
 2020- 2019نتائج طلبة الدراسات العليا / قسم التربة والموارد المائية ) الدكتوراه ( 
 الفصل الدراسي األول

 النتيجة اسم الطالب

 ناجحة  اسراء حكمت عبد جاسم

 ناجحة  صفا مهدي عبد الكاظم

 ناجح  منصور فرحان مدلول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 الفصل الدراسي األول 2020- 2019نتائج طلبة الدراسات العليا / قسم اإلنتاج الحيواني 

 النتيجة  اسم الطالب

 ناجح اوس عالء حسن عبد 

 ناجح داخل حسن عريبي كشمر 

 ناجح ريام مجيد صاحب حمادي 

 مكمل  ماجدة مهدي عبد الرضا رمضان

 ناجح محمد مديح فرحان زغيتون 

 ناجح محمد شدهان كلريم صبح 

 ناجح محمد مهدي محمد علوان

 ناجح مهند حيدر محمد عبد الرضا

 مكمل  ناصر خضر عبيس ناصر 

 ناجح نهاد محمد نفل ورد 

 ناجح نوار احمد كاظم احمد 

 



 

 

 الفصل الدراسي األول  2020- 2019الدراسات العليا / قسم البستنة وهندسة الحدائقتائج طلبة ن

 النتيجة   اسم الطالب 

 ناجح  أسماء عباس عليوي ناهض

 ناجح  خضير محسن نعمة علوان

 ناجح  رسل عامر كاظم مظلوم

 ناجح  زهراء نصير صبري كريم

 ناجح  الحسين مهدي احمد زينب عبد 

 ناجح  صفا عباس غافل محمد

 مكمل محمد نور عباس كاظم

 ناجح  موحان هالل هادوش عكلة

 ناجح  همام حسن شهيد حسين

 

 

 

 

 



 

الفصل  2020- 2019التربة والموارد المائيةتائج طلبة الدراسات العليا / قسم ن

 الدراسي األول

 النتيجة  اسم الطالب

 مكمل اسراء حيدر ذياب فرهود

 ناجح اسراء سعدي محمد رخيص

 ناجح جنان حسين عبد الحسن حسون

 ناجح دعاء هاشم علي خضير

 مكمل زينب جاسم حمادي حسين

 مكمل شهالء منشد كاظم خلف

 مكمل ضياء حسين عبس محسن

 ناجح علي غالب محمد عبد علي

 مكمل فاطمة طالب عبد الكريم إبراهيم

 ناجح ليليان قاسم علوان لطيف

 ناجح مريم علي جواد كاظم

 مكمل نجوان إسماعيل عالوي طرف

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2020-2019المحاصيل الحقلية للفصل الدراسي األول للعام  نتائج طلبة الدراسات العليا / قسم 

 النتيجة   اسم الطالب 

 مكمل االء احمد عبيد ذرب

 ناجح المقداد ميثم سلمان حمود

 مكمل امل عبد الرزاق ناشي فرحان

 مكمل باسم محمد جيجان بيجان

 ناجح حنان علي غازي لفتة

 ناجح زينب موفق موسى حمادي

 ناجح زينب ناظم محمد علي

 ناجح عالء كامل بدن حسين

 مكمل على فاضل علي كمر 

 ناجح وسام عبود ربح حسن

 


