد 77

 الثانً 88ر661 نبٌل كوركٌس هرمز 71

 الثانً 89ر612 صالح ٌحٌى ٌاسٌن       * 74

 الثانً 89ر418 رحٌم حلبوص عاشور 78

 الثانً 89ر717 جمٌل جواد كاظم 76

 الثانً 89ر736 محمد عٌسى علً 72

 نًالثا 82ر328 شاكر عبدالصاحب مهدي 79

 الثانً 86ر228 كاظم حسٌن عبود 78

 الثانً 86ر813 عبدالناصر اسماعٌل احمد 11

 الثانً 86ر463 رعد سعد عباس 13

 الثانً 86ر116 زهٌر عطوش علً 17

 

 مالحظة: التسلسالت المؤشر ازاءها  بعالمة )*( اختصاص اعداد مدرسين زراعيين 



 



 
 االنتاج الحٌوانً القسم:                                 الزراعة والغاباتكلٌة: ال                  الموصل الجامعة : 

 
 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 

 
 اسم دورة التخرج:     1/33/1481 مر الجامعً:رقم وتارٌخ األ                  3892/ 3896 سنة التخرج:

 37/2/3892فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 األول جٌد طارق خلف حسٌن الجمٌلً 3

 األول جٌد ماهر بن احمد لبابٌدي 7

 األول جٌد لحسٌن عبدالشهٌدعباس عبدا 1

 األول جٌد صدٌق محمد صالح 4

 األول جٌد سعد فرج خلٌل 8

 األول جٌد علً احمد علو 6

 األول جٌد خلود عبٌد جاسم 2

 األول جٌد عبدهللا تركً كاٌد الدرابة 9

 األول جٌد امل خضٌر حسٌن العوادي 8

 األول جٌد نضال خمٌس جاسم 31

 األول جٌد اننداء بهنام سلٌم 33

 األول جٌد منى ذٌب نزال 37

 األول متوسط عبداالمٌر عبٌد رسول 31

 األول متوسط فضاء عمر علً 34

 األول متوسط مشعان غدٌر حسن 38

 األول متوسط محمد مجدي عبدالحمٌد 36

 األول متوسط اٌمان حمودي عبدالرحمن 32

 األول متوسط كولشن رفٌق حبٌب 39

 األول متوسط لً العلوشسعد سالم ع 38

 األول 61ر831 محمد عبودي كرٌم 71

 األول متوسط ساطم صالح راشد 73

 



 
 التربة القسم:                                 الزراعة والغاباتالكلٌة:                   الموصل الجامعة : 

 
 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 

 
 اسم دورة التخرج:               1/33/1481 رقم وتارٌخ األمر الجامعً:       3892/ 3896 سنة التخرج:

 37/2/3892فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه المعدل الثالثًاسم الطالب  ت

 األول جٌد فاطمة خضٌر عباس  3

 األول جٌد هناء صالح رشٌد 7

 األول جٌد علً عطشان محمد 1

 األول جٌد عالٌة مهدي حمود 4

 األول جٌد فٌحاء عباس جابر 8

 األول متوسط عبدالسالم محمد منصور 6

 األول متوسط صبٌحة محمد صالح سلٌمان 2

 األول متوسط نشوان ابراهٌم مجٌد 9

 األول متوسط نصٌف جاسم محمد 8

 األول متوسط ملكون عرب ملكون 31

 األول متوسط عامر جمال محمد 33

 األول مقبول عماد نعمت سلٌم 37

 األول مقبول علً صالح احمد بن جلٌل 31

 األول مقبول شهلة ادرٌس احمد 34

 األول مقبول مبروك حمودة الدربالً 38

 



 
 البستنة القسم:                                 الزراعة والغاباتالكلٌة:                   الموصل الجامعة : 

 
 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 

 
 اسم دورة التخرج:             1/33/1481 رقم وتارٌخ األمر الجامعً:          3892/ 3896 سنة التخرج:

 37/2/3892فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 األول جٌد عبٌس جاسم عبدهللا 3

 األول جٌد قوس ٌعقوببشار قرٌا 7

 األول جٌد وسام علً حسٌن 1

 األول جٌد ازهار كامل عباس الطائً 4

 األول جٌد نعٌم مشعان سبتً 8

 األول متوسط مظفر عبدالوهاب جابر العانً 6

 األول متوسط نشات ذٌب علً 2

 األول متوسط ماجد خالد احمد 9

 األول متوسط عالء عباس كاظم 8

 األول متوسط كرٌماٌاد محمد  31

 األول متوسط نجاة فخرالدٌن علً 33

 األول متوسط به ختٌار عبدهللا حمٌد سعٌد 37

 األول متوسط قاسم اشمٌت البٌس 31

 األول متوسط سعدي حسن احمد 34

 األول متوسط منى منجً خضٌر 38

 األول متوسط خالد عبدالرزاق حبٌب 36

 األول متوسط طالل حسٌن حٌدر 32

 األول متوسط فقً بنً حسٌن بنً 39

 األول متوسط مولود لطٌف جاسم 38

 األول مقبول محمد ولً محمد 71

 األول مقبول اٌمان امٌن علً االطرقجً 73

 



 
 وقاٌة النبات القسم:                                 الزراعة والغاباتالكلٌة:                   الموصل الجامعة : 

 
 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة ة: الدراس

 
 اسم دورة التخرج:      1/33/1481 رقم وتارٌخ األمر الجامعً:                  3892/ 3896 سنة التخرج:

 37/2/3892فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 األول جٌد جدا صالح محمد اسماعٌل 3

 األول جٌد سلطان عبدهللا احمد 7

 األول جٌد صالح الدٌن عبدالقادر صالح 1

 األول متوسط حسن عبدهللا اسماعٌل 4

 األول متوسط محمد ٌوسف محمود 8

 األول متوسط منى كوركٌس نٌسان 6

 األول متوسط محمد حسن اسماعٌل 2

 األول متوسط حازم جابر محمود 9

 األول متوسط خضٌر حمزة عبٌد  8

 األول متوسط مظفر ٌونس صادق العالف 31

 األول متوسط علً ابراهٌم حسانً 33

 األول متوسط سعد خضٌر محٌل العقابً 37

 األول متوسط الجلٌل سر الختماعتدال عبد 31

 األول متوسط هاللة بهاء الدٌن جرجٌس 34

 األول متوسط اشتٌه محمد فرج 38

 األول مقبول نزار خضر محمود 36

 



 
 المحاصٌل الحقلٌة القسم:                                 الزراعة والغاباتالكلٌة:                   الموصل الجامعة : 

 
 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة ة: الدراس

 
 اسم دورة التخرج:     1/33/1481 رقم وتارٌخ األمر الجامعً:                  3892/ 3896 سنة التخرج:

 37/2/3892فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 األول جٌد عادل علً عبدهللا 3

 األول جٌد نغم عبدالكاظم هادي 7

 األول جٌد احالم هاشم حمد 1

 األول جٌد االء محمد حسٌن محسن 4

 األول جٌد بشار حازم سعٌد احمد 8

 األول جٌد ت خضرتغرٌد عز 6

 األول متوسط غٌداء سلٌم شلول 2

 األول متوسط فؤاد سلمان شفٌق 9

 األول متوسط محمد صالح ابراهٌم 8

 األول متوسط ٌعرب فاهم كامل الدهش 31

 األول متوسط محمد سٌف ابراهٌم امٌن 33

 األول مقبول رسمٌة خاتو الزم 37

 األول مقبول برهان حمٌد عبدالقادر 31

 األول مقبول مثنى ناٌف علً 34

 األول مقبول احالم عبدالجبار جعفر 38

 األول مقبول ٌوسف حسن ناصر 36

 



 
 الصناعات الغذائٌة القسم:                                 الزراعة والغاباتالكلٌة:                   الموصل الجامعة : 

 
 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 

 
 اسم دورة التخرج:     1/33/1481 رقم وتارٌخ األمر الجامعً:                  3892/ 3896 سنة التخرج:

 37/2/3892فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 األول جٌد جدا كركز محمد ثلج الجبوري 3

 األول جٌد وفاء عز الدٌن جمٌل 7

 األول جٌد ٌوسف حسٌن علً الطوالبة 1

 األول جٌد بسماء سعدالدٌن شٌت 4

 األول جٌد اٌاد حمزة نعٌم 8

 األول جٌد بان نافع بنً 6

 األول جٌد د احمد شالل الجبوريخال 2

 األول جٌد مازن عبدالسالم علً 9

 األول متوسط امال خمٌس سٌد 8

 األول متوسط عبدالمغٌث عبدالرحٌم حسن 31

 األول متوسط محمد ثابت محمد 33

 األول متوسط عماد حكمت خضوري 37

 األول متوسط رائد فهد ذٌاب الطراونة 31

 األول لمقبو مهند صادق مجٌد 34

 األول مقبول كرٌم عاجل كرٌم 38

 



 
 االقتصاد الزراعً القسم:                                 الزراعة والغاباتالكلٌة:                   الموصل الجامعة : 

 
 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 

 
 اسم دورة التخرج:     1/33/1481  رقم وتارٌخ األمر الجامعً:                  3892/ 3896 سنة التخرج:

 37/2/3892فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 األول جٌد جدا رائد عبدالستار خلٌل 3

 األول جٌد رؤوف رضا عبدالحسن 7

 األول جٌد محمد فؤاد مجٌد 1

 األول متوسط محمد عبدالحمٌد محمد ردمان 4

 األول مقبول مختار عمر دفع هللا محمد 8

 



 
 االرشاد الزراعً القسم:                                 الزراعة والغاباتالكلٌة:                   الموصل الجامعة : 

 
 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 

 
 رج:اسم دورة التخ     1/33/1481  رقم وتارٌخ األمر الجامعً:                  3892/ 3896 سنة التخرج:

 37/2/3892فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 األول جٌد جدا هناء تاٌه عبود 3

 األول جٌد علً محسن علً 7

 األول جٌد وداد حسٌن علً 1

 لاألو جٌد ابو ذر طالب حمٌد الحبٌب 4

 األول متوسط سروة علً فتح هللا 8

 



 
 الغابات القسم:                                 الزراعة والغاباتالكلٌة:                   الموصل الجامعة : 

 
 سبكالورٌو :الشهادة                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 

 
 اسم دورة التخرج:     1/33/1481 رقم وتارٌخ األمر الجامعً                  3892/ 3896 سنة التخرج:

 37/2/3892فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 األول جٌد سعد حسن خضر 3

 األول متوسط عبدالرزاق حسونً علً 7

 األول متوسط خالد مبشر عبدالرحمن 1

 األول متوسط خضٌر خلف هاشم 4

 األول متوسط اٌاد عبدالستار موسى 8

 األول متوسط ٌاسر ٌاسٌن احمد العالف 6

 األول مقبول فادٌة عبدالقهار محمد 2

 األول مقبول مؤٌد متً توما 9

 



 
 االنتاج الحٌوانً القسم:                                 الزراعة والغاباتالكلٌة:                   الموصل عة : الجام

 
 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 

 
 اسم دورة التخرج:    1/33/4171:رقم وتارٌخ األمر الجامعً                  3892/ 3896 سنة التخرج:

 36/8/3892فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 الثانً 27ر148 محمد رضا سلمان 3

 الثانً 23ر111 رضوان سعٌد احمد 7

 الثانً 62ر772 عماد الدٌن طه مشٌوخ 1

 الثانً 66ر181 خلدون محمد جرو 4

 الثانً 66ر111 زهٌر مهدي صالح 8

 الثانً 66ر138 وسمً شعالن محمد 6

 الثانً 68ر149 مٌثم عباس مهدي 2

 الثانً 64ر782 عماد هاشم محمود 9

 الثانً 61ر747 الوس ناٌف فارس 8

 الثانً 67ر111 مود قاسمٌشكر مح 31

 الثانً 63ر227 سعد زكً جمٌل 33

 الثانً 63ر484 لبٌد ٌاسٌن قاسم 37

 الثانً 63ر111 مه رٌوان عبدالرحٌم نجم 31

 الثانً 63ر111 عٌسى جواد عٌسى 34

 الثانً 61ر828 مهند خلٌل محمد علً 38

 الثانً 88ر636 خزعل صادق خضر 36

 الثانً ----- تنااسمه غٌر واضح فً سجال 32

 الثانً 89ر929 ثامر حازم عزٌز 39

 الثانً 89ر227 شهاب محمد حمٌد 38

 الثانً 89ر484 هافال عبدالرحمن محمد 71

 الثانً 89ر161 فائز سامً سعدالدٌن 73

 الثانً 89ر148 محمد رضا ٌوسف 77

 الثانً 89ر111 سعد سالم سعٌد 71

 الثانً 86ر393 عبدالخالق عبدالقادر عبدالكرٌم 74

 الثانً 88ر227 ٌاد محمدجكمال  78

 الثانً 88ر111 شادي محمد علً 76

 الثانً 84ر868 رحٌم محمد كاظم 72



 
 التربة القسم:                                 الزراعة والغاباتالكلٌة:                   الموصل الجامعة : 

 
 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 

 
 اسم دورة التخرج:    1/33/4171:  رقم وتارٌخ األمر الجامعً                  3892/ 3896 سنة التخرج:

 36/8/3892فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 الثانً 23ر999 محمد جمعة شنون 3

 الثانً 68ر921 حاكم ٌحٌى ابراهٌم 7

 الثانً 68ر381 محمد نوري اسماعٌل 1

 الثانً 61ر222 ماهر فاضل عباس 4

 الثانً 61ر111 سرمد طالب حمزة 8

 الثانً 67ر111 مهدي حمود مال هللا 6

 الثانً 67ر394 محمد عبدالحسٌن كاظم 2

 الثانً 67ر138 ولٌد علً كاظم 9

 الثانً 63ر982 جمال جاسم حسٌن 8

 الثانً 63ر818 قٌسون عبدالمنعم حسن 31

 الثانً 61ر263 محمد محسن محمد 33

 الثانً 61ر186 ٌوسف حسن ٌوسف 37

 الثانً 61ر347 حسن مجٌد علً 31

 الثانً 88ر294 عودةمحمد طالب  34

 الثانً 88ر892 كاظم مهدي جاسم 38

 الثانً 88ر168 اٌاد حسن داؤد 36

 الثانً 89ر869 محمد عودة سلمان 32

 الثانً 89ر142 اسكندر سعٌد ابراهٌم 39

 الثانً 86ر716 عماد عبدالفتاح عبدالخالق       / فلسطٌنً 38

 الثانً 86ر333 طارق طاهر وهاب 71

 الثانً 88ر148 زاد حمه رشٌد احمد نه و 73

 الثانً 84ر888 مدحت جابر صالح 77

 الثانً 84ر111 فؤاد منصور ٌوسف 71

 



 
 البستنة القسم:                                 الزراعة والغاباتالكلٌة:                   الموصل الجامعة : 

 
 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 

 
 اسم دورة التخرج:    1/33/4171:رقم وتارٌخ األمر الجامعً                  3892/ 3896 سنة التخرج:

 36/8/3892فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 الثانً 62ر347 عبد مجٌد محمد 3

 الثانً 66ر923 صباح مجٌد نجٌب 7

 الثانً 66ر811 كاظم صالح مهدي 1

 الثانً 68ر7 عبدهللا صالح محمود 4

 الثانً 61ر879 بشار حمٌد سلٌم صدٌق 8

 الثانً 61ر779 علً حسٌن كاظم 6

 الثانً 67ر682 عم حسٌنثامر من 2

 الثانً 67ر482 رعد عبدالصمد محمد 9

 الثانً 63ر334 اٌاد كاظم محمد 8

 الثانً 61ر779 ندوى خلٌل ابراهٌم 31

 الثانً 88ر923 كاظم ناجً ناصر 33

 الثانً 88ر347 درسٌم محً ابراهٌم 37

 الثانً 88ر179 محمد زكً محمد 31

 الثانً 89ر824 احمد عبدالرضا عبود 34

 الثانً 89ر379 عبدالمجٌد حسن حبٌب 38

 الثانً 82ر823 سمٌة احمد نجم 36

 الثانً 82ر123 جوهر مصطفى حجً 32

 الثانً 82ر779 غرٌب احمد توفٌق 39

 الثانً 82ر334 مجدي نبٌل خضوري 38

 الثانً 88ر423 عباس محمد نوري سمٌن 71

 



 
 وقاٌة النبات القسم:                                 الزراعة والغاباتكلٌة: ال                  الموصل الجامعة : 

 
 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 

 
 اسم دورة التخرج:    1/33/4171   لجامعً:رقم وتارٌخ األمر ا                  3892/ 3896 سنة التخرج:

 36/8/3892فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 الثانً 66ر438 هشام تقً ٌاسر 3

 الثانً 68ر181 رعد عبدالستار رحٌم 7

 الثانً 68ر394 انرٌكان حمٌد فرح 1

 الثانً 68ر146 حسٌن علً عرب 4

 الثانً 64ر926 احمد غانم احمد 8

 الثانً 64ر881 عبد الجلٌل عطا هللا بالل 6

 الثانً 63ر812 اناهٌد وعدهللا دحام 2

 الثانً 63ر319 كزال محً الدٌن كاباٌز 9

 الثانً 61ر428 علً طه عٌسى 8

 الثانً 88ر463 محمد عبدالواحد سلٌمان  31

 الثانً 88ر163 ناسك سلمان نجم الدٌن 33

 الثانً 82ر626 عدنان حسٌن محمد 37

 الثانً 82ر6 خضر تقً فاضل 31

 الثانً 86ر763 نرمٌن علً سلٌمان 34

 الثانً 88ر212 هٌران محمود احمد 38

 



 
 المحاصٌل الحقلٌة القسم:                                 الزراعة والغاباتالكلٌة:                   الموصل الجامعة : 

 
 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 

 
 التخرج: اسم دورة    1/33/4171:رقم وتارٌخ األمر الجامعً                  3892/ 3896 سنة التخرج:

 36/8/3892فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 الثانً 62ر772 سالم سرحان ذٌاب 3

 الثانً 66ر747 كاظم خطار كاظم 7

 الثانً 64ر111 عطا هللا ابراهٌم علوان 1

 الثانً 64ر161 راهٌم محمدمهدي اب 4

 الثانً 61ر494 ٌوسف نافع سلٌمان 8

 الثانً 67ر332 وحٌد هاشم شالكه 6

 الثانً 63ر128 باسم حمٌد ابراهٌم 2

 الثانً 61ر792 ابراهٌم جاسم حمٌد 9

 الثانً 88ر881 سعٌد ٌوسف ابراهٌم 8

 الثانً 88ر161 طالل عبدالحسٌن ملك 31

 الثانً 82ر316 سرمد عبداالمٌر علً 33

 الثانً 86ر8 لمٌاء ناجً كاظم 37

 الثانً 86ر178 اسو محً الدٌن قادر 31

 الثانً 88ر111 عبدالواحد حسٌن رسول 34

 



 
 الصناعات الغذائٌة القسم:                                 الزراعة والغاباتالكلٌة:                   الموصل الجامعة : 

 
 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    صباحٌةال الدراسة: 

 
 اسم دورة التخرج:    1/33/4171:  رقم وتارٌخ األمر الجامعً                  3892/ 3896 سنة التخرج:

 36/8/3892فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 الثانً 27ر317 احمد لفته حافظ 3

 الثانً 62ر834 علً محمد عباس 7

 الثانً 63ر898 احمد جاسم محمد 1

 الثانً 61ر764 ساهر موسى دانٌال 4

 الثانً 86ر844 عبدالزهرة شاكر عبٌس 8

 الثانً 88ر182 لكرٌم عبدالجبار هوٌديعبدا 6

 الثانً 88ر119 فوزي كٌنة اٌشو 2

 الثانً 81ر876 خالد محمد جرجٌس 9

 



 
 االقتصاد الزراعً القسم:                                 الزراعة والغاباتالكلٌة:                   الموصل الجامعة : 

 
 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 

 
 اسم دورة التخرج:    1/33/4171 رقم وتارٌخ األمر الجامعً                  3892/ 3896 سنة التخرج:

 36/8/3892 فً                                                                       

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 الثانً 26ر498 صالح ٌاسٌن خضٌر 3

 الثانً 66ر771 عبدهللا احمد زٌد علً     / ٌمنً 7

 الثانً 61ر271 حسٌن عبدالكاظم محمد 1

 الثانً 63ر764 مهدي عباس جبر 4

 الثانً 84ر888 رزكار عباس عبدهللا 8

 



 
 االرشاد الزراعً القسم:                                 الزراعة والغاباتالكلٌة:                   الموصل :  الجامعة

 
 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 

 
 اسم دورة التخرج:    1/33/4171:رقم وتارٌخ األمر الجامعً                  3892/ 3896 سنة التخرج:

 36/8/3892فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 الثانً 61ر224 كمال الدٌن نور الدٌن 3

 الثانً 61ر438 ًمشعل فارس ترك 7

 الثانً 67ر149 شنو محمد صالح شفٌق 1

 الثانً 63ر977 فالح مهدي محمد علً 4

 الثانً 88ر999 هونه ر فاضل فخري 8

 



 
 الغابات القسم:                                 الزراعة والغاباتالكلٌة:                   الموصل الجامعة : 

 
 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 

 
 اسم دورة التخرج:    1/33/4171:رقم وتارٌخ األمر الجامعً                  3892/ 3896 سنة التخرج:

 36/8/3892فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 الثانً 27ر293 جاسم محمد احمد 3

 الثانً 69ر281 عالء عبدهللا محسن 7

 الثانً 64ر663 اٌمٌل حمٌد متً 1

 الثانً 67ر718 سالم عبدهللا حسٌن 4

 الثانً 61ر421 جبر صالح حسن 8

 الثانً 86ر847 /  تونسً  حسونه العكرمً      6

 الثانً 88ر171 سمٌر خمو فرنسٌس 2

 





 
 البستنة القسم:                                    الزراعة والغاباتالكلٌة:                   الموصل الجامعة : 

 
 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 

 
 سم دورة التخرج:        1/7/4919  رقم وتارٌخ األمر الجامعً:                  3899/ 3892 سنة التخرج:

 73/6/3899فً                                                                        

 ر الذي تخرج منهالدو المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 األول 26ر948 علً حسٌن احمد البدري 3

 األول 26ر329 روناك احمد علً 7

 األول 28ر111 غازي فائق حاجً 1

 األول 21ر784 محمد كرٌم حسٌن 4

 األول 23ر687 سلوى عبدالرزاق عبود 8

 األول 21ر968 وثبة كلٌانا ٌعقوب 6

 األول 21ر918 رضٌة صٌهود مهدي الزبٌدي 2

 األول 68ر292 ٌاسٌن صالح حسٌن 9

 األول 62ر681 شادٌة نوري احمد 8

 األول 62ر878 سناء عز الدٌن محمد تٌسٌر 31

 األول 62ر311 عبدالرحمن صالح سعٌد    / ٌمنً 33

 األول 62ر123 عامر عبدهللا حسٌن 37

 األول 68ر234 سهٌر ارمٌا متً 31

 األول 64ر211 لٌلى عبدهللا خلٌل 34

 األول 64ر679 اٌمان محمود حبٌب 38

 األول 64ر871 صدر الدٌن محمد محمد صالح 36

 األول 67ر891 سهٌر محمود فاضل 32

 األول 67ر347 عتاب طالب شنته 39

 األول 63ر612 اومٌد محمد معصوم 38

 األول 63ر338 مامون عاصم توفٌق محمد  / فلسطٌنً 71

 ولاأل 61ر183 اٌاد محمد عبدهللا 73

 األول 88ر281 سركٌس ارسٌن موسٌس 77

 األول 89ر781 فاتن عبدالحمٌد سلمان 71

 



 
 الثروة الحٌوانٌة القسم:                                الزراعة والغاباتالكلٌة:                   الموصل الجامعة : 

 
 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 

 
 اسم دورة التخرج:        1/7/4919 رقم وتارٌخ األمر الجامعً:                  3899/ 3892 سنة التخرج:

    73/6/3899فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه المعدل طالب الثالثًاسم ال ت

 األول 92ر612 سعد كوركٌس تندرو 3

 األول 91ر941 توماس سعٌد متً 7

 األول 97ر971 جالل صلٌوه حنا 1

 األول 28ر191 ولٌد حسٌن علً 4

 األول 29ر868 محبوبة عبدالغنً مصطفى 8

 األول 22ر716 ندى حامد معٌوف 6

 األول 22ر386 عبدالجبار محمد خدر 2

 األول 26ر811 غادة غانم خضوري 9

 األول 26ر473 نوافل سعٌد مهدي 8

 األول 26ر138 اسامة علً خٌرهللا     / سوري 31

 األول 24ر863 سهٌل عبٌد جواد 33

 األول 21ر226 وصال احمد محمد امٌن 37

 األول 27ر731 نضال عبدالغنً مصطفى 31

 األول 23ر738 كرٌمة عبدالحسٌن هوٌدي 34

 األول 21ر811 شذى حازم احمد 38

 األول 69ر694 منتهى صالح سلمان 36

 األول 62ر639 سهٌلة محمد هاشم 32

 األول 66ر831 جنار عارف حسٌن 39

 األول 68ر873 شٌالن صالح رشٌد 38

 األول 68ر187 حسٌن احمد سلٌمان 71

 األول 61ر179 عبدهللا كامل رحٌم 73

 األول 63ر113 ن خلف حسنعبدالحسٌ 77

 



 
 االقتصاد والتعاون الزراعً القسم: الزراعة والغابات                    الكلٌة:                   الموصل الجامعة : 

 
 سورٌوبكال الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 

 
 اسم دورة التخرج:        1/7/4919 رقم وتارٌخ األمر الجامعً:                  3899/ 3892 سنة التخرج:

    73/6/3899فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 األول 91ر897 عبوش محمد عبدهللا 3

 األول 91ر741 محمود ربٌع علً     / اردنً 7

 األول 93ر187 عائدة فوزي احمد 1

 األول 93ر111 سردار عمر سعٌد 4

 األول 91ر137 حٌدر مخلف حمادي   8

 األول 28ر198 جمال علً سٌد احمد        / سودانً 6

 األول 28ر111 بهزاد  صابر فرج 2

 األول 24ر837 ديها زبرحلٌم ه 9

 األول 24ر648 مها عبدالرحمن دوحً 8

 األول 27ر816 علً هادي حسٌن 31

 األول 27ر441 فالح حسن عبدالكرٌم 33

 األول 23ر424 جنان ابراهٌم قربان 37

 األول 21ر418 حسن بارام نادر 31

 األول 69ر949 نجوى قاسم ٌحٌى 34

 األول 69ر424 خالد حسٌن صدٌق     / سودانً 38

 األول 62ر892 رٌبوار فرج محمود 36

 األول 62ر241 زهراء سلمان كاظم 32

 األول 62ر811 رمضان عبدهللا سلٌمان 39

 



 
 التربة القسم: الزراعة والغابات                    الكلٌة:                   الموصل الجامعة : 

 
 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 

 
 اسم دورة التخرج:        1/7/4919 رقم وتارٌخ األمر الجامعً:                  3899/ 3892 سنة التخرج:

    73/6/3899فً                                                                       

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 األول 26ر816 حازم سلٌمان محمد 3

 األول 24ر817 عاٌد حسن كاظم 7

 األول 24ر164 سٌروان جالل نصر الدٌن 1

 األول 21ر427 دلشاد رسول عزٌز 4

 األول 27ر827 شعبان صالح عبدهللا 8

 األول 21ر183 كامل نعمة كامل 6

 األول 66ر896 انوار عبد علً 2

 األول 68ر964 بٌان صالح جبرائٌل 9

 األول 68ر628 ٌحٌى عبدالقادر محمد        / اردنً 8

 األول 68ر884 هدى عبدالرزاق محً الدٌن 31

 األول 68ر328 محمد سماٌل خضر 33

 األول 61ر398 فاطمة عبدالنبً عٌسى    / بحرانٌة 37

 األول 88ر439 كلر صالح عبدهللا 31

 األول 88ر141 عبدالسالم سمو صاروخان 34

 األول 86ر817 اوازمحمد علً محمد 38

 األول 86ر164 ذكرى جاسم محً 36

 



 
 الصناعات الغذائٌة القسم: الزراعة والغابات                    الكلٌة:                   الموصل الجامعة : 

 
 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 

 
 اسم دورة التخرج:       1/7/4919 رقم وتارٌخ األمر الجامعً:                  3899/ 3892 سنة التخرج:

  73/6/3899فً                                                                       

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 األول 29ر996 حسام صالح عبود 3

 األول 29ر162 ٌوسف عقل ٌوسف      / اردنً 7

 األول 26ر918 سرور كاظم عٌسى 1

 األول 69ر848 محمد حمد شٌخ محمد    / ارتٌري 4

 ولاأل 69ر227 رواء فاضل مالك المعماري 8

 األول 69ر783 العطا محمد موسى احمد    / سودانً 6

 األول 69ر376 عباس حسٌن عبد 2

 األول 62ر112 حمدي صالح عٌد خرٌسات    / اردنً 9

 األول 66ر671 ٌاسر محمد جمعة محمد    / سودانً 8

 األول 66ر839 سحر عبداالمٌر مرتضى 31

 األول 64ر848 حسٌن عالوي حسٌن 33

 األول 61ر867 م رزاق جبرهٌا 37

 األول 61ر162 منى حبٌب حسون 31

 األول 63ر783 محمد كشاف محسن 34

 



 
 الغابات القسم: الزراعة والغابات                           الكلٌة:                   الموصل الجامعة : 

 
 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 

 
 اسم دورة التخرج:       1/7/4919  رقم وتارٌخ األمر الجامعً:                  3899/ 3892 سنة التخرج:

 73/6/3899فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه المعدل الثالثًاسم الطالب  ت

 األول 91ر311 عمار جاسم محمد 3

 األول 26ر966 نازك حسٌن حٌدر 7

 األول 26ر476 غٌداء عبدارحمن محمود 1

 األول 21ر411 علً حسٌن انور ابراهٌم 4

 األول 27ر316 نادٌة احمد مرعً 8

 األول 21ر711 نغم شرٌف عبدالعزٌز 6

 األول 66ر641 كراسماعٌل خلٌل ص 2

 األول 64ر481 خالد بوخاتم الرحمونً       /  تونسً 9

 األول 64ر116 عثمان كامل عارف 8

 األول 61ر871 نوال حسٌن عبدالرزاق 31

 األول 61ر216 شٌماء محمود سبع 33

 



 
 المحاصٌل الحقلٌة القسم:     الزراعة والغابات                       الكلٌة:                   الموصل الجامعة : 

 
 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 

 
 اسم دورة التخرج:      1/7/4919  رقم وتارٌخ األمر الجامعً:                  3899/ 3892 سنة التخرج:

 73/6/3899فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 األول 93ر111 ٌسرى صاحب عبٌد 3

 األول 91ر678 فائز عبدالواحد حمود 7

 األول 28ر417 سلٌم مراد سلمان 1

 األول 21ر896 جوان انور مراد 4

 األول 21ر844 نجوى عبدالعزٌز خضر 8

 األول 66ر132 بشرى كاظم حسن 6

 األول 67ر163 زٌنب عبدالجلٌل عبدالحسٌن 2

 األول 63ر186 جمال عبدالفتاح ٌوسف 9

 األول 61ر111 ذنون ٌونس حسٌن 8

 األول 61ر737 مٌسون جابر فاضل 31

 األول 88ر881 نبٌل ٌولٌوس دانٌال 33

 



 
 وقاٌة النبات القسم: الزراعة والغابات                           الكلٌة:                   الموصل الجامعة : 

 
 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 

 
 اسم دورة التخرج:      1/7/4919   رقم وتارٌخ األمر الجامعً:                  3899/ 3892 سنة التخرج:

 73/6/3899فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 األول 93ر889 زٌنب كرٌم كاظم 3

 األول 24ر981 نهلة احمد حامد 7

 األول 24ر138 مرٌم ابراهٌم حمادي 1

 األول 21ر431 ثامرة حثحوت حسن 4

 األول 68ر468 منتهى عباس طفار 8

 األول 62ر871 استبرق محمد عبدالرضا 6

 األول 66ر316 بسام ٌحٌى ابراهٌم 2

 األول 67ر131 محسن علً حمد 9

 األول 63ر814 ٌاسٌن عمر بشٌر احمد    / ٌمنً 8

 األول 82ر182 حمد شاه مرادناظم م 31

 



 
 االرشاد الزراعً القسم: الزراعة والغابات                           الكلٌة:                   الموصل الجامعة : 

 
 سورٌوبكال الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 

 
 اسم دورة التخرج:      1/7/4919   رقم وتارٌخ األمر الجامعً:                  3899/ 3892 سنة التخرج:

 73/6/3899فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 األول 98ر184 سلمى هاشم عطٌة 3

 األول 96ر634 فاطمة محمد حسٌن العواد 7

 





 
 االرشاد الزراعً القسم: الزراعة والغابات                           الكلٌة:                   الموصل الجامعة : 

 
 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 

 
 اسم دورة التخرج:                  1/7/2972 رقم وتارٌخ األمر الجامعً:        3899/ 3892 سنة التخرج:

 31/31/3899فً                                                                        

 ي تخرج منهالدور الذ المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 الثانً جٌد جدا سالم هالل احمد     * 3

 الثانً جٌد قاسم محمد بانً 7

 الثانً جٌد علً خالد جمعة 1

 الثانً جٌد غائب خوشابا ٌلدا 4

 

مالحظة: التسلسالت المؤشر ازاءها  بعالمة )*( اختصاص اعداد مدرسين زراعيين 



 
 وقاٌة النبات القسم: الزراعة والغابات                            الكلٌة:                  الموصل الجامعة : 

 
 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 

 
 اسم دورة التخرج:                  1/7/2972  رقم وتارٌخ األمر الجامعً:      3899/ 3892 سنة التخرج:

 31/31/3899فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 الثانً متوسط امجد حمادي عنتر 3

 الثانً متوسط عبدهللا ادرٌس سعٌد 7

 ثانًال متوسط مٌثم نوري مهدي 1

 الثانً متوسط علً هاشم ابراهٌم 4

 الثانً متوسط مراد علوان شجاع 8

 الثانً مقبول شعالن محسن مطر 6

 الثانً مقبول سنحارٌب ٌوحنا كركوص 2

 الثانً مقبول عادل محمد حسٌن عبدهللا 9

 



 
 المحاصٌل الحقلٌة القسم:           الزراعة والغابات                 الكلٌة:                   الموصل الجامعة : 

 
 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 

 
 اسم دورة التخرج:        1/7/2972 رقم وتارٌخ األمر الجامعً:                  3899/ 3892 سنة التخرج:

 31/31/3899فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 الثانً متوسط غالب حاتم جبر 3

 الثانً متوسط خالد صبري شبر      * 7

 الثانً متوسط نعمان محٌسن سعدون 1

 الثانً طمتوس خالد محمد علً 4

 الثانً متوسط حنا جرجٌس عبدهللا 8

 الثانً متوسط علً مردان علً 6

 الثانً متوسط عثمان سعٌد عثمان 2

 الثانً متوسط نصٌر ناطق عبدالوهاب 9

 الثانً متوسط شٌبان جابر غالب 8

 الثانً متوسط حسٌن عبدالزهرة 31

 الثانً متوسط سعدي جواد كاظم     * 33

 الثانً متوسط م مطشر نجم        *عبدالكاظ 37

 الثانً متوسط ماجد طارش شٌاع 31

 الثانً متوسط باسم محمد عزٌز 34

 الثانً مقبول ادٌب محمد شكر 38

 الثانً مقبول اكرم عبدهللا احمد 36

 الثانً مقبول عادل محمد جواد صالح 32

 

 اد مدرسين زراعيين مالحظة: التسلسالت المؤشر ازاءها  بعالمة )*( اختصاص اعد



 
 الغابات القسم: الزراعة والغابات                           الكلٌة:                   الموصل الجامعة : 

 
 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 

 
 اسم دورة التخرج:                 1/7/2972 رقم وتارٌخ األمر الجامعً:        3899/ 3892 :سنة التخرج

 31/31/3899فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 الثانً جٌد اتٌال حسن جمعة 3

 الثانً متوسط ح سلٌم اسودفال 7

 الثانً متوسط تركٌش حسن رحٌم 1

 الثانً متوسط فاضل نصٌر  4

 الثانً مقبول صالح مهدي حسٌن 8

 الثانً مقبول غسان حكمت حسن 6

 



 
 ئٌةالصناعات الغذا القسم: الزراعة والغابات                           الكلٌة:                   الموصل الجامعة : 

 
 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 

 
 اسم دورة التخرج:          1/7/2972رقم وتارٌخ األمر الجامعً                  3899/ 3892 سنة التخرج:

 31/31/3899فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 الثانً جٌد مها زامل محمد 3

 الثانً جٌد عمار مؤٌد قاسم 7

 الثانً متوسط صالح سلٌمان اٌاي      /  ارتٌري 1

 الثانً مقبول اٌدن سلٌمان عزٌز 4

 الثانً مقبول سعٌد اٌاد عبدهللا 8

 



 
 التربة القسم: الزراعة والغابات                           الكلٌة:                   الموصل الجامعة : 

 
 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 

 
 اسم دورة التخرج:                 1/7/2972 رقم وتارٌخ األمر الجامعً:        3899/ 3892 ج:سنة التخر

 31/31/3899فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 ًالثان متوسط سمٌر شوكت عبدالجبار 3

 الثانً متوسط عبدهللا  حمزة جبر 7

 الثانً متوسط صالح حمادي علً 1

 الثانً متوسط محمد خالد احمد 4

 الثانً متوسط زهٌر علً شفٌق 8

 الثانً مقبول سوزان محمد طه 6

 الثانً مقبول ٌوسف محمد 2

 



 
 االقتصاد والتعاون الزراعً لقسم:ا            الزراعة والغابات         الكلٌة:                   الموصل الجامعة : 

 
 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 

 
 ة التخرج:اسم دور        1/7/2972  رقم وتارٌخ األمر الجامعً:                3899/ 3892 سنة التخرج:

 31/31/3899فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 الثانً جٌد ادرٌس احمد ابراهٌم    / سودانً 3

 الثانً جٌد دانا رشٌد عبدالقادر 7

 الثانً متوسط عباس سلٌمان قنبر 1

 الثانً متوسط رزاق عبدهللا  حماد 4

 



 
 الثروةالحٌوانٌة لقسم:الزراعة والغابات                     االكلٌة:                   الموصل الجامعة : 

 
 سلورٌوبكا الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 

 
 اسم دورة التخرج:         1/7/2972رقم وتارٌخ األمر الجامعً                  3899/ 3892 سنة التخرج:

 31/31/3899فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 الثانً جٌد هاحمد ابراهٌم ط 3

 الثانً جٌد احمد عسكر قاسم        * 7

 الثانً متوسط كرٌم حاتم لفته         * 1

 الثانً متوسط علوان نعمة حمٌدي      * 4

 الثانً متوسط *    عماد اٌشو ٌوانٌس 8

 الثانً متوسط حمزة غالً حبٌب 6

 الثانً متوسط مدحت جاسم محمد 2

 الثانً متوسط مهند عبدالوهاب عبدهللا 9

 الثانً متوسط ابراهٌم داغر مدادر 8

 الثانً متوسط االسم غٌر واضح فً سجالتنا 31

 الثانً متوسط اسماعٌل فٌروز اسماعٌل 33

 الثانً متوسط طاهر حسن طاهر 37

 الثانً متوسط عدي حاتم رشٌد 31

 الثانً مقبول لٌث محمود ٌحٌى 34

 

 

اءها  بعالمة )*( اختصاص اعداد مدرسين زراعيين مالحظة: التسلسالت المؤشر از



 
 البستنة لقسم:الزراعة والغابات                     االكلٌة:                   الموصل الجامعة : 

 
 سالورٌوبك الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 

 
 اسم دورة التخرج:       1/7/2972 رقم وتارٌخ األمر الجامعً:                  3899/ 3892 سنة التخرج:

 31/31/3899فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 الثانً جٌد احمد مرعبد الحكٌم عا 3

 الثانً متوسط محمد ٌاسٌن محمد      * 7

 الثانً متوسط مازن محمد محمود      * 1

 الثانً متوسط عباس فاضل خضٌر 4

 الثانً متوسط شور حسٌن  *اابراهٌم  ع 8

 الثانً متوسط نعٌم جواد كاظم    * 6

 الثانً متوسط طاهر محسن عبدهللا     * 2

 الثانً متوسط كمالبسام خلٌل  9

 الثانً متوسط غزوان صدٌق محمد 8

 الثانً متوسط بارو سلٌمان حسن     * 31

 الثانً متوسط ازهار محمد سعدون     * 33

 الثانً مقبول اٌاد حمٌد 37

 الثانً مقبول خالد سالم محمد 31

 الثانً مقبول هناء محً عبود الصائغ 34

 نًالثا مقبول احمد مرزا ٌاسٌن 38

 

 مالحظة: التسلسالت المؤشر ازاءها  بعالمة )*( اختصاص اعداد مدرسين زراعيين





 
 الغابات القسم:                                    الزراعة والغاباتالكلٌة:                   الموصل الجامعة : 

 
 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 

 
 اسم دورة التخرج:              1/7/8837  رقم وتارٌخ األمر الجامعً:       3899/3898سنة التخرج:

 31/2/3898فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 األول جٌد هاٌس صاٌل جرجٌس 3

 األول جٌد محمود عبدال رشٌد 7

 األول جٌد صالح جلود سلٌمان 1

 األول جٌد طه عزٌز محمود 4

 األول 21ر1378 عالء عبدالحسن اسود 8

 األول 69ر267 اسامة عبدهللا محمد     / سودانً 6

 األول متوسط مروج كاظم عباس 2

 األول 66ر981 ازاد محمد سلمان 9

 األول متوسط عبٌر انٌس حبٌب 8

 األول 66ر328 محسن محمد محمد الساعً   / تونسً 31

 األول 66ر378 فالح عبد زٌد 33

 األول متوسط عبدالحمٌد ٌوسف حسٌن 37

 األول 68ر811 اخالص داؤد سلٌمان  31

 األول متوسط االء وسام جرجٌس 34

 األول 68ر928 ملكً سلٌمان انتصار 38

 األول متوسط سحر حازم رشٌد 36

 األول متوسط صباح عبدالزهرة متعب 32

 األول 63ر228 حسٌن علً حسٌن 39

 



 
 الثروة  الحٌوانٌة القسم:   الزراعة والغابات                              الكلٌة:                   الموصل الجامعة : 

 
 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    لصباحٌةا الدراسة: 

 
 اسم دورة التخرج:              1/7/8837رقم وتارٌخ األمر الجامعً       3899/3898سنة التخرج:

 31/2/3898فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 األول جٌد اكو عبدهللا توفٌق 3

 األول جٌد سالم عمر رؤوف 7

 األول جٌد زهراء ولً رضا 1

 األول جٌد ازهري محمد حامد     / سودانً 4

 األول جٌد ناظم ضائع حمد 8

 ولاأل جٌد بسماء احمد فالح 6

 األول جٌد ماهر عبدالوهاب امٌن 2

 األول جٌد عامر زكً قاسم 9

 األول متوسط اسعد رفٌق رشوانً    / سوري 8

 األول متوسط هندرٌن محمد صالح 31

 األول متوسط سعد ثجٌل عبد 33

 األول متوسط محمد فؤاد عبدهللا 37

 األول متوسط هشام عبدالمنعم ابراهٌم 31

 األول متوسط حمدنوال راضً م 34

 األول متوسط بشار حسن علً  38

 األول متوسط جوشان مجٌد احمد 36

 األول متوسط اشور جبار حسٌن 32

 األول متوسط شذى جاسم قاسم 39

 األول متوسط نوال عباس كنج 38

 األول متوسط سحر خلٌل سعٌد 71

 األول متوسط رائد غازي عبدالكرٌم 73

 األول طمتوس ماجدة طه خلف 77

 األول متوسط حمد امٌن حمه صالح 71

 األول متوسط سرمد جمٌل توفٌق 74

 األول متوسط انعام محمد علً عبد 78

 األول متوسط شذى ٌوسف ٌاسٌن 76

 األول مقبول منى محمود خضر 72

 



 
 المحاصٌل الحقلٌة القسم:          الزراعة والغابات                       الكلٌة:                   الموصل الجامعة : 

 
 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 

 
 اسم دورة التخرج:              1/7/8837رقم وتارٌخ األمر الجامعً       3899/3898سنة التخرج:

 31/2/3898فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 األول جٌد مشعل احمد عبدهللا 3

 األول جٌد عبدالستار موسى شنٌن 7

 األول جٌد كامل حمد هللا فهد 1

 األول جٌد هاجر سعٌد علً 4

 األول جٌد الكاظم  سالمهٌثم عبد 8

 األول جٌد محمود جمٌل ابراهٌم 6

 األول متوسط ادم سعٌد ٌوسف     / صومالً 2

 األول متوسط علً سحاب مطر 9

 األول متوسط جاكلٌن شلٌمون اٌشو 8

 األول متوسط فرٌدة عبدالكرٌم ٌوسف 31

 األول متوسط بشٌر عبدالرحمن الشٌخ  / صومالً 33

 األول متوسط الدٌن ٌونسمهند محً  37

 األول متوسط سالم صالح حسٌن 31

 األول متوسط رجاء حبٌب خلف 34

 األول متوسط ندوة بطرس ٌاقو 38

 األول متوسط امل عباس باقر 36

 األول مقبول كمال عبدالكرٌم مصطفى 32

 األول مقبول زٌاد جاسم صالح 39

 



 
 التربة القسم:   الزراعة والغابات                              ٌة: الكل                  الموصل الجامعة : 

 
 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 

 
 اسم دورة التخرج:              1/7/8837رقم وتارٌخ األمر الجامعً       3899/3898سنة التخرج:

 31/2/3898فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 األول جٌد حجً حسن بٌسو 3

 األول جٌد بهجت دنخا ٌلدا    * 7

 األول جٌد هٌفاء جاسم 1

 األول ٌدج سحر توفٌق طه 4

 األول جٌد سندس محسن عبدالهادي 8

 األول متوسط بان طه محمد فتاح 6

 األول متوسط محمود احمد حسن 2

 األول متوسط منى عبدالمحسن جاسم   / بحرانٌة 9

 األول متوسط كمٌلة جداع عطٌعة 8

 األول متوسط ظافر مهدي صالح 31

 ولاأل متوسط محمد بدل محمد         / صومالً 33

 األول متوسط صالح بولص مرقص       * 37

 األول متوسط جاكلٌن دنخا اسحق 31

 األول متوسط امباي دم                  / سنغالً 34

 األول متوسط غانم صالح جخدم 38

 األول متوسط محمد جواد كاظم البحري 36

 األول متوسط الل جمٌلجنهاٌة  32

 األول توسطم سٌوٌالي عبدالقادر محمد 39

 األول متوسط سامً محمد سلطان 38

 األول متوسط مجٌدنبٌل محمد   71

 األول متوسط امٌرة عبدالكرٌم محمد 73

 األول مقبول عبدالباسط حمادي زغٌر 77

 األول مقبول مهدي زٌن العابدٌن 71

 

 مالحظة: التسلسالت المؤشر ازاءها  بعالمة )*( اختصاص اعداد مدرسين زراعيين



 
 البستنة القسم:   الزراعة والغابات                              الكلٌة:                   الموصل الجامعة :  

 
 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 

 
 اسم دورة التخرج:              1/7/8837رقم وتارٌخ األمر الجامعً       3899/3898سنة التخرج:

 31/2/3898فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 األول جٌد جدا كوثر هادي عبود 3

 األول جداجٌد  محمود عباس الطٌف 7

 األول جٌد خضر ٌونس خضر 1

 األول جٌد تحسٌن عبدالستار حمٌد 4

 األول جٌد موفق محمود نواف 8

 األول جٌد هادي كاظم جواد 6

 األول جٌد جاسم مهودي طاهر 2

 األول جٌد بٌداء غازي سرحان 9

 األول جٌد حسن عبد علً كاظم 8

 األول متوسط الس عبدالكرٌم قرٌاقوس 31

 األول متوسط حبٌب عبد فارس 33

 األول متوسط جنان محمود شكري 37

 األول متوسط محمد شاكر محمود محمد 31

 األول متوسط سمٌرة طاهر علً 34

 األول متوسط محمد سالم احمد العالف 38

 األول متوسط بشار اكرم ٌوسف 36

 األول متوسط ستار فرهاد محمود 32

 األول متوسط قحطان ٌاسٌن عبدالرحمن 39

 األول متوسط مٌسم سلٌمان حنا  38

 األول متوسط بشرى صاحب صالح 71

 األول متوسط دوزن عبٌد اسماعٌل 73

 األول متوسط عادل عبدهللا عزٌز 77

 األول متوسط محً عباس كاظم 71

 األول متوسط جعفر عدنان حسن 74

 األول متوسط حمٌد احمد ابراهٌم 78

 األول متوسط بجنان ٌحٌى صاح 76

 األول متوسط حلٌمة عبد  ارخٌص 72

 األول متوسط بٌان نوري عزٌز 79

 األول متوسط عماد بهاء الدٌن قادر 78

 األول متوسط فواز حجً مادو 11

 األول متوسط اٌمان جعفر رضا عرفان 13

 األول متوسط علً غالً كرٌم 17

 األول مقبول عباس خضٌر علً 11

 

 



 
 وقاٌة النبات القسم:   الزراعة والغابات                              الكلٌة:                   الموصل  الجامعة :

 
 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 

 
 اسم دورة التخرج:              1/7/8837وتارٌخ األمر الجامعً رقم       3899/3898سنة التخرج:

 31/2/3898فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 األول جٌد بٌداء احمد عبدهللا 3

 لاألو جٌد جهٌنة ادرٌس محمد علً 7

 األول جٌد مٌسون عبدالواحد مالك 1

 األول متوسط هٌثم محً الدٌن محمد 4

 األول متوسط نوال نوح موسى 8

 األول متوسط مهند سامً مٌخائٌل 6

 األول متوسط جاسم محمد مصطفى 2

 األول متوسط وسام كٌش مطلوب 9

 األول متوسط ٌجرابراهٌم محمد ب 8

 ألولا متوسط حارث حامد ابراهٌم 31

 األول متوسط كاظم عبد حسٌن 33

 األول متوسط موسى حمود حوٌجة 37

 األول متوسط سلٌمان كاظم حمزة 31

 األول متوسط ابراهٌم ٌلدا موسى 34

 األول متوسط عطا هللا طلب عوٌد 38

 األول متوسط باسم حسون حسن 36

 األول متوسط عبداالمٌر احمد ٌاسٌن 32

 األول متوسط الدٌن اٌسٌن اسماعٌل نور 39

 األول متوسط ٌونس احمد عبدالرحمن    / تونسً 38

 األول متوسط رحمن عبد طاٌه 71

 األول متوسط عبدالرحمن عبدهللا ابراهٌم   / سودانً    73

 األول مقبول ابتسام شرٌف ناصر 77

 األول مقبول عبدالقادر صالح خضر 71

 لاألو مقبول نور الدٌن محمود نٌسان 74

 



 
 الصناعات الغذائٌة القسم:  الزراعة والغابات                          الكلٌة:                   الموصل الجامعة : 

 
 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 

 
 اسم دورة التخرج:              1/7/8837رقم وتارٌخ األمر الجامعً       3899/3898سنة التخرج:

 31/2/3898فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 األول جٌد احمد ابراهٌم صالح 3

 األول ٌدج محمد خلف لفته 7

 األول جٌد احمد عبدو حمٌدو    / ٌمنً   1

 األول جٌد دوفالش الٌابا االو     / سودانً  4

 األول متوسط ن المكً احمد    / سودانًالحس 8

 األول متوسط جنار محمد عمر 6

 األول متوسط مهدي خضٌر عباس 2

 األول متوسط حازم محمد خضٌر 9

 ولاأل متوسط ماجد محمد سعٌد 8

 األول متوسط سامرة سعدون احمد 31

 األول متوسط عمار موفق ٌونس 33

 األول متوسط لمٌاء محمد جواد 37

 األول متوسط برهان عزٌز بشرى 31

 األول متوسط ازهار احمد عبدالحمٌد 34

 األول مقبول رٌا خٌرهللا سلٌم 38

 األول مقبول فائزة حسن شكور 36

 األول مقبول /  اردنًفؤاد احمد صالح       32

 األول مقبول ابتهال صبري هاشم 39

 األول مقبول دنٌز ٌاووز نورالدٌن   38

 األول مقبول عباس كرٌم راضً 71

 األول مقبول عبدهللا سالم عبدالرزاق 73

 



 
 االرشاد الزراعً القسم:   الزراعة والغابات                              الكلٌة:                   الموصل الجامعة : 

 
 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 

 
 اسم دورة التخرج:              1/7/8837رقم وتارٌخ األمر الجامعً       3899/3898سنة التخرج:

 31/2/3898فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 األول جٌد جدا احمد عزٌز علك     * 3

 األول جٌد رباب كاظم حسن     * 7

 األول جٌد راجحة عبدالرزاق عبدالحمٌد 1

 األول جٌد متً وبشرى جب 4

 األول جٌد لرزاق فتحً محمدعبدا 8

 األول جٌد هناء عبد زٌد عبدالسادة    * 6

 األول جٌد حسبفضاء سامً  2

 األول جٌد روٌدة داؤد سلمان     * 9

 األول متوسط فداء احمد محمود        / فلسطٌنٌة 8

 األول متوسط لٌلى خالد عبدهللا 31

 األول متوسط *    جعفرعدوٌة حكٌم جلٌل  33

 األول متوسط سمٌة محمد امٌن محمد   * 37

 األول متوسط علً صالح نجم 31

 األول متوسط هدى جٌاد خلٌل 34

 األول متوسط جٌان رشا حسن 38

 األول متوسط رؤوف حسٌن علً 36

 األول متوسط غازي حسن عساف 32

 األول متوسط خالد احمد محمد 39

 األول متوسط سلمان علً نعمة 38

 األول متوسط د جبر كاظممحم 71

 األول متوسط سندس عمران عبود    * 73

 األول مقبول مظهر خلٌل اسماعٌل 77

 األول مقبول جزاء محً الدٌن رسول   * 71

 

 مالحظة: التسلسالت المؤشر ازاءها  بعالمة )*( اختصاص اعداد مدرسين زراعيين 



 
 االقتصاد والتعاون الزراعً القسم:  زراعة والغابات                   الالكلٌة:                   الموصل الجامعة : 

 
 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 

 
 اسم دورة التخرج:              1/7/8837رقم وتارٌخ األمر الجامعً       3899/3898سنة التخرج:

 31/2/3898فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 األول جٌد االء محمد عبدهللا 3

 األول جٌد طامً عٌال هادي 7

 األول جٌد مقبل شاكر عبدالجبار 1

 األول جٌد ن عبدالقادر زٌداناسوا 4

 األول جٌد محسن ابراهٌم عبدالرحمن 8

 األول جٌد ماهر داود محمد سلٌم 6

 األول جٌد قاسم محمد حمود 2

 األول جٌد لطٌف هٌلحسن  9

 األول جٌد عامر عمران كاظم    * 8

 األول جٌد محمد عبد حسٌن   * 31

 األول جٌد نهلة سلٌم حسٌن 33

 األول جٌد مٌس حسنعلٌة خ 37

 األول متوسط منعم عواد ضٌدان 31

 األول متوسط رٌاض شاكر محمد 34

 األول متوسط انور احمد حسن 38

 األول متوسط فضاء امٌن قاسم 36

 األول متوسط ادرٌس محمد رشٌد  32

 األول متوسط محمد اسعد رشٌد 39

 األول متوسط حسام مارزٌنا رفو 38

 األول متوسط نعمان قصً عبدالمنعم 71

 األول متوسط محمد عبداللطٌف جبار   * 73

 األول متوسط به ري عبدهللا محمد  77

 األول متوسط هٌام عباس حسٌن    * 71

 األول متوسط علً سعدون كاظم     * 74

 األول متوسط اسماعٌل حسن جمعة 78

 األول متوسط سلمان دٌلً هالل 76

 األول متوسط / سودانٌة  هدٌر الزبٌر احمد    72

 األول متوسط علوان جلٌل علوان 79

 األول متوسط سعود عزٌز عاصً 78

 األول متوسط اسراء اسماعٌل احمد 11

 األول متوسط ولً شهاب خورشٌد 13

 األول متوسط اختر  اسماعٌل سمٌن 17

 األول متوسط كرٌم حسٌن لطٌف 11

 األول متوسط كه زال عثمان سعٌد 14

 األول متوسط عائدة عبدهللا سلٌمان 18

 األول متوسط غٌاث فرج طوبٌا 16

 األول متوسط فاطمة زٌن العابدٌن 12

 األول مقبول سامر متً ابراهٌم 19

 

 مالحظة: التسلسالت المؤشر ازاءها  بعالمة )*( اختصاص اعداد مدرسين زراعيين 





 
 الغابات القسم:                  الزراعة والغابات                    الكلٌة:                  الموصل الجامعة : 

 
 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 

 
 اسم دورة التخرج:               1/7/8168 رقم وتارٌخ األمر الجامعً:       3899/3898سنة التخرج:

 37/31/3898فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 الثانً 68ر69 محمد عقٌل صالح 3

 الثانً 64ر18 انور مارزٌنا حنا 7

 ًالثان 67ر94 نصرت كامل ٌعقوب 1

 الثانً 67ر91 مهند بطرس بهنام 4

 الثانً 63ر26 علً هادي جاسم 8

 الثانً 61ر88 علً حسٌن عبدهللا 6

 الثانً 61ر46 انور محمد معصوم 2

 الثانً 61ر18 ضٌاء صالح الدٌن احمد 9

 الثانً 61ر33 محمد طاهر حسام الدٌن نشات 8

 الثانً 61ر13 تابان رؤوف مجٌد 31

 الثانً 88ر86 حمودسوسن جعفر م 33

 الثانً 88ر83 نازتٌن حسٌن امٌن 37

 الثانً 89ر24 علً جواد كاظم 31

 الثانً 89ر14 لطفً بن محمد مفتاح     / عربً 34

 



 
 الثروة الحٌوانٌة القسم:             الزراعة والغابات                   الكلٌة:                   الموصل الجامعة : 

 
 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة ة: الدراس

 
 اسم دورة التخرج:               1/7/8168 رقم وتارٌخ األمر الجامعً:       3899/3898سنة التخرج:

 37/31/3898فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 الثانً 28ر17 مهند مٌران علٌوي 3

 الثانً 68ر86 هادي فرٌم بونا 7

 الثانً 62ر74 رمضان محمد كرٌم 1

 الثانً 62ر122 عباس عبدالوهاب  مجٌد 4

 الثانً 68ر69 حسن هادي كاظم 8

 الثانً 64ر99 قادر مصطفىطه  6

 الثانً 64ر49 عبدالواحد عبدالستار 2

 الثانً 64ر49 علً مشكور حاجً 9

 الثانً 64ر37 هٌام منصور كرم 8

 الثانً 61ر98 صباح جبر ناصر 31

 الثانً 61ر28 كرٌكار عبدهللا حسٌن 33

 الثانً 61ر39 لٌلى باقر حسٌن 37

 الثانً 67ر88 جلٌل ابراهٌم شرٌف 31

 الثانً 67ر27 اسراء امٌن حاجً 34

 الثانً 67ر67 عباس عبدالسادة  عٌسى                                                                    38

 الثانً 67ر37 عرفان محمد حبٌب 36

 الثانً 67ر18 فه رهاد جمال حسن 32

 الثانً 63ر89 وفاء كامل سعٌد 39

 الثانً 63ر44 ضٌغم مدحت عبدالرزاق 38

 الثانً 63ر43 رفعت رافع علً 71

 الثانً 63ر41 ٌوسف عكاب علوان 73

 الثانً 63ر18 علً حسٌن سالم 77

 الثانً 63ر76 طل عبدهللا وبل 71

 الثانً 88ر27 قاسم كرٌم كاظم 74

 الثانً 61ر68 باسل غانم محمد علً 78

 الثانً 61ر61 احمد حسٌن علوان 76

 الثانً 61ر12 عبدالحسن محمد علًفالح  72

 الثانً 61ر76 غالب عطٌة فنفون 79

 الثانً 61ر73 فالح مهدي جابر 78

 الثانً 61ر71 منعم عبٌد عٌسى 11

 الثانً 88ر81 قائم عطٌة عبد 13

 الثانً 88ر21 محمد عبٌد جاسم 17

 الثانً 61ر87 قاسم عطٌة عبٌد 11

 الثانً 88ر49 بهار مصطفى علً 14

 الثانً 89ر84 خالد عبد معروف 18

 الثانً 88ر67 تحسٌن قادر اسعد 16

 



 
 المحاصٌل الحقلٌة : القسم  الزراعة والغابات                   الكلٌة:                   الموصل الجامعة : 

 
 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 

 
 اسم دورة التخرج:                1/7/8168 رقم وتارٌخ األمر الجامعً:       3899/3898سنة التخرج:

 37/31/3898فً                                                                        

 ي تخرج منهالدور الذ المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 الثانً 21ر82 حمود شاكر جبر 3

 الثانً 62ر21 صباح حسن ٌوسف 7

 الثانً 68ر31 فخري ادرٌس محمد 1

 الثانً 63ر11 محمد راضً جبار 4

 الثانً 63ر168 سالم ابراهٌم محٌمٌد 8

 الثانً 61ر279 فتاح محمد صالح حسن 6

 الثانً 61ر71 سٌروان صالح محمد 2

 الثانً 88ر16 حجاسم محمد صال 9

 الثانً 89ر86 ساجد رحٌم  شخٌر 8

 



 
 التربة : القسم  الزراعة والغابات                   الكلٌة:                   الموصل الجامعة : 

 
 سبكالورٌو :الشهادة                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 

 
 اسم دورة التخرج:                1/7/8168  رقم وتارٌخ األمر الجامعً:       3899/3898سنة التخرج:

 37/31/3898فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 الثانً 68ر36 نصورمٌسر كووزي م 3

 الثانً 66ر41 ٌوسف محمد حسن 7

 الثانً 68ر92 ادرٌس علً علً 1

 الثانً 61ر48 صادق جعفر حسن 4

 الثانً 61ر16 طالل علً جردو 8

 الثانً 63ر21 ٌاسٌن علً صالح 6

 الثانً 63ر66 حسٌن لفته مهدي 2

 الثانً 63ر68 صباح عبدالعباس 9

 الثانً 63ر74 خالد ٌاسٌن حسٌن 8

 الثانً 61ر29 عزت علً محمد     * 31

 الثانً 61ر22 وسام عبدالحسٌن عبد 33

 الثانً 61ر68 هٌوما نجٌب محمد 37

 الثانً 61ر64 محمد امٌن محمد حٌدر       /عربً 31

 الثانً 61ر86 حمٌدة حسن عبدالحسٌن 34

 الثانً 61ر11 ٌاسر عباس محمد 38

 الثانً 61ر17 لقمان عسكر سامً 36

 الثانً 89ر48 علً احمد علً الجبوري 32

 الثانً 89ر38 منذر خزعل سلمان 39

 الثانً 82ر26 جابر عبدالحسن عبٌدة 38

 الثانً 82ر88 روشة عبدالقادر مروان 71

 الثانً 86ر89 طٌبة مكً ابراهٌم      / عربٌة 73

 الثانً 86ر74 رزكار صدٌق محمد امٌن 77

 الثانً 88ر96 فىشعبان محمد مصط 71

 الثانً 84ر82 صالح حسن سلطان 74

 

 مالحظة: التسلسالت المؤشر ازاءها  بعالمة )*( اختصاص اعداد مدرسين زراعيين 



 
 البستنة : القسم                    الزراعة والغابات                 الكلٌة:                   الموصل الجامعة : 

 
 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 

 
 اسم دورة التخرج:                 1/7/8168    رقم وتارٌخ األمر الجامعً:       3899/3898سنة التخرج:

 37/31/3898فً                                                                         

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 الثانً 21ر71 طارق فارس داؤد 3

 الثانً 21ر99 شاكر فاضل حمود 7

 الثانً 66ر88 فالح حسن عٌسى 1

 الثانً 66ر16 سوزان نورالدٌن محمد 4

 الثانً 68ر78 حسٌن عزٌز علً 8

 الثانً 64ر21 ٌرغشاكر حمود ز 6

 الثانً 61ر26 مهدي عبدالحلٌم ابراهٌم 2

 الثانً 67ر93 عبدالعزٌز محمد طاهر 9

 الثانً 67ر61 فرهاد محمد حسن 8

 الثانً 67ر182 كامران محمد سلٌم 31

 الثانً 63ر98 جانٌت شٌبا خمو 33

 الثانً 63ر61 نجاح نجٌب متً 37

 الثانً 63ر41 عالء محمد علً 31

 الثانً 63ر13 جاسم حسن منقذ 34

 الثانً 61ر91 محمد صالح ابراهٌم 38

 الثانً 61ر48 حسن حسٌن زٌن العابدٌن 36

 الثانً 88ر17 ابراهٌم داؤد نجم 32

 الثانً 89ر61 عبدهللا خضر حسٌن 39

 الثانً 82ر91 سامً انور محمود 38

 الثانً 82ر629 هوكر عمر فتاح 71

 لثانًا 61ر611 رائد جواد علً 73

 الثانً 81ر68 محمد عباس مجٌد 77

 



 
 وقاٌة النبات : القسم  الزراعة والغابات                   الكلٌة:                   الموصل الجامعة : 

 
 سكالورٌوب الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 

 
 اسم دورة التخرج:             1/7/8168   رقم وتارٌخ األمر الجامعً:       3899/3898سنة التخرج:

  37/31/3898فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 الثانً 69ر42 ٌازي جرجٌس اٌوب 3

 الثانً متوسط بان علً احمد 7

 الثانً 66ر84 حمدٌة زاٌر علً 1

 الثانً متوسط محمد عبدالرحمن صدٌق 4

 الثانً متوسط حسٌن علً حسن 8

 الثانً متوسط كامران احمد سامً رشٌد 6

 الثانً متوسط عباس خضٌر كاظم 2

 الثانً متوسط سلمان عودة ناٌف 9

 الثانً متوسط باسم كظوم عبود 8

 الثانً متوسط االء عبدالهادي الكردي 31

 الثانً متوسط والء حسٌن علً        * 33

 الثانً متوسط صبٌحة عجالن علٌوي 37

 الثانً مقبول زوزان حسٌن رجب       * 31

 الثانً مقبول جهاد احمد ٌوسف 34

 الثانً مقبول موسى محمد حسٌن 38

 الثانً مقبول كرٌم محمد محسن 36

 الثانً مقبول بشرى محمد اسماعٌل 32

 

 مالحظة: التسلسالت المؤشر ازاءها  بعالمة )*( اختصاص اعداد مدرسين زراعيين 



 
 الصناعات الغذائٌة : القسم  الزراعة والغابات                   الكلٌة:                   الموصل الجامعة : 

 
 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 

 
 اسم دورة التخرج:              1/7/8168  رقم وتارٌخ األمر الجامعً:       3899/3898سنة التخرج:

   37/31/3898فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 الثانً 68ر17 اتٌال ٌحٌى امٌن 3

 الثانً 62ر84 علً صبحً عبدهللا 7

 الثانً 68ر43 ناسك صالح الدٌن 1

 الثانً 88ر24 معن حامد عبدالرحٌم 4

 الثانً 88ر76 هادي حنون جبر 8

 نًالثا 89ر23 دورنم عزٌز كرٌم 6

 الثانً 89ر67 ندى اسماعٌل قاسم 2

 الثانً 82ر422 جاكلٌن اسحاق ٌعقوب 9

 الثانً 82ر73 ربٌع معاوٌة ناظم 8

 الثانً 86ر83 سعٌد  عبدال جمٌل 31

 الثانً 86ر47 نفارت جمٌل ٌغدسار 33

 



 
 االرشاد الزراعً : القسم  الزراعة والغابات                   الكلٌة:                   الموصل الجامعة : 

 
 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 

 
 اسم دورة التخرج:                   1/7/8168  رقم وتارٌخ األمر الجامعً:       3899/3898سنة التخرج:

 37/31/3898فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 الثانً 21ر887 عباس سالم طالب    * 3

 الثانً 68ر846 اسماعٌل علً فاضل 7

 الثانً 69ر846 طالب محمود طالب 1

 نًالثا 69ر387 حسٌن علً حسون 4

 الثانً 62ر721 حسن جبر حسن     * 8

 الثانً 62ر733 كمال حاجً طابور 6

 الثانً 66ر299 علً حسٌن نجم    * 2

 الثانً 66ر171 عبدهللا حسن عمر     * 9

 الثانً 68ر226 حسٌن عدنان كاظم    * 8

 الثانً 64ر818 ثجٌل فرج رهٌف     * 31

 انًالث 64ر243 كاظم سالم ناموس    * 33

 الثانً 61ر733 رحٌم جبر فرحان 37

 

 مالحظة: التسلسالت المؤشر ازاءها  بعالمة )*( اختصاص اعداد مدرسين زراعيين 



 
 االقتصاد والتعاون الزراعً : القسم  الزراعة والغابات                   الكلٌة:                   الموصل الجامعة : 

 
 سبكالورٌو الشهادة:                                                                                    الصباحٌة الدراسة: 

 
 اسم دورة التخرج:                   1/7/8168 رقم وتارٌخ األمر الجامعً:       3899/3898سنة التخرج:

 37/31/3898فً                                                                        

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 الثانً 21ر638 عالء حسٌن احمد 3

 الثانً 68ر479 علً غازي رماثً 7

 الثانً 68ر388 اومٌد رمضان عبدالرحمن 1

 الثانً 62ر22 غانم عباس حسٌن 4

 الثانً 66ر16 كامٌران احمد قهرمان 8

 الثانً 68ر897 نعالء كاظم فرحا 6

 الثانً 68ر364 رزكار رسول عمر 2

 الثانً 68ر347 هادي مخلف محمد 9

 الثانً 64ر347 ٌوسف محمد كرٌم 8

 الثانً 64ر192 احمد محمد طاهر 31

 الثانً 61ر687 زاهد خلف احمد 33

 الثانً 61ر39 احمد عبدالباسط احمد 37

 الثانً 67ر49 ناظم مصطفى محمد 31

 الثانً 63ر819 طرس توماجون ب 34

 الثانً 63ر194 صباح خلف جاسم 38

 الثانً 63ر71 محمود كري شاهٌن 36

 الثانً 63ر33 عباس محمد عبود 32

 الثانً 61ر99 اٌاد سعدون سعٌد 39

 الثانً 61ر928 مفٌد مجٌد جعفر 38

 الثانً 88ر81 اكتفاء مؤٌد فرج 71

 الثانً 89ر43 عالهن عبود كانً 73

 


