
اسم الخريجت
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الذي 

تخرج فيه

تأريخ التخرجالقسم العلمي

1990\6\30وقاية النباتاألول89.5هند قاسم زباله1

1990\6\30وقاية النباتاألول87,79صدر الدين نور الدين ابو بكر2

1990\6\30وقاية النباتاألول82,86وفاء منصور جابر3

1990\6\30وقاية النباتاألول81,69منير سعيد محسن4

1990\6\30وقاية النباتاألول81,25سحر محسن صالح5

1990\6\30وقاية النباتاألول78,79مظهر خلف هادي6

1990\6\30وقاية النباتاألول76,04رائد ادهم ابراهيم7

1990\6\30وقاية النباتاألول75,33علي خليل ابراهيم8

1990\6\30وقاية النباتاألول74.98حيدر اسماعيل جاسم9

1990\6\30وقاية النباتاألول73,45عبد القادر خضير عباس10

1990\6\30وقاية النباتاألول72,66فارس محمد علي يونس11

1990\6\30وقاية النباتاألول71,57قيصر صالح عبد الحسين12

1990\6\30وقاية النباتاألول71,53عمار فايق علي13

1990\6\30وقاية النباتاألول70,84غيد فالح عبد الرزاق14

1990\6\30وقاية النباتاألول70,08علي ناظم كاظم حسن15

1990\6\30وقاية النباتاألول70,00فيحاء عبود مهدي16

1990\6\30وقاية النباتاألول69,98علي كامل جواد17

1990\6\30وقاية النباتاألول69,83بان زهير عبد18

1990\6\30وقاية النباتاألول69,70رائد مالك يوسف19

1990\6\30وقاية النباتاألول69,43كفاح هاشم يوسف20

1990\6\30وقاية النباتاألول69,29حيدر سليم عباس21

1990\6\30وقاية النباتاألول68,00علي مهدي سلمان حسون22

1990\6\30وقاية النباتاألول67,51أكرم هالل عبد الرحمن23

1990\6\30وقاية النباتاألول67,19خليل خلف محمد24

1990\6\30وقاية النباتاألول67,19نسرين وليد انور25

1990\6\30وقاية النباتاألول67,07عيسى داخل هاشم26

1990\6\30وقاية النباتاألول66,62عمار علي حسين27

1990\6\30وقاية النباتاألول65.93محمد صاحب الزم28

1990\6\30وقاية النباتاألول65,30ناصر عبود حمد29

1990\6\30وقاية النباتاألول65,09أسيل هادي حميد30

1990\6\30وقاية النباتاألول65,03قيس مجيد عيسى31

1990\6\30وقاية النباتاألول64,97أسماء خالد محمد32

1990\6\30وقاية النباتاألول64,50سالم داود جبو33

1990\6\30وقاية النباتاألول63,80مؤيد علي محمد34

1990\6\30وقاية النباتاألول63,24نهال ناجي حسن35

1990\6\30وقاية النباتاألول62,79خالد حمدان فهد36

1999 الى 1990اسماء خريجي كلية الزراعة من 
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1990\6\30وقاية النباتاألول62,20إيمان عبيد كاظم37

1990\6\30وقاية النباتاألول61,52حكمت قاسم فاضل38

1990\6\30وقاية النباتاألول61,08أمل محمد علي39

1990\6\30وقاية النباتاألول61,00نائل جبرائيل أيوب40

1990\6\30وقاية النباتاألول60,12أثير عبد الخالق إسماعيل41

1990\6\30وقاية النباتاألول60,07أحسان إبراهيم جاسم42

1990\6\30وقاية النباتاألول59,38رحيمة مدلول عزيز43

1990\6\30وقاية النباتاألول58,62امال كريم رزوقي44

1990/10/10وقاية النباتالثاني75,92قاسم عبد هللا عمر45

1990/10/10وقاية النباتالثاني75,19ياسين طه وحيد46

1990/10/10وقاية النباتالثاني74,37إحسان علي محمد47

1990/10/10وقاية النباتالثاني74,10علي عبد الستار عبد الكريم48

1990/10/10وقاية النباتالثاني71,59زامل غانم حسوني49

1990/10/10وقاية النباتالثاني71,28محمد كريم كاظم50

1990/10/10وقاية النباتالثاني70,02سعد ساجت عبد51

1990/10/10وقاية النباتالثاني69,87جواد عبد الكاظم هاشم52

1990/10/10وقاية النباتالثاني67,56صالح صاحب شاكر53

1990/10/10وقاية النباتالثاني66,79عبود حمد عبود54

1990/10/10وقاية النباتالثاني66,78حسين وهاب حسين55

1990/10/10وقاية النباتالثاني66,47حامد عمران عبيد56

1990/10/10وقاية النباتالثاني66,25صالح غانم ابو الليل57

1990/10/10وقاية النباتالثاني65,41احمد طعمه جابر58

1990/10/10وقاية النباتالثاني64,66منذر عبد الحسين سلمان59

1990/10/10وقاية النباتالثاني64,53رافد عباس علي60

1990/10/10وقاية النباتالثاني64,27اياد مجيد سمين61

1990/10/10وقاية النباتالثاني64,10عبد القادر سعد عبد62

1990/10/10وقاية النباتالثاني63,78هاني سلمان معتوك63

1990/10/10وقاية النباتالثاني63,06طالب محمد غضبان64

1990/10/10وقاية النباتالثاني62,80حسين غزال حداد65

1990/10/10وقاية النباتالثاني62,15عباس حافظ مهدي66

1990/10/10وقاية النباتالثاني61,54علي سهيل سوادي67

1990/10/10وقاية النباتالثاني61,46برزان شاكر عبد الرضا68

1990/10/10وقاية النباتالثاني61,44منعم شهيد حسين69

1990/10/10وقاية النباتالثاني61,12سلمان داود حسين70

1990/10/10وقاية النباتالثاني61,09عالء منذر خلف71

1990/10/10وقاية النباتالثاني61,00رياض كاظم حسين72
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1990/10/10وقاية النباتالثاني60,90عبد إسماعيل حميد73

1990/10/10وقاية النباتالثاني60,76حسين إبراهيم ناصر74

1990/10/10وقاية النباتالثاني60,62باسم جاسم هجول75

1990/10/10وقاية النباتالثاني60,56عبد الحسين عبد نور76

1990/10/10وقاية النباتالثاني60,37احمد عباس علي77

1990/10/10وقاية النباتالثاني60,32أياد كاظم مجيد مهدي78

1990/10/10وقاية النباتالثاني60,21لؤي عبد الحميد جبل79

1990/10/10وقاية النباتالثاني60,02سلمان مروان فرج80

1990/10/10وقاية النباتالثاني59,83رضا حسين سلطان81

1990/10/10وقاية النباتالثاني59,73عماد ثامر زايد82

1990/10/10وقاية النباتالثاني59,59قيس كاظم سلمان83

1990/10/10وقاية النباتالثاني59,45عالء حسن خلف84

1990/10/10وقاية النباتالثاني59,42علي محمد عبد علي85

1990/10/10وقاية النباتالثاني59,11نادر حسين هاشم86

1990/10/10وقاية النباتالثاني59,04جبار عطيه محمد87

1990/10/10وقاية النباتالثاني58,33علي كاظم عبيس88

1990/10/10وقاية النباتالثاني57,92عقيل حسون علي89

1990/10/10وقاية النباتالثاني57,91صادق جبار عباس90

1990/10/10وقاية النباتالثاني57,84خضير حميد حمد السعيدي91

1990/10/10وقاية النباتالثاني56,97رضا شنيور باقر92

1990/10/10وقاية النباتالثاني56,73مريم احمد فحص93

1990/10/10وقاية النباتالثاني55,51عباس محمد عزيز94

1990/10/10وقاية النباتالثاني55,04صباح موسى عبد الحسن95

1990/10/10وقاية النباتالثاني54,63كاظم حسين علي96

1990\6\30الثروة الحيوانيةاألول88,04طالل انور عبد الكريم1

1990\6\30الثروة الحيوانيةاألول87,00وليد محمد رزوقي2

1990\6\30الثروة الحيوانيةاألول81,48نصر نوري خضير3

1990\6\30الثروة الحيوانيةاألول78,98حيدر عبود محمود4

1990\6\30الثروة الحيوانيةاألول77,65احمد مطشر احمد5

1990\6\30الثروة الحيوانيةاألول77,39محمد كاظم محمد هداب6

1990\6\30الثروة الحيوانيةاألول77,17سناء تركي جاسم7

1990\6\30الثروة الحيوانيةاألول75,70رحمن غياض مغامس8

1990\6\30الثروة الحيوانيةاألول75,62علي عبد الرزاق هاني9

1990\6\30الثروة الحيوانيةاألول75,23نبيل جعفر ابراهيم10

1990\6\30الثروة الحيوانيةاألول74,72حسين شريم مهبول11
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1990\6\30الثروة الحيوانيةاألول74,71رويده فاهم كاظم12

1990\6\30الثروة الحيوانيةاألول74,00حسين هاشم حسون13

1990\6\30الثروة الحيوانيةاألول73,76بنيامين ايثوشا بو14

1990\6\30الثروة الحيوانيةاألول73,55ميعاد ابراهيم عباس15

1990\6\30الثروة الحيوانيةاألول72,60حيدر سعيد اسماعيل16

1990\6\30الثروة الحيوانيةاألول72,12بشرى سلمان جياد17

1990\6\30الثروة الحيوانيةاألول71,98محمد عبد الزهره سلمان18

1990\6\30الثروة الحيوانيةاألول71,54عادله عادل عبود20

1990\6\30الثروة الحيوانيةاألول71,37منى عبد عون عباس21

1990\6\30الثروة الحيوانيةاألول71,35ندى طلب جارهللا22

1990\6\30الثروة الحيوانيةاألول70,98صباح انور اسماعيل23

1990\6\30الثروة الحيوانيةاألول70,97سعاد عبد الجبار سعد24

1990\6\30الثروة الحيوانيةاألول70,77صباح بريسم متعب 25

1990\6\30الثروة الحيوانيةاألول70,62شذى حسن حسين 26

1990\6\30الثروة الحيوانيةاألول70,55علي عباس امين27

1990\6\30الثروة الحيوانيةاألول70,43سندس هادي ارهيف28

1990\6\30الثروة الحيوانيةاألول69,85مأسي عبد هللا عبد اللطيف29

1990\6\30الثروة الحيوانيةاألول69,79زهير عيسى علوان30

1990\6\30الثروة الحيوانيةاألول69,73سميرة عبد الكريم ابراهيم 31

1990\6\30الثروة الحيوانيةاألول69,43خالد حسن فليح الشيخلي32

1990\6\30الثروة الحيوانيةاألول69,39بهاء كاظم هيجل33

1990\6\30الثروة الحيوانيةاألول69,01صباح رهيد خورشيد 34

1990\6\30الثروة الحيوانيةاألول68,70سعد قاسم محمد35

1990\6\30الثروة الحيوانيةاألول68,67محمد جعفر كاظم36

1990\6\30الثروة الحيوانيةاألول68,15فوزي حسن ناصر37

1990\6\30الثروة الحيوانيةاألول68,04معن سامي عبد هللا38

1990\6\30الثروة الحيوانيةاألول68,01باسمه خضير عباس39

1990\6\30الثروة الحيوانيةاألول67,71علي حاتم عبود40

1990\6\30الثروة الحيوانيةاألول67,69اسامه عبد الكاظم مهدي41

1990\6\30الثروة الحيوانيةاألول67,51نعيم خميس مروز 42

1990\6\30الثروة الحيوانيةاألول67,50هدى مجيد احمد43

1990\6\30الثروة الحيوانيةاألول67,30ستار جبار حسن محمد44

1990\6\30الثروة الحيوانيةاألول67,01كمال عبد الكريم شريف45

1990\6\30الثروة الحيوانيةاألول66,48حسن سالم حسن46

1990\6\30الثروة الحيوانيةاألول66,16عماد عون محمود47

1990\6\30الثروة الحيوانيةاألول65,84ضياء عبد الكريم عبد علي48

1990\6\30الثروة الحيوانيةاألول65,48يوسف جاسم احمد49

1990\6\30الثروة الحيوانيةاألول65,43سهام عبد الوهاب محمد علي50
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1990\6\30الثروة الحيوانيةاألول65,39حسن مطلب مجيله 51

1990\6\30الثروة الحيوانيةاألول65,36صباح نوري محمد علي52

1990\6\30الثروة الحيوانيةاألول64,97حسين حبيب عبد علي53

1990\6\30الثروة الحيوانيةاألول64,82ماهر ثابت شكر54

1990\6\30الثروة الحيوانيةاألول64,78مصطفى فاضل محمد55

1990\6\30الثروة الحيوانيةاألول64,73احمد جبار ناجي56

1990\6\30الثروة الحيوانيةاألول64,20فاضل سويل رسن57

1990\6\30الثروة الحيوانيةاألول64,18اسماء طالب عبد النبي58

1990\6\30الثروة الحيوانيةاألول63,90والء عبد الخالق علي59

1990\6\30الثروة الحيوانيةاألول63,30احمد محي الدين طالب60

1990\6\30الثروة الحيوانيةاألول63,04مالك عبد جبر 61

1990\6\30الثروة الحيوانيةاألول62,88عقيل فتحي حسن62

1990\6\30الثروة الحيوانيةاألول62.8297حيدر سريع ناجي63

1990\6\30الثروة الحيوانيةاألول62.7949ابراهيم راشد طامي64

1990\6\30الثروة الحيوانيةاألول62,61ماجد صعصع ضيدان65

1990\6\30الثروة الحيوانيةاألول62,60مهدي صالح خلف66

1990\6\30الثروة الحيوانيةاألول62,45فرج ناهي ثمار67

1990\6\30الثروة الحيوانيةاألول62,33عبد هللا سعد حبيب68

1990\6\30الثروة الحيوانيةاألول62,08وفاء علي حسين محسن69

1990\6\30الثروة الحيوانيةاألول62,03رغيد بهجت منصور70

1990\6\30الثروة الحيوانيةاألول61,39باسمه نجاة نوري71

1990\6\30الثروة الحيوانيةاألول61,32حيدر هشام مهدي72

1990\6\30الثروة الحيوانيةاألول60,47عامر مصطفى محسن73

1990\6\30الثروة الحيوانيةاألول60,00ماجد دلي خلف74

1990\6\30الثروة الحيوانيةاألول57,79سلمان لفته حمزه75

1990/10/10الثروة الحيوانيةالثاني73,97وليد احمد محمد الشمري1

1990/10/10الثروة الحيوانيةالثاني69,88حسام ابراهيم محمد2

1990/10/10الثروة الحيوانيةالثاني69,55صباح عبد زيدان3

1990/10/10الثروة الحيوانيةالثاني69,35حسين عباس صكبان4

1990/10/10الثروة الحيوانيةالثاني68,43مجيد جبر صبر5

1990/10/10الثروة الحيوانيةالثاني68,04خضير حسين علي 6

1990/10/10الثروة الحيوانيةالثاني67,67محمد حسن سهيل7

1990/10/10الثروة الحيوانيةالثاني67,55ابو بكر عبد العزيز محمود8

1990/10/10الثروة الحيوانيةالثاني66,86حيدر زيدان عبد المير9

1990/10/10الثروة الحيوانيةالثاني66,54هشام عبد الوهاب محمد10

1990/10/10الثروة الحيوانيةالثاني66,46مازن مجبل شراد11
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1990/10/10الثروة الحيوانيةالثاني65,97احمد عبد االمير صادق12

1990/10/10الثروة الحيوانيةالثاني65,76احمد كمال علي 13

1990/10/10الثروة الحيوانيةالثاني65,60طالل كاظم هادي14

1990/10/10الثروة الحيوانيةالثاني65,22حسن احمد علي15

1990/10/10الثروة الحيوانيةالثاني65,20علي حسن جابان16

1990/10/10الثروة الحيوانيةالثاني65,08جمال عزيز خلف17

1990/10/10الثروة الحيوانيةالثاني64,76احمد نجم جربوع18

1990/10/10الثروة الحيوانيةالثاني64,45باسل سامي عبد الجادر19

1990/10/10الثروة الحيوانيةالثاني64,18محمد مجيد حسن20

1990/10/10الثروة الحيوانيةالثاني63,96روكان اصغر هزاع21

1990/10/10الثروة الحيوانيةالثاني63,95زياد حاكم كامل22

1990/10/10الثروة الحيوانيةالثاني63,91رغيد عبد الرزاق داود23

1990/10/10الثروة الحيوانيةالثاني63,90عادل علي حسين24

1990/10/10الثروة الحيوانيةالثاني63,66محمد هاشم كاظم25

1990/10/10الثروة الحيوانيةالثاني63,62عالء الدين عبد الزهرة الوحيد26

1990/10/10الثروة الحيوانيةالثاني62,87ناصر صالح محمد27

1990/10/10الثروة الحيوانيةالثاني62.8691نزار حبيب متى28

1990/10/10الثروة الحيوانيةالثاني62,75محمود شريف عباس29

1990/10/10الثروة الحيوانيةالثاني62,70نورية عبد القادر صالح30

1990/10/10الثروة الحيوانيةالثاني62.69ماجد كاظم ونان31

1990/10/10الثروة الحيوانيةالثاني62,32محمد خضير داخل32

1990/10/10الثروة الحيوانيةالثاني62,11صادق جعفر باقر33

1990/10/10الثروة الحيوانيةالثاني62.008مزاحم حسون راضي34

1990/10/10الثروة الحيوانيةالثاني62,02هاتف عباس محسن35

1990/10/10الثروة الحيوانيةالثاني61,73نجم عبيد احمد36

1990/10/10الثروة الحيوانيةالثاني61,68احمد يعقوب يوسف37

1990/10/10الثروة الحيوانيةالثاني61,58سعد حميد جواد38

1990/10/10الثروة الحيوانيةالثاني61,57سجاد طالب محمد جواد39

1990/10/10الثروة الحيوانيةالثاني61,56هفال ابراهيم حسن40

1990/10/10الثروة الحيوانيةالثاني61.4447محمد علي خضير41

1990/10/10الثروة الحيوانيةالثاني61.4333حسين صبر مالح42

1990/10/10الثروة الحيوانيةالثاني61,36سوسن محمد حسن43

1990/10/10الثروة الحيوانيةالثاني61,35قتيبه غازي احمد44

1990/10/10الثروة الحيوانيةالثاني61,14محمد حسن كريم45

1990/10/10الثروة الحيوانيةالثاني61,11ثامر كريم خضير46

1990/10/10الثروة الحيوانيةالثاني61,03احسان عزيز شريف 47

1990/10/10الثروة الحيوانيةالثاني60,98محمد حربي موسى48

1990/10/10الثروة الحيوانيةالثاني60,95احمد هادي كاظم49
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1990/10/10الثروة الحيوانيةالثاني60,87ليلى انور عباس50

1990/10/10الثروة الحيوانيةالثاني60,77جواد عبيد ياسين51

1990/10/10الثروة الحيوانيةالثاني60,76جاسم محمد حسين بندر52

1990/10/10الثروة الحيوانيةالثاني60,72فريد حميد سلطان53

1990/10/10الثروة الحيوانيةالثاني60,62محمد عبود طاهر54

1990/10/10الثروة الحيوانيةالثاني60,41ستار رحيم خرتل55

1990/10/10الثروة الحيوانيةالثاني60,40عامر بياض عبد الرحمن56

1990/10/10الثروة الحيوانيةالثاني60,28هاشم صالح جواد57

1990/10/10الثروة الحيوانيةالثاني60,17احمد فتاح محمد58

1990/10/10الثروة الحيوانيةالثاني60,02هناء ناجي عبود59

1990/10/10الثروة الحيوانيةالثاني60,01حسين احمد حسين60

1990/10/10الثروة الحيوانيةالثاني59,82حسن فاضل راضي61

1990/10/10الثروة الحيوانيةالثاني59,80شامل خالد صالح62

1990/10/10الثروة الحيوانيةالثاني59,69اياد سلمان عبود63

1990/10/10الثروة الحيوانيةالثاني59,60علي خلف محمد64

65

الثروة الحيوانيةالثاني59,24زيرك صالح الدين محمد

1990/10/10

1990/10/10الثروة الحيوانيةالثاني59,19محمد عباس رؤوف66

1990/10/10الثروة الحيوانيةالثاني59,14باسل مهدي عبد الرسول67

1990/10/10الثروة الحيوانيةالثاني58,92محمد مجيد عبد الهادي68

1990/10/10الثروة الحيوانيةالثاني58,38سعد عبد الحميد شالف69

1990/10/10الثروة الحيوانيةالثاني58,15طالب عباس داخل70

1990/10/10الثروة الحيوانيةالثاني57,82علي عبد الحسين فرحان71

1990/10/10الثروة الحيوانيةالثاني57,71طالب صدام حسين72

1990/10/10الثروة الحيوانيةالثاني57,69رياض خلف جاسم73

1990/10/10الثروة الحيوانيةالثاني57,56ماجد محمد رشيد74

1990/10/10الثروة الحيوانيةالثاني57,38منهد قاسم محمد75

1990/10/10الثروة الحيوانيةالثاني56,97سحر عبد الحسن صالح76

1990/10/10الثروة الحيوانيةالثاني56,46صبا قاسم عباس77

1990/10/10الثروة الحيوانيةالثاني56.35بشير كعيد عوني78

1990/10/10الثروة الحيوانيةالثاني56,10عادل عبد هللا حسن79

1990/10/10الثروة الحيوانيةالثاني55,69حسين عبد علي احمد80

1990/10/10الثروة الحيوانيةالثاني55,49عالء عبيس فيخان81

1990/10/10الثروة الحيوانيةالثاني55,30طه ياسين عبد العزيز82
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1990\6\30البستنةاالول80.09فالح احمد محمد سعيد 1

1990\6\30البستنةاالول79.6عبد الرزاق عبد العزيز عبد الرزاق2

1990\6\30البستنةاالول79.56حسين علي مصلح 3

1990\6\30البستنةاالول76.29محمد هادي عبيد حسون 4

1990\6\30البستنةاالول74.36عبد هللا احمد عبد هللا 5

1990\6\30البستنةاالول73.66اسعد سوادي سلمان 6

1990\6\30البستنةاالول71.82نزار سليم احمد 7

1990\6\30البستنةاالول71.53سرحان عجرش عيسى8

1990\6\30البستنةاالول71.43نسيم عريبي عبد هللا 9

1990\6\30البستنةاالول71.24اسيد حازم يحيى10

1990\6\30البستنةاالول71.08سالم علوان فرج 11

1990\6\30البستنةاالول70.5منعم محمد احمد 12

1990\6\30البستنةاالول70.13نسرين محمد نعيم 13

1990\6\30البستنةاالول69.91حازم ناجي عبد الكريم 14

1990\6\30البستنةاالول69.9نعيم سعيد ذياب 15

1990\6\30البستنةاالول69.83انغام علي لطيف 16

1990\6\30البستنةاالول69.38زينب عبد الجبار حسين 17

1990\6\30البستنةاالول69.17ايمان احمد صالح 18

1990\6\30البستنةاالول69نجاح مهدي جواد 19

1990\6\30البستنةاالول68.63حسين جبر جواد 20

1990\6\30البستنةاالول68.12عالء سامي سلمان 21

1990\6\30البستنةاالول68.09محمود عبد هللا رمضان 22

1990\6\30البستنةاالول68.09مهدي صالح محيسن 23

1990\6\30البستنةاالول68.05حسن محسن محمد 24

1990\6\30البستنةاالول67.97صافي ناجح بيدي 25

1990\6\30البستنةاالول67.8حيدر عبد المنعم عبد االمير 26

1990\6\30البستنةاالول67.68ربى عبد المنعم عبد هللا 27

1990\6\30البستنةاالول67.63هناء مهدي حسون 28

1990\6\30البستنةاالول67.53سحر عبد اللطيف خضير 29

1990\6\30البستنةاالول67.53عبد الرضا كريم عبد الحسين 30

1990\6\30البستنةاالول67.52عبد الستار جبار حسين 31

1990\6\30البستنةاالول67.3احمد مظلوم عبد هللا 33

1990\6\30البستنةاالول67.3علي خلف محمود 32

1990\6\30البستنةاالول67.29نهاد محمود خضير 34

1990\6\30البستنةاالول67.22فاروق جمال محمود 35

1990\6\30البستنةاالول67.19ماجد جواد جاسم 36

1990\6\30البستنةاالول67.01حميد علي حسين 37

1990\6\30البستنةاالول67سيف سالم شريف 38
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1990\6\30البستنةاالول66.97بشار خالد ثابت 39

1990\6\30البستنةاالول66.9وليد سامي هني سامي40

1990\6\30البستنةاالول66.88زاهر عبد الكاظم محمد 41

1990\6\30البستنةاالول66.66سلوان فائق صالح 42

1990\6\30البستنةاالول66.39مهدي حميد حسن 43

1990\6\30البستنةاالول66.03سلمان خزعل عجيل 44

1990\6\30البستنةاالول65.97بشرى ناجي احمد 45

1990\6\30البستنةاالول65.89قاسم غازي رشيد 46

1990\6\30البستنةاالول65.79محمد هاشم علي 47

1990\6\30البستنةاالول65.7مؤيد جاسم محمد 48

1990\6\30البستنةاالول65.53علي حسين محسن 49

1990\6\30البستنةاالول65.34جاسم محمد سلمان 50

1990\6\30البستنةاالول65.09محمد نواف علي 51

1990\6\30البستنةاالول64.9قحطان عدنان جابر 52

1990\6\30البستنةاالول64.89محمد رشيد عويد 53

1990\6\30البستنةاالول64.72عبد االمير ناجي كريم 54

1990\6\30البستنةاالول64.51هناء حمود يعلوان 55

1990\6\30البستنةاالول64.31وليد عبد الوهاب عبد الرزاق 57

1990\6\30البستنةاالول64.1130عبير عبد الرزاق عبد علي 56

1990\6\30البستنةاالول64.0768لميعة جبار لفته 58

1990\6\30البستنةاالول64.0714عبد الملك علي عبد الحميد 59

1990\6\30البستنةاالول63.97مريم احمد علي60

1990\6\30البستنةاالول63.79محمد عبد علي خضير61

1990\6\30البستنةاالول63.7سندس عبد الصمد سلمان 62

1990\6\30البستنةاالول63.7عامر عجيل عبد درويش63

1990\6\30البستنةاالول63.7مرتضى احمد فليح 64

1990\6\30البستنةاالول63.67رواء لفته فهد 65

1990\6\30البستنةاالول63.32جعفر ابو سعود سريح 66

1990\6\30البستنةاالول63.1اخالص عبد الكريم جاسم 67

1990\6\30البستنةاالول62.77عبد حمودي حمود68

1990\6\30البستنةاالول61.7حسين علي موسى69

1990\6\30البستنةاالول60.95عبد الحسين جاسم محمد70

1990\6\30البستنةاالول60.02محمد صالح ذهب71

1990/10/10البستنةالثاني75.27رسول سعيد الزم 71

1990/10/10البستنةالثاني71.2حمزة عبد ابراهيم التميمي 72

1990/10/10البستنةالثاني70.52غسان ابراهيم عبود73

1990/10/10البستنةالثاني69.37محمد كاظم عبد 74
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1990/10/10البستنةالثاني69.11عمار خليل ابراهيم 75

1990/10/10البستنةالثاني68.54حسن عبد العباس حسن 76

1990/10/10البستنةالثاني67.91خليل ابراهيم حسين 77

1990/10/10البستنةالثاني67.81علي عودة عريبي جار هللا 78

1990/10/10البستنةالثاني67.29قاسم محمد احمد 79

1990/10/10البستنةالثاني67.13عبد الستار حسن جبار 80

1990/10/10البستنةالثاني66.93نعيم عبعوب مساعد الكعبي 81

1990/10/10البستنةالثاني66.83قادر بخيت جاسم 82

1990/10/10البستنةالثاني66.69جاسم طالب جبار 83

1990/10/10البستنةالثاني65.87علي غازي خلف 84

1990/10/10البستنةالثاني65.81عباس عبد هاشم 85

1990/10/10البستنةالثاني65.76ياسين محمد زكي 86

1990/10/10البستنةالثاني65.55نجم الدين عمر محمود 87

1990/10/10البستنةالثاني65.46نبيل خليل محمد علي 88

1990/10/10البستنةالثاني65.45علي كون حمدي الكفاري 89

1990/10/10البستنةالثاني65.27رسول سفيح الزم 90

1990/10/10البستنةالثاني64.41خليل سرهيد صالح 91

1990/10/10البستنةالثاني64.41صادق حسن مطر 92

1990/10/10البستنةالثاني64.39كريم كاظم حسن 93

1990/10/10البستنةالثاني64.37ميديا مجيد توفيق 94

1990/10/10البستنةالثاني64.3203باقر محمد علي عبد هللا 95

1990/10/10البستنةالثاني64.23عبد الرسول طاهر سلمان 96

1990/10/10البستنةالثاني63.97غزوان سليم حسين 97

1990/10/10البستنةالثاني63.96حارث محمد فاضل 98

1990/10/10البستنةالثاني63.75حسين باشا حبيب علي 99

1990/10/10البستنةالثاني63.51حسين علي قاسم 100

1990/10/10البستنةالثاني63.4نمير ابلحد دانيال 101

1990/10/10البستنةالثاني62.8علي محسن موسى موسى 102

1990/10/10البستنةالثاني62.65ماجد شعالن حمد 103

1990/10/10البستنةالثاني62.02عباس فاضل يوسف 104

1990/10/10البستنةالثاني61.75عادل شالل خلف 105

1990/10/10البستنةالثاني61.59سامي ظاهر علي 106

1990/10/10البستنةالثاني61.58حميد عبد هللا صبح 107

1990/10/10البستنةالثاني61.47طاهر شريف محمد منعوت108

1990/10/10البستنةالثاني61.36محمد مراد علي 109

1990/10/10البستنةالثاني61.22حسين حميد عبود سلمان 110

1990/10/10البستنةالثاني61.13مهند حسن سلمان 111

1990/10/10البستنةالثاني61.04عبد هللا محمد محمود 112
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1990/10/10البستنةالثاني60.79رائد صبحي ياسين 113

1990/10/10البستنةالثاني59.95روميل علي حمزة 114

1990/10/10البستنةالثاني59.67حيدر عدنان مهدي 115

1990/10/10البستنةالثاني59.62حسين انور علوان 116

1990/10/10البستنةالثاني59.4جاسم سعدي حسن 117

1990/10/10البستنةالثاني59.15حميد مجيد كاظم 118

1990/10/10البستنةالثاني58.69فائق جعفر سائل 119

1990/10/10البستنةالثاني58.32رافت عبد الحميد مصطفى120

1990/10/10البستنةالثاني58.32طارق فرحان عبد الحمزة 121

1990/10/10البستنةالثاني58.18شاكر محمود علي امين 122

1990\6\30الصناعات الغذائيةاالول82.75كمال احمد محمد 1

1990\6\30الصناعات الغذائيةاالول78.54حسين صبري عبد الرزاق 2

1990\6\30الصناعات الغذائيةاالول77.98هيام يوسف احمد3

1990\6\30الصناعات الغذائيةاالول75.82اسماء صباح احميد 4

1990\6\30الصناعات الغذائيةاالول75.07نجاح جفات كريم جفن 5

1990\6\30الصناعات الغذائيةاالول74.96حنان طارق عباس 6

1990\6\30الصناعات الغذائيةاالول74.66عماد بطرس كجو 7

1990\6\30الصناعات الغذائيةاالول74.43جميل عبد المجيد محمد8

1990\6\30الصناعات الغذائيةاالول73.16ناصر عبد هللا العيد9

1990\6\30الصناعات الغذائيةاالول72.74عمار عالء الدين موسى 10

1990\6\30الصناعات الغذائيةاالول72.29سوران صديق عبد القادر 11

1990\6\30الصناعات الغذائيةاالول72.09علي عبد الرزاق حسين 12

1990\6\30الصناعات الغذائيةاالول71.29ليث فائق جواد 13

1990\6\30الصناعات الغذائيةاالول71.2زكريا احمد صالح14

1990\6\30الصناعات الغذائيةاالول71.07علي حسين الذيذ15

1990\6\30الصناعات الغذائيةاالول70.28نضال بدر عبد هللا 16

1990\6\30الصناعات الغذائيةاالول70.13عبير سعد عبد الوهاب 17

1990\6\30الصناعات الغذائيةاالول69.28حسنين محمد عادل حسن18

1990\6\30الصناعات الغذائيةاالول68.88طارق عبد الجليل هائل19

1990\6\30الصناعات الغذائيةاالول68.88ندى محمود شاكر 20

1990\6\30الصناعات الغذائيةاالول68.81فرقد عبد الرحمن شاكر 21

1990\6\30الصناعات الغذائيةاالول68.5خميس عطية زنيهر22

1990\6\30الصناعات الغذائيةاالول68.5قاسم عبد الرضا حمود 23

1990\6\30الصناعات الغذائيةاالول68.41كمال محمود عناد 24

1990\6\30الصناعات الغذائيةاالول68.27حسين جاسم محمد 25
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1990\6\30الصناعات الغذائيةاالول68.03علي حسين علي المي 26

1990\6\30الصناعات الغذائيةاالول67.96حيدر كامل سلمان 27

1990\6\30الصناعات الغذائيةاالول67.52قصي عبد الرضا سلمان 28

1990\6\30الصناعات الغذائيةاالول67.07مالك عبد هبي29

1990\6\30الصناعات الغذائيةاالول66.75خالد وليد عبد الملك 30

1990\6\30الصناعات الغذائيةاالول66.64مؤيد عبد هللا عبد الرسول31

1990\6\30الصناعات الغذائيةاالول66.41الفاضل محمد بركة32

1990\6\30الصناعات الغذائيةاالول66.34علي عبد الزهرة جاسم 33

1990\6\30الصناعات الغذائيةاالول65.59صالح صالح عزيز 34

1990\6\30الصناعات الغذائيةاالول65.58عماد شاكر وهيب 35

1990\6\30الصناعات الغذائيةاالول65.4عالء حسين سلمان 36

1990\6\30الصناعات الغذائيةاالول65.53علي مجيد حمد37

1990\6\30الصناعات الغذائيةاالول65.35وريا ابراهيم رشيد 38

1990\6\30الصناعات الغذائيةاالول65.29جالل علي محمد39

1990\6\30الصناعات الغذائيةاالول65.12جهان فاضل اشرف 40

1990\6\30الصناعات الغذائيةاالول64.88شلير فائق احمد 41

1990\6\30الصناعات الغذائيةاالول64.6مجيد حميد عبد 42

1990\6\30الصناعات الغذائيةاالول64.54راضي خلواص مهوس43

1990\6\30الصناعات الغذائيةاالول64.29عامر بهجت صادق 44

1990\6\30الصناعات الغذائيةاالول63.15رياض حمزة ساجت45

1990\6\30الصناعات الغذائيةاالول63.51محمد عبد هللا حيدره عبده46

1990\6\30الصناعات الغذائيةاالول62.95فاضل ابراهيم اسد 47

1990\6\30الصناعات الغذائيةاالول62.49مها محمد علي عبود 48

1990\6\30الصناعات الغذائيةاالول61.97قتيبة حامد جاسم 49

1990\6\30الصناعات الغذائيةاالول61.8الهام احمد عبود 50

1990\6\30الصناعات الغذائيةاالول61.78شكرية علكه كري 51

1990\6\30الصناعات الغذائيةاالول61.23قاسم مصعب محمد 52

1990\6\30الصناعات الغذائيةاالول61.13حازم محمد رضا سعيد 53

1990\6\30الصناعات الغذائيةاالول61.12سوالف محمد فرج 54

1990\6\30الصناعات الغذائيةاالول60.67شذى مصطفى سعيد 55

1990\6\30الصناعات الغذائيةاالول59.63نجاح حسن عبد االنبار56

1990\6\30الصناعات الغذائيةاالول58.97علي سلمان ساير 57

1990\6\30الصناعات الغذائيةاالول56.18حسين سلطان عصفور58

1990/10/10الصناعات الغذائيةالثاني75.25عايد نعمة ابو السود59

1990/10/10الصناعات الغذائيةالثاني70.54فارس سامي جميل 60

1990/10/10الصناعات الغذائيةالثاني69.88عادل تركي موسى 61
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1990/10/10الصناعات الغذائيةالثاني69.77محمد عطا حنش62

1990/10/10الصناعات الغذائيةالثاني68.42امال عبد الواحد عبد االمير63

1990/10/10الصناعات الغذائيةالثاني67.71نذير نعمه راضي64

1990/10/10الصناعات الغذائيةالثاني67.63فرح عبد حسن 65

1990/10/10الصناعات الغذائيةالثاني67.61فالح حسن ياسين 66

1990/10/10الصناعات الغذائيةالثاني67.53عبد الهادي مطشر عبيد 67

1990/10/10الصناعات الغذائيةالثاني67.47جاسم محمد سعيد 68

1990/10/10الصناعات الغذائيةالثاني67.44عبد االمير صبري عبد الوالي 69

1990/10/10الصناعات الغذائيةالثاني67.33حيدر عبد العالي محسن 70

1990/10/10الصناعات الغذائيةالثاني67.23عباس قاسم حسن 71

1990/10/10الصناعات الغذائيةالثاني65.89محمد عبد هللا محمد 72

1990/10/10الصناعات الغذائيةالثاني65.66اورال عصام كمال 73

1990/10/10الصناعات الغذائيةالثاني65.38جاسب خلف رحيمه 74

1990/10/10الصناعات الغذائيةالثاني65.33سرمد خالد عبد الرحمن 75

1990/10/10الصناعات الغذائيةالثاني65.24حسين ابراهيم حسين76

1990/10/10الصناعات الغذائيةالثاني65.14ابراهيم كاظم عتيد77

1990/10/10الصناعات الغذائيةالثاني64.95فارس حمد علوان 78

1990/10/10الصناعات الغذائيةالثاني64.87كاظم عطية محيسن 79

1990/10/10الصناعات الغذائيةالثاني64.67عامر عبد المهدي محمد 80

1990/10/10الصناعات الغذائيةالثاني64.61حسين عبد علي خنفوس81

1990/10/10الصناعات الغذائيةالثاني63.68علي كريم محمد 82

1990/10/10الصناعات الغذائيةالثاني62.82عماد الدين طارق محمد 83

1990/10/10الصناعات الغذائيةالثاني62.75علي حسن عبد الرضا 84

1990/10/10الصناعات الغذائيةالثاني62.62موحان حاتم نجم 85

1990/10/10الصناعات الغذائيةالثاني62.36هيو احمه امين 86

1990/10/10الصناعات الغذائيةالثاني62.32فالح هادي جابر87

1990/10/10الصناعات الغذائيةالثاني62.25عبد الستار حاتم ستار88

1990/10/10الصناعات الغذائيةالثاني61.76علي عبد الحسين ابراهيم 89

1990/10/10الصناعات الغذائيةالثاني61.7اياد فواد فرحان 90

1990/10/10الصناعات الغذائيةالثاني61.45رابعة علي سلمان 91

1990/10/10الصناعات الغذائيةالثاني61.27منعم حوم محمد 92

1990/10/10الصناعات الغذائيةالثاني61.23حبيب عبد الحسين سلمان 93

1990/10/10الصناعات الغذائيةالثاني61.22مازن غازي طاهر 94

1990/10/10الصناعات الغذائيةالثاني61.17مجيد رسول محمد 95

1990/10/10الصناعات الغذائيةالثاني60.51واثق طارق مزهر 96

1990/10/10الصناعات الغذائيةالثاني60.37جعفر عبد الباقي جعفر97

1990/10/10الصناعات الغذائيةالثاني60.1احمد طه خليل 98

1990/10/10الصناعات الغذائيةالثاني60.03جليل عبد الكريم خليل 99
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1990/10/10الصناعات الغذائيةالثاني59.58محمد دهش عباس100

1990/10/10الصناعات الغذائيةالثاني59.14سعد صاحب موسى101

1990/10/10الصناعات الغذائيةالثاني59عمار محمد صالح 102

1990/10/10الصناعات الغذائيةالثاني59سعد مجيد خلف 103

1990/10/10الصناعات الغذائيةالثاني58.87نبيل جعفر برزو104

1990/10/10الصناعات الغذائيةالثاني58.76ابو طالب عبد الواحد كاظم 105

1990/10/10الصناعات الغذائيةالثاني58.57ليث عبد اللطيف عبد 106

1990/10/10الصناعات الغذائيةالثاني58.5نوري صباح حميد 107

1990/10/10الصناعات الغذائيةالثاني58.36عالء عبد الرحمن عبد الرزاق108

1990/10/10الصناعات الغذائيةالثاني58.33خالد سعدون عبد الرزاق109

1990/10/10الصناعات الغذائيةالثاني58.32رحيم عبد الرضا حسان110

1990/10/10الصناعات الغذائيةالثاني58.31ليث جوزيف توفيق 111

1990/10/10الصناعات الغذائيةالثاني58.02زهير خليل محمود 112

1990/10/10الصناعات الغذائيةالثاني57.18كاظم مهدي محمد 113

1990/10/10الصناعات الغذائيةالثاني57.04وفاء عبد الجبار عبد الرحمن 114

1990/10/10الصناعات الغذائيةالثاني56.79حسين عبود هاشم 115

1990/10/10الصناعات الغذائيةالثاني56.17عزيز كريم عبد عون116

1990\6\30المحاصيل الحقليةاالول80,76مؤيد سهام محمود1

1990\6\30المحاصيل الحقليةاالول80,21غانم عزيز حسن2

1990\6\30المحاصيل الحقليةاالول79,61مجيد عامر محسن3

1990\6\30المحاصيل الحقليةاالول79,41واثق فرهود مدلول4

1990\6\30المحاصيل الحقليةاالول78,90وادي مريض كشاش5

1990\6\30المحاصيل الحقليةاالول77,72فليح ياسر رفيل6

1990\6\30المحاصيل الحقليةاالول74,54قحطان جاسم حمود7

1990\6\30المحاصيل الحقليةاالول73,42فؤاد حسين شنان8

1990\6\30المحاصيل الحقليةاالول72,30عبد الغني مصطفى عبد الرزاق9

1990\6\30المحاصيل الحقليةاالول72,22علي رزاق عباس10

1990\6\30المحاصيل الحقليةاالول71,19فرنسيس اوراها جنو الكية11

1990\6\30المحاصيل الحقليةاالول70,84علي محمد عليوي12

1990\6\30المحاصيل الحقليةاالول70,57محمد عبد الحسين جبر13

1990\6\30المحاصيل الحقليةاالول70,54ثامر عبد جاسم14

1990\6\30المحاصيل الحقليةاالول70,51سعد جاسم محسن15

1990\6\30المحاصيل الحقليةاالول70,74حسين خضير عباس16

1990\6\30المحاصيل الحقليةاالول70,27مهند عيسى جواد17

1990\6\30المحاصيل الحقليةاالول70,21عبد محمود ضاحي18
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1990\6\30المحاصيل الحقليةاالول70,10عباس عجيل محمد19

1990\6\30المحاصيل الحقليةاالول69,98عادل سامي تركي20

1990\6\30المحاصيل الحقليةاالول69,71احمد كاظم غفوري21

1990\6\30المحاصيل الحقليةاالول69,63سعد نعمه محمد22

1990\6\30المحاصيل الحقليةاالول68,72حيدر خلف جاسم23

1990\6\30المحاصيل الحقليةاالول68,48ابراهيم محسن نعيمة24

1990\6\30المحاصيل الحقليةاالول68,37زياد سالم عبد25

1990\6\30المحاصيل الحقليةاالول67,90سمير علي حسين26

1990\6\30المحاصيل الحقليةاالول67,85فارس سعد مشكور27

1990\6\30المحاصيل الحقليةاالول67,79محمد عبد الرضا طرفان28

1990\6\30المحاصيل الحقليةاالول67,63عالء حسين كاظم29

1990\6\30المحاصيل الحقليةاالول67,41عامر طه عبد هللا30

1990\6\30المحاصيل الحقليةاالول67,41فالح حسن شاكر31

1990\6\30المحاصيل الحقليةاالول66,95خليل ابراهيم عبد32

1990\6\30المحاصيل الحقليةاالول66,64دنيا هاتف مهدي33

1990\6\30المحاصيل الحقليةاالول66,46جليل مجيد جابر34

1990\6\30المحاصيل الحقليةاالول66,17فؤاد سعيد كريم35

1990\6\30المحاصيل الحقليةاالول66,16احمد موسى محمد36

1990\6\30المحاصيل الحقليةاالول64,94بثينه عبد الحسين شحاذه37

1990\6\30المحاصيل الحقليةاالول64,69بان يوسف عبد الملك38

1990\6\30المحاصيل الحقليةاالول64,55عباس فاضل خلف39

1990\6\30المحاصيل الحقليةاالول64,54حسين حميد عبد الهادي40

1990\6\30المحاصيل الحقليةاالول64,40حسن عطية طعمة41

1990\6\30المحاصيل الحقليةاالول63,90حسين كريم عيسى42

1990\6\30المحاصيل الحقليةاالول63,79فؤاد حسن عباس43

1990\6\30المحاصيل الحقليةاالول63,74محمد علي زيدان44

1990\6\30المحاصيل الحقليةاالول63,33جاسم محمد جاسم45

1990\6\30المحاصيل الحقليةاالول63,11عمر حميد مجيد46

1990\6\30المحاصيل الحقليةاالول62,73خالد محمد علي47

1990\6\30المحاصيل الحقليةاالول62,67فراس فيليب سعيد48

1990\6\30المحاصيل الحقليةاالول62,34كاظم لفته محيسن49

1990\6\30المحاصيل الحقليةاالول62,29ابتسام سعد كاظم50

1990\6\30المحاصيل الحقليةاالول62,09حسن صباح نعمة51

1990\6\30المحاصيل الحقليةاالول62,01كاظم كطامي جابر52

1990\6\30المحاصيل الحقليةاالول61,50زياد نعمان محمود53

1990\6\30المحاصيل الحقليةاالول61,32هادي محمد كريم54

1990\6\30المحاصيل الحقليةاالول60,92عصام فاضل عباس55

1990\6\30المحاصيل الحقليةاالول60,36عروبه سامي مذري56
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1990\6\30المحاصيل الحقليةاالول60,26علي داود عبد الباقي57

1990\6\30المحاصيل الحقليةاالول59,72نزهت مهدي صالح58

1990\6\30المحاصيل الحقليةاالول59,45محمد عبد الصاحب حسين59

1990\6\30المحاصيل الحقليةاالول59,23مصطفى صاحب عبد الستار60

1990\6\30المحاصيل الحقليةاالول57,69ماجده احمد رستم61

1990\6\30المحاصيل الحقليةاالول57,01شعبان دانوك رشيد62

1990/10/10المحاصيل الحقليةالثاني76,94هاشم تهيمش فضاله63

1990/10/10المحاصيل الحقليةالثاني76,13نبيل خزعل جعفر64

1990/10/10المحاصيل الحقليةالثاني74,48حسين جواد حسون65

1990/10/10المحاصيل الحقليةالثاني72,42عبد الكريم حايف كاظم66

1990/10/10المحاصيل الحقليةالثاني71,02عماد يوخنا ياقو67

1990/10/10المحاصيل الحقليةالثاني70,79عباس فضل حسن68

1990/10/10المحاصيل الحقليةالثاني70,38فرحان منصور هاشم69

1990/10/10المحاصيل الحقليةالثاني70,36ادريس محمد سعيد70

1990/10/10المحاصيل الحقليةالثاني70,10حامد جعفر باقر71

1990/10/10المحاصيل الحقليةالثاني70,09محمد خضر علي72

1990/10/10المحاصيل الحقليةالثاني69,64نذير علي فرج73

1990/10/10المحاصيل الحقليةالثاني67,84حسام احمد صالح74

1990/10/10المحاصيل الحقليةالثاني67,81حيدر خضير عباس حسن75

1990/10/10المحاصيل الحقليةالثاني67,71عقيل شكري صالح76

1990/10/10المحاصيل الحقليةالثاني66,86عالء خضير ياس77

1990/10/10المحاصيل الحقليةالثاني66,42غسان هاشم كاظم78

1990/10/10المحاصيل الحقليةالثاني66,02صالح عبد الوهاب عبد اللطيف79

1990/10/10المحاصيل الحقليةالثاني66,00حافظ مجهول عليوي80

1990/10/10المحاصيل الحقليةالثاني65,85سعد عبد العال عالوي81

1990/10/10المحاصيل الحقليةالثاني65,75مجيد عيدان شاكر82

1990/10/10المحاصيل الحقليةالثاني65,71حسن علي عبد الرضا83

1990/10/10المحاصيل الحقليةالثاني65,63خضير ناظم خضير84

1990/10/10المحاصيل الحقليةالثاني65,54نوزاد رضا احمد85

1990/10/10المحاصيل الحقليةالثاني65,15عبد الحسن مجيد كامل86

1990/10/10المحاصيل الحقليةالثاني65,14ابراهيم خليل اسود87

1990/10/10المحاصيل الحقليةالثاني65,04ليث حازم محمد علي88

1990/10/10المحاصيل الحقليةالثاني64,72محمد حسن عوني89

1990/10/10المحاصيل الحقليةالثاني64,55رعد فهد سكران90

1990/10/10المحاصيل الحقليةالثاني64,46رعد صبيح فرج91

1990/10/10المحاصيل الحقليةالثاني64,09حازم رحيم راضي92
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1990/10/10المحاصيل الحقليةالثاني63,97حيدر فيصل عبد الرزاق93

1990/10/10المحاصيل الحقليةالثاني63,89عماد اسعد هدايت94

1990/10/10المحاصيل الحقليةالثاني63,77عماد كاظم حسين95

1990/10/10المحاصيل الحقليةالثاني63,75علي حسين حسن96

1990/10/10المحاصيل الحقليةالثاني63,73باسم حسن خميس97

1990/10/10المحاصيل الحقليةالثاني63,73عادل عبد نعمه98

1990/10/10المحاصيل الحقليةالثاني63,64عالء عبد هللا ادويج99

1990/10/10المحاصيل الحقليةالثاني63,50محمد عيدان عالوي100

1990/10/10المحاصيل الحقليةالثاني63,44رواء طارق لبيب101

1990/10/10المحاصيل الحقليةالثاني63,29موسى جعفر موسى102

1990/10/10المحاصيل الحقليةالثاني63,27محمود عبد هللا عبد الستار103

1990/10/10المحاصيل الحقليةالثاني63,17عدنان حسين علي محسن104

1990/10/10المحاصيل الحقليةالثاني63,15عبد اليمه صالح مهدي105

1990/10/10المحاصيل الحقليةالثاني63,11مثنى حسين فتح هللا106

1990/10/10المحاصيل الحقليةالثاني63,09حسين محمود فليح107

1990/10/10المحاصيل الحقليةالثاني62,81هاشم حبيب هاشم108

1990/10/10المحاصيل الحقليةالثاني62,61حمزه عطيه عيدان109

1990/10/10المحاصيل الحقليةالثاني62,60احمد علي حسين عباس110

1990/10/10المحاصيل الحقليةالثاني62,44احمد مطشر نجم111

1990/10/10المحاصيل الحقليةالثاني62,31احمد عطا هللا مشكور112

1990/10/10المحاصيل الحقليةالثاني62,17احمد محمد سامي113

1990/10/10المحاصيل الحقليةالثاني62,02اياد ابراهيم علي114

1990/10/10المحاصيل الحقليةالثاني61,93عمار محمود عبد عزيز115

1990/10/10المحاصيل الحقليةالثاني61,48حيدر حسين صالح116

1990/10/10المحاصيل الحقليةالثاني61,36محمود منذر سعيد117

1990/10/10المحاصيل الحقليةالثاني61,20نوزاد حمه طالب118

1990/10/10المحاصيل الحقليةالثاني61,09ليث قاسم حسن119

1990/10/10المحاصيل الحقليةالثاني60,85عماد محمد عبد هللا120

1990/10/10المحاصيل الحقليةالثاني60,75فالح احمد ابراهيم121

1990/10/10المحاصيل الحقليةالثاني60,64ناصر عبد الحسين ناصر122

1990/10/10المحاصيل الحقليةالثاني60,51حميد ناجي مطر123

1990/10/10المحاصيل الحقليةالثاني60,48عبد ناصر حسين124

1990/10/10المحاصيل الحقليةالثاني60,25عالء ماجد مناتي125

1990/10/10المحاصيل الحقليةالثاني60,04علي حسين خليل126

1990/10/10المحاصيل الحقليةالثاني60,00حامد محمود عيفان127

1990/10/10المحاصيل الحقليةالثاني59,71نبيل سفر شاكر128

1990/10/10المحاصيل الحقليةالثاني59,47ستار جليب والي129

1990/10/10المحاصيل الحقليةالثاني58,81اديب اسماعيل ابراهيم130
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1990/10/10المحاصيل الحقليةالثاني58,66مهدي حسن شعيب131
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1990/10/10االقتصاد الزراعيالثاني66,81خلود نوري محمد الياسين62

1990/10/10االقتصاد الزراعيالثاني66,72باكر خليل خليل ابراهيم الطائي63

1990/10/10االقتصاد الزراعيالثاني66,71لعيبي شريف محمد جواد64
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1990/10/10االقتصاد الزراعيالثاني65,89علي طاهر بريبر القرطوسي68

1990/10/10االقتصاد الزراعيالثاني65,82احالم علي حسين علوان69

1990/10/10االقتصاد الزراعيالثاني65,64جميل ياسر حسين70

1990/10/10االقتصاد الزراعيالثاني65,60عذاب جفات ثويني كحيط71

1990/10/10االقتصاد الزراعيالثاني65,24محمد عبود عوده الثراوني72

1990/10/10االقتصاد الزراعيالثاني64,96منى نصيف شريجي73

1990/10/10االقتصاد الزراعيالثاني64,82فاضل حمزه علي الرفيعي74

1990/10/10االقتصاد الزراعيالثاني64,45عبد الكاظم علوان عبيد الحمزاوي75

1990/10/10االقتصاد الزراعيالثاني64,35لبنى عبد الحميد عبد المجيد76

1990/10/10االقتصاد الزراعيالثاني64,25محمد عبد الرزاق محي الدين77

1990/10/10االقتصاد الزراعيالثاني64,24اريج عبد الرضا عبد علي78

1990/10/10االقتصاد الزراعيالثاني64,08محمد صبار مهنا مناوي79

1990/10/10االقتصاد الزراعيالثاني63,73عامر نصيف جاسم80

1990/10/10االقتصاد الزراعيالثاني63,41محمد حسن عبد الرسول81

1990/10/10االقتصاد الزراعيالثاني63,16انتصار عسكر عبد الحسين82
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1990/10/10االقتصاد الزراعيالثاني56,68علي سالم صبيح االصيلي92

1990/10/10االقتصاد الزراعيالثاني54,56رافع عبود كاظم93

1990\6\30اإلرشاد الزراعياالول82,74محمود شاكر علوان1



اسم الخريجت
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الذي 

تخرج فيه

تأريخ التخرجالقسم العلمي

1990\6\30اإلرشاد الزراعياالول81,95يحيى رمضان كاطع2

1990\6\30اإلرشاد الزراعياالول81,49جهادي محسن ناصر3

1990\6\30اإلرشاد الزراعياالول80,91انتاج عاكف يوسف4

1990\6\30اإلرشاد الزراعياالول80,14محمد خيري غانم5

1990\6\30اإلرشاد الزراعياالول79,64جعفر مطر هاشم6

1990\6\30اإلرشاد الزراعياالول79,11امين حسين شيادة7

1990\6\30اإلرشاد الزراعياالول78,82فاضل رشيد حميد8

1990\6\30اإلرشاد الزراعياالول77,00جاسم حسين علي9

1990\6\30اإلرشاد الزراعياالول76,21فضيلة هاشم علوان10

1990\6\30اإلرشاد الزراعياالول76,16احمد محمود محمد11

1990\6\30اإلرشاد الزراعياالول75,72نجاح محمد عبد الرضا12

1990\6\30اإلرشاد الزراعياالول75,67هناء كي مكاؤوس حيدر13

1990\6\30اإلرشاد الزراعياالول75,60حمود مظهور عجيل14

1990\6\30اإلرشاد الزراعياالول75,49ماجد كاظم محمد عبد15

1990\6\30اإلرشاد الزراعياالول75,20ضمياء جمعه حسين16

1990\6\30اإلرشاد الزراعياالول74,07سعاد رحيم علي17

1990\6\30اإلرشاد الزراعياالول73,91غازي مطر فريح18

1990\6\30اإلرشاد الزراعياالول73,81سعد خضير عباس19

1990\6\30اإلرشاد الزراعياالول73,74علياء حمزة صالح20

1990\6\30اإلرشاد الزراعياالول73,62احمد خضير عبد الرزاق21

1990\6\30اإلرشاد الزراعياالول73,40محمود ناجي جاسم22

1990\6\30اإلرشاد الزراعياالول73,24وجدي عبد العزيز عبد الرزاق23

1990\6\30اإلرشاد الزراعياالول73,20سلمان علوان نعمان24

1990\6\30اإلرشاد الزراعياالول72,58امل نجم حسن25

1990\6\30اإلرشاد الزراعياالول72,46هادي كاظم خلف26

1990\6\30اإلرشاد الزراعياالول72,24حميد فهد سعيد27

1990\6\30اإلرشاد الزراعياالول71,83قاسم خليف كاظم28

1990\6\30اإلرشاد الزراعياالول71,80ثامر جعفر مهدي29

1990\6\30اإلرشاد الزراعياالول71,80داود سالم ثامر30

1990\6\30اإلرشاد الزراعياالول71,54خلود كريم محمد عويدي31

1990\6\30اإلرشاد الزراعياالول71,37عادل عبد هللا عباس32

1990\6\30اإلرشاد الزراعياالول71,22رجاء عبد اللطيف محمد33

1990\6\30اإلرشاد الزراعياالول71,19هدى عبد الصاحب عيسى34

1990\6\30اإلرشاد الزراعياالول71,14غنية محمد وهيم35

1990\6\30اإلرشاد الزراعياالول71,13حامد غازي كاظم36

1990\6\30اإلرشاد الزراعياالول71,12حسين خير هللا جبر37

1990\6\30اإلرشاد الزراعياالول71,12حيدر محمد باقر38

1990\6\30اإلرشاد الزراعياالول71,02حنان غازي مهدي39
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الذي 

تخرج فيه

تأريخ التخرجالقسم العلمي

1990\6\30اإلرشاد الزراعياالول70,62فارس صباح كاظم40

1990\6\30اإلرشاد الزراعياالول70,58حسام الدين عبد الواحد سلمان41

1990\6\30اإلرشاد الزراعياالول70,53محمد تركي ضيدان42

1990\6\30اإلرشاد الزراعياالول70,45زاهدة مردان صحن43

1990\6\30اإلرشاد الزراعياالول70,32محمد عبد الجميد عبود44

1990\6\30اإلرشاد الزراعياالول70,08عصام سلمان عبيس45

1990\6\30اإلرشاد الزراعياالول69,71حسن حميد معال46

1990\6\30اإلرشاد الزراعياالول69,14على علوان صالح47

1990\6\30اإلرشاد الزراعياالول68,61عامر غني ناصر48

1990\6\30اإلرشاد الزراعياالول68,37محسن نوري مزعل49

1990\6\30اإلرشاد الزراعياالول68,23كاظم نعيم شخير50

1990\6\30اإلرشاد الزراعياالول67,90اسماء عبد الصاحب امام الدين51

1990\6\30اإلرشاد الزراعياالول67,86عبد الخالق عباس جيثوم52

1990\6\30اإلرشاد الزراعياالول67,67عزيز عباس جهادي53

االول67,65زياد عبد الرضا مجيد54
اإلرشاد و التعليم 

تعليم نباتي/الزراعي
30\6\1990

1990\6\30اإلرشاد الزراعياالول67,65ليث جليل ابراهيم55

1990\6\30اإلرشاد الزراعياالول67,61حيدر محمد فليح56

1990\6\30اإلرشاد الزراعياالول67,57رحيم كاظم عبد هللا57

1990\6\30اإلرشاد الزراعياالول67,36احمد عبد الرضا كاظم58

1990\6\30اإلرشاد الزراعياالول67,35طارق نعمه علي59

1990\6\30اإلرشاد الزراعياالول67,24جاسم عايد ساجت60

1990\6\30اإلرشاد الزراعياالول67,22خديجة حسن حواس61

1990\6\30اإلرشاد الزراعياالول67,04مال هللا محمد نايف الجنابي62

1990\6\30اإلرشاد الزراعياالول67,00وهاب متعب عواد63

1990\6\30اإلرشاد الزراعياالول66,91اثمار محمد صالح64

1990\6\30اإلرشاد الزراعياالول66,74مؤيد موسى محمد65

1990\6\30اإلرشاد الزراعياالول66,72علي حنون عرمش66

1990\6\30اإلرشاد الزراعياالول66,65عادل راشد عطار67

1990\6\30اإلرشاد الزراعياالول66,49نزار صالح احمد68

1990\6\30اإلرشاد الزراعياالول66,04علي طالب غضبان69

1990\6\30اإلرشاد الزراعياالول66,01محمد حسين حمد70

1990\6\30اإلرشاد الزراعياالول65,69نزار موسى ضاحي71

1990\6\30اإلرشاد الزراعياالول65,60نبيل صباح حميد72

1990\6\30اإلرشاد الزراعياالول65,27حيدر صالح مهدي73

1990\6\30اإلرشاد الزراعياالول65,16عادل كاظم عباس74

1990\6\30اإلرشاد الزراعياالول65,11لؤي كاظم عباس75

1990\6\30اإلرشاد الزراعياالول64,50حسين هادي حسين76

1990\6\30اإلرشاد الزراعياالول64,49باسم فاضل وصيخ77
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1990\6\30اإلرشاد الزراعياالول64,37تغريد عبد الرحيم حسن78

1990\6\30اإلرشاد الزراعياالول64,29حيدر محمد حسين عباس79

1990\6\30اإلرشاد الزراعياالول64,15صباح كاظم عبد هللا80

1990\6\30اإلرشاد الزراعياالول63,83حقي اسماعيل فالح81

1990\6\30اإلرشاد الزراعياالول63,80حنان شلش جبر82

1990\6\30اإلرشاد الزراعياالول63,74حميد خليفة حاجم83

1990\6\30اإلرشاد الزراعياالول63,53ناصر عبد الكاظم مخيف84

1990\6\30اإلرشاد الزراعياالول63,34اسماعيل خضير عباس85

1990\6\30اإلرشاد الزراعياالول62,40حسن علي عبد ابراهيم86

1990\6\30اإلرشاد الزراعياالول61,94ذكرى هادي عبد المهدي87

1990\6\30اإلرشاد الزراعياالول61,56علي خالد محمد البدر88

1990\6\30اإلرشاد الزراعياالول61,20 ايمان سلطان ابراهيم89

1990\6\30اإلرشاد الزراعياالول60,58سعاد عبد الجبار عبد الزهرة90

1990\6\30اإلرشاد الزراعياالول57,67علي جبر يونس91

1990/10/10اإلرشاد الزراعيالثاني76.47نهاد ياسين عباس92

1990/10/10اإلرشاد الزراعيالثاني73.21رياض عبد الحسين عبد الكريم93

1990/10/10اإلرشاد الزراعيالثاني72.12عباس حسين كاظم94

1990/10/10اإلرشاد الزراعيالثاني71.25علي منير عبد الرزاق95

1990/10/10اإلرشاد الزراعيالثاني71.12خالد حميد داود96

1990/10/10اإلرشاد الزراعيالثاني70.43عامر حسين علي ياسين97

1990/10/10اإلرشاد الزراعيالثاني69.89رياض عبد األمير نصيف98

1990/10/10اإلرشاد الزراعيالثاني69.60صالح مهدي علوان99

1990/10/10اإلرشاد الزراعيالثاني68.88خالد زينل درويش100

1990/10/10اإلرشاد الزراعيالثاني68.19ماجد راهي لفته101

1990/10/10اإلرشاد الزراعيالثاني67.47وجدي عبد االمير102

1990/10/10اإلرشاد الزراعيالثاني66.90عامر عجيل رشيد103

1990/10/10اإلرشاد الزراعيالثاني66.85ميثم علي اسعد104

1990/10/10اإلرشاد الزراعيالثاني66.41صالح ابراهيم صالح105

1990/10/10اإلرشاد الزراعيالثاني66.29مهدي محمد ماهود106

1990/10/10اإلرشاد الزراعيالثاني66.23غازي عبد الكريم كاظم107

1990/10/10اإلرشاد الزراعيالثاني66.03صالح مهدي هاشم108

1990/10/10اإلرشاد الزراعيالثاني65.73ماجد لهمود ياسين 109

1990/10/10اإلرشاد الزراعيالثاني65.60جاسم صالح كاظم110

1990/10/10اإلرشاد الزراعيالثاني65.51 احمد محمد حسن111

1990/10/10اإلرشاد الزراعيالثاني65.43زهير حمودي قنبر112

1990/10/10اإلرشاد الزراعيالثاني65.22حميد احمد ذياب113

1990/10/10اإلرشاد الزراعيالثاني65.02حسين سالمه صالح كمر114
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1990/10/10اإلرشاد الزراعيالثاني64.98علي عبد الهادي محمود115

1990/10/10اإلرشاد الزراعيالثاني64.97علي حسين عباس116

1990/10/10اإلرشاد الزراعيالثاني64.82علي حسين عبد علي117

1990/10/10اإلرشاد الزراعيالثاني64.33مجيد زبيد عذاب118

1990/10/10اإلرشاد الزراعيالثاني64.3فالح حسن محمد119

1990/10/10اإلرشاد الزراعيالثاني64.29شهاب حمودي احميد120

1990/10/10اإلرشاد الزراعيالثاني64.08خالد حسين عزيز121

1990/10/10اإلرشاد الزراعيالثاني64.06جميل رابح شبيب122

1990/10/10اإلرشاد الزراعيالثاني64.01خيون سعيد نارس123

1990/10/10اإلرشاد الزراعيالثاني63.84مكي علي عبد124

1990/10/10اإلرشاد الزراعيالثاني63.80عامر احمد ساهي125

1990/10/10اإلرشاد الزراعيالثاني63.60طاهر عبيد كاظم126

1990/10/10اإلرشاد الزراعيالثاني63.36خضير عبيس خلوني127

1990/10/10اإلرشاد الزراعيالثاني63.27جواد مخلف بردي128

1990/10/10اإلرشاد الزراعيالثاني63.24عبد العزيز عبد الكريم عباس129

1990/10/10اإلرشاد الزراعيالثاني63.13ميروان داود كاكه130

1990/10/10اإلرشاد الزراعيالثاني63.09علي حسين عبود131

1990/10/10اإلرشاد الزراعيالثاني63.00جميل مجرم عناد132

1990/10/10اإلرشاد الزراعيالثاني62.98سمير محمد ناصر133

1990/10/10اإلرشاد الزراعيالثاني62.91رافد خلف حسين134

1990/10/10اإلرشاد الزراعيالثاني62.88محمد انور محمد135

1990/10/10اإلرشاد الزراعيالثاني62.84عباس هالل علوان136

1990/10/10اإلرشاد الزراعيالثاني62.74علي غركان رسن137

1990/10/10اإلرشاد الزراعيالثاني62.48جواد كاظم رسن138

1990/10/10اإلرشاد الزراعيالثاني62.41حاتم طه ياسين139

1990/10/10اإلرشاد الزراعيالثاني62.31عاجل جالي سلطان140

1990/10/10اإلرشاد الزراعيالثاني62.08سعد فرمان علوان141

1990/10/10اإلرشاد الزراعيالثاني61.98سالم اديب عبد العباس142

1990/10/10اإلرشاد الزراعيالثاني61.94صباح كامل جبوري143

1990/10/10اإلرشاد الزراعيالثاني61.93عبد الصمد محمد علي144

1990/10/10اإلرشاد الزراعيالثاني61,87علي خضير محسن145

1990/10/10اإلرشاد الزراعيالثاني61.85حسن خلف  ثويله146

1990/10/10اإلرشاد الزراعيالثاني61.8حيدر عباس خليل147

1990/10/10اإلرشاد الزراعيالثاني61.79عالوي مجيد عذيب148

1990/10/10اإلرشاد الزراعيالثاني61.78عبد الوهاب عبد الزهرة متعب149

1990/10/10اإلرشاد الزراعيالثاني61.23عالء حسن علوان150

1990/10/10اإلرشاد الزراعيالثاني60.93ميثم دشر صويلح151

1990/10/10اإلرشاد الزراعيالثاني60.79رائد صباح اوشانة152
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1990/10/10اإلرشاد الزراعيالثاني60.71عادل لفته فرحان153

1990/10/10اإلرشاد الزراعيالثاني60.67اخالص رشيد حميد154

1990/10/10اإلرشاد الزراعيالثاني60.44حسن عبد العزيز محمد حسين155

1990/10/10اإلرشاد الزراعيالثاني60.18بسيل طالب علي156

1990/10/10اإلرشاد الزراعيالثاني59.87كوثر نبيل عبد الواحد157

1990/10/10اإلرشاد الزراعيالثاني59.83عمر عدنان طاهر158

1990/10/10اإلرشاد الزراعيالثاني59.82فالح حسن عبد159

1990/10/10اإلرشاد الزراعيالثاني59.82مهدي علوان وناس160

1990/10/10اإلرشاد الزراعيالثاني59.70حامد كاظم علوان161

1990/10/10اإلرشاد الزراعيالثاني59.56عامر محمد حمد المشهداني162

1990/10/10اإلرشاد الزراعيالثاني59.52صادق عامر محمد علي163

1990/10/10اإلرشاد الزراعيالثاني59.46علي حميد راضي164

1990/10/10اإلرشاد الزراعيالثاني59.30عالء عبد القادر ناصر165

1990/10/10اإلرشاد الزراعيالثاني59.00كريم جابر سوادي166

1990/10/10اإلرشاد الزراعيالثاني58.92غسان محمد علي عبد الوهاب167

1990/10/10اإلرشاد الزراعيالثاني58.56صالح خليل ابراهيم168

1990/10/10اإلرشاد الزراعيالثاني58.32جعفر باقر محمد169

1990/10/10اإلرشاد الزراعيالثاني58.16قاسم محمد صيهود170

1990/10/10اإلرشاد الزراعيالثاني58.15فرج ثجيل ساجت171

1990/10/10اإلرشاد الزراعيالثاني58.02احسان عبد االمير صالح172

1990/10/10اإلرشاد الزراعيالثاني57.85صاحب حبيب جالب173

1990/10/10اإلرشاد الزراعيالثاني57.78فيصل رسن جياد174

1990/10/10اإلرشاد الزراعيالثاني57.38ميثم لفته زغير175

1990/10/10اإلرشاد الزراعيالثاني57.06واثق رشيد بريج176

1990/10/10اإلرشاد الزراعيالثاني56.76صالح عبد الحسن دحام177

1990/10/10اإلرشاد الزراعيالثاني56.27عبد الرضا عبود راضي178

1990/10/10اإلرشاد الزراعيالثاني56.24هادي عليوي خضير179

1990/10/10اإلرشاد الزراعيالثاني55.59حيدر مهدي هادي180

1990/10/10اإلرشاد الزراعيالثاني53.71هاني جاسم عيادة181

1991/09/09وقاية النباتاالول80,62جاسم خلف محمد                             1

1991/09/09وقاية النباتاالول81,09محسن شالل عباس 2

1991/09/09وقاية النباتاالول75,30عبد السالم محمد غالب الشامي3

1991/09/09وقاية النباتاالول72,46وسام يوسف محمد4

1991/09/09وقاية النباتاالول70,79سالم عودة وران5

1991/09/09وقاية النباتاالول67,46سعيد محمد حسين6
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1991/09/09وقاية النباتاالول66,71علي عباس كاظم نجد7

1991/09/09وقاية النباتاالول65,95ميري كاظم مباشر8

1991/09/09وقاية النباتاالول65,35رجاء صالل عجيل9

1991/09/09وقاية النباتاالول65,26عبد الكريم حكيم حاتم10

1991/09/09وقاية النباتاالول63,67علي جبار كاظم البهادلي11

1991/09/09وقاية النباتاالول62,54كريم احمد مجيد12

1991/09/09وقاية النباتاالول62,47محمد حسين عباس13

1991/09/09وقاية النباتاالول62,07حاتم متعب حسين14

1991/09/09وقاية النباتاالول61,85جليل محمود رسول احمد15

1991/09/09وقاية النباتاالول61,85سعد عبد علي سلمان16

1991/09/09وقاية النباتاالول60,91احمد مريف حسين17

1991/09/09وقاية النباتاالول60,19سهام هاشم علوان18

1991/09/09وقاية النباتاالول59,59ثائر جبار علوان19

1991/09/09وقاية النباتاالول57,45نهاد كاظم عطية20

1991/09/09وقاية النباتاالول59,97عبد هللا جالل عبد هللا21

1991/10/17وقاية النباتالثاني67,65عامر طارش علي                    22

1991/10/17وقاية النباتالثاني66,76برع كريم نادر 23

1991/10/17وقاية النباتالثاني66,13هدى كاظم مجيد24

1991/10/17وقاية النباتالثاني62,62علي كامل غيدان25

1991/10/17وقاية النباتالثاني62,32محمد خليل سلمان26

1991/10/17وقاية النباتالثاني62,17ناهدة محمود خلف27

1991/10/17وقاية النباتالثاني61,58مازن محمد مصطفى 28

1991/10/17وقاية النباتالثاني60,86صادق بادي محي29

1991/10/17وقاية النباتالثاني60,51مرتضى حمادي حسين30

1991/10/17وقاية النباتالثاني60,35حسين عزوز فقير31

1991/10/17وقاية النباتالثاني60,21عبد الزهرة كاظم شعالن32

1991/10/17وقاية النباتالثاني58,45باسم سالم رويح33

1991/10/17وقاية النباتالثاني58,34حسام علوان عباس 34

1991/10/17وقاية النباتالثاني57,97اراز حميد ابراهيم35

1991/10/17وقاية النباتالثاني57,65هادي عبد الحسن شعالن36

1991/10/17وقاية النباتالثاني57,58يحيى عبيد لفتة 37

1991/10/17وقاية النباتالثاني56,81نائف نيت هللا محمد38

1991/10/17وقاية النباتالثاني55,64دمت حقي طاهر 39

1991/10/17وقاية النباتالثاني54,39علي عبيد رضا 40

1991/10/17وقاية النباتالثاني53,59كريم حماده حسن 41



اسم الخريجت
معدل 

التخرج

الدور 

الذي 

تخرج فيه

تأريخ التخرجالقسم العلمي

1991/09/09الثروة الحيوانيةاألول83,01احمد صادق فرج1

1991/09/09الثروة الحيوانيةاألول81,94هاني عبد الرحمن جعفر2

1991/09/09الثروة الحيوانيةاألول81,78احمد كتيب جابر3

1991/09/09الثروة الحيوانيةاألول75,15عالء نجم عبد االمير4

1991/09/09الثروة الحيوانيةاألول73,21باسم جبارة عودة5

1991/09/09الثروة الحيوانيةاألول72,95احمد حمد امين قادر6

1991/09/09الثروة الحيوانيةاألول72,09ماجد  حامد محمد7

1991/09/09الثروة الحيوانيةاألول69,04زهرة راضي خلف8

1991/09/09الثروة الحيوانيةاألول68,79ثمينه صادق رسن9

1991/09/09الثروة الحيوانيةاألول68,50سعد هادي حميد10

1991/09/09الثروة الحيوانيةاألول68,47معد عبد الكريم محمود11

1991/09/09الثروة الحيوانيةاألول67,08نمير موسى علي12

1991/09/09الثروة الحيوانيةاألول65,90علي عامر سعدون13

1991/09/09الثروة الحيوانيةاألول65,79عادل فاروق عبد الرحمن14

1991/09/09الثروة الحيوانيةاألول65,67هيثم قيس محمود15

1991/09/09الثروة الحيوانيةاألول65,38محمد عبد االمير عاشور16

1991/09/09الثروة الحيوانيةاألول64,82مازن ضياء عبد علي17

1991/09/09الثروة الحيوانيةاألول64,75غزوان غانم عبد الكريم18

1991/09/09الثروة الحيوانيةاألول64,45حيدر جواد مرزة لطيف19

1991/09/09الثروة الحيوانيةاألول64,34احمد حسن عبد20

1991/09/09الثروة الحيوانيةاألول64,15محسن عبد الزهرة عباس21

1991/09/09الثروة الحيوانيةاألول62,48وسام خليل ابراهيم22

1991/09/09الثروة الحيوانيةاألول62,09اقبال ابراهيم احمد23

1991/09/09الثروة الحيوانيةاألول61,00باسم محمود حسين24

1991/09/09الثروة الحيوانيةاألول60,50ليث هرمز الياس25

1991/09/09الثروة الحيوانيةاألول59,25رضا امين ياسين26

1991/09/09الثروة الحيوانيةاألول58,90علي حسين خلف 27

1991/09/09الثروة الحيوانيةاألول58,84عادل نجم عبد هللا28

1991/10/17الثروة الحيوانيةالثاني64.03محمد حسين كمر29

1991/10/17الثروة الحيوانيةالثاني62,49وسام باقركنوش30

1991/10/17الثروة الحيوانيةالثاني61,16فاروق عمر اسماعيل31

1991/10/17الثروة الحيوانيةالثاني61,03ازاد محمد حردان32

1991/10/17الثروة الحيوانيةالثاني60,61شفاء قاسم محمد33

1991/10/17الثروة الحيوانيةالثاني60,31فراس عبد العزيز حسين34
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1991/10/17الثروة الحيوانيةالثاني60,15محمد محمود حميد35

1991/10/17الثروة الحيوانيةالثاني59,83مثال خلف محمد36

1991/10/17الثروة الحيوانيةالثاني58,63ازاد حسين علي37

1991/10/17الثروة الحيوانيةالثاني58,53الضاوي بن محمد الصالح38

1991/10/17الثروة الحيوانيةالثاني58,16حسن حسين غالم39

1991/10/17الثروة الحيوانيةالثاني58,03يعرب محمد مطلك45

1991/10/17الثروة الحيوانيةالثاني58,01احمد عبد اللطيف عبد هللا40

1991/10/17الثروة الحيوانيةالثاني57,87وسام عبد الجبار قاسم41

1991/10/17الثروة الحيوانيةالثاني57,63هادي نزار محمود42

1991/10/17الثروة الحيوانيةالثاني56,54كريم شايع مطر43

1991/10/17الثروة الحيوانيةالثاني56,39ابراهيم بكر الصفار44

1991/09/09البستنةاالول90.82باسم وجيه يوسف 1

1991/09/09البستنةاالول79.95عبد االله اسماعيل حسن2

1991/09/09البستنةاالول75.59يحيى علي محسن ادريس3

1991/09/09البستنةاالول74.37احمد عبيد مهاوش4

1991/09/09البستنةاالول74.04وفاء ساجد مصطفى 5

1991/09/09البستنةاالول73.97مجيد سالم مجيد 6

1991/09/09البستنةاالول69.55باسم محمد غزاي 7

1991/09/09البستنةاالول69.21حيدر شاكر عباس 8

1991/09/09البستنةاالول68.96صالح ابراهيم احمد 9

1991/09/09البستنةاالول68.59ناجح مهدي اسماعيل 10

1991/09/09البستنةاالول68.19علي جاسم محمد 11

1991/09/09البستنةاالول66.89فؤاد عبد زيد عبد العباس 12

1991/09/09البستنةاالول65.84سعد تركي عبد كاظم 13

1991/09/09البستنةاالول65.79ولي حميد حمه خان 14

1991/09/09البستنةاالول65.7عبد المجيد محمد عبده15

1991/09/09البستنةاالول64.65سعد نعمان عبد هللا 16

1991/09/09البستنةاالول64.07عبيد خليف حمزة 17

1991/09/09البستنةاالول63.4محمد حسن محسن 18

1991/09/09البستنةاالول63.01موسى مجيد رشيد 19

1991/09/09البستنةاالول62.47ناظم عبد الرضا حسن 20

1991/09/09البستنةاالول62.46حارث جمعة احمد 21

1991/09/09البستنةاالول62.32حميد عيال مطرود 22

1991/09/09البستنةاالول62.21عبد الرسول سعيد محمد 23

1991/09/09البستنةاالول62.21مجيد حردان اسماعيل 24

1991/09/09البستنةاالول61.65سعدي حسين علي 25
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1991/09/09البستنةاالول60.06علي هادي عبد الجواد 26

1991/09/09البستنةاالول59.9محمد عبد الكاظم حسين 27

1991/09/09البستنةاالول57.54ناصر طه جاسم عبد الهادي 28

1991/10/17البستنةالثاني66.4 علي حسين حريمش29

1991/10/17البستنةالثاني66.19مهند صاحب وداعة 30

1991/10/17البستنةالثاني63.36رعد جبار عاصي 31

1991/10/17البستنةالثاني62.93راضي جاسم جياد 32

1991/10/17البستنةالثاني62.75حسين جاسم محمد علي 33

1991/10/17البستنةالثاني62.75مظهر حبيب جاسم 34

1991/10/17البستنةالثاني61.89حسين علوان عبود 35

1991/10/17البستنةالثاني61.69محمد حبيب عباس 36

1991/10/17البستنةالثاني61.6حسن كاظم عبد 37

1991/10/17البستنةالثاني60.17جبار هاشم جاسم 38

1991/10/17البستنةالثاني60.06محمد شاكر حمود39

1991/10/17البستنةالثاني59.95جاسم ناجي جاسم 40

1991/10/17البستنةالثاني59.14عبد الكريم حسين علوان 41

1991/10/17البستنةالثاني58.8باسم حميد جالب 42

1991/10/17البستنةالثاني58.62حميد عبد هللا عبيد 43

1991/10/17البستنةالثاني58.57كريم رحيم ابو حميد 44

1991/10/17البستنةالثاني57.32حسن هادي كاظم 45

1991/09/09المكننة الزراعيةاألول84,49عادل محمد احمد          1

1991/09/09المكننة الزراعيةاألول80,65سعد عبد الرحمن النورجي        2

1991/09/09المكننة الزراعيةاألول79,62احمد محمد صابر3

1991/09/09المكننة الزراعيةاألول79,32مثنى طة عبد القادر االحمد   4

1991/09/09المكننة الزراعيةاالول79.20علي كاظم محمد ابراهيم5

1991/09/09المكننة الزراعيةاألول78,63يحيى حفظ الدين قائد6

1991/09/09المكننة الزراعيةاألول77,69عبد الباسط حميد علوان7

1991/09/09المكننة الزراعيةاألول74,66وسيم محمد جبارة   8

1991/09/09المكننة الزراعيةاألول73,74ميثم صباح جبار الطحان   9

1991/09/09المكننة الزراعيةاألول73,44سلمان خماس عبد الحسين   10

1991/09/09المكننة الزراعيةاألول72,74محمد عبد الرحمن كمال الريماوي   11

1991/09/09المكننة الزراعيةاألول71,86حازم عبد الجبار صاحب  12

1991/09/09المكننة الزراعيةاألول71,07عامر ظاهر علي االسد   13
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1991/09/09المكننة الزراعيةاألول66,98محمد عثمان سعيد جليل  14

1991/09/09المكننة الزراعيةاألول65,96نسيم عبد الحميد حسن   15

1991/09/09المكننة الزراعيةاألول64,89يوسف سامي يوسف   16

1991/09/09المكننة الزراعيةاألول63,89قصي متي كوريا   17

1991/09/09المكننة الزراعيةاألول62,77حازم سعيد كاظم المطر   18

1991/10/17المكننة الزراعيةالثاني65,02عقيل مرزة حمزة               19

1991/10/17المكننة الزراعيةالثاني64,16اياد عبد الكريم حسين 20

1991/10/17المكننة الزراعيةالثاني62,33رياض عبد الكريم محمودة 21

1991/09/09الصناعات الغذائيةاالول85,06عدنان عبدة محمد         1

1991/09/09الصناعات الغذائيةاالول78,07عامر طالب توفيق   2

1991/09/09الصناعات الغذائيةاالول78,00احمد جبار حمد   3

1991/09/09الصناعات الغذائيةاالول77,44مازن حميد مجيد   4

1991/09/09الصناعات الغذائيةاالول77,19رائد عبد الحي ابراهيم   5

1991/09/09الصناعات الغذائيةاالول75,84عبد الجليل حسن سيف   6

1991/09/09الصناعات الغذائيةاالول75,51نصر احمد ابراهيم  7

1991/09/09الصناعات الغذائيةاالول75,15نصير عبد المجيد جميل   8

1991/09/09الصناعات الغذائيةاالول75,00احمد عبد الماجد احمد   9

1991/09/09الصناعات الغذائيةاالول74,53علي حسين جعفر   10

1991/09/09الصناعات الغذائيةاالول72,42رحيم عناد خضير   11

1991/09/09الصناعات الغذائيةاالول69,35مولود قادر مراد   12

1991/09/09الصناعات الغذائيةاالول68,88حمدو حمادة حمدو   13

1991/09/09الصناعات الغذائيةاالول68,72داود ابهر جاسم   14

1991/09/09الصناعات الغذائيةاالول68,70عامر طالب فيصل15

1991/09/09الصناعات الغذائيةاالول68,28علي مدلول مرعي   16

1991/09/09الصناعات الغذائيةاالول67,87محمد جاسم حلبوص17

1991/09/09الصناعات الغذائيةاالول67,42عارف علي محمد بني غازي18

1991/09/09الصناعات الغذائيةاالول67,16رعد اسعد عبد   19

1991/09/09الصناعات الغذائيةاالول66,67وليد شاكر جاسم   20

1991/09/09الصناعات الغذائيةاالول66,37حسام علي حسن محمود21

1991/09/09الصناعات الغذائيةاالول66,25فارس مشكور طاهر   22

1991/09/09الصناعات الغذائيةاالول64,41قاسم عباس جاسم   23

1991/09/09الصناعات الغذائيةاالول64,06سعد طعمة عبد24

1991/09/09الصناعات الغذائيةاالول64,06صادق حلبوص حالوب  25
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1991/09/09الصناعات الغذائيةاالول63,80صالح مهدي مجيد   26

1991/09/09الصناعات الغذائيةاالول62,49عبد هللا حسن عبد هللا  27

1991/09/09الصناعات الغذائيةاالول62.17سميرة ناصر مزبان علي28

1991/09/09الصناعات الغذائيةاالول61,44اقبال فرحان عباس   29

1991/09/09الصناعات الغذائيةاالول61,40كمال ادهام شعبان حسين   30

1991/09/09الصناعات الغذائيةاالول60,14عامرة علي ناصر خلف31

1991/09/09الصناعات الغذائيةاالول59,62حسين فاضل عباس حسين 32

1991/09/09الصناعات الغذائيةاالول58,44عباس عطا كاظم   33

1991/09/09الصناعات الغذائيةاالول58,22وفاء عطا عبيد   34

1991/09/09الصناعات الغذائيةاالول56,89علي ابراهيم بريسم   35

1991/10/17الصناعات الغذائيةالثاني70,10 عامر حسين حمدان          36

1991/10/17الصناعات الغذائيةالثاني67,20 اسعد نجم عبيد الجنابي   37

1991/10/17الصناعات الغذائيةالثاني66,57 جاسم عويز لفيلق رميض 38

1991/10/17الصناعات الغذائيةالثاني64,36 ماجد عبد الكاظم  جياد موسى39

1991/10/17الصناعات الغذائيةالثاني64,03 حميد ياسين اسماعيل حسن   40

1991/10/17الصناعات الغذائيةالثاني63,80 عماد حاتم رشيد الخزاعي41

1991/10/17الصناعات الغذائيةالثاني63,45 باسم سالم عباس   42

1991/10/17الصناعات الغذائيةالثاني62.59 نذير كاظم خالوي الركابي   43

1991/10/17الصناعات الغذائيةالثاني62,54 عماد ضمد محي الزهيدي   44

1991/10/17الصناعات الغذائيةالثاني62,12 مجيد وادي موسى   45

1991/10/17الصناعات الغذائيةالثاني62,01 صباح عباس فليح  46

1991/10/17الصناعات الغذائيةالثاني61,87 سامر فريد سعيد محمد   47

1991/10/17الصناعات الغذائيةالثاني60,41 محمد حسن مهدي حسن   48

1991/10/17الصناعات الغذائيةالثاني60,11 فائز ابراهيم مجلي  49

1991/10/17الصناعات الغذائيةالثاني60,06 محمد فليح حسن   50

1991/10/17الصناعات الغذائيةالثاني59,88 محمد غازي محمد علي   51

1991/10/17الصناعات الغذائيةالثاني59,55 سعد علي حياوي عجيل   52

1991/10/17الصناعات الغذائيةالثاني59,08 اثمار مهدي عباس محمود   53

1991/10/17الصناعات الغذائيةالثاني59,54 فارس شبيب الزم مطرود  54

1991/10/17الصناعات الغذائيةالثاني58,62 ابراهيم محمود تكرواري    55

1991/10/17الصناعات الغذائيةالثاني58,58 ناصر باقر محمد56

1991/10/17الصناعات الغذائيةالثاني58,40 نديم اسماعيل ابراهيم57

1991/10/17الصناعات الغذائيةالثاني57,81 اسماعيل محمد احمد كريم58

1991/10/17الصناعات الغذائيةالثاني57,81 زاهد محمد علي  عبد هللا59

1991/10/17الصناعات الغذائيةالثاني57,63 محمد عبد الرحمن محمد علوان   60

1991/10/17الصناعات الغذائيةالثاني56,83 مازن اسماعيل محمد علي   61
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1991/10/17الصناعات الغذائيةالثاني56,68 سليمان اسعد خضير62

1991/10/17الصناعات الغذائيةالثاني55,38 خالد حسن ابراهيم عبد الرزاق63

1991/10/17الصناعات الغذائيةالثاني53,68 فرات عبد حسون 64

1991/09/09المحاصيل الحقليةاالول83,96جواد حمدان عدل1

1991/09/09المحاصيل الحقليةاالول80,92نصير موسى حاج علي 2

1991/09/09المحاصيل الحقليةاالول79,48رياض سلمان عباس3

1991/09/09المحاصيل الحقليةاالول77,55لبيب ابراهيم ياسين الهيتي4

1991/09/09المحاصيل الحقليةاالول73,75محمد سالم طالب 5

1991/09/09المحاصيل الحقليةاالول73,23مروان سامي سعيد6

1991/09/09المحاصيل الحقليةاالول72,81علي قاسم جبر العبودي7

1991/09/09المحاصيل الحقليةاالول68,42وليد عزيز حسون العزاوي8

1991/09/09المحاصيل الحقليةاالول65,54عدنان جبار بيك9

1991/09/09المحاصيل الحقليةاالول64,88عباس فائق حسين10

1991/09/09المحاصيل الحقليةاالول64,40هشام عفيف مصطفى 11

1991/09/09المحاصيل الحقليةاالول63,47حيدر محمد صالح محمد سعيد12

1991/09/09المحاصيل الحقليةاالول63,43عمار ابراهيم رسول13

1991/09/09المحاصيل الحقليةاالول62,63محسن علي مسلم14

1991/09/09المحاصيل الحقليةاالول62,56خالد حميد جوهان 15

1991/09/09المحاصيل الحقليةاالول62,36عالء صادق رضا16

1991/09/09المحاصيل الحقليةاالول62,12عبد الرحمن سعيد محمود17

1991/09/09المحاصيل الحقليةاالول61,08عامر عبد الحسين عمران18

1991/09/09المحاصيل الحقليةاالول59,86قاسم سعيد شاطي19

1991/09/09المحاصيل الحقليةاالول59,46عباس عبد عباس 20

1991/09/09المحاصيل الحقليةاالول58,50صفاء الدين عبد المنعم حسين21

1991/09/09المحاصيل الحقليةاالول56,21احمد عبد الجليل ابراهيم22

1991/10/17المحاصيل الحقليةالثاني69,05مضر نزار فتاح                     23

1991/10/17المحاصيل الحقليةالثاني68,53وائل قصي عبد الفتاح 24

1991/10/17المحاصيل الحقليةالثاني65,53فرحان محمد صالح 25

1991/10/17المحاصيل الحقليةالثاني65,44عبد الحسن جواد كاظم26

1991/10/17المحاصيل الحقليةالثاني65,24محمد كاظم محمد مزعل27

1991/10/17المحاصيل الحقليةالثاني63,30كلر محمد صالح28

1991/10/17المحاصيل الحقليةالثاني62,68ماجد هادي علي 29
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1991/10/17المحاصيل الحقليةالثاني62,36غالب احمد عسكر30

1991/10/17المحاصيل الحقليةالثاني62,13يعقوب عبد الباقي جاسم31

1991/10/17المحاصيل الحقليةالثاني61,65عباس صحن عتوي 32

1991/10/17المحاصيل الحقليةالثاني61,65مؤيد نصرت عبد الرحمن33

1991/10/17المحاصيل الحقليةالثاني60,67عبد القادر خضير حسين34

1991/10/17المحاصيل الحقليةالثاني60,25محمد ابراهيم موسى35

1991/10/17المحاصيل الحقليةالثاني60,18ستار مظهر علي 36

1991/10/17المحاصيل الحقليةالثاني59,45صالح نادر عبيد37

1991/10/17المحاصيل الحقليةالثاني59,06مها ابراهيم مصطفى 38

1991/10/17المحاصيل الحقليةالثاني58,88داليا امين عبد الغني39

1991/10/17المحاصيل الحقليةالثاني58,43فالح عبيس دنانه40

1991/10/17المحاصيل الحقليةالثاني58,12باسم حسين شجر 41

1991/10/17المحاصيل الحقليةالثاني57,40حسين عليوي جعفر42

1991/10/17المحاصيل الحقليةالثاني57,22عبد الحق اسماعيل عبد43

1991/10/17المحاصيل الحقليةالثاني57,16عاصفة عبد هللا مهدي44

1991/10/17المحاصيل الحقليةالثاني56,62سعد محمد حسين45

1991/10/17المحاصيل الحقليةالثاني56,32صباح علي عمران46

1991/10/17المحاصيل الحقليةالثاني55,02رعد عوفي هاني47

1991/10/17المحاصيل الحقليةالثاني54,01محمود محمد فياض48

1991/09/09التربةاألول79,75محمود هللا عبد مأمون1

1991/09/09التربةاألول77,04علي عباس سهام2

1991/09/09التربةاألول77,02عوض شراد حسين3

1991/09/09التربةاألول75,83إبراهيم الغفور عبد4

1991/09/09التربةاألول75,48نجم عواد ماجد5

1991/09/09التربةاألول75,22هللا عبد عبد نبيل6

1991/09/09التربةاألول74,53وناس كاظم رحيم7

1991/09/09التربةاألول73,90 جنيجل كاظم احمد8

1991/09/09التربةاألول72,28فرهود علي محمد جاسم9

1991/09/09التربةاألول71,93 الكروي امين سعيد زكيه10

1991/09/09التربةاألول71,39سويف عبد محمد11

1991/09/09التربةاألول70,49التميمي علي حسن سعد12

1991/09/09التربةاألول69,69احمد صادق حيدر13

1991/09/09التربةاألول67,92سنيد حميد مدلول14

1991/09/09التربةاألول67,13رشيد جاسم اسماعيل حقي15

1991/09/09التربةاألول66,95فارس مراد احمد16
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1991/09/09التربةاألول66,23فرهود حميد طه17

1991/09/09التربةاألول66,06حسن نايف فاطمة18

1991/09/09التربةاألول65,49ابراهيم خليل طارق19

1991/09/09التربةاألول65,03مجيد حامد عامر20

1991/09/09التربةاألول64,51الرحمن عبد الجبار عبد حليمه21

1991/09/09التربةاألول63,63عكال مزعل سالم22

1991/09/09التربةاألول63,37عباس اسود عالء23

1991/09/09التربةاألول63,20الماس ابراهيم الدين صالح24

1991/09/09التربةاألول62,54هللا عبد هادي رحيم25

1991/09/09التربةاألول62,29غاوي محيسن احمد26

1991/09/09التربةاألول61,71مصطفى فارس جوان27

1991/09/09التربةاألول61,50حسن محمد رياض28

1991/09/09التربةاألول61,49حسن موحان حامد29

1991/09/09التربةاألول61,20راضي كاظم علي30

1991/09/09التربةاألول61,12عباس حسين حيدر31

1991/09/09التربةاألول60,62الوهاب عبد المجيد عبد معتز32

1991/09/09التربةاألول60,54حميد هاشم رجه33

1991/09/09التربةاألول60,52الجابري حمد خليفه جمعه34

1991/09/09التربةاألول59,54 الكاظم عبد ستار35

1991/10/17التربةالثاني74,48ثامر عبيد جاسم36

1991/10/17التربةالثاني72,58سعد جاسم محمد صالح37

1991/10/17التربةالثاني67,15مازن عبد هللا كاظم38

1991/10/17التربةالثاني63,86عبد الحسين ياسين عبد الكاظم39

1991/10/17التربةالثاني63,35رحيم سليمان فتيح حسن40

1991/10/17التربةالثاني62,60حيدر هاشم اسماعيل41

1991/10/17التربةالثاني62,18بسام حسين عبد االمير42

1991/10/17التربةالثاني61,82علي صالح مهدي43

1991/10/17التربةالثاني61,55رعد سامي حسين44

1991/10/17التربةالثاني60,18بهاء خليل هادي45

1991/10/17التربةالثاني59,56نديم يحيى عبد الكريم46

1991/10/17التربةالثاني59,04علي هادي اسماعيل47

1991/10/17التربةالثاني58,76ابراهيم نعمه جعاز48

1991/10/17التربةالثاني57,58مشعان عواد برغش49

1991/10/17التربةالثاني57,05محمد عبد الحسن هادي50

1991/10/17التربةالثاني56,71حامد جدوع عبد هللا51

1991/10/17التربةالثاني55,65عماد شالكه خنفر52
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1991/10/17التربةالثاني55,41اياد خير هللا محسن53

1991/09/09اإلقتصاد الزراعياألول81,89ناهض ناجي عيسى1

1991/09/09اإلقتصاد الزراعياألول81,12عمار كريم صادق2

1991/09/09اإلقتصاد الزراعياألول81,01منذر خلف حسن3

1991/09/09اإلقتصاد الزراعياألول74.32عبد المنعم اسماعيل4

1991/09/09اإلقتصاد الزراعياألول72,90رحيم يزل مرهج5

1991/09/09اإلقتصاد الزراعياألول72,34سلوى غريب بكر6

1991/09/09اإلقتصاد الزراعياألول70.81ابراهيم خلف عبد هللا سلمان7

1991/09/09اإلقتصاد الزراعياألول70.59محمد عبد الوهاب مطهر8

1991/09/09اإلقتصاد الزراعياألول70,40حسن يوسف حيدر 9

1991/09/09اإلقتصاد الزراعياألول69,80حسين عجيل خنيزير10

1991/09/09اإلقتصاد الزراعياألول69,09ماجد مظلوم وكيل11

1991/09/09اإلقتصاد الزراعياألول68,62صكبان فيصل علي12

1991/09/09اإلقتصاد الزراعياألول68,24مصطفى شهيد عزيز13

1991/09/09اإلقتصاد الزراعياألول67,51ثامر نصيف جاسم 14

1991/09/09اإلقتصاد الزراعياألول67,44نمير ماريوس داود15

1991/09/09اإلقتصاد الزراعياألول67,10عماد كريم شمه16

1991/09/09اإلقتصاد الزراعياألول66,65نجم عبد هللا سالم17

1991/09/09اإلقتصاد الزراعياألول66,33طالب علي جواد18

1991/09/09اإلقتصاد الزراعياألول66,18رياض ثامر اعريف19

1991/09/09اإلقتصاد الزراعياألول65,39سالم علي عزوز20

1991/09/09اإلقتصاد الزراعياألول65,89اميه ابراهيم علي 21

1991/09/09اإلقتصاد الزراعياألول64,27عباس فخر الدين ساقي22

1991/09/09اإلقتصاد الزراعياألول64,21هاني معتوك صالح23

1991/09/09اإلقتصاد الزراعياألول63,90عباس هادي عباس24

1991/09/09اإلقتصاد الزراعياألول63,31سراج احمد محمد25

1991/09/09اإلقتصاد الزراعياألول63,14جعفر عبد الرضا موسى26

1991/09/09اإلقتصاد الزراعياألول61,12وائل عباس عبد عباس27

1991/09/09اإلقتصاد الزراعياألول57,61مهدي عبد علي عبد الهادي 28

1991/10/17اإلقتصاد الزراعيالثاني72,73عدنان طاهر ناجي29

1991/10/17اإلقتصاد الزراعيالثاني65,97مهدي عدنان مهدي30

1991/10/17اإلقتصاد الزراعيالثاني63,67عال عبد الرحمن حبيب31

1991/10/17اإلقتصاد الزراعيالثاني63,65جميل محسن سرحان32
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1991/10/17اإلقتصاد الزراعيالثاني63,19حسين سهيل عطيه33

1991/10/17اإلقتصاد الزراعيالثاني63,10علي اسماعيل ابراهيم34

1991/10/17اإلقتصاد الزراعيالثاني62,96ماجد يوسف جاسم35

1991/10/17اإلقتصاد الزراعيالثاني62,71توفيق منير حسين36

1991/10/17اإلقتصاد الزراعيالثاني62,65علي عسكر شرخان37

1991/10/17اإلقتصاد الزراعيالثاني61,75ضرغام رشيد سوادي38

1991/10/17اإلقتصاد الزراعيالثاني61,07محمد كريم حسام39

1991/10/17اإلقتصاد الزراعيالثاني58,91سعدون عوده حسن40

1991/10/17اإلقتصاد الزراعيالثاني57,07محمد طريول راضي41

1991/10/17اإلقتصاد الزراعيالثاني56,48نهاد فؤاد جاسم42

االول86,12عادل محمد سلمان1
تعليم /اإلرشاد الزراعي

حيواني
1991/09/09

1991/09/09إرشاد/اإلرشاد الزراعياالول86,11محمد عبد الوهاب عبد القادر2

1991/09/09إرشاد/اإلرشاد الزراعياالول77,12صباح مزهر حبيب العاشور3

1991/09/09إرشاد/اإلرشاد الزراعياالول76,03خالد طالل جبر الزيادي4

االول69,85حمزه دخل ذياب5
تعليم /اإلرشاد الزراعي

حيواني
1991/09/09

1991/09/09إرشاد/اإلرشاد الزراعياالول68,87عقيل حسين علوان6

االول66,58قاسم محمد كاظم7
تعليم /اإلرشاد الزراعي

حيواني
1991/09/09

1991/09/09إرشاد/اإلرشاد الزراعياالول66,18محمد كاظم عباس النجفي8

1991/09/09إرشاد/اإلرشاد الزراعياالول63,85فيحاء حسين كاظم االنصاري9

1991/09/09إرشاد/اإلرشاد الزراعياالول63,38جواد حسن حميدي حاكم10

1991/09/09إرشاد/اإلرشاد الزراعياالول63,19عواد خلف بلعوط العمري11

1991/09/09إرشاد/اإلرشاد الزراعياالول61,98سعاد هاشم عبيس العمارى12

1991/09/09تعليم نباتي/اإلرشاد الزراعياالول61,69سعد عبد حطحوط13

1991/09/09تعليم نباتي/اإلرشاد الزراعياالول61,68إبراهيم سعدون سلوم14

1991/09/09إرشاد/اإلرشاد الزراعياالول60,84جهاد دغيمث ثعبان15

1991/09/09إرشاد/اإلرشاد الزراعياالول60,46رسول لفتة كاظم16

1991/09/09إرشاد/اإلرشاد الزراعياالول60,46كاظم بدرى حسن البجيري17

1991/09/09إرشاد/اإلرشاد الزراعياالول59,28نوفل نزار عبد الجبار الجبوري18

1991/09/09إرشاد/اإلرشاد الزراعياالول58,93هاشم عباس شلوش19

1991/09/09إرشاد/اإلرشاد الزراعياالول58,30فالح حكيم هاتف20

1991/09/09إرشاد/اإلرشاد الزراعياالول57,44حسين جبر وناس21

1991/10/17إرشاد/اإلرشاد الزراعيالثاني72,64سعاد عبد عباس22

1991/10/17تعليم نباتي/اإلرشاد الزراعيالثاني71,67عباس هاشم عاشور23
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1991/10/17إرشاد/اإلرشاد الزراعيالثاني70,79اياد جاسم عبد الحسين24

1991/10/17إرشاد/اإلرشاد الزراعيالثاني68,61صالح حسين كوكز25

1991/10/17تعليم نباتي/اإلرشاد الزراعيالثاني67,35حسن كريم ادعين اسعد26

1991/10/17تعليم نباتي/اإلرشاد الزراعيالثاني63,93اياد حايف ثويني27

1991/10/17تعليم نباتي/اإلرشاد الزراعيالثاني63,81سعيد هادي جاسم28

الثاني63,02علي نجم سهيل29
تعليم /اإلرشاد الزراعي

1991/10/17حيواني

1991/10/17إرشاد/اإلرشاد الزراعيالثاني62,72محمد علي محمد30

الثاني62,61طارق عبد الواحد نوشي31
تعليم /اإلرشاد الزراعي

1991/10/17حيواني

1991/10/17إرشاد/اإلرشاد الزراعيالثاني62,59حامد ياسين عبود32

1991/10/17إرشاد/اإلرشاد الزراعيالثاني61,45حاتم الزم حسن33

1991/10/17إرشاد/اإلرشاد الزراعيالثاني61,35عباس حسين عبد ايوب34

1991/10/17إرشاد/اإلرشاد الزراعيالثاني61,33عبد ألزهره محسن شخير35

1991/10/17إرشاد/اإلرشاد الزراعيالثاني61,32عبد الرزاق علي حسين36

1991/10/17إرشاد/اإلرشاد الزراعيالثاني60,90ناظم غازي نهاية37

1991/10/17إرشاد/اإلرشاد الزراعيالثاني60,80احمد عبد الكاظم عباس38

1991/10/17إرشاد/اإلرشاد الزراعيالثاني60,28محمد احمد رياض39

1991/10/17تعليم نباتي/اإلرشاد الزراعيالثاني58,99قحطان عبد علي40

1991/10/17إرشاد/اإلرشاد الزراعيالثاني58,28طاهر جبر حمزه41

1991/10/17إرشاد/اإلرشاد الزراعيالثاني55,03عبد الجبار صاحب حمد42

1991/10/17إرشاد/اإلرشاد الزراعيالثاني53,81طه حميد عباس43

1992/06/30وقاية النباتاالول85,95حسين علي سالم1

1992/06/30وقاية النباتاالول83,42صابر ثبات حافظ2

1992/06/30وقاية النباتاالول76,21محمد زغير ممدوح3

1992/06/30وقاية النباتاالول71,67مهدي خليل شكر4

1992/06/30وقاية النباتاالول71,32يوسف سليم حمد5

1992/06/30وقاية النباتاالول71,04فراس طارق رشيد6

1992/06/30وقاية النباتاالول68,56عماد علي صليبي7

1992/06/30وقاية النباتاالول67,69عبد المنعم حمد عباس8

1992/06/30وقاية النباتاالول66,37رباح جفات كريم9

1992/06/30وقاية النباتاالول66,25عثمان محمود شريف10

1992/06/30وقاية النباتاالول66,18حسين عبد عمران11

1992/06/30وقاية النباتاالول65,52سعد خفيف خضير12
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تخرج فيه

تأريخ التخرجالقسم العلمي

1992/06/30وقاية النباتاالول64,76محمد فاتح عبد الغني13

1992/06/30وقاية النباتاالول63,50عامر عبيد سلمان14

1992/06/30وقاية النباتاالول58,03غياث عبد عبد الرزاق عبد هللا15

1992/10/01وقاية النباتالثاني73,00علي حمود كتيب16

1992/10/01وقاية النباتالثاني72,23خلف عذافه محمد 17

1992/10/01وقاية النباتالثاني70,00عالوي مناحي كاظم18

1992/10/01وقاية النباتالثاني69,72عمر بن سعد الشريطي19

1992/10/01وقاية النباتالثاني69,72عادل هاشم شكور20

1992/10/01وقاية النباتالثاني69,33عبد الرحمن عبد هللا خميس21

1992/10/01وقاية النباتالثاني68,18علي عبد الجبار زيون22

1992/10/01وقاية النباتالثاني65,13سالم مخيف فرهود23

1992/10/01وقاية النباتالثاني65,12باقر جاسم صحن24

1992/10/01وقاية النباتالثاني64,48سالم طعمه كاصد25

1992/10/01وقاية النباتالثاني63,06زهير جبرسلمان26

1992/10/01وقاية النباتالثاني62,74محمد مهدي كاظم27

1992/10/01وقاية النباتالثاني62,09نجود علي شبيب28

1992/10/01وقاية النباتالثاني61,57حسن حسين حسن29

1992/10/01وقاية النباتالثاني61,51غاده محمد محيسن30

1992/10/01وقاية النباتالثاني61,01كريم علي عزيز31

1992/10/01وقاية النباتالثاني60,92قاسم حسين زاير32

1992/10/01وقاية النباتالثاني60,00عامر جاسم عبود33

1992/10/01وقاية النباتالثاني57,34فراس محمد عيدان34

1992/10/01وقاية النباتالثاني57,29جمال عبد هللا رسن35

1992/10/01وقاية النباتالثاني56,97ليث نوح ابراهيم36

1992/06/30الثروة الحيوانيةاألول80,08ساجده مهدي عيدان1

1992/06/30الثروة الحيوانيةاألول78,84خضر الياس كرومي2

1992/06/30الثروة الحيوانيةاألول78,42حيدر فاضل محمد سعيد3

1992/06/30الثروة الحيوانيةاألول77,75شانت اكوب سروب4

1992/06/30الثروة الحيوانيةاألول76,72فارس عبد علي مهدي5

1992/06/30الثروة الحيوانيةاألول76,42شهاب احمد يوسف6

1992/06/30الثروة الحيوانيةاألول75,62معد حساني محمود7

1992/06/30الثروة الحيوانيةاألول75,32حسين عبد محسن عبد الصاحب8

1992/06/30الثروة الحيوانيةاألول74,83سلمان شعيب طلب9
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الدور 

الذي 

تخرج فيه

تأريخ التخرجالقسم العلمي

1992/06/30الثروة الحيوانيةاألول74,30هيثم محمد حسين10

1992/06/30الثروة الحيوانيةاألول72,06صالح عسكر علي11

1992/06/30الثروة الحيوانيةاألول71,62داود سلمان حمود12

1992/06/30الثروة الحيوانيةاألول70,43ياسر محمد مهدي صالح13

1992/06/30الثروة الحيوانيةاألول70,31عمر وليد عبد الرزاق14

1992/06/30الثروة الحيوانيةاألول70,15حسين علوان روضان15

1992/06/30الثروة الحيوانيةاألول70,12خالد علي كاظم16

1992/06/30الثروة الحيوانيةاألول70,09فراس مزاحم حسين17

1992/06/30الثروة الحيوانيةاألول70,07سامي عبد المجيد عبد الخالق18

1992/06/30الثروة الحيوانيةاألول69,69عباس فوزي صادق19

1992/06/30الثروة الحيوانيةاألول69,50زياد طارق هالل20

1992/06/30الثروة الحيوانيةاألول68,93حاكم تكليف عبد حسن21

1992/06/30الثروة الحيوانيةاألول68,03عمار احمد صالح22

1992/06/30الثروة الحيوانيةاألول67,19سمير داود جمعة23

1992/06/30الثروة الحيوانيةاألول66,86سركا رامين بالل24

1992/06/30الثروة الحيوانيةاألول66,68سنان غسان باقر25

1992/06/30الثروة الحيوانيةاألول66,54رياض قحطان سلمان26

1992/06/30الثروة الحيوانيةاألول66,53محمود حسين علي27

1992/06/30الثروة الحيوانيةاألول65,19جنيد غربي عبد العزيز28

1992/06/30الثروة الحيوانيةاألول65,14ميثم عبد الزهره نشمي29

1992/06/30الثروة الحيوانيةاألول65,06زهير عبد الكريم ابراهيم30

1992/06/30الثروة الحيوانيةاألول64,37حسن عمران فرحان31

1992/06/30الثروة الحيوانيةاألول64,19غسان نافع صادق32

1992/06/30الثروة الحيوانيةاألول63,95عالء ابراهيم شهاب33

1992/06/30الثروة الحيوانيةاألول63,72هيثم عبد العزيز يوسف34

1992/06/30الثروة الحيوانيةاألول63,61احمد مهدي ناجي35

1992/06/30الثروة الحيوانيةاألول63,40احمد نعيم محمد عبود36

1992/06/30الثروة الحيوانيةاألول62,98عمر احمد ابراهيم37

1992/06/30الثروة الحيوانيةاألول62,37مصطفى برهان شاكر38

1992/06/30الثروة الحيوانيةاألول61عزيز كريم شالل39

1992/06/30الثروة الحيوانيةاألول60,65عبد الوهاب عبد الرزاق محمدباقر40

1992/06/30الثروة الحيوانيةاألول60,19حيدر كاظم جاسم41

1992/06/30الثروة الحيوانيةاألول58,97ثامر عبد الرحمن جياد42

1992/06/30الثروة الحيوانيةاألول57,75بديع ستار معروف43

1992/06/30الثروة الحيوانيةاألول56,86عباس حمزه حسين44

1992/10/01الثروة الحيوانيةالثاني73و58ليث ياسين عارف45
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1992/10/01الثروة الحيوانيةالثاني67,75احمد كاظم حمزه46

1992/10/01الثروة الحيوانيةالثاني64,38اسماعيل حسن علي47

1992/10/01الثروة الحيوانيةالثاني61,14مهدي محمد  فليح48

1992/10/01الثروة الحيوانيةالثاني60,90عامر محمود احمد49

1992/10/01الثروة الحيوانيةالثاني57,46عقيل حسن عبد50

1992/10/01الثروة الحيوانيةالثاني57,33محمد شاكر عصواد51

1992/10/01الثروة الحيوانيةالثاني56,93مصطفى سلوم حمادي52

1992/10/01الثروة الحيوانيةالثاني56,16دلشاد احمد عبد هللا53

1992/10/01الثروة الحيوانيةالثاني55,26جمال حسن عباس54

1992/10/01الثروة الحيوانيةالثاني53,81محمد نعيمه براك55

1992/06/30البستنةاالول81,84فاضل سعدون محسن1

1992/06/30البستنةاالول79,96لمياء خليفة جواد2

1992/06/30البستنةاالول77,78منتهى عباس عبد الحسين3

1992/06/30البستنةاالول77,52انتصار حميد ويس4

1992/06/30البستنةاالول77,48كاظم ديلي حسن5

1992/06/30البستنةاالول77,13زينب عبد العباس حسن6

1992/06/30البستنةاالول77,09احسان علي باقر علي7

1992/06/30البستنةاالول73,97هشام ماجد رشيد8

1992/06/30البستنةاالول72,24عبد احمد صبار9

1992/06/30البستنةاالول71,17مؤيد محمد صادق عبد الهادي10

1992/06/30البستنةاالول71,03رضا مصطفى عبد الحسين11

1992/06/30البستنةاالول70,28نادية أمين سوزا12

1992/06/30البستنةاالول68,96زهرة حسن جليل13

1992/06/30البستنةاالول67,89فاتن عزيز سلمان14

1992/06/30البستنةاالول67,04سمية حسن محمد15

1992/06/30البستنةاالول67,01انتصار كاظم عبد هللا16

1992/06/30البستنةاالول66,75محمد فرحان نغيمش17

1992/06/30البستنةاالول65,52احمد حسين علوان18

1992/06/30البستنةاالول65,22جاسم جياد اسماعيل19

1992/06/30البستنةاالول64,78رحاب صبري نعمه20

1992/06/30البستنةاالول64,03محمد شدهان عبد21

1992/06/30البستنةاالول63,93محمد جاسم عبد ابراهيم22

1992/06/30البستنةاالول62,77كاظم جواد كاظم23

1992/06/30البستنةاالول62,47أياد فايد رشيد24

1992/06/30البستنةاالول62,29عباس خضير مجول25
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1992/06/30البستنةاالول61,93صالح الدين جاسم محمد26

1992/10/01البستنةالثاني68,98حنان جبار رشيد27

1992/10/01البستنةالثاني68,50اربد علي جواد الطاهر28

1992/10/01البستنةالثاني67,00وليد غليم نايف29

1992/10/01البستنةالثاني66,56شاكر مخيف فتالوي30

1992/10/01البستنةالثاني65,22فراس محي جاسم31

1992/10/01البستنةالثاني64,01ليث محمد جواد32

1992/10/01البستنةالثاني63,54ضياء مدلل عبيد33

1992/10/01البستنةالثاني62,54سعد كاظم عبد راضي34

1992/10/01البستنةالثاني61,92صالح محمود صالح35

1992/10/01البستنةالثاني61,04حسن حميد محمد36

1992/10/01البستنةالثاني60,81خالد محمود عبيد37

1992/10/01البستنةالثاني60,71ناصر نديم ناجي38

1992/10/01البستنةالثاني59,80أياد فاضل ا دريس39

1992/10/01البستنةالثاني59,70قاسم عبد الحسين راضي40

1992/10/01البستنةالثاني58,84ماجد عبد الكاظم عبد السادة41

1992/10/01البستنةالثاني58,53عبد الحسين سعد وادي42

1992/10/01البستنةالثاني58,00عبد الكريم حمادي عبد السادة43

1992/10/01البستنةالثاني57,64علي غافل سعدون44

1992/10/01البستنةالثاني55,69أزهار سعيد هادي45

1992/10/01البستنةالثاني54,20عبدو احمد قائد46

1992/06/30المكننة الزراعيةاألول84,83حيدر جواد كاظم              1

1992/06/30المكننة الزراعيةاألول83,85احمد عبد علي عيطان         2

1992/06/30المكننة الزراعيةاألول81,16محمد عبد الرب عبد هللا  3

1992/06/30المكننة الزراعيةاألول80,63صبيح سرحان ثامر    4

1992/06/30المكننة الزراعيةاألول80,18صالح مهدي حمود     5

1992/06/30المكننة الزراعيةاألول79,51احمد يوسف حنون  6

1992/06/30المكننة الزراعيةاألول78,45فؤاد ناصر حسون    7

1992/06/30المكننة الزراعيةاألول76,85منير عبد الستار عبد الجبار    8

1992/06/30المكننة الزراعيةاألول76,75وليد فتحي فريد9

1992/06/30المكننة الزراعيةاألول72,27محمد عبد المجيد مصطفى جعفر10

1992/06/30المكننة الزراعيةاألول72,15لوي ميخائيل يعقوب   11

1992/06/30المكننة الزراعيةاألول70,79عبد العظيم محمد خاطر  12
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تأريخ التخرجالقسم العلمي

1992/06/30المكننة الزراعيةاألول70,36وليد خالد عبد القادر   13

1992/06/30المكننة الزراعيةاألول70,02هيثم ياقوت بهلول    14

1992/06/30المكننة الزراعيةاألول69,46صالح حميد خضير    15

1992/06/30المكننة الزراعيةاألول68,57خالد خضير صكب    16

1992/06/30المكننة الزراعيةاألول66,81عادل خضير صكب    17

1992/06/30المكننة الزراعيةاألول66,73محمد كاظم عبود 18

1992/06/30المكننة الزراعيةاألول65,45ماهر موسى عبد االحد 19

1992/06/30المكننة الزراعيةاألول65,31مكي عدنان محمد سلمان 20

1992/06/30المكننة الزراعيةاألول64,42رياض محمود كرم 21

1992/06/30المكننة الزراعيةاألول57,95حيدر عبد الهادي عبد الجبار 22

1992/10/01المكننة الزراعيةالثاني73,03زغير علي كاظم                23

1992/10/01المكننة الزراعيةالثاني67,46غضبان عبدوش شاهر24

1992/10/01المكننة الزراعيةالثاني64,78وليد عبد الرحمن محمد  25

1992/06/30الصناعات الغذائيةاالول83,03 عوف رحومي مجيد  خضير        1

1992/06/30الصناعات الغذائيةاالول82,59 جوامير نهاد محمد علي    2

1992/06/30الصناعات الغذائيةاالول81,94 حسين لفتة هوير    3

1992/06/30الصناعات الغذائيةاالول78,85 محمد قاسم سعيد    4

1992/06/30الصناعات الغذائيةاالول78,19 امنة حميد رشيد محمد امين    5

1992/06/30الصناعات الغذائيةاالول78,07 محمد شهاب احمد سلمان   6

1992/06/30الصناعات الغذائيةاالول76,51 ريا منير عبد المسيح   7

1992/06/30الصناعات الغذائيةاالول75,75 صبيح عبد الحسين كتاب    8

1992/06/30الصناعات الغذائيةاالول74,75 محمد حسام الدين محمد حسن    9

1992/06/30الصناعات الغذائيةاالول74,48 نغم عبد الرزاق مشيش    10

1992/06/30الصناعات الغذائيةاالول73,94 ابتسام فاضل موسى    11

1992/06/30الصناعات الغذائيةاالول73,76 علي فخري عباس    12

1992/06/30الصناعات الغذائيةاالول73,42 صائب عبود حسن كاطع   13

1992/06/30الصناعات الغذائيةاالول72,62 هاشم احمد سليمان14

1992/06/30الصناعات الغذائيةاالول72,58 ليلى صادق عبد العزيز    15

1992/06/30الصناعات الغذائيةاالول72,18 افيان جاسم طاهر الجاسم    16

1992/06/30الصناعات الغذائيةاالول71,66 مهند شاكر احمد خماس    17

1992/06/30الصناعات الغذائيةاالول71,35 محمد عدنان موسى    18

1992/06/30الصناعات الغذائيةاالول70,40 سراب تركي جسام19

1992/06/30الصناعات الغذائيةاالول69,63 جهاد جميل ابراهيم20
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1992/06/30الصناعات الغذائيةاالول69,31 ميسون محي الدين ايوب    21

1992/06/30الصناعات الغذائيةاالول67,80 عبد الرزاق مطر حبيب   22

1992/06/30الصناعات الغذائيةاالول67,70 كوثر جليل علوان هاشم    23

1992/06/30الصناعات الغذائيةاالول67,50 نداء عويز عباس24

1992/06/30الصناعات الغذائيةاالول66,87 حيدر علي حسن السعدي    25

1992/06/30الصناعات الغذائيةاالول66,41 عباس هادي ابراهيم26

1992/06/30الصناعات الغذائيةاالول66,07 باسم محمد عباس    27

1992/06/30الصناعات الغذائيةاالول66,03 شيماء عبد الرزاق مهدي     28

1992/06/30الصناعات الغذائيةاالول65,85 انعام خميس سلمان    29

1992/06/30الصناعات الغذائيةاالول65,42 رياض عصام محمد صبري    30

1992/06/30الصناعات الغذائيةاالول65,27 احالم محمد حاتم نصير    31

1992/06/30الصناعات الغذائيةاالول64,98 زيان يد هللا سرتيب    32

1992/06/30الصناعات الغذائيةاالول64,63 شذى حامد حسين    33

1992/06/30الصناعات الغذائيةاالول64,17 ماهر عمران علوان    34

1992/06/30الصناعات الغذائيةاالول63,96 ايمان راهي جواد 35

1992/06/30الصناعات الغذائيةاالول62,83 علي عبد العزيز حمودي 36

1992/06/30الصناعات الغذائيةاالول62,81 علي حسين جاسم محمد37

1992/06/30الصناعات الغذائيةاالول62,66 رحاب محسن علوان ابو دخن38

1992/06/30الصناعات الغذائيةاالول62,01النة  اسماعيل محمد علي39

1992/06/30الصناعات الغذائيةاالول61,67 سعيد شناوة ثعيلب عاشور40

1992/06/30الصناعات الغذائيةاالول60,83 عباس فاضل محسن الشمري41

1992/06/30الصناعات الغذائيةاالول60,14 محمود ادريس ابراهيم42

1992/06/30الصناعات الغذائيةاالول60,12 معن انور ناصر 43

1992/06/30الصناعات الغذائيةاالول57,98 لقاء خليل مصطفى    44

1992/10/01الصناعات الغذائيةالثاني68,28 فالح عبد الحسن حيدر           45

1992/10/01الصناعات الغذائيةالثاني65,94 وليد حمود عبد هللا    46

1992/10/01الصناعات الغذائيةالثاني62,30 سعد سلمان جسام هذاع   47

1992/10/01الصناعات الغذائيةالثاني62,03 حسين طالب علي    48
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1993/10/01البستنةالثاني65,73حسين ارزوقي تقي 69

1993/10/01البستنةالثاني65,33ندى عبد الكريم محمد70

1993/10/01البستنةالثاني65,07سهير سعدي محمود71

1993/10/01البستنةالثاني64,20مسلم حسين عبيد72

1993/10/01البستنةالثاني63,99ميثم عباس محمود73

1993/10/01البستنةالثاني62,98طعمه عبد الحسن جواد المسعودي74

1993/10/01البستنةالثاني62,80اطالل طيوب محمود75

1993/10/01البستنةالثاني62,72سراب عبد الهادي محمد76

1993/10/01البستنةالثاني62,50جهاد عبد الصمد عبد الرحيم77
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1993/10/01البستنةالثاني62,22عماد جبار وادي 78

1993/10/01البستنةالثاني62,16امل العيبي ضيدان79

1993/10/01البستنةالثاني61,99عبد الرزاق ياس جياد 80

1993/10/01البستنةالثاني61,78اماني نشأت فخري81

1993/10/01البستنةالثاني61,73اميره ايشو كوركيس82

1993/10/01البستنةالثاني61,70حسن منصور ناصر مهدي 83

1993/10/01البستنةالثاني61,13علي حازم بدر الحاج84

1993/10/01البستنةالثاني61,07حيدر عبد المنعم محمد علي 85

1993/10/01البستنةالثاني60,81ازهار صاحب محمد 86

1993/10/01البستنةالثاني60,69ميسون حميد مرزه87

1993/10/01البستنةالثاني60,59عمار حميد غزال 88

1993/10/01البستنةالثاني60,05قصي علي مجيد89

1993/10/01البستنةالثاني59,97عليوي محمد اسود احمد90

1993/10/01البستنةالثاني59,96عبد عون حميد عويد91

1993/10/01البستنةالثاني59,95هند جواد كاظم92

1993/10/01البستنةالثاني59,27احمد مويد حسن93

1993/10/01البستنةالثاني59,16حازم محمد كاظم94

1993/10/01البستنةالثاني58,49نجالء عبودي حميد95

1993/10/01البستنةالثاني58عدنان سليمان حسين96

1993/10/01البستنةالثاني57,93فاتن حماده عبود الخفاجي97

1993/10/01البستنةالثاني57,69محمد نواف عبود98

1993/10/01البستنةالثاني57,41انعام محمد كامل الفالح99

1993/10/01البستنةالثاني57,39صفاء حاتم مطشر 100

1993/10/01البستنةالثاني55,29هيثم علي عوده 101

1993/07/08المكننة الزراعيةاألول83,38احمد عبد اللطيف احمد               1

1993/07/08المكننة الزراعيةاألول82,02منى جميل عباس          2

1993/07/08المكننة الزراعيةاألول81,89سالم مطر ادهاس   3

1993/07/08المكننة الزراعيةاألول76,67رويدة احمد محمود     4

1993/07/08المكننة الزراعيةاألول76,4كاظم هادي جاسم      5

1993/07/08المكننة الزراعيةاألول77,09محمود اسماعيل احمد   6

1993/07/08المكننة الزراعيةاألول74,97مظفر كريم عبد هللا     7

1993/07/08المكننة الزراعيةاألول74,85فاطمة هاشم مايح     8

1993/07/08المكننة الزراعيةاألول74,50علي نوماس حسين  9

1993/07/08المكننة الزراعيةاألول73,84ثامر سلمان احمد  10

1993/07/08المكننة الزراعيةاألول73,3عباس فاضل سلمان    11
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1993/07/08المكننة الزراعيةاألول72,71حمزة محمد سلمان خلف     12

1993/07/08المكننة الزراعيةاألول70,55سعد رسول صادق    13

1993/07/08المكننة الزراعيةاألول70,13صباح فنجان علي     14

1993/07/08المكننة الزراعيةاألول69,06صباح سبتي جمعة     15

1993/07/08المكننة الزراعيةاألول68,53سعد نايف عبد الجبار 16

1993/07/08المكننة الزراعيةاألول67,89جعفر جبار عبد الرضا     17

1993/07/08المكننة الزراعيةاألول67,55نهلة سامي عبد الرحمن  18

1993/07/08المكننة الزراعيةاألول66,95عدنان سامي هالل حسين  19

1993/07/08المكننة الزراعيةاألول67,07محمد صالح جعفر حمزة  20

1993/07/08المكننة الزراعيةاألول66,79سنان قيس حمد  21

1993/07/08المكننة الزراعيةاألول66,56هذال فرج حبيب  22

1993/07/08المكننة الزراعيةاألول66,13سعد غازي حسين جاسم 23

1993/07/08المكننة الزراعيةاألول65,59علي حسن عبود موسى 24

1993/07/08المكننة الزراعيةاألول65,63معاذ عبد القهار داود 25

1993/07/08المكننة الزراعيةاألول64,93مهند مجيد حميد 26

1993/07/08المكننة الزراعيةاألول64,85سليم عادل مسعود 27

1993/07/08المكننة الزراعيةاألول64,23احمد عدنان ظاهر 28

1993/07/08المكننة الزراعيةاألول63,94عمر عبد الرحمن محمد 29

1993/07/08المكننة الزراعيةاألول63,72لؤي عبد الهادي عبد الجبار 30

1993/07/08المكننة الزراعيةاألول63,00انور فليح حسن 31

1993/07/08المكننة الزراعيةاألول62,69جميل عبد الوهاب جميل 32

1993/07/08المكننة الزراعيةاألول62,69سعيد محمد منحوش 33

1993/07/08المكننة الزراعيةاألول62,00زاهر صباح سعيد 34

1993/07/08المكننة الزراعيةاألول61,97اسامة فواز نقوال35

1993/07/08المكننة الزراعيةاألول60,57محمد صالح حسين 36

1993/07/08المكننة الزراعيةاألول60,18علي فالح حمد 37

1993/07/08المكننة الزراعيةاألول68,06ناطق جداح زناد 38

1993/07/08المكننة الزراعيةاألول57,58كمال اسد هللا فتح هللا 39

1993/07/08المكننة الزراعيةاألول55,58جبار جبر دباغ نجم40

1993/07/08المكننة الزراعيةاألول52,23احمد مزاحم عبد حسين 41

1993/10/01المكننة الزراعيةالثاني76,30حسين شطب محمد                 42

1993/10/01المكننة الزراعيةالثاني67,77حسين عبد السادة حسن   43

1993/10/01المكننة الزراعيةالثاني65,24خالد جاسم شنان   44

1993/10/01المكننة الزراعيةالثاني63,16خالد سالم سلمان 45

1993/10/01المكننة الزراعيةالثاني62,80يوسف جبر مسلم 46

1993/10/01المكننة الزراعيةالثاني62,70علي عبد القادر محمد علي 47
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1993/10/01المكننة الزراعيةالثاني62,67رعد شكيب فتح هللا 48

1993/10/01المكننة الزراعيةالثاني62,45مهند احمد حسن علي 49

1993/10/01المكننة الزراعيةالثاني61,24سلوان فخري ابراهيم 50

1993/10/01المكننة الزراعيةالثاني60,92عباس خضير طارش 51

1993/10/01المكننة الزراعيةالثاني60,16وليد فيصل هندي 52

1993/10/01المكننة الزراعيةالثاني59,85عمار مهدي مطلك 53

1993/07/08الصناعات الغذائيةاالول84,25 فهد عبد الحميد علي        1

1993/07/08الصناعات الغذائيةاالول80,00 بيادر خليل ابراهيم  2

1993/07/08الصناعات الغذائيةاالول78,40 جاسم محيسن ناصر  3

1993/07/08الصناعات الغذائيةاالول75,65 شاكر محمود عبد علي  4

1993/07/08الصناعات الغذائيةاالول74,54 طالل علي حسين  5

1993/07/08الصناعات الغذائيةاالول74,32 احالم جياد محيسن  6

1993/07/08الصناعات الغذائيةاالول74,27 سحر عباس حيدر  7

1993/07/08الصناعات الغذائيةاالول73,96 محمد صبحي خطاب عمر  8

1993/07/08الصناعات الغذائيةاالول73,79 نضال فريد خلف  9

1993/07/08الصناعات الغذائيةاالول73,77 ندى نزهت صبيح  10

1993/07/08الصناعات الغذائيةاالول73,16 يسرى عمر محمد  11

1993/07/08الصناعات الغذائيةاالول72,16 تالة قيس عارف  12

1993/07/08الصناعات الغذائيةاالول71,97 باسمة منعم صالح  13

1993/07/08الصناعات الغذائيةاالول71,89 عالء محمد حسين  14

1993/07/08الصناعات الغذائيةاالول71,02 عباس جراد خشان  15

1993/07/08الصناعات الغذائيةاالول70,68 مضاء حبيب حسن  16

1993/07/08الصناعات الغذائيةاالول70,37 احمد محمد لفتة  17

1993/07/08الصناعات الغذائيةاالول69,65 نهلة طارق خالد  18

1993/07/08الصناعات الغذائيةاالول68,80 علي حمادي حسين  19

1993/07/08الصناعات الغذائيةاالول68,40 محمد عباس حسن  20

1993/07/08الصناعات الغذائيةاالول68,37 انعام عزيز لفتة  21

1993/07/08الصناعات الغذائيةاالول68,34 زيد كاظم عباس  22

1993/07/08الصناعات الغذائيةاالول67,96 رعد عبد الحسين طاهر  23

1993/07/08الصناعات الغذائيةاالول67,95 عاتكة محمد شهيد  24

1993/07/08الصناعات الغذائيةاالول67,69 حيدر موسى حمزة  25

1993/07/08الصناعات الغذائيةاالول67,56 مهدي صالح حميد زمان 26

1993/07/08الصناعات الغذائيةاالول67,16 مؤيد عبد الرحيم سركان 27

1993/07/08الصناعات الغذائيةاالول67,13 نداء جابر خضر  28

1993/07/08الصناعات الغذائيةاالول66,95 ايناس مجيد رشيد  29
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1993/07/08الصناعات الغذائيةاالول66,44 عمار حسون فراس النعيمي  30

1993/07/08الصناعات الغذائيةاالول66,23 جاسم هاشم فالح الربيعي 32

1993/07/08الصناعات الغذائيةاالول65,74 منى نصار خليل  33

1993/07/08الصناعات الغذائيةاالول65,59 اساهي منذر خليل  34

1993/07/08الصناعات الغذائيةاالول65,42 صبحي حمد عبيد صلح  31

1993/07/08الصناعات الغذائيةاالول64,65 شمس معتصم زكي  35

1993/07/08الصناعات الغذائيةاالول64,63ايمان محمود كيطان36

1993/07/08الصناعات الغذائيةاالول64,47 انوار عبد الحسين عبود  37

1993/07/08الصناعات الغذائيةاالول64,37 جعفر عبد الحسين صافي  38

1993/07/08الصناعات الغذائيةاالول64,11 سؤدد عبد المنعم علي  39

1993/07/08الصناعات الغذائيةاالول63,97 شذى جميل ابراهيم  40

1993/07/08الصناعات الغذائيةاالول63,93 نجم عبد خميس  41

1993/07/08الصناعات الغذائيةاالول63,30 لوي قصي هاشم عبد العزيز  42

1993/07/08الصناعات الغذائيةاالول63,56 بسعاد عبد زيد عبود  43

1993/07/08الصناعات الغذائيةاالول63,22 عايده ممدوح مجيد  44

1993/07/08الصناعات الغذائيةاالول63,14 حنان حبيب عبود  45

1993/07/08الصناعات الغذائيةاالول62,92 زينب عبد العباس ظاهر  46

1993/07/08الصناعات الغذائيةاالول62,84 محمد جواد عبيد كاظم47

1993/07/08الصناعات الغذائيةاالول61,54 انتصار حسن عبد الوهاب  48

1993/07/08الصناعات الغذائيةاالول60,74 سهاد عباس خضير  49

1993/07/08الصناعات الغذائيةاالول60,64 صائب حكمت حسين صالح  50

1993/07/08الصناعات الغذائيةاالول60,30 عمار مزعل نصيف  51

1993/07/08الصناعات الغذائيةاالول57,79 ابتسام محمد شالكة  52

1993/10/01الصناعات الغذائيةالثاني69,22 عبد الكريم تركي هندي         53

1993/10/01الصناعات الغذائيةالثاني68,64 عباس جليل هادي التميمي  54

1993/10/01الصناعات الغذائيةالثاني67,88 رافت سعد عبد حسين  55

1993/10/01الصناعات الغذائيةالثاني66,26 اياد خلف صكر  مشعان  56

1993/10/01الصناعات الغذائيةالثاني65,91 محمد عبد الكريم عبد الزهرة  57

1993/10/01الصناعات الغذائيةالثاني65,79 سندس هالل كاظم  58

1993/10/01الصناعات الغذائيةالثاني65,10 عقيل كشاش مرتضى  59

1993/10/01الصناعات الغذائيةالثاني64,33 مثنى عباس مهدي محسن  60

1993/10/01الصناعات الغذائيةالثاني64,26 حسين وناس هاشم  61

1993/10/01الصناعات الغذائيةالثاني63,00 حمد ياسر محسن الموسوي  62

1993/10/01الصناعات الغذائيةالثاني63,84 فيان محمود حسن  63

1993/10/01الصناعات الغذائيةالثاني61,80 ضحى فليح حسن  64

1993/10/01الصناعات الغذائيةالثاني61,34 هادي خضير  عبد السادة البدري  65
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1993/10/01الصناعات الغذائيةالثاني60,77 فاطمة سوري حسين  66

1993/10/01الصناعات الغذائيةالثاني60,31 شهاب احمد خليفة  67

1993/10/01الصناعات الغذائيةالثاني60.12 مختار عبد الواحد موسى68

1993/10/01الصناعات الغذائيةالثاني60,02 ابراهيم عدنان عبد المنعم  69

1993/10/01الصناعات الغذائيةالثاني59,92 خميس  محمد هاشم  70

1993/10/01الصناعات الغذائيةالثاني57,30 رائد رزاق عبد هللا  71

1993/10/01الصناعات الغذائيةالثاني57,22 جودت عبد الكاظم محمد   72

1993/10/01الصناعات الغذائيةالثاني57,09 عمر فاروق خليل  73

1993/10/01الصناعات الغذائيةالثاني56,74 كامران حسين عباس  74

1993/10/01الصناعات الغذائيةالثاني55,95 غالب فخري هادي  75

1993/10/01الصناعات الغذائيةالثاني55,08 حسين حبيب حسن  76

1993/07/08المحاصيل الحقليةاالول84,98ماجد شايع حمد هللا1

1993/07/08المحاصيل الحقليةاالول82,88وجيهه عبد حسن علي2

1993/07/08المحاصيل الحقليةاالول80,13مها نايف كاظم3

1993/07/08المحاصيل الحقليةاالول78,52عباس لطيف عبد الرحمن4

1993/07/08المحاصيل الحقليةاالول78,44ايوب جمعه عبد الرحمن5

1993/07/08المحاصيل الحقليةاالول78,15زينب حسين حافظ6

1993/07/08المحاصيل الحقليةاالول77,66راويه مزعل محمود7

1993/07/08المحاصيل الحقليةاالول76,80محمد عبد علي شريف8

1993/07/08المحاصيل الحقليةاالول75,98كريم محسن كاظم9

1993/07/08المحاصيل الحقليةاالول75,50قاسم مجيد إسماعيل10

1993/07/08المحاصيل الحقليةاالول74,94محمد عمر شهاب11

1993/07/08المحاصيل الحقليةاالول74,55سوسن عبد الحسين خضير12

1993/07/08المحاصيل الحقليةاالول73,51ساهره سلمان مهودر13

1993/07/08المحاصيل الحقليةاالول73,31حسين علي حسن14

1993/07/08المحاصيل الحقليةاالول73,40محمد احمد ابريهي15

1993/07/08المحاصيل الحقليةاالول72,44محمد سليم محمد16

1993/07/08المحاصيل الحقليةاالول71,80عشتار ثابت لفته17

1993/07/08المحاصيل الحقليةاالول70,86احمد سبتي عبد الرحمن18

1993/07/08المحاصيل الحقليةاالول70,41حيدر عبد المنعم محمد19

1993/07/08المحاصيل الحقليةاالول70,16فداء إبراهيم ياسين20

1993/07/08المحاصيل الحقليةاالول69,80عباس مجيد حميد21

1993/07/08المحاصيل الحقليةاالول69,21علي علكم عناد22

1993/07/08المحاصيل الحقليةاالول68,34فاضل حسن علوان23

1993/07/08المحاصيل الحقليةاالول67,25احالم كاظم موسى24

1993/07/08المحاصيل الحقليةاالول67,07محمد صالح جعفر25
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1993/07/08المحاصيل الحقليةاالول66,91رزاق سلمان عناد26

1993/07/08المحاصيل الحقليةاالول66,88سعيد محيل فجر محمد27

1993/07/08المحاصيل الحقليةاالول66,68جمال سلمان محمد28

1993/07/08المحاصيل الحقليةاالول66,35اديب جميل امانه عبد هللا29

1993/07/08المحاصيل الحقليةاالول65,95غالب احمد علي30

1993/07/08المحاصيل الحقليةاالول65,75ميثم حسن ياسين جبر31

1993/07/08المحاصيل الحقليةاالول64,53سارا رزكار حكمت32

1993/07/08المحاصيل الحقليةاالول64,21طه محمد رشيد33

1993/07/08المحاصيل الحقليةاالول63,98حيدر عباس محمد34

1993/07/08المحاصيل الحقليةاالول63,93حيدر مالك محمد35

1993/07/08المحاصيل الحقليةاالول63,68رائد سلمان موسى36

1993/07/08المحاصيل الحقليةاالول63,57صبحي عبد االمير شمخي37

1993/07/08المحاصيل الحقليةاالول62,65سعاد خلفه جاسم38

1993/07/08المحاصيل الحقليةاالول62,44قيس محمد منشد39

1993/07/08المحاصيل الحقليةاالول60,89رحيم عبد الكريم سليم40

1993/07/08المحاصيل الحقليةاالول59,48محمد رضا سعيد معروف41

1993/10/01المحاصيل الحقليةالثاني72,89احمد عبد صالح1

1993/10/01المحاصيل الحقليةالثاني70,31هدى رفيق مهدي2

1993/10/01المحاصيل الحقليةالثاني70,20ايمان علي صفر3

1993/10/01المحاصيل الحقليةالثاني69,77ندى احمد عبود4

1993/10/01المحاصيل الحقليةالثاني69,67سناء عبد الجابر يوسف5

1993/10/01المحاصيل الحقليةالثاني69,45جنان خضر حمد6

1993/10/01المحاصيل الحقليةالثاني69,29الهام هادي حمادي 7

1993/10/01المحاصيل الحقليةالثاني68,29مازن لطيف خليل8

1993/10/01المحاصيل الحقليةالثاني66,80احمد عبد الحسين جابر9

1993/10/01المحاصيل الحقليةالثاني66,72سالم مجبل محمود10

1993/10/01المحاصيل الحقليةالثاني65,07زينة قحطان عبد الحميد11

1993/10/01المحاصيل الحقليةالثاني65,03نصير غني عبد الكريم12

1993/10/01المحاصيل الحقليةالثاني64,95عادل محمود جاسم13

1993/10/01المحاصيل الحقليةالثاني64,91كريم ناصر حسين14

1993/10/01المحاصيل الحقليةالثاني63,99امجد عبد الرزاق عطيه15

1993/10/01المحاصيل الحقليةالثاني63,74صبا عبد المطلب عبد الكريم16

1993/10/01المحاصيل الحقليةالثاني62,87نصر جاسم محمد عباس17

1993/10/01المحاصيل الحقليةالثاني62,87معد محمد علي18

1993/10/01المحاصيل الحقليةالثاني62,83عالء فؤاد اسحاق19

1993/10/01المحاصيل الحقليةالثاني62,34عباس فاضل نعمه20
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1993/10/01المحاصيل الحقليةالثاني61,73محمد مكي مهدي21

1993/10/01المحاصيل الحقليةالثاني61,57علي منصور خليفه22

1993/10/01المحاصيل الحقليةالثاني60,90اشواق عبد عطيه23

1993/10/01المحاصيل الحقليةالثاني60,17احمد اسكندر رزا24

1993/10/01المحاصيل الحقليةالثاني59,99احمد نجم عبد25

1993/10/01المحاصيل الحقليةالثاني59,14سرمد مالك حسن26

1993/10/01المحاصيل الحقليةالثاني58,38سفيان سعود خضر27

1993/10/01المحاصيل الحقليةالثاني58,19وعد محمد عبد العزيز28

1993/10/01المحاصيل الحقليةالثاني57,86عمران غيدان سرحان29

1993/10/01المحاصيل الحقليةالثاني57,82شاكر شامل حسن30

1993/07/08التربةاألول80,16حسين عباس محمد1

1993/07/08التربةاألول77,07جاسم كريم لفته2

1993/07/08التربةاألول75,96احمد كامل حميد3

1993/07/08التربةاألول75,76فراس محمد ساجت4

1993/07/08التربةاألول75,63عامر عبد الهادي جواد5

1993/07/08التربةاألول75,59محمد شياع جبار6

1993/07/08التربةاألول74,15اياد كرد جبار طاهر7

1993/07/08التربةاألول72,82جعفر عبد الكاظم مهدي8

1993/07/08التربةاألول72,41سامح داود سليمان9

1993/07/08التربةاألول72,15عدنان كريم احمد10

1993/07/08التربةاألول71,52حسن حامد جلوب11

1993/07/08التربةاألول71,27قاسم رحيم خلوفي12

1993/07/08التربةاألول71,81عالء مطر عيسى13

1993/07/08التربةاألول71,7حليمة ناصر حسين14

1993/07/08التربةاألول71,03ابتسام حسام الدين عبد الغفور15

1993/07/08التربةاألول70,58عبد السالم فيصل علي16

1993/07/08التربةاألول69,55محمد خاني مرزه17

1993/07/08التربةاألول68,59لميس عبد الحسين جواد18

1993/07/08التربةاألول68,07محمد انور محمد سالم19

1993/07/08التربةاألول67,90باسم جاسم واوي20

1993/07/08التربةاألول67,15سعد صاحب ياس21

1993/07/08التربةاألول66,95نبيل محمد رضا22

1993/07/08التربةاألول66,71جنان علي عبد الحسين23

1993/07/08التربةاألول66,06سرود هوشيار توفيق احمد24

1993/07/08التربةاألول65,56هيثم بهنام ميخا سلمان25
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1993/07/08التربةاألول64,84محسن عبيس شريان صبر26

1993/07/08التربةاألول64,70فاطمه شطب مسرهد حداد 27

1993/07/08التربةاألول64,45عالء موسى عبد هللا28

1993/07/08التربةاألول64,39عبد هللا محمد سالم29

1993/07/08التربةاألول64,21حيدر نصيف جاسم30

1993/07/08التربةاألول64,14رشيد طعمه حافظ31

1993/07/08التربةاألول63,41مهيمن احمد فاضل32

1993/07/08التربةاألول63,33رشيد محمد حسن33

1993/07/08التربةاألول62,88ضياء عبد الكاظم جاسم34

1993/07/08التربةاألول62,50زينب زامل فندي35

1993/07/08التربةاألول62,49عقيل كريم مشعل36

1993/07/08التربةاألول61,82غسان حسين احمد37

1993/07/08التربةاألول61,52احمد علي حسين كاظم38

1993/07/08التربةاألول59,75ليث عبد االمير صالح39

1993/07/08التربةاألول59,20سالم فاخر خليفة40

1993/07/08التربةاألول58,62علي حسين عبد الزهرة41

1993/10/01التربةالثاني71,98حسين منذور ضامن42

1993/10/01التربةالثاني70,62علي جاسب لفتة43

1993/10/01التربةالثاني69,58حسين حسن كوكه44

1993/10/01التربةالثاني68,74هادي هاشم حسين45

1993/10/01التربةالثاني67,84احمد محمد امين46

1993/10/01التربةالثاني66,16سعد عبد المجيد عبد هللا47

1993/10/01التربةالثاني64,71محمد غني حمود48

1993/10/01التربةالثاني63,17محمد كاظم عباس49

1993/10/01التربةالثاني62,94محمد يحيى محمد50

1993/10/01التربةالثاني62,73رائد عبد الزهره عباس51

1993/10/01التربةالثاني61,83جاسم شهاب حمد52

1993/10/01التربةالثاني61,78عدي عبد الرزاق حسن53

1993/10/01التربةالثاني61,59غزوان قاصد غزاي54

1993/10/01التربةالثاني60,87سوزان هاشم مطلوب55

1993/10/01التربةالثاني60,80سلوى حامد عزار56

1993/10/01التربةالثاني60,62محمد عبد هللا محمد محسن57

1993/10/01التربةالثاني60,56قاسم علي محمد58

59

التربةالثاني60,42علي احمد حسن

1993/10/01
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1993/10/01التربةالثاني59,69مواهب جابر جاسم60

1993/10/01التربةالثاني58,58سعد عياش ابراهيم61

1993/10/01التربةالثاني57,93وديع عباس عمران62

1993/10/01التربةالثاني57,81حسن عبيد جارهللا63

1993/10/01التربةالثاني57,75محسن علوان صبيح64

1993/10/01التربةالثاني57,59سلوى ابراهيم ياس65

1993/10/01التربةالثاني56,70عماد عبد العباس عيسى66

1993/10/01التربةالثاني56,58سهاد حسن ناصر67

1993/10/01التربةالثاني56,45عباس عبد االمير علي68

1993/10/01التربةالثاني56,39محمد شاهين ضاري كردي69

1993/10/01التربةالثاني56,13افراح هادي صاحب70

1993/10/01التربةالثاني54,88عباس فاضل فرهود71

1993/07/08اإلقتصاد الزراعياألول82,89ندى صالح مهدي 1

1993/07/08اإلقتصاد الزراعياألول82,31ساجده حمدان ابراهيم  2

1993/07/08اإلقتصاد الزراعياألول76,44هادي عبد شمخي 3

1993/07/08اإلقتصاد الزراعياألول75,03بان مهدي عبود 4

1993/07/08اإلقتصاد الزراعياألول73,18فتح هللا حنوكه بيوض 5

1993/07/08اإلقتصاد الزراعياألول72,43يوسف عبد عباس محبوب 6

1993/07/08اإلقتصاد الزراعياألول72,15اناهيد سالم عبد الرضا7

1993/07/08اإلقتصاد الزراعياألول71,91صالح عبد الوهاب  ابراهيم 8

1993/07/08اإلقتصاد الزراعياألول71,66هند غالب ابراهيم 9

1993/07/08اإلقتصاد الزراعياألول70,99ستار عبود مهيدي صالح10

1993/07/08اإلقتصاد الزراعياألول70,55جنان فاضل عبد الحسين 11

1993/07/08اإلقتصاد الزراعياألول70,15قاسم محمد جابر 12

1993/07/08اإلقتصاد الزراعياألول70,04علي عبد الزهره جبر13

1993/07/08اإلقتصاد الزراعياألول67,25عالء عبد الجليل حوار14

1993/07/08اإلقتصاد الزراعياألول67,02صباح حسن جواد 15

1993/07/08اإلقتصاد الزراعياألول66,13نمير قيس عبد الكريم 16

1993/07/08اإلقتصاد الزراعياألول66,09عمار عبد الحميد عبد الرحمن 17

1993/07/08اإلقتصاد الزراعياألول66,03عليوي عبد الرضا محمد 18

1993/07/08اإلقتصاد الزراعياألول65,79كريم عبد محمد عدوان 19

1993/07/08اإلقتصاد الزراعياألول65,01منير عبد الحسين كريم 20

1993/07/08اإلقتصاد الزراعياألول64,45ناجح شهاب احمد 21

1993/07/08اإلقتصاد الزراعياألول64,41صادق وسو مصطفى 22

1993/07/08اإلقتصاد الزراعياألول62,71محمد عبد الستار 23

1993/07/08اإلقتصاد الزراعياألول62,22مهدي رشيد احمد 24
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1993/07/08اإلقتصاد الزراعياألول62,08امل كريم عزيز 25

1993/07/08اإلقتصاد الزراعياألول60,49محمود هادي جاسم 26

1993/07/08اإلقتصاد الزراعياألول59,98جبار كاظم عطيه 27

1993/07/08اإلقتصاد الزراعياألول58,99عبد الرحمن محمد جاسم 28

1993/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني74,58عامر عبد الرحيم رشيد حسن   29

1993/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني72,28عبد الستار علي حسين 30

1993/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني71,29حيدر عبد حالوب 31

1993/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني67,31عماد صالح محمد 32

1993/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني66,43جبار كريم علي 33

1993/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني64,33انتصار حسين مهدي 34

1993/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني64,28رافع كاظم علوان 35

1993/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني62,78عماد كاظم الزم 36

1993/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني62,15فاضل عبد علي كظيم 37

1993/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني59,43صاحب ساجت عليوي 38

1993/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني58,91غسان عبد الحميد عطار 39

1993/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني57,60فرحان عبد هللا مهوس 40

1993/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني56,70عمار ابراهيم عبد الوهاب 41

1993/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني56,15فارس عبد الواحد عباس 42

1993/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني52,47اسراء ثامر جبار 43

1993/07/08اإلرشاد الزراعياالول82,47عمر محمد علي ناجي1

1993/07/08اإلرشاد الزراعياالول77,68ليلى خضير عبيد2

1993/07/08اإلرشاد الزراعياالول74,31جاسم عبد الهادي يوسف3

1993/07/08اإلرشاد الزراعياالول73,71اسراء محمود عويد4

1993/07/08اإلرشاد الزراعياالول73,15منى جاسم عليوي5

1993/07/08اإلرشاد الزراعياالول71,87صباح حسن مطير6

1993/07/08اإلرشاد الزراعياالول71,42باسمه جاسم وادي7

1993/07/08اإلرشاد الزراعياالول71,19غسان محمود داود8

1993/07/08اإلرشاد الزراعياالول70,20ميديا حبيب نوري9

1993/07/08اإلرشاد الزراعياالول70,19هناء جاسم سلمان 10

1993/07/08اإلرشاد الزراعياالول70,07مكي طالب عبد علي11

1993/07/08اإلرشاد الزراعياالول70,05اسماعيل عبد المجيد ياسين12

1993/07/08اإلرشاد الزراعياالول69,90الهام فريد نزيل13
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1993/07/08اإلرشاد الزراعياالول69,59تريفة جوهر هرست14

1993/07/08اإلرشاد الزراعياالول69,53ابراهيم عبد مجيد كاظم15

1993/07/08اإلرشاد الزراعياالول68,87علي هادي حسن علي16

1993/07/08اإلرشاد الزراعياالول68,16امال طاهر محمود17

1993/07/08اإلرشاد الزراعياالول68,00عصام كريم حسون18

1993/07/08اإلرشاد الزراعياالول67,80هدى كاظم عبد الرضا19

1993/07/08اإلرشاد الزراعياالول66,74باقر عبد الكاظم علي20

1993/07/08اإلرشاد الزراعياالول66,66عدنان علي كاظم21

1993/07/08اإلرشاد الزراعياالول66,39سعد ناجي ناصر22

1993/07/08اإلرشاد الزراعياالول66,20هيفاء حسين يوسف23

1993/07/08اإلرشاد الزراعياالول65,82عذراء كاظم كشكول24

1993/07/08اإلرشاد الزراعياالول65,81فتوح فؤاد محمد25

1993/07/08اإلرشاد الزراعياالول65,53ليث عادل ايليا26

1993/07/08اإلرشاد الزراعياالول64,11مازن صالح مهدي 27

1993/07/08اإلرشاد الزراعياالول63,12جنان موسى ميرزا28

1993/07/08اإلرشاد الزراعياالول61,64كاظم حامد رشيد29

1993/07/08اإلرشاد الزراعياالول60,86جمال محمد احمد عبد هللا30

1993/07/08اإلرشاد الزراعياالول60,16عامر قالب صالح31

1993/07/08اإلرشاد الزراعياالول60,07حيدر مسلم حمزة32

1993/07/08اإلرشاد الزراعياالول58,80ايمن قاسم ابراهيم33

1993/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني73,81ندى محمد شاكر34

1993/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني70,13داود سلمان عبد الكريم35

1993/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني65,47هيثم مهدي حسن36

1993/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني65,36نصير خالد وشم سجال37

1993/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني63,98سامر أكرم حبيب38

1993/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني63,83مصطفى محمد رؤوف39

1993/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني62,03اسماعيل كريم علي40

1993/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني60,66سرمد سامي رشيد41

1993/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني59,89سالم عبد الرحيم حسين42

1993/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني58,14عصام ليلو كاطع43

1993/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني57,85احمد كاظم حسين44

1993/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني57,56علي عبد األمير عبد45

1993/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني57,34علي ابو الصوف جواد46

1993/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني57,02سلمان حسين علي47

1993/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني56,30رياض جبار محسن48
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1994/06/30وقاية النباتاالول89,68ميثم جميل محمد باقر                         1

1994/06/30وقاية النباتاالول86,56رياض طالب جاسم حمد 2

1994/06/30وقاية النباتاالول82,29حسين حسن عبد هللا 3

1994/06/30وقاية النباتاالول81,42يحيى سالم داود4

1994/06/30وقاية النباتاالول81,23محمد عبد الوهاب شاكر سلمان5

1994/06/30وقاية النباتاالول80,06نورس عبد االله صادق6

1994/06/30وقاية النباتاالول79,03هالة محمد نبيل7

1994/06/30وقاية النباتاالول78,82غصون موحان حاتم8

1994/06/30وقاية النباتاالول78,19بشرى عبد الحسين حسن9

1994/06/30وقاية النباتاالول75,59عصام حامد حميد10

1994/06/30وقاية النباتاالول75,46فريال عبد السادة عبود11

1994/06/30وقاية النباتاالول75,11عبد الرزاق حسين عبود 12

1994/06/30وقاية النباتاالول74,95خولة عبد شاطي جبر 13

1994/06/30وقاية النباتاالول74,82وجدان قاسم داود14

1994/06/30وقاية النباتاالول73,98حسين جواد خزعل 15

1994/06/30وقاية النباتاالول73,50فراس غسان مطلك16

1994/06/30وقاية النباتاالول72,67ليلى عبد هللا حمو احمد17

1994/06/30وقاية النباتاالول72,50فريال ابلحد مرقوس عوديش18

1994/06/30وقاية النباتاالول71,32بان سبع حسون19

1994/06/30وقاية النباتاالول71,11اريج صالح شخاذة20

1994/06/30وقاية النباتاالول70,93زهره علي حسين21

1994/06/30وقاية النباتاالول70,91نهى قاسم عبد االمير22

1994/06/30وقاية النباتاالول70,73شيماء عبد الكريم خضر23

1994/06/30وقاية النباتاالول70,55جبار خضير عبود راضي24

1994/06/30وقاية النباتاالول70,21محمد عبد الستارسالم25

1994/06/30وقاية النباتاالول70,16كاظم معلمه نجم26

1994/06/30وقاية النباتاالول70,02شهالء نافع جابر 27

1994/06/30وقاية النباتاالول69,80صبا جعفر صالح 28

1994/06/30وقاية النباتاالول69,55رشا نعيم شمخي 29

1994/06/30وقاية النباتاالول69,04فرح ثمين عبد محي30

1994/06/30وقاية النباتاالول68,92صادق عبد الرضا كاطع31

1994/06/30وقاية النباتاالول68,77حميدة عباس جالب32

1994/06/30وقاية النباتاالول68,67جنان جندي توما33

1994/06/30وقاية النباتاالول68,55هناء نافع حسين34

1994/06/30وقاية النباتاالول68,27هند عبد االميرمحمد35
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1994/06/30وقاية النباتاالول68,22زينب سليم محمد36

1994/06/30وقاية النباتاالول67,58مؤيد خضر عدوان37

1994/06/30وقاية النباتاالول67,38ذياب عبد الواحد فرحان38

1994/06/30وقاية النباتاالول67,26ميساء يحيى مزهر39

1994/06/30وقاية النباتاالول67,18زينة صالح داود40

1994/06/30وقاية النباتاالول67,15فضيله عودة سليم41

1994/06/30وقاية النباتاالول67,63خالد ابراهيم سلمان42

1994/06/30وقاية النباتاالول66,78فالح حسن علي43

1994/06/30وقاية النباتاالول66,71فرح مثنى ناجي44

1994/06/30وقاية النباتاالول66,74فؤاد عبد القادر علي45

1994/06/30وقاية النباتاالول66,60جنة جبار خضير 46

1994/06/30وقاية النباتاالول66,50فاطمه كاطع خلف47

1994/06/30وقاية النباتاالول66,35مهند سالم يونس48

1994/06/30وقاية النباتاالول66,15عبير عبد الرحيم محمد49

1994/06/30وقاية النباتاالول66,02علي الوس منشد50

1994/06/30وقاية النباتاالول65,64عبد الرزاق يونس صالح51

1994/06/30وقاية النباتاالول65,43جنان كمال خضوري52

1994/06/30وقاية النباتاالول65,24ربيعة جبار مهاوي53

1994/06/30وقاية النباتاالول65,14مجيد علي مجيد54

1994/06/30وقاية النباتاالول65,07طارق سعدي عباس55

1994/06/30وقاية النباتاالول64,95حنان علي جاسم56

1994/06/30وقاية النباتاالول64,93حمود محمود شاهر57

1994/06/30وقاية النباتاالول64,66محمد سليم علي سليم58

1994/06/30وقاية النباتاالول64,60فيان باران عارف 59

1994/06/30وقاية النباتاالول64,47قاسم جواد قاسم60

1994/06/30وقاية النباتاالول64,27تماضر مروان عبد الجبار61

1994/06/30وقاية النباتاالول64,01صفاء مجيد محمد62

1994/06/30وقاية النباتاالول63,98واثق عباس حثيث63

1994/06/30وقاية النباتاالول63,89لمياء خزعل جمعه64

1994/06/30وقاية النباتاالول63,34كامل داخل سلطان65

1994/06/30وقاية النباتاالول63,06محمد حسن عبدلي66

1994/06/30وقاية النباتاالول62,81زينب حمزة فرهود67

1994/06/30وقاية النباتاالول62,36حيدر فاضل جاسم68

1994/06/30وقاية النباتاالول62,26هدى جمعه مطيوط69

1994/06/30وقاية النباتاالول62,06حسين علي شخير70

1994/06/30وقاية النباتاالول61,98وليد رشيد محسن71

1994/06/30وقاية النباتاالول61,49دلف كاظم محسن72

1994/06/30وقاية النباتاالول61,00علي حسين عاصي73



اسم الخريجت
معدل 

التخرج

الدور 

الذي 

تخرج فيه

تأريخ التخرجالقسم العلمي

1994/06/30وقاية النباتاالول60,79عباس مراد حمزه74

1994/06/30وقاية النباتاالول60,72سرو محمد جمال75

1994/06/30وقاية النباتاالول60,52غانم محسن غانم76

1994/06/30وقاية النباتاالول60,26ادراك ناجي عجيل77

1994/06/30وقاية النباتاالول59,85رعد جبار عبد الحسن78

1994/06/30وقاية النباتاالول59,34خالد عبد الستار حسن79

1994/06/30وقاية النباتاالول59,30سعود جبار سكر80

1994/06/30وقاية النباتاالول59,14خديجة جبار جياد81

1994/06/30وقاية النباتاالول58,80بشار جوده احمد82

1994/10/01وقاية النباتالثاني69,51علي حسين محيسن كشوط                     1

1994/10/01وقاية النباتالثاني65,08عمار نجم عبيد ناصر 2

1994/10/01وقاية النباتالثاني64,72ياسر علي حسين كاظم3

1994/10/01وقاية النباتالثاني63,52سمير عدنان موسى لطيف4

1994/10/01وقاية النباتالثاني63,38كاظم حسين كاظم علي 5

1994/10/01وقاية النباتالثاني62,87ثامر سالم محيميد عبد الحسين6

1994/10/01وقاية النباتالثاني62,85سهاد سعد يحيى عبد الواحد7

1994/10/01وقاية النباتالثاني62,73رشك عبيد بديوي فليح8

1994/10/01وقاية النباتالثاني62,39صالح محمد عبد الرزاق احمد9

1994/10/01وقاية النباتالثاني62,03امجد عبد جمعه موسى10

1994/10/01وقاية النباتالثاني61,98كريم عبد الزهرة فتحي11

1994/10/01وقاية النباتالثاني61,25سامر ابراهيم حميدي عكلة12

1994/10/01وقاية النباتالثاني61,20ثائر مهدي صالح حمد13

1994/10/01وقاية النباتالثاني60,75مؤيد حميد محد حسن14

1994/10/01وقاية النباتالثاني60,54مسلم محمد عبد هللا احمد15

1994/10/01وقاية النباتالثاني60,29احمد حسين ناصر حسين 16

1994/10/01وقاية النباتالثاني60,14عادل ابراهيم احمد حمدي17

1994/10/01وقاية النباتالثاني60,03احمد شمخي جبار حسون18

1994/10/01وقاية النباتالثاني59,23عبد الرزاق يونس صالح 19

1994/10/01وقاية النباتالثاني58,57ابتسام كمال علي غائب20

1994/10/01وقاية النباتالثاني58,34حازم محمد راضي21

1994/10/01وقاية النباتالثاني58,09عماد عاشور كاظم حمود22

1994/10/01وقاية النباتالثاني58,51علي صبحي قاسم رشيد23

1994/10/01وقاية النباتالثاني57,75عدنان عبد الرحمن محمود24

1994/10/01وقاية النباتالثاني57,52جمعة يوسف حسن قاسم25

1994/10/01وقاية النباتالثاني57,50عبد االمير عليوي بريم ضاحي26

1994/10/01وقاية النباتالثاني56,80اسامه حسين عطار سلمان27
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1994/10/01وقاية النباتالثاني56,76حامد مهدي علوان ناصر 28

1994/10/01وقاية النباتالثاني56,48احمد عدنان سرحان 29

1994/10/01وقاية النباتالثاني56,18محمد هبسي عوده30

1994/10/01وقاية النباتالثاني56,03انمار عبد الوهاب حسين علي31

1994/10/01وقاية النباتالثاني55,27احمد اكرم حميد علي32

1994/10/01وقاية النباتالثاني52,93قاسم خضير عجالن فجر33

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول82,36علي نجم عبد هللا شوني1

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول79,94نعمان عبد الرزاق محمود2

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول79,34مثنى ضايف شمخي3

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول76,15وفاء حميد عبد الستار4

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول76,06مثنى عبد هللا محمد5

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول76.00رضا فياض عبد الحسن عمران6

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول75,80عباس كاظم حبيب جواد7

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول75,80عيسى عبد شندي صحين8

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول75,54محمد ابراهيم محمد حمد9

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول75,13اسماعيل ابراهيم فرحان حمد10

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول74,75عمار احمد محمد علوان11

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول74,43حيدر كاظم لكي12

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول74,33يوسف جاسم محمد منذور13

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول74,28اسعد يوسف ججو ياقو14

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول74,28سامي بن مبروك بن طلح15

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول74,23محمد رضا جابر حيدر16

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول74,09سحر صباح حسن عودة17

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول73,60حيدر عدنان حسين جواد18

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول73,13عادل نعمة حسين سالم19

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول73,02انمار عبد الغني مجيد كريم20

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول72,56مبدر صالح هادي حسين21

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول72,50عقيل عبد االمير كريم احمد22

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول71,70رضية حسين فياض حسين23

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول71,69سالم شعبان ابراهيم احمد24

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول71,55علي فاهم عداي علي25

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول71,41عباس هالل حرز سالم26

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول71,32نافع عبد كاظم ثجيل27

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول70,88غسق احمد هاني خلف28

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول70,81رشاد صفاء رشيد حسين29

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول70,71احمد حسن فرحان30

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول70,51بشار حميد رشيد خضير31
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1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول69,81جابر حسين وسمي ضاري32

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول69,77نزار عبد الوهاب عبد الغفور33

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول69,59بهاء داود حنوش عبد34

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول69,58يحيى بالسم محسن حمود35

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول69,47احمد حمزة علي هاتف36

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول69,30عاصم شهاب احمد عباس37

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول69,26محمد عباس علوان خطاب38

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول69,04احمد عبد هللا حسين علي39

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول69,04مهدي محمود محمد قادر40

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول69,02هيثم عبد هللا محمد حبيب41

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول68,73رافد يوسف جميل شكوري42

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول68,68حازم نوري ساجت خربوش43

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول68,52اياد ذياب احمد خلف44

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول68,46هشام عبد المحسن سلمان45

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول68,42وساف جاسم حسون سلمان46

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول68,30زياد طارق شامل داود47

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول68,27رائد كاظم كعيم علو48

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول68,05احمد عبد السالم سلمان49

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول67,87شكر طالب علي حسين50

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول67,82احمد اسعد حسن علوان51

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول67,63عادل حسن عطية52

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول67,57خالد جمال رشيد محمد53

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول67,48سعد عبد الصاحب جليل عبد االمير54

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول67,29ساجد جابر عبيس مهدي55

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول67,24عدنان نعيثل عبد الحسن مزعل56

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول67,02زياد طارق حمودي ابراهيم57

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول66,90ايمن نمير عبد العزيز حسن58

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول66,83عالء نعيم مكطوف نوحي59

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول66,81باسم منديل مالك60

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول66,70احمد عبد هللا عباس61

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول66,63حسنين صالح حسن عباس62

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول66,63ضياء حمادي عبد الحسن عطية63

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول66,42دينا سلمان عبد الكريم احمد64

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول66,42معن عبد المنعم علي65

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول66,15نبيل يوسف الياس حيفا66

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول66,14علي موسى محمد67

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول66,02مهدي احمد كبر عيسى68

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول66,01قصي عدنان ابراهيم زكو69
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1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول65,93حسن محمود حسن ياسين70

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول65,92عدي ابراهيم عبود حسون71

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول65,75فاطمة خضير نزال عجيل72

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول65,69حليم جبر محمد حسن73

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول65,58وسام ادمون ميخائيل74

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول65,56ياسين زكريا جعفر75

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول65,48خالد حمد عبد صالح76

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول65,37نبيل رسمي عبد بديوي77

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول65,21بشار محمد طاهر عبد هللا78

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول65,09عدي نعيم عبود جواد79

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول65,01وائل حبيب كورئيل منصور80

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول64,92احمد علوان كاظم امين81

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول64,87جبار عبد االمير دخيل صبار82

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول64,73حيدر هاشم حسن عبد هللا83

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول64,60مؤيد جعفر برزو بهرام84

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول64,44فردوس سالم عبد لفته85

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول64,41بدور عبد المعبود عبد هللا86

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول64,34رياض جبر جودة87

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول64,30حيدر نوري حسين نعمة88

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول64,02وسام طالب عبد الحسين عبد هللا89

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول63,87عدنان حمزة احمد علي90

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول63,86عادل عبادي فرحان سعد91

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول63,73علي محسن ثجيل جنابي92

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول63,65رسول عباس عبد ناصر93

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول63,57محمد خالد جمعة حسين94

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول63,47زينب فاضل موسى كاظم95

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول63,22سرمد نزار ادريس حامد96

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول63,12امل هندي عذاب جبر97

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول62,87سرمد قاسم عزيز داخل98

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول62,76ثائر ياسر حسين منصور99

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول62,63عبد الرضا رحيم عبد الحسين100

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول62,47صباح عطية كاظم101

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول62,07علي بليسم محمد نزال102

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول61,74سيف صالح الدين محمود103

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول61,68احمد جاسم محمد ظاهر104

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول61,61ايمان سليمان خضير برهج105

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول61,32يحيى زكري جليل وزير106

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول61,30رعد جواد كاظم جاسم107
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1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول61,29قائد محمد ابراهيم108

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول61,10احمد جاسم محمد علي109

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول61,10ثامر حسن موسى ارام110

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول61,09رعد قاسم غنتاب يوسف111

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول61,09عارف طه محمد ناجي112

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول60,88فالح فرج علي ضمد113

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول60,78اشرف سليمان يوسف المزبان114

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول60,65اسماعيل داود رشيد حمد115

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول60,65سعد محمد عبد الرزاق116

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول60,23علي عبد المحسن عبادة سبتي117

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول60,22خزعل عبد الستار خليل118

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول60,18صالح هاشم عبيد الهوه119

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول60,17علي محمد خلف خضير120

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول59,51فراس عبد علي سعيد121

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول59.00محمد هاشم شهاب احمد122

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول58,89حسين عبد كريدي عساف123

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول58,86احمد سامي جمعة علي124

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول58,82قاسم مطرود حرج عاصي125

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول58,81صباح عبد الجليل حسين علوان126

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول58,29اسراء عبد منعم هادي127

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول57,65عمران موسى عريبي حسن128

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول57,22احمد عبد القادر عبد الستار علي129

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول56,87سلمان كاظم جواد محمد130

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول56,86سامره محمد حامد داود131

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول56,27حسين يوسف نعمة علي132

1994/06/30الثروة الحيوانيةاألول55,68مصطفى راضي محسن133

1994/10/01الثروة الحيوانيةالثاني72,55علي قاسم محمد علي134

1994/10/01الثروة الحيوانيةالثاني71,18عباس عويد محمد صبحي135

1994/10/01الثروة الحيوانيةالثاني67,23علي عبد االمير عبد الرحيم كريم136

1994/10/01الثروة الحيوانيةالثاني66,79طالل جالل مرهون137

1994/10/01الثروة الحيوانيةالثاني66,27انور مسلم حسين عليوي138

1994/10/01الثروة الحيوانيةالثاني65,87فاضل يوسف صالح سلمان139

1994/10/01الثروة الحيوانيةالثاني64,92احمد علي سعيد علي140

1994/10/01الثروة الحيوانيةالثاني64,82صفاء عبد الجبار قاسم141

1994/10/01الثروة الحيوانيةالثاني64,66فرحان حسوني عبيد142

1994/10/01الثروة الحيوانيةالثاني64,38فيصل خضير حسين علي143
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1994/10/01الثروة الحيوانيةالثاني64,09محمود عدنان محمد سعيد144

1994/10/01الثروة الحيوانيةالثاني63,85سلمى حازم محمد امين145

1994/10/01الثروة الحيوانيةالثاني63,54يوسف احمد نايف146

1994/10/01الثروة الحيوانيةالثاني63,41محمد ضياء صالح الدين147

1994/10/01الثروة الحيوانيةالثاني63,35كاظم جواد لفته بجاي148

1994/10/01الثروة الحيوانيةالثاني63,11محمد هادي هندي حلفه149

1994/10/01الثروة الحيوانيةالثاني62,91فراس عبد اللطيف طه احمد150

1994/10/01الثروة الحيوانيةالثاني62,31محمد مجيد علي ريحان151

1994/10/01الثروة الحيوانيةالثاني62,31هاشم علوان حمزة سعيد152

1994/10/01الثروة الحيوانيةالثاني61,71مصدق محمد حسن عبد االمير153

1994/10/01الثروة الحيوانيةالثاني61,62حيدرعبد االمير عبد الصاحب حسين154

1994/10/01الثروة الحيوانيةالثاني61,50محمد بدر مطلك155

1994/10/01الثروة الحيوانيةالثاني61,45عمار غسان عبد الجليل محمد156

1994/10/01الثروة الحيوانيةالثاني61,39احمد بعير علوان عبود157

1994/10/01الثروة الحيوانيةالثاني61,21كاظم حميد فعل ماضي158

1994/10/01الثروة الحيوانيةالثاني60,90مكي خلف حسين نزام159

1994/10/01الثروة الحيوانيةالثاني60,75حسن هادي غني يوسف160

1994/10/01الثروة الحيوانيةالثاني60,68محمد منير حسين خميس161

1994/10/01الثروة الحيوانيةالثاني60,57يحيى نعمة محمد حسن162

1994/10/01الثروة الحيوانيةالثاني60,51حيدر يحيى كاظم علي163

1994/10/01الثروة الحيوانيةالثاني60,45ياسين محمد جبر صادق164

1994/10/01الثروة الحيوانيةالثاني60,33عقيل مصطفى عزيز شريف165

1994/10/01الثروة الحيوانيةالثاني60,10قحطان عدنان حنتوش166

1994/10/01الثروة الحيوانيةالثاني60,07علي احمد سبتي خلف167

1994/10/01الثروة الحيوانيةالثاني60,03وليد عبد الرحيم قربان علي168

1994/10/01الثروة الحيوانيةالثاني59,88وليد عامر خالد169

1994/10/01الثروة الحيوانيةالثاني59,85صفاء اسماعيل احمد عباس170

1994/10/01الثروة الحيوانيةالثاني59,84احمد حسن عبد الرسول جعفر171

1994/10/01الثروة الحيوانيةالثاني59.64قائد جاسم علي عبيد172

1994/10/01الثروة الحيوانيةالثاني59.49فرات مظهر حسن173

1994/10/01الثروة الحيوانيةالثاني59.19حسين عبد السادة جبر174

1994/10/01الثروة الحيوانيةالثاني59.16عدنان محمد حسين175

1994/10/01الثروة الحيوانيةالثاني59,01معمر اكرام محمود176

1994/10/01الثروة الحيوانيةالثاني58.70حسن صادق محمد177

1994/10/01الثروة الحيوانيةالثاني58.23حسين هالوي زغير178

1994/10/01الثروة الحيوانيةالثاني57.48فرحان كاظم محمد179

1994/10/01الثروة الحيوانيةالثاني57.46احمد شهاب شايع180

1994/10/01الثروة الحيوانيةالثاني57.18علي عبد الحسن فارس181
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1994/10/01الثروة الحيوانيةالثاني56.86حسين عبد زيد182

1994/10/01الثروة الحيوانيةالثاني56,61وصفي مرتضى علوان183

1994/10/01الثروة الحيوانيةالثاني55.81احمد طعيمة غضيب184

1994/06/30البستنةاالول84,66يونس مطلك حمندي عبد1

1994/06/30البستنةاالول80,27ليلى محمد علوان مجيد2

1994/06/30البستنةاالول79,00زينب عبد اللطيف شغاتي غيالن3

1994/06/30البستنةاالول78,76رحيم غائب عيدان4

1994/06/30البستنةاالول76,14محمد عبد هللا احمد كريم5

1994/06/30البستنةاالول76,06علي كريم نهير6

1994/06/30البستنةاالول74,67باسم ساجت يوسف عبود7

1994/06/30البستنةاالول74,63عماد داود جيجان8

1994/06/30البستنةاالول74,62زيان احمد محمد درويش9

1994/06/30البستنةاالول74,43زينب رشيد ابراهيم حمود10

1994/06/30البستنةاالول74,27زيان جورج متي هللا11

1994/06/30البستنةاالول73,79شذى جاسم فليح حسن12

1994/06/30البستنةاالول73,26حيدر جواد كاظم شكر13

1994/06/30البستنةاالول73,25عروبه حاتم صبح حمد14

1994/06/30البستنةاالول72,44ساجدة كاظم عويد منيثر15

1994/06/30البستنةاالول72,32احمد رشيد فياض احمد16

1994/06/30البستنةاالول71,95عبد الستار عويد علوان17

1994/06/30البستنةاالول71,94سيران ابراهيم علي آغا18

1994/06/30البستنةاالول71,85زينب احمد علي عسكر19

1994/06/30البستنةاالول71,10خليل غالب داخل شبيب20

1994/06/30البستنةاالول71,08عمر كريم داود سلمان21

1994/06/30البستنةاالول70,55مقداد هاني صبري احمد22

1994/06/30البستنةاالول70,40سنان غازي شنون حسون23

1994/06/30البستنةاالول70,30حيدر عبد العزيز حمودي24

1994/06/30البستنةاالول69,91علي عكار عبد هللا25

1994/06/30البستنةاالول69,78جعفر جمعة مراد احمد26

1994/06/30البستنةاالول69,63سعد محسن فرحان حسن27

1994/06/30البستنةاالول69,57امان حميد جابر ناصر28

1994/06/30البستنةاالول69,39حميده عبيد كاظم مراد29

1994/06/30البستنةاالول69,00بان محمد علي عبود30

1994/06/30البستنةاالول69,00زينب قحطان حسين سليمان31

1994/06/30البستنةاالول68,95نوار عارف احمد عبود32
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1994/06/30البستنةاالول68.86حيدر جمعه وهاب مهدى33

1994/06/30البستنةاالول68,79بشار لؤي محمد علي باقر34

1994/06/30البستنةاالول68,72سحر محي الدين عبد الرزاق35

1994/06/30البستنةاالول68,69اياد حميد احمد عبد36

1994/06/30البستنةاالول68.39رشا عامر غني عباس37

1994/06/30البستنةاالول68.12رعد حميد عبد علي38

1994/06/30البستنةاالول68.02رافد نادر عبد القادر39

1994/06/30البستنةاالول67.97جالل كاظم هادى40

1994/06/30البستنةاالول67.69محمد عبد معيوف راشد41

1994/06/30البستنةاالول67.59تأميم عبد المهدي شعالن42

1994/06/30البستنةاالول67.50عماد عبد الحسين خضير 43

1994/06/30البستنةاالول67.41واثق ناطق جمعه حسن44

1994/06/30البستنةاالول67.31عمر علي جاسم فرج45

1994/06/30البستنةاالول67.28عمر علي حماد محمود46

1994/06/30البستنةاالول67.02جميل غانم علوان سلطان47

1994/06/30البستنةاالول66.96نورالدين عبد هللا حمود48

1994/06/30البستنةاالول66.93ازهار خضر سهيل ذنون 49

1994/06/30البستنةاالول66.84ميسون سعدي خالد50

1994/06/30البستنةاالول66.53رواء شاكر شنيين51

1994/06/30البستنةاالول66.48نجاح حامد عبيد52

1994/06/30البستنةاالول66.40عباس فرحان عمران سلمان53

1994/06/30البستنةاالول66.36استبرق جاسب مرى كاظم54

1994/06/30البستنةاالول66.24ثناء محمد حسين جبرة55

1994/06/30البستنةاالول66.13انتظارعابر سلمان56

1994/06/30البستنةاالول65.99نعم صادق احمد57

1994/06/30البستنةاالول65.92حمزه هادى فضل عراك58

1994/06/30البستنةاالول65.86سهاد موحان حاتم حسن 59

1994/06/30البستنةاالول65.84واثق عبد الجبار مجيد محمد60

1994/06/30البستنةاالول65.48سنان علي محمود علي 61

1994/06/30البستنةاالول65.39معن زكي نعوم سعيد62

1994/06/30البستنةاالول65.25بتول عبد هللا كرسو محمد 63

1994/06/30البستنةاالول65.23سالم كحيوش تومان64

1994/06/30البستنةاالول64.93دجله ابراهيم فاضل مهدى65

1994/06/30البستنةاالول64.93هدى عبد الجبار محمد علي66

1994/06/30البستنةاالول64.88ايمان ادم زيا حنا67

1994/06/30البستنةاالول64.82محمد صالح مهدى علوان68

1994/06/30البستنةاالول64.68دليفان عبد الحميد ابراهيم69

1994/06/30البستنةاالول64.64اثير عبد االمير كاظم محمد70



اسم الخريجت
معدل 

التخرج

الدور 

الذي 

تخرج فيه

تأريخ التخرجالقسم العلمي

1994/06/30البستنةاالول64.49اسماعيل محمود جاسم محمد71

1994/06/30البستنةاالول64.44احمد هادى حسان ناصر72

1994/06/30البستنةاالول64.37صبا ادهم عبد الحميد 73

1994/06/30البستنةاالول64.29بسام يوسف داود حنا74

1994/06/30البستنةاالول64.25هويدا شمعون توما75

1994/06/30البستنةاالول64.12عالء نعمه زياره76

1994/06/30البستنةاالول63.70حسام عبد الباقي علي فليح77

1994/06/30البستنةاالول63.67فخرى جار هللا محمد78

1994/06/30البستنةاالول63,63عدنان جاسم محمد حسين79

1994/06/30البستنةاالول63,62عبد الصاحب عبد الكريم ابراهيم80

1994/06/30البستنةاالول63,61حسن فاضل موسى81

1994/06/30البستنةاالول63,60عائده ياسين عبد الحسين 82

1994/06/30البستنةاالول63,55شيماء فيصل محمد ربيع 83

1994/06/30البستنةاالول63,36عالء كريدى رحيمة84

1994/06/30البستنةاالول63,35قيس علي موسى85

1994/06/30البستنةاالول63,30احمد سامي عبادي حسن86

1994/06/30البستنةاالول63,12مؤيد زيدان خلف نايف87

1994/06/30البستنةاالول63,09ثناء عبد العزيزعبد الرزاق88

1994/06/30البستنةاالول63,06نوال عبد الغني شاكر وهيب89

1994/06/30البستنةاالول63,05اثير محمد علي مهدي 90

1994/06/30البستنةاالول62,92سوسن شاكر قاسم ناصر91

1994/06/30البستنةاالول62,91احمد عدنان هاشم صالح92

1994/06/30البستنةاالول62,81محمد عدنان عبد القادر93

1994/06/30البستنةاالول62,65ايمان فاضل عباس 94

1994/06/30البستنةاالول62,63احمد خضير خليل95

1994/06/30البستنةاالول62,59احمد كامل جميل صالح96

1994/06/30البستنةاالول62,59جميله جبار نمر بشير97

1994/06/30البستنةاالول62,55عيسى عدوان حمد98

1994/06/30البستنةاالول62,45احمد صباح جواد سلوم 99

1994/06/30البستنةاالول62,33سامي حميد احمد100

1994/06/30البستنةاالول62,20رمزي عبد هللا خليل ابراهيم101

1994/06/30البستنةاالول62,16جمال فاضل عطيه عنبر 102

1994/06/30البستنةاالول62.05محمد شهاب احمد طعمه103

1994/06/30البستنةاالول61,83اريج طه عبد الجبار احمد 104

1994/06/30البستنةاالول61,81خالد عبد الحسين دريفل105

1994/06/30البستنةاالول61,74سهيل نواف حمادى شكر 106

1994/06/30البستنةاالول61,47عمار نصيف جاسم محمد 107

1994/06/30البستنةاالول61,32فراس جاسم محمد خميس108
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1994/06/30البستنةاالول61,12ياسر حسن علوان جاسم109

1994/06/30البستنةاالول61,09رعد عريبي عكيب عبود110

1994/06/30البستنةاالول61,07هناء ابراهيم محمد علي 111

1994/06/30البستنةاالول60,82احمد قاسم ياور بكر 112

1994/06/30البستنةاالول60,58وسام طه ياسين 113

1994/06/30البستنةاالول60,56ادريس حسين مال صالح 114

1994/06/30البستنةاالول60,36حامد شالكه مغير هيل 115

1994/06/30البستنةاالول60,14هاله محمود جعفر محمود116

1994/06/30البستنةاالول59,64حمود عطية علي محمد117

1994/06/30البستنةاالول59,54احمد محمد جواد سلمان118

1994/06/30البستنةاالول59,45سها جاسم محمد حسين  119

1994/06/30البستنةاالول59,27وائل غازي ناصر حسين 120

1994/06/30البستنةاالول59,16محمود شبره علي احمد121

1994/06/30البستنةاالول59,09فاضل خلف اسماعيل خلف122

1994/06/30البستنةاالول58,91احمد حسن عبد سلمان123

1994/06/30البستنةاالول57.90عادل طالب عبد الحسين حسن124

1994/06/30البستنةاالول57,73خالد سلمان محل ارخيص125

1994/06/30البستنةاالول57,05مهند هادي جبار سلمان126

1994/10/01البستنةالثاني73,86نجم قاسم حسين127

1994/10/01البستنةالثاني70,53خالد جبار عباس صالح 128

1994/10/01البستنةالثاني66,63حكمت نعمت ملك ولي129

1994/10/01البستنةالثاني64,86علي حسن حلو جعفر130

1994/10/01البستنةالثاني64,24عاطف عبد الرزاق عبد رؤوف 131

1994/10/01البستنةالثاني64,24فالح مهدى سلمان صغير132

1994/10/01البستنةالثاني63,79صالح مهدي دهلة نعمه133

1994/10/01البستنةالثاني63,58جاسم محمود عبد فلحي134

1994/10/01البستنةالثاني63,11كريم رضا اسماعيل نزار135

1994/10/01البستنةالثاني62,51رائد صالح عبد الحسين جودى136

1994/10/01البستنةالثاني62,30حسين علي هادي137

1994/10/01البستنةالثاني62,23حسين حميد مجيد رشيد138

1994/10/01البستنةالثاني61,73علي جبار عبد الساده139

1994/10/01البستنةالثاني61,19بشار محمد حسن راضي140

1994/10/01البستنةالثاني60,18زيد عادل يعقوب بهنا141

1994/10/01البستنةالثاني60,13اسراء مصطفى محمد علي142

1994/10/01البستنةالثاني60,13منير خليل ابراهيم 143

1994/10/01البستنةالثاني59,84ياسين عبد الغفور عبد القادر144
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1994/10/01البستنةالثاني59,83امجد عباس احمد محسن145

1994/10/01البستنةالثاني59,62هنادي محمود مزهر146

1994/10/01البستنةالثاني59,51تغريد نوري مهدى علوش147

1994/10/01البستنةالثاني59,18دانا غازي محمد نوري148

1994/10/01البستنةالثاني59,13احالم عطيه جودة شبال149

1994/10/01البستنةالثاني59,07علي فايق علي كاظم150

1994/10/01البستنةالثاني58,74علي صالح شبرم مسلم151

1994/10/01البستنةالثاني58,70حيدر عداي لفته عزيز152

1994/10/01البستنةالثاني58,59هند صالل عباس سويدي153

1994/10/01البستنةالثاني58,26بان عباس خلف العطيه154

1994/10/01البستنةالثاني57,79ديلم كريم ناصر 155

1994/10/01البستنةالثاني57,18رزاق عبد جهلول شميس 156

1994/10/01البستنةالثاني56,89حيان جابر هادى حسون157

1994/10/01البستنةالثاني56,84اسماء محمود علي عمران158

1994/10/01البستنةالثاني56,38عالية يحيى شريف مهدي 159

1994/10/01البستنةالثاني55,21حسين كامل احمد 160

1994/06/30المكننة الزراعيةاألول83,15قاسم موسى مدلول             1

1994/06/30المكننة الزراعيةاألول82,75نصر سالم حسن       2

1994/06/30المكننة الزراعيةاألول74,50احمد عبد المهدي عبد الكريم  3

1994/06/30المكننة الزراعيةاألول74,06حسين قاسم علي جبر  4

1994/06/30المكننة الزراعيةاألول73,16مصطفى مروان عبد الفتاح مصطفى  5

1994/06/30المكننة الزراعيةاألول72,59جعفر عبد الرحمن ضمد شاوي 6

1994/06/30المكننة الزراعيةاألول71,96حياوي نصر عبود كاظم  7

1994/06/30المكننة الزراعيةاألول70,62محمد ناصر فيصل  8

1994/06/30المكننة الزراعيةاألول70,25عماد الدين لطيف محمود حسين  9

1994/06/30المكننة الزراعيةاألول70,25محسن ردام حسون حمد  10

1994/06/30المكننة الزراعيةاألول68,00مالك عيسى جاسم حمود 11

1994/06/30المكننة الزراعيةاألول67,51رزاق جاسم محمد جايد  12

1994/06/30المكننة الزراعيةاألول67,49رضا بيدر عبيد محمد  13

1994/06/30المكننة الزراعيةاألول67,18عالء عبد الرضا صاحب  14

1994/06/30المكننة الزراعيةاألول67,15طة ياسين حسين علي  15

1994/06/30المكننة الزراعيةاألول67,06ليث مهدي رشيد سلمان  16

1994/06/30المكننة الزراعيةاألول67,03معاذ فرحان عبد هللا  17

1994/06/30المكننة الزراعيةاألول66,94صفاء عبد الرزاق ابراهيم محمد  18

1994/06/30المكننة الزراعيةاألول66,78عامر حمزة خلف علي  19
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1994/06/30المكننة الزراعيةاألول65,96حسين علي محمد علوان  20

1994/06/30المكننة الزراعيةاألول65,86ضياء حسين عبيد محمد  21

1994/06/30المكننة الزراعيةاألول65,02حيدر عبد المحسن حيدر عباس  22

1994/06/30المكننة الزراعيةاألول64,85يعقوب بنية يعقوب  23

1994/06/30المكننة الزراعيةاألول64,75هيثم نعيم هاشم  24

1994/06/30المكننة الزراعيةاألول64,40ياسين شرهان كاظم حسن  25

1994/06/30المكننة الزراعيةاألول64,31حيدر عبد االمير عبد الكريم  26

1994/06/30المكننة الزراعيةاألول63,87باقر كاظم حسين علي  27

1994/06/30المكننة الزراعيةاألول63,69يوسف صادق جاسم محمد  28

1994/06/30المكننة الزراعيةاألول63,53يسر مزهر حنين حسين  29

1994/06/30المكننة الزراعيةاألول63,31ماهر محمد علي عباس  30

1994/06/30المكننة الزراعيةاألول63,28علي ياسين عبود خلف  31

1994/06/30المكننة الزراعيةاألول63,16صادق طبك شرقي فياض  32

1994/06/30المكننة الزراعيةاألول62,02محمد فائق احمد سلمان  33

1994/06/30المكننة الزراعيةاألول60,84علي بقال شنان هاشم  34

1994/06/30المكننة الزراعيةاألول60,42رحيم بناي عبد هللا حسين  35

1994/06/30المكننة الزراعيةاألول60,36جاسم طالب احمد نصر  36

1994/10/01المكننة الزراعيةالثاني71,01محمد نعمة دبيش كاطع              37

1994/10/01المكننة الزراعيةالثاني69,91محمد عبد هللا توفيق عبد هللا  38

1994/10/01المكننة الزراعيةالثاني69,76علي لعيبي فالح بدر  39

1994/10/01المكننة الزراعيةالثاني68,70عبد الرسول صاحب عبد الرسول  40

1994/10/01المكننة الزراعيةالثاني65,60غانم هويدي عبد غانم  41

1994/10/01المكننة الزراعيةالثاني64.80جالل عبد القادر حسن محمود 42

1994/10/01المكننة الزراعيةالثاني64,31محمد سعيد عطا سعيد  43

1994/10/01المكننة الزراعيةالثاني63,27احمد سعدون عبيد 44

1994/10/01المكننة الزراعيةالثاني63,08احمد كاظم حسين هادي  45

1994/10/01المكننة الزراعيةالثاني61,97ريسان هادي محسن ادريس  46

1994/10/01المكننة الزراعيةالثاني61,48عباس محمد علي جاسم  47

1994/10/01المكننة الزراعيةالثاني60,68غسان جليل عبد الحسين عودة  48

1994/10/01المكننة الزراعيةالثاني60,68قاسم كاظم حسون  49

1994/10/01المكننة الزراعيةالثاني60,49محمد فرحان عباس جبار  50

1994/10/01المكننة الزراعيةالثاني57,56طة حسن خلف محمد  51

1994/10/01المكننة الزراعيةالثاني57,05سلمان جعفر كاظم جابر 52

1994/10/01المكننة الزراعيةالثاني56,58عادل محسن سعيد داود 53
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1994/06/30الصناعات الغذائيةاالول82.24مأمون عزالدين عطية 1

1994/06/30الصناعات الغذائيةاالول81.58طه محمد االحمد العلي 2

1994/06/30الصناعات الغذائيةاالول79.98مصطفى عبد المحسن حسين 3

1994/06/30الصناعات الغذائيةاالول79.53نبيل طاهر تسكام4

1994/06/30الصناعات الغذائيةاالول78.81علي حسين بشير حسن 5

1994/06/30الصناعات الغذائيةاالول77.97قاسم علي كشكول عبادة 6

1994/06/30الصناعات الغذائيةاالول77.19عبد المجيد علي ناجي7

1994/06/30الصناعات الغذائيةاالول76.55ختام عبد كاظم حسين 8

1994/06/30الصناعات الغذائيةاالول76.27فراس خضر عبد العباس حمزة 9

1994/06/30الصناعات الغذائيةاالول73.89ميادة مخلف كاظم حنتوش 10

1994/06/30الصناعات الغذائيةاالول73.43ازهار جواد شنشول نصرهللا 11

1994/06/30الصناعات الغذائيةاالول73.24زينب طالب عبد الحسين 12

1994/06/30الصناعات الغذائيةاالول72.78سعد ضياء وديع الياس 13

1994/06/30الصناعات الغذائيةاالول72.07احمد عبد االمير حسين خزعل 14

1994/06/30الصناعات الغذائيةاالول71.71دنيا سلمان خلف خميس 15

1994/06/30الصناعات الغذائيةاالول71.51يوسف حسين هادي حسين 16

1994/06/30الصناعات الغذائيةاالول71.45تغريد عبد وحواح داخل 17

1994/06/30الصناعات الغذائيةاالول71.19نادية عبد العباس عبد المهدي خضير 18

1994/06/30الصناعات الغذائيةاالول70.8ايسر جمال رشيد مجيد 19

1994/06/30الصناعات الغذائيةاالول70.59ريم فالح عبد الحميد عبد الوهاب 20

1994/06/30الصناعات الغذائيةاالول70.54ماجدة فاضل عيفان ياس21

1994/06/30الصناعات الغذائيةاالول70.53نبراس عبد الرزاق محمد حسين 22

1994/06/30الصناعات الغذائيةاالول70.52حازم علي حسين علي 23

1994/06/30الصناعات الغذائيةاالول70.36ضمياء عزيز هادي باقر 24

1994/06/30الصناعات الغذائيةاالول70.18عطا هللا سليمان عطيوي 25

1994/06/30الصناعات الغذائيةاالول69.18اسراء يحيى خزعل عباس 26

1994/06/30الصناعات الغذائيةاالول69.11جنان رزاق هاشم محمد 27

1994/06/30الصناعات الغذائيةاالول68.78عدوية بدران صبر حمد 28

1994/06/30الصناعات الغذائيةاالول68.13سلوى غالب حسين شريف 29

1994/06/30الصناعات الغذائيةاالول68.11جاسم محمد صالح مهدي 30

1994/06/30الصناعات الغذائيةاالول68.04سراب نوري محمد صالح 31

1994/06/30الصناعات الغذائيةاالول67.96نوال عبد الواحد خشاب 32

1994/06/30الصناعات الغذائيةاالول67.92هيلة ناصر عباس محمد 33

1994/06/30الصناعات الغذائيةاالول67.74رجاء مجيد عبد االمير مهدي 34

1994/06/30الصناعات الغذائيةاالول67.55ثامر فاضل جبر35

1994/06/30الصناعات الغذائيةاالول67.33ظافر عبد الصاحب حمود شجار36



اسم الخريجت
معدل 

التخرج

الدور 

الذي 

تخرج فيه

تأريخ التخرجالقسم العلمي

1994/06/30الصناعات الغذائيةاالول67.24لؤى اسماعيل سلطان جابر 37

1994/06/30الصناعات الغذائيةاالول66.46عمار شالل مهدي خميس38

1994/06/30الصناعات الغذائيةاالول66.43كمال عمر حسن ناصر 39

1994/06/30الصناعات الغذائيةاالول66.36جنان كاظم عبد علي 40

1994/06/30الصناعات الغذائيةاالول65.55اشراق عبد الحسين وزير حسين 41

1994/06/30الصناعات الغذائيةاالول65.45سندس اياد عزيز عباس 42

1994/06/30الصناعات الغذائيةاالول65.31رنين محمد علي محمد 43

1994/06/30الصناعات الغذائيةاالول65.26مالك خلف وادي عليوي 44

1994/06/30الصناعات الغذائيةاالول65.06منتهى غالي ثامر جودة 45

1994/06/30الصناعات الغذائيةاالول64.94سلطان عادل سلطان حسن46

1994/06/30الصناعات الغذائيةاالول64.91نضال حاتم قاسم عيسى47

1994/06/30الصناعات الغذائيةاالول64.73فالح هادي سلمان علوان 48

1994/06/30الصناعات الغذائيةاالول64.58حياة صالح حسن سلمان 49

1994/06/30الصناعات الغذائيةاالول64.03باسم عقيل عباس عبد الرضا 50

1994/06/30الصناعات الغذائيةاالول63.96ابتهال وهابي مردان 51

1994/06/30الصناعات الغذائيةاالول63.86محمد كامل علي صادق 52

1994/06/30الصناعات الغذائيةاالول63.26عمار فؤاد محمد صالح 53

1994/06/30الصناعات الغذائيةاالول62.17شروق حامد حسين ظاهر54

1994/06/30الصناعات الغذائيةاالول61.67محمد عبد العزيز سعد حزام 55

1994/06/30الصناعات الغذائيةاالول60.18احمد حميد عبد الحسين شمخي56

1994/06/30الصناعات الغذائيةاالول60رنا طارق عبد صالح 57

1994/06/30الصناعات الغذائيةاالول59.87عمار لميع غائب صالح 58

1994/06/30الصناعات الغذائيةاالول59.85انس ابراهيم خليل ابراهيم 59

1994/06/30الصناعات الغذائيةاالول58.86مثنى حميد علي 60

1994/10/01الصناعات الغذائيةالثاني69.93رياض صادق حسن 61

1994/10/01الصناعات الغذائيةالثاني67.27رزاق علي هليبي جاسم 62

1994/10/01الصناعات الغذائيةالثاني67.02حسين جبار كدر 63

1994/10/01الصناعات الغذائيةالثاني66.43احمد عادل علي محمد 64

1994/10/01الصناعات الغذائيةالثاني66.39ثائر قاسم حسن 65

1994/10/01الصناعات الغذائيةالثاني65.22فاروق فؤاد عبد الكريم 66

1994/10/01الصناعات الغذائيةالثاني64.53صالح نوري ناصر 67

1994/10/01الصناعات الغذائيةالثاني63.88صالح مهدي طالب علوان 68

1994/10/01الصناعات الغذائيةالثاني62.59باسم محمد حداوي69

1994/10/01الصناعات الغذائيةالثاني62.44ثائر شاكر حسن جاسم 70

1994/10/01الصناعات الغذائيةالثاني62.26عبد الرحيم عايد عبد هللا فرحان 71

1994/10/01الصناعات الغذائيةالثاني61.65صباح عيدان حافظ مسلم 72
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1994/10/01الصناعات الغذائيةالثاني61.38سامي عبد العباس سكران 73

1994/10/01الصناعات الغذائيةالثاني61.03حسن علي كاظم حسن 74

1994/10/01الصناعات الغذائيةالثاني61.02حسين هادي لوفه عبد 75

1994/10/01الصناعات الغذائيةالثاني61.02علي صباح عبد النبي عبد هللا 76

1994/10/01الصناعات الغذائيةالثاني60.98امل قاسم عبد الرضا 77

1994/10/01الصناعات الغذائيةالثاني60.76ونس كاظم عبيد صخي78

1994/10/01الصناعات الغذائيةالثاني60.47احمد شريدة حزوم خضير 79

1994/10/01الصناعات الغذائيةالثاني60.46احمد حسن مهدي ضاري 80

1994/10/01الصناعات الغذائيةالثاني60.2حيدر جواد كاظم جواد 81

1994/10/01الصناعات الغذائيةالثاني60.15حيدر عبد االله صالل 82

1994/10/01الصناعات الغذائيةالثاني60.02صفوان محمود مصطفى محمد 83

1994/10/01الصناعات الغذائيةالثاني59.52احمد عبد الرزاق عبد اليذ84

1994/10/01الصناعات الغذائيةالثاني59.43محمد رضا عبد علي 85

1994/10/01الصناعات الغذائيةالثاني58.96رياض دعير كريم الزم 86

1994/10/01الصناعات الغذائيةالثاني58.95ياسر ايوب حسين علي 87

1994/10/01الصناعات الغذائيةالثاني58.86صالح حسن عبادة حسن 88

1994/10/01الصناعات الغذائيةالثاني58.72مازن فاخر عليوي حسين 89

1994/10/01الصناعات الغذائيةالثاني58.57نمير عبد الجبار فاضل محسن 90

1994/10/01الصناعات الغذائيةالثاني58.43حيدر سهيل سوادي صبر91

1994/10/01الصناعات الغذائيةالثاني58.3عامر ابراهيم حسن الشاهر 92

1994/10/01الصناعات الغذائيةالثاني58.11صالح نهاية كشكول 93

1994/10/01الصناعات الغذائيةالثاني57.78خالد محمد مصطفى سعيد 94

1994/10/01الصناعات الغذائيةالثاني57.21زينب خضر احمد مهدي 95

1994/10/01الصناعات الغذائيةالثاني56.99حيدر حكمت هاشم جاسم 96

1994/10/01الصناعات الغذائيةالثاني56.39عدي شعالن غيدان احمد 97

1994/10/01الصناعات الغذائيةالثاني55.96رعد عبد الوهاب احمد جاسم 98

1994/10/01الصناعات الغذائيةالثاني55.63ماهر رشيد سلمان عبود 99

1994/10/01الصناعات الغذائيةالثاني52.34عبد زيد غالب علوان 100

1994/06/30المحاصيل الحقليةاالول80,14زياد عبد الجبار عبد الحميد1

1994/06/30المحاصيل الحقليةاالول78,39صالح حسن عبد االمير2

1994/06/30المحاصيل الحقليةاالول77,33اسيا عبد هللا محسن3

1994/06/30المحاصيل الحقليةاالول76,88ليث خضير حسان4

1994/06/30المحاصيل الحقليةاالول75,62حيدر حسن جاسم5

1994/06/30المحاصيل الحقليةاالول74,96غسان شاكر محسن6

1994/06/30المحاصيل الحقليةاالول73,15صالح عطية مشحوت7
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1994/06/30المحاصيل الحقليةاالول72,55علياء خيون محمد عبد السيد8

1994/06/30المحاصيل الحقليةاالول72,76حامد عبد هللا صالح9

1994/06/30المحاصيل الحقليةاالول71,53كاظم جواد كاظم بالل10

1994/06/30المحاصيل الحقليةاالول71,36نجاة حسين زبون11

1994/06/30المحاصيل الحقليةاالول71,00زهراء عبد الصاحب عبد12

1994/06/30المحاصيل الحقليةاالول70,98سندس نزار نايف13

1994/06/30المحاصيل الحقليةاالول70,59محمود سويف عباس 14

1994/06/30المحاصيل الحقليةاالول70,57رافد محمد داود15

1994/06/30المحاصيل الحقليةاالول70,43فضل كاظم حسن 16

1994/06/30المحاصيل الحقليةاالول70,31احمد حميد هاشم 17

1994/06/30المحاصيل الحقليةاالول70,16صالح حسين جبر18

1994/06/30المحاصيل الحقليةاالول69,07نايف فيصل احمد19

1994/06/30المحاصيل الحقليةاالول68,71سعاد حسن احمد20

1994/06/30المحاصيل الحقليةاالول68,55جنان وناس خضير 21

1994/06/30المحاصيل الحقليةاالول68,07بشرى عبد الكاظم كرين 22

1994/06/30المحاصيل الحقليةاالول67,94جنان حميد تقي 23

1994/06/30المحاصيل الحقليةاالول67,65احمد ناصر حسين24

1994/06/30المحاصيل الحقليةاالول67,61خليل ابرهيم كرسيح25

1994/06/30المحاصيل الحقليةاالول67,55رجاء رشيد حسين26

1994/06/30المحاصيل الحقليةاالول66,99هاشم عكار عاجل27

1994/06/30المحاصيل الحقليةاالول66,84نوفل حميد عبد هللا28

1994/06/30المحاصيل الحقليةاالول66,66احمد جلوب رمضان 29

1994/06/30المحاصيل الحقليةاالول66,61مي عبد اللطيف مصطفى30

1994/06/30المحاصيل الحقليةاالول66,55بختيار دنخه فرنسيس عيسى31

1994/06/30المحاصيل الحقليةاالول66,40طه علي حساب32

1994/06/30المحاصيل الحقليةاالول66,15عدنان داود عبيد33

1994/06/30المحاصيل الحقليةاالول66,61نسرين خليل ابراهيم34

1994/06/30المحاصيل الحقليةاالول65,76غسان رازق كاظم35

1994/06/30المحاصيل الحقليةاالول65,59سعد عزيز جبار36

1994/06/30المحاصيل الحقليةاالول65,31ثائر فؤاد طه37

1994/06/30المحاصيل الحقليةاالول65,18داود رحيم سلمان38

1994/06/30المحاصيل الحقليةاالول66,15عامر جميل باقر39

1994/06/30المحاصيل الحقليةاالول64,99محسن عيسى هاشم40

1994/06/30المحاصيل الحقليةاالول64,88محمد عبد الرحمن حسين41

1994/06/30المحاصيل الحقليةاالول64,80جيهان حشمت محمود كلكة42

1994/06/30المحاصيل الحقليةاالول64,71عماد عباس حمزه43

1994/06/30المحاصيل الحقليةاالول64,66عبد الستار جبار سلمان44

1994/06/30المحاصيل الحقليةاالول64,54وسن ماجد يونس45
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1994/06/30المحاصيل الحقليةاالول64,44حيدر محمد حسن46

1994/06/30المحاصيل الحقليةاالول64,39سهى خالد عبد الفتاح محمد47

1994/06/30المحاصيل الحقليةاالول64,35محمد علي جاسم 48

1994/06/30المحاصيل الحقليةاالول64,12ضياء كريم خلف شوخ49

1994/06/30المحاصيل الحقليةاالول63,90محمد ناطق علي50

1994/06/30المحاصيل الحقليةاالول63,81رعد ساجت كزار51

1994/06/30المحاصيل الحقليةاالول63,79جزران جرد كاظم52

1994/06/30المحاصيل الحقليةاالول63,70ماجد حسين مجيد53

1994/06/30المحاصيل الحقليةاالول63,65خالد مهدي حسن فليح54

1994/06/30المحاصيل الحقليةاالول63,56انيس محمود رشيد55

1994/06/30المحاصيل الحقليةاالول63,40علي حسين محمد56

1994/06/30المحاصيل الحقليةاالول63,30غيداء داود محمد57

1994/06/30المحاصيل الحقليةاالول62,90رغد محمد ابراهيم58

1994/06/30المحاصيل الحقليةاالول62,79امال هاشم حسين59

1994/06/30المحاصيل الحقليةاالول62,63خالد عبد الرزاق موسى حبيب60

1994/06/30المحاصيل الحقليةاالول62,55محمد باقر حميد61

1994/06/30المحاصيل الحقليةاالول62,40رياض شاكر عبد الرضا62

1994/06/30المحاصيل الحقليةاالول62,08اسعد مجيد محمد63

1994/06/30المحاصيل الحقليةاالول61,70يعقوب حسين ساهي64

1994/06/30المحاصيل الحقليةاالول61,48هيلين جان جورج65

1994/06/30المحاصيل الحقليةاالول61,45زينب موسى عطيوي66

1994/06/30المحاصيل الحقليةاالول61,12خضير عبد العباس عبد67

1994/06/30المحاصيل الحقليةاالول60,94معمر احمد سويدان68

1994/06/30المحاصيل الحقليةاالول60,83حسين جاسم جبر69

1994/06/30المحاصيل الحقليةاالول60,78فالح خلف محمد 70

1994/06/30المحاصيل الحقليةاالول60,52فراس فرحان عبد هللا71

1994/06/30المحاصيل الحقليةاالول60,44محمد حميد حمزه 72

1994/06/30المحاصيل الحقليةاالول60,19منصور محمد تبنه73

1994/06/30المحاصيل الحقليةاالول59,63علي خلف هدهود74

1994/06/30المحاصيل الحقليةاالول59,47اياد طارق عبد مهدي75

1994/06/30المحاصيل الحقليةاالول58,84سعد رشيد نعمان76

1994/06/30المحاصيل الحقليةاالول58,07احمد عباس كاظم77

1994/06/30المحاصيل الحقليةاالول57,08حسن علي عواد78

1994/06/30المحاصيل الحقليةاالول56,81ماجد محسن رشم عيدان79

1994/10/01المحاصيل الحقليةالثاني69,94علي سلمان جابر حمادي80

1994/10/01المحاصيل الحقليةالثاني67,58ليلى انور صالح سليمان81
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1994/10/01المحاصيل الحقليةالثاني63,60سعد شاكر ابراهيم عيسى82

1994/10/01المحاصيل الحقليةالثاني63,23ناظم عبد الرزاق مرزة محسن83

1994/10/01المحاصيل الحقليةالثاني62,47باسم محمد فهد احمد84

1994/10/01المحاصيل الحقليةالثاني62,43صالح علي حسين محمد85

1994/10/01المحاصيل الحقليةالثاني61,02زينب عالء الدين محمد 86

1994/10/01المحاصيل الحقليةالثاني60,67وليد خالد محمود حسن 87

1994/10/01المحاصيل الحقليةالثاني60,47علي خزعل خلف خضير 88

1994/10/01المحاصيل الحقليةالثاني59,98فيصل عباس حسن عباس 89

1994/10/01المحاصيل الحقليةالثاني59,08اديب خضير غركان جماح 90

1994/10/01المحاصيل الحقليةالثاني58,74راضي حمد غالي 91

1994/10/01المحاصيل الحقليةالثاني58,07روشنا علي حمه رضا92

1994/10/01المحاصيل الحقليةالثاني56,93علي محمد حمودي حسن93

1994/10/01المحاصيل الحقليةالثاني56,91عصام عبد حمدي94

1994/10/01المحاصيل الحقليةالثاني56,90خالد حمد فارس فهد95

1994/06/30التربةاألول84.53قصي عبد الرزاق وهيب علي العاني1

1994/06/30التربةاألول82,28فالح حسن حايف عمران2

1994/06/30التربةاألول76,31منتهى محمد كاظم حسن3

1994/06/30التربةاألول75,63حسين علي عرين4

1994/06/30التربةاألول74,97بتول صادق جالب سالم5

1994/06/30التربةاألول74,38وليد عبد الحميد حسن6

1994/06/30التربةاألول74,2واثق جعفر عباس7

1994/06/30التربةاألول74,11بيداء حسن علوان حسين8

1994/06/30التربةاألول73,92حامد علي كاظم بخيخ9

1994/06/30التربةاألول73,70نجاح غازي نعمان وهيب10

1994/06/30التربةاألول73,33قاسم عبد الحسين طالب منحي11

1994/06/30التربةاألول72,33مارود درشاد اوانيس12

1994/06/30التربةاألول72,14محمد راضي عبيد موحي13

1994/06/30التربةاألول71,65سعاد فاضل احمد محمد14

1994/06/30التربةاألول71,63ايناس عبد الدائم محمد15

1994/06/30التربةاألول71,43تركي جوير فهد16

1994/06/30التربةاألول71,16رافد عبد الواحد عبد الكريم17

1994/06/30التربةاألول70,98حازم لفته فيصل جبر18

1994/06/30التربةاألول70,92هدى كريم يونس احمد19

1994/06/30التربةاألول70,80اسيل فائق حربي20

1994/06/30التربةاألول69,87اكرم حامد خميس21
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1994/06/30التربةاألول69,65سلوى هاشم خلف محمد22

1994/06/30التربةاألول69,22عمار كاظم ناصر خضير23

1994/06/30التربةاألول69,16وليد محمد مخلف عنتر24

1994/06/30التربةاألول69,06محمد عبد الصمد محسن عبد الكريم25

1994/06/30التربةاألول68,61صادق كاظم تعبان عداي26

1994/06/30التربةاألول67,69صدام حسن عبد العزيز27

1994/06/30التربةاألول67,55حسام محمد فياض خلف28

1994/06/30التربةاألول67,51علي حسين جهادي جبر29

1994/06/30التربةاألول67,33بسام ابو الهيل راضي30

1994/06/30التربةاألول67,32ستار جبار كاظم محسن31

1994/06/30التربةاألول67,00عالء سعيد ياسين حسين32

1994/06/30التربةاألول66,94سهير عادل نبهان دبيس33

1994/06/30التربةاألول66,71حيدر علي حسين علي34

1994/06/30التربةاألول66,53عهود علي عبد الكريم35

1994/06/30التربةاألول66,05ليث لطفي كامل احمد36

1994/06/30التربةاألول65,70عبد هللا فاضل سرهيد 37

1994/06/30التربةاألول65,33محمد حسن ثجيل38

1994/06/30التربةاألول64,95مصطفى صبحي عبد الجبار حمزه39

1994/06/30التربةاألول64,92احمد مدلول عبود40

1994/06/30التربةاألول64,92علي خليل شكر41

1994/06/30التربةاألول64,20محارب احمد سعيد حسن42

1994/06/30التربةاألول64,02بيداء عبود جاسم سريهج43

1994/06/30التربةاألول64,12نجم عبد هللا سهر دغموث44

1994/06/30التربةاألول64,01ناهض كامل علوان احمد45

1994/06/30التربةاألول63,97علي احمد حسن دراي46

1994/06/30التربةاألول63,88توفيق سالم خرنوب علي47

1994/06/30التربةاألول63,80فهيم عبود راجي علي48

1994/06/30التربةاألول63,78عبود محمد عبيد عبد49

1994/06/30التربةاألول63,70زياد مجيد مرزوك50

1994/06/30التربةاألول63,59احسان علي جاسم فرج51

1994/06/30التربةاألول63,20حسام محمود رشيد52

1994/06/30التربةاألول63,17دلشاد خالد نجم الدين53

1994/06/30التربةاألول63,11غفار عواد دليمي علي54

1994/06/30التربةاألول63,02جنان عجيل جاسم زبون55

1994/06/30التربةاألول62,81رياض مظهر صالح56

1994/06/30التربةاألول62,74زياد خلف ابراهيم زيدان57

1994/06/30التربةاألول62,06نبيل منصور حسين ثويني58

1994/06/30التربةاألول60,71خلف حسين حمد حسين59
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1994/06/30التربةاألول60,68حميد حسن حسين غانم60

1994/06/30التربةاألول60,63عقيل احمد حسين علي61

1994/06/30التربةاألول60,48قحطان عرب جبر62

1994/06/30التربةاألول60,39جبار عاصي خواف سالم63

1994/06/30التربةاألول60,01علي عباس كاظم64

1994/06/30التربةاألول59,91خالدة اسماعيل محمود65

1994/06/30التربةاألول59,81ليث شمال محمد ةخلف66

1994/06/30التربةاألول59,5سدير متي شمعون يوسف67

1994/06/30التربةاألول59,18احسان محسن عطيه68

1994/06/30التربةاألول58,98احمد ياسين محمد صالح69

1994/10/01التربةالثاني69,78صالح عبد الحر عبد علي70

1994/10/01التربةالثاني69,56احسان عالوي هكوش71

1994/10/01التربةالثاني69,50عصام انور درويش72

1994/10/01التربةالثاني67,08عدنان موسى علي حاتم73

1994/10/01التربةالثاني66,90حكمت هادي غالب هالل74

1994/10/01التربةالثاني66,59مهدي عيدان عبد الحسن75

1994/10/01التربةالثاني66,55محمد عبود بندر خليف76

1994/10/01التربةالثاني66,02سجاد حميد جابر شاوي77

1994/10/01التربةالثاني65,80كاظم عبد الرضا عبد هللا دايس78

1994/10/01التربةالثاني65,37حاتم حسين علوان79

1994/10/01التربةالثاني64,60فواز بهنام عبد االحد80

1994/10/01التربةالثاني63,89مهند عادل كامل حسين81

1994/10/01التربةالثاني63,65راسم شمخي عيدان82

1994/10/01التربةالثاني63,56اياد حميد كريم عيسى83

1994/10/01التربةالثاني63,11قاسم  نعاس  عتيوي حريز84

1994/10/01التربةالثاني63,09عباس خضير عاشوره خليل85

1994/10/01التربةالثاني62,99طالب جسوم عكلة عيدان86

1994/10/01التربةالثاني62,83صفاء محمد سماوي محسن87

1994/10/01التربةالثاني62,65زياد خليل ابراهيم حماده88

1994/10/01التربةالثاني62,59ديدار بهنام كوركيس بطرس89

1994/10/01التربةالثاني62,16منعم عبد الحافظ مال هللا90

1994/10/01التربةالثاني61,87عبد الحسن ثجيل خماط91

1994/10/01التربةالثاني61,36ضمياء جواد كاظم عيال92

1994/10/01التربةالثاني61,06عالء صادق موسى خفيف93

1994/10/01التربةالثاني61,06خليل ابراهيم جواد عيدان94
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1994/10/01التربةالثاني61,01حاتم علوي شلكام وسمي95

1994/10/01التربةالثاني60,76عقيل حسون حسن موسى96

1994/10/01التربةالثاني60,69اسعد غناوي عزيز امين97

1994/10/01التربةالثاني59,88حميد رمح كاظم فهد98

1994/10/01التربةالثاني59,76باسم حمودي محسن علي99

1994/10/01التربةالثاني59,68كاظم فرهود خضير شاهين100

1994/10/01التربةالثاني58,94صالح علي محسن عبد الكريم101

1994/10/01التربةالثاني58,86محمد سعدي عبد الرحمن102

1994/10/01التربةالثاني58,84جميل شكر شاواز محمد103

1994/10/01التربةالثاني58,18جاسم تركي عويد جاسم104

1994/10/01التربةالثاني57,96طارق هادي محمود  محيميد105

1994/10/01التربةالثاني57,80حازم كريم ذرب رخيص106

1994/10/01التربةالثاني57,33كاظم ناصر حسون محمود107

1994/10/01التربةالثاني57,21بهيز عبد اللطيف محمد108

1994/10/01التربةالثاني57,09اثيل حسن حسون صادق109

1994/10/01التربةالثاني56,93علي احمد جاسم حسين110

1994/10/01التربةالثاني56,66حيدر حسن حيدر كردل111

1994/10/01التربةالثاني56,29عطا هلل عبد السجاد مهدي112

1994/10/01التربةالثاني55,97حسام عبد المنعم عبيد جياد113

1994/06/30اإلقتصاد الزراعياألول86.27زحل رضيوي كاظم جعفر    1

1994/06/30اإلقتصاد الزراعياألول79.28وئام معين راجح سعد الدين 2

1994/06/30اإلقتصاد الزراعياألول78سالم عبد هللا محمد عبد هللا 3

1994/06/30اإلقتصاد الزراعياألول77.54ارسالن حنو جريسان  احمد 4

1994/06/30اإلقتصاد الزراعياألول75.75رجاء صادق علوان شهاب 5

1994/06/30اإلقتصاد الزراعياألول74.89جاسم محمد جاسم احمد 6

1994/06/30اإلقتصاد الزراعياألول73منتهى حسين خضر داود 7

1994/06/30اإلقتصاد الزراعياألول72.99رافد نصيف جاسم 8

1994/06/30اإلقتصاد الزراعياألول70.74زياد خلف صايل 9

1994/06/30اإلقتصاد الزراعياألول68.86حيدر احمد تقي عبد الحميد 10

1994/06/30اإلقتصاد الزراعياألول68.01وجدان عبد الكريم احمد حسن 11

1994/06/30اإلقتصاد الزراعياألول67.98عزيز كطران عبيد 12

1994/06/30اإلقتصاد الزراعياألول67.45تونسي /كمال بن عمر بن عبد هللا 13

1994/06/30اإلقتصاد الزراعياألول66.57مهدي سهر غيالن 14

1994/06/30اإلقتصاد الزراعياألول66.29مريوان رست  فتاح 15

1994/06/30اإلقتصاد الزراعياألول65.35عباس فاضل عبيس مهنا 16
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1994/06/30اإلقتصاد الزراعياألول65.33حيدر حسون جعفر جواد 17

1994/06/30اإلقتصاد الزراعياألول64.65عمر سعدون عبد الرزاق صفر 18

1994/06/30اإلقتصاد الزراعياألول63.98ماجد عبد علي حسين 19

1994/06/30اإلقتصاد الزراعياألول63.75قاسم احمد فياض محمد 20

1994/06/30اإلقتصاد الزراعياألول63.67تيسير طالب فاضل حسين 21

1994/06/30اإلقتصاد الزراعياألول63.49عبد هللا عبيد مراح22

1994/06/30اإلقتصاد الزراعياألول63.38حيدر فاضل لفته جواد 23

1994/06/30اإلقتصاد الزراعياألول63.01قاسم فاضل حسين  24

1994/06/30اإلقتصاد الزراعياألول62.96احمد صابر شنشول عيس 25

1994/06/30اإلقتصاد الزراعياألول62.47فاضل كاظم سرحان كاظم 26

1994/06/30اإلقتصاد الزراعياألول62.07علي مطر عايد عبد هللا 27

1994/06/30اإلقتصاد الزراعياألول62.03وليد عفتان ذياب  شبيب 28

1994/06/30اإلقتصاد الزراعياألول61.64ربيع بدر طعمة مجول 29

1994/06/30اإلقتصاد الزراعياألول61.08جمعه عبيد حمد خزيم 30

1994/06/30اإلقتصاد الزراعياألول60.79محمد حميد حمود مسلم 31

1994/06/30اإلقتصاد الزراعياألول60.72سلمان صافي مصلح خلف 32

1994/06/30اإلقتصاد الزراعياألول60.56يوسف حبيب سعيد محمد 33

1994/06/30اإلقتصاد الزراعياألول59.99حسين عبد الهادي محمد حسن 34

1994/06/30اإلقتصاد الزراعياألول59.83سناء عناد جاسم محمد 35

1994/06/30اإلقتصاد الزراعياألول59.68جميل عبد الكاظم اسماعيل 36

1994/06/30اإلقتصاد الزراعياألول59.59حسين كريم عباس ياسين 37

1994/06/30اإلقتصاد الزراعياألول57.36بختيار رشيد حمد صالح 38

1994/06/30اإلقتصاد الزراعياألول56.48وسام عواد مهدي عواد 39

1994/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني65.69حيدر حميد بالو جاسم     40

1994/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني65.01خليل حميد كشاش رميض 41

1994/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني64.05محمد جاسم محمد علي حسين الشمري42

1994/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني63.54احمد عبد الساده جبار عبد هللا 43

1994/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني62.91حامد حمزة عبد هللا غانم 44

1994/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني61.62وسن حربي حمادى بدن 45

1994/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني60.55حمود كواك عبد هللا حسين 46

1994/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني60.22اياد حسيب مصطاف منصور 47

1994/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني59.74سوزان محمد جواد محيسن 48

1994/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني59.04فاضل سوادي جنيح زغير 49

1994/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني57.88ثامر حسين علي شويني 50

1994/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني57.79عبد الهادي كريم خلف 51

1994/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني57.47لطيف عبد الرسول محسن 52
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1994/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني56.67محسن جبر عبيد عليوي 53

1994/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني55.55احمد ثامر رشيد حبيب 54

1994/06/30اإلرشاد الزراعياالول77,77إيمان رشيد مجيد حجازي1

1994/06/30اإلرشاد الزراعياالول74,84روافد عبد الحسين جسب2

1994/06/30اإلرشاد الزراعياالول73,36زينب ياس خضير عباس3

1994/06/30اإلرشاد الزراعياالول72,47علي كاظم صالح جابر4

1994/06/30اإلرشاد الزراعياالول71,44احمد هذال محمد علو5

1994/06/30اإلرشاد الزراعياالول70,82احمد حسين هادي عبد6

1994/06/30اإلرشاد الزراعياالول69,85االء جبار فريح7

1994/06/30اإلرشاد الزراعياالول69,68خلف خضر مرجان8

1994/06/30اإلرشاد الزراعياالول69,03رشيد عبد الهادي رشيد9

1994/06/30اإلرشاد الزراعياالول68,48محمود عبد هللا عوده جاسم10

1994/06/30اإلرشاد الزراعياالول68,47هدى احمد فاضل سعيد11

1994/06/30اإلرشاد الزراعياالول67,93دارا عبد الرحمن صالح درويش12

1994/06/30اإلرشاد الزراعياالول67,92زيد إبراهيم حسن علي13

1994/06/30اإلرشاد الزراعياالول67,69كاظم حمد مطشر مسلم14

1994/06/30اإلرشاد الزراعياالول67,18زهير كامل مهدي صالح15

1994/06/30اإلرشاد الزراعياالول65,15هادي صديق علي احمد16

1994/06/30اإلرشاد الزراعياالول64,73ميادة طارق مجيد17

1994/06/30اإلرشاد الزراعياالول64,60سهاد حسن مهدي صالح18

1994/06/30اإلرشاد الزراعياالول64,20نادية صالح عبد الحسين علي19

1994/06/30اإلرشاد الزراعياالول63,46يوسف يعقوب متي يعقوب20

1994/06/30اإلرشاد الزراعياالول63,16فاطمه عثمان طالب مخيلف21

1994/06/30اإلرشاد الزراعياالول62,98عالء نعمة كاظم22

1994/06/30اإلرشاد الزراعياالول62,47زيان بهروز رستم جاسم23

1994/06/30اإلرشاد الزراعياالول62,38عذراء نغيمش مطشر24

1994/06/30اإلرشاد الزراعياالول62,30فارس جواد مكطوف25

1994/06/30اإلرشاد الزراعياالول62,16عادل علي حمدان شنيد26

1994/06/30اإلرشاد الزراعياالول61,39اياد عبد الهاني جبار علي27

1994/06/30اإلرشاد الزراعياالول61,23سهى نوري مهدي اصالنه28

1994/06/30اإلرشاد الزراعياالول60,94محمد عبد العال عبد الحسين29

1994/06/30اإلرشاد الزراعياالول60,83خالد هادي حسين30

1994/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني66,33وليد بولص عبد الكريم31
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1994/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني65,89صالح عليوي ناصر حسين32

1994/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني64,06محمود بني حسين كاظم33

1994/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني63,43نزار احمد عبد هللا34

1994/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني63,32جبار عبد هللا حسين حبيب35

1994/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني63,12علي احمد عبد الرحيم خسو36

1994/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني63,00محمد عطا هللا جاسم محمد37

1994/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني62,95سلمان جاسم حمود علوان38

1994/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني62,09مهى علي فرج عبد39

1994/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني61,47مهدي نجم رخيت ساجت40

1994/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني61,47مزهر حسين مصلح41

1994/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني60,46حسن حميد ناصر علوش42

1994/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني59,65مازن روحي رحيمه43

1994/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني59,14عالء سالم حسون سعيد44

1994/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني57,65حميد صهيب جبر هللا 45

1995/07/06وقاية النباتاالول89,65احمد عبد الرحيم 1

1995/07/06وقاية النباتاالول85,01عبد الوارث عبد القادر 2

1995/07/06وقاية النباتاالول84,08طارق عبد الساده كريم 3

1995/07/06وقاية النباتاالول82,41محمود احمد عبد القادر 4

1995/07/06وقاية النباتاالول80,27محمد غازي عارف 5

1995/07/06وقاية النباتاالول79,44عفيف محمد راجح 6

1995/07/06وقاية النباتاالول78,29بشرى صبير عبد الساده 7

1995/07/06وقاية النباتاالول77,61امل نادر خضير 8

1995/07/06وقاية النباتاالول76,66حيدر حبيب حطيحط9

1995/07/06وقاية النباتاالول76,61اشواق صالح عطروز 10

1995/07/06وقاية النباتاالول76,23صبا باقر عبد خلف 12

1995/07/06وقاية النباتاالول76,02محمد مقيل طاهر صالح11

1995/07/06وقاية النباتاالول75,86اسراء عبد الستار صالح13

1995/07/06وقاية النباتاالول75,71اسامه ناظم كاظم 14

1995/07/06وقاية النباتاالول75,51ناصر صالح احمد 15

1995/07/06وقاية النباتاالول74,07مها معاذ حامد 16

1995/07/06وقاية النباتاالول73,03افياء قاسم محمد 17

1995/07/06وقاية النباتاالول77,06حافظ محمد صالح 18

1995/07/06وقاية النباتاالول72,54اسماعيل احمد اسماعيل 19

1995/07/06وقاية النباتاالول72,08هدى عبد ناصر حسن 20
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1995/07/06وقاية النباتاالول71,46بشير عبد الحمزه محمد 21

1995/07/06وقاية النباتاالول71,38بشير نصيف جاسم 22

1995/07/06وقاية النباتاالول71,24عالء محسن ياسين 23

1995/07/06وقاية النباتاالول71,09رشا كاظم خريسان 24

1995/07/06وقاية النباتاالول70,90افتخار خضير عباس 25

1995/07/06وقاية النباتاالول70,75محمد شوقي حميد 26

1995/07/06وقاية النباتاالول70,18صباح جمال عبد الوهاب 27

1995/07/06وقاية النباتاالول69,14ماجد عباس شنته 28

1995/07/06وقاية النباتاالول68,79سهير سهيل نجم 29

1995/07/06وقاية النباتاالول68,66خنساء حكمت شاكر 30

1995/07/06وقاية النباتاالول68,61فاتن خضير عباس 31

1995/07/06وقاية النباتاالول67,83وسام علي احمد 32

1995/07/06وقاية النباتاالول67,63سهاد حامد صادق 33

1995/07/06وقاية النباتاالول67,24علي جبار حمزه 34

1995/07/06وقاية النباتاالول66,98عمار بديع فرحان 35

1995/07/06وقاية النباتاالول66,92اريج عبد الخالق علوان 36

1995/07/06وقاية النباتاالول66,70ابراهيم منادي علي 37

1995/07/06وقاية النباتاالول66,33معتز عبد الوهاب 38

1995/07/06وقاية النباتاالول66,13هاله عالء الدين حسين 39

1995/07/06وقاية النباتاالول65,92محمد هليجب فرحان 40

1995/07/06وقاية النباتاالول65,87وسام جبار نوري 41

1995/07/06وقاية النباتاالول65,76نبيل عبد المسيح خضر 42

1995/07/06وقاية النباتاالول65,51رائد عبد الرسول محمد 43

1995/07/06وقاية النباتاالول65,42عمر عبد االله حسين 44

1995/07/06وقاية النباتاالول65,40دالل فؤاد مجيد  45

1995/07/06وقاية النباتاالول64,77عمر عادل شكر 46

1995/07/06وقاية النباتاالول64,74تحسين هاشم ظاهر 47

1995/07/06وقاية النباتاالول64,66هدى علي عبد هللا 48

1995/07/06وقاية النباتاالول64,61نغم سالم ياسين 49

1995/07/06وقاية النباتاالول64,49فاطمه ناظم خليل 50

1995/07/06وقاية النباتاالول64,43ايمان حسن عبد الحسين 51

1995/07/06وقاية النباتاالول64,36عماد كاظم جواد 52

1995/07/06وقاية النباتاالول64,17عقيل محمد علو 53

1995/07/06وقاية النباتاالول64,04سعد هاشم عبد السالم 54

1995/07/06وقاية النباتاالول63,95محمد نجم عبد هللا 55

1995/07/06وقاية النباتاالول63,66عدي عدنان حرج 56

1995/07/06وقاية النباتاالول63,64حسام الدين محمد صالح 57

1995/07/06وقاية النباتاالول63,61زينه عبد المجيد محمد سعيد 58
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1995/07/06وقاية النباتاالول63,35دارا نجيب سليمان 59

1995/07/06وقاية النباتاالول63,20احمد فاضل حسام 60

1995/07/06وقاية النباتاالول63,17عباس عبد الحسن حسن 61

1995/07/06وقاية النباتاالول63,14احمد فيصل عبد الغفور62

1995/07/06وقاية النباتاالول62,27أركان جالل محمد 63

1995/07/06وقاية النباتاالول61,91جواد عناد مهدي 64

1995/07/06وقاية النباتاالول61,59منتصر مصطفى حمودي 65

1995/07/06وقاية النباتاالول61,47وفاء سالم علون 66

1995/07/06وقاية النباتاالول61,34زينه غازي محسن 67

1995/07/06وقاية النباتاالول61,33دنيا ثامر عبد الحسن 68

1995/07/06وقاية النباتاالول61,22عامر حسين حيال 69

1995/07/06وقاية النباتاالول61,07قحطان عبد المهدي هاتو 70

1995/07/06وقاية النباتاالول60,71زينب عبد الرضا رحيم 71

1995/07/06وقاية النباتاالول60,68ميساء خالد كاظم 72

1995/07/06وقاية النباتاالول60,23احمد محمد جاسم 73

1995/07/06وقاية النباتاالول59,76كريم علي ساجت74

1995/07/06وقاية النباتاالول59,18علي محمود الياس 75

1995/07/06وقاية النباتاالول59,01حسن علي عبيد 76

1995/07/06وقاية النباتاالول58,06احمد عبد المجيد مصطفى 77

1995/07/06وقاية النباتاالول57,27عدنان مسلم رشيد 78

1995/07/06وقاية النباتاالول57,25محمد حلمي ابراهيم 79

1995/07/06وقاية النباتاالول56,60مكي علي حسين 80

1995/10/01وقاية النباتالثاني65,69ناصر هادي عبود81

1995/10/01وقاية النباتالثاني64,45علي عبد الحسين ماهود82

1995/10/01وقاية النباتالثاني63,25اسامه عالء الدين احمد 83

1995/10/01وقاية النباتالثاني63,07غسان قيس عبد الحميد84

1995/10/01وقاية النباتالثاني61,10رشيد عليوي حميد85

1995/10/01وقاية النباتالثاني60,59ساره ناظم محمد 86

1995/10/01وقاية النباتالثاني59,87بروين حاجي يارقولي باوة87

1995/10/01وقاية النباتالثاني59,77اركان بديع نصيف88

1995/10/01وقاية النباتالثاني59,65ضياء حمدان خنطل 89

1995/10/01وقاية النباتالثاني59,51عبد الرحيم سالم جودة 90

1995/10/01وقاية النباتالثاني58,82ابراهيم مراد رستم91

1995/10/01وقاية النباتالثاني58,62محمد سليمان حسن92

1995/10/01وقاية النباتالثاني58,12علي صكبان شمخي 93

1995/10/01وقاية النباتالثاني57,79جاسم محمد داود 94
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1995/10/01وقاية النباتالثاني57,72مها عالء الدين عباس 95

1995/10/01وقاية النباتالثاني57,07معاذ مصطفى عبد الرزاق 96

1995/10/01وقاية النباتالثاني56,95انور عبد المطلب عبد الكريم 97

1995/10/01وقاية النباتالثاني56,55احمد رحيم ناصر بدر98

1995/07/06الثروة الحيوانيةاألول83,23انس يوسف عبد الرحيم1

1995/07/06الثروة الحيوانيةاألول79,01عقيل سعود رفاعي2

1995/07/06الثروة الحيوانيةاألول78,11حيدر نعمه حسن3

1995/07/06الثروة الحيوانيةاألول76,46رائد جاسم محمد4

1995/07/06الثروة الحيوانيةاألول76,20قاسم حميد ظاهر5

1995/07/06الثروة الحيوانيةاألول75,83موسى نجم كاظم6

1995/07/06الثروة الحيوانيةاألول73,37سلمان عيسى هاشم7

1995/07/06الثروة الحيوانيةاألول73,00علي رضا مصطفى8

1995/07/06الثروة الحيوانيةاألول72,48عائد حسين عبد العباس9

1995/07/06الثروة الحيوانيةاألول72,42سربت غازي محمد10

1995/07/06الثروة الحيوانيةاألول72,41امجد مطشر شناوة11

1995/07/06الثروة الحيوانيةاألول72,23جعفر صادق خلف12

1995/07/06الثروة الحيوانيةاألول72,13سامي حامد فرحان13

1995/07/06الثروة الحيوانيةاألول71,20عدنان موسى صافي14

1995/07/06الثروة الحيوانيةاألول70,84عمار حسين جواد15

1995/07/06الثروة الحيوانيةاألول70,25ليث فاضل جاسم16

1995/07/06الثروة الحيوانيةاألول70,50نبيل عبد العزيز ناجي17

1995/07/06الثروة الحيوانيةاألول70,10اسامة صبحي يوسف18

1995/07/06الثروة الحيوانيةاألول69,79رائد كوكب عبد الحسين19

1995/07/06الثروة الحيوانيةاألول69,56احمد عبد سلمان20

1995/07/06الثروة الحيوانيةاألول69,38مصطفى كامل محمود21

1995/07/06الثروة الحيوانيةاألول69,28عدنان حسين محمد22

1995/07/06الثروة الحيوانيةاألول68,54نهاد مصطفى عبد الكريم23

1995/07/06الثروة الحيوانيةاألول68,36احمد قاسم مهدي24

1995/07/06الثروة الحيوانيةاألول68,13عصام وادي مضخور25

1995/07/06الثروة الحيوانيةاألول67,88غني لطيف علي26

1995/07/06الثروة الحيوانيةاألول67,63حسين عبد المهدي نعمة27

1995/07/06الثروة الحيوانيةاألول67,59طه لعيبي جاسم28

1995/07/06الثروة الحيوانيةاألول67,55نقيب احمد حسن29

1995/07/06الثروة الحيوانيةاألول67,14سراب سعيد شنشول30

1995/07/06الثروة الحيوانيةاألول67,11اكرم عمران حسن31
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1995/07/06الثروة الحيوانيةاألول67,11حميد علي وضح32

1995/07/06الثروة الحيوانيةاألول66,53حيدر فاروق رفعت33

1995/07/06الثروة الحيوانيةاألول66,37محمد كاظم حسين34

1995/07/06الثروة الحيوانيةاألول65,66حسنين محسن عبد35

1995/07/06الثروة الحيوانيةاألول65,63ميثم عبد الكاظم دراغ36

1995/07/06الثروة الحيوانيةاألول65,43حاتم كريم عبيد37

1995/07/06الثروة الحيوانيةاألول65,50عالء ناصر حسن38

1995/07/06الثروة الحيوانيةاألول64,96مشتاق شاكر حمود39

1995/07/06الثروة الحيوانيةاألول64,60ضرغام حسين محسن40

1995/07/06الثروة الحيوانيةاألول64,44خالدة صالح هادي41

1995/07/06الثروة الحيوانيةاألول64,35رائد رشيد عبد المجيد42

1995/07/06الثروة الحيوانيةاألول64,16احمد عبد الحميد احمد43

1995/07/06الثروة الحيوانيةاألول63,95عالء كامل عودة44

1995/07/06الثروة الحيوانيةاألول63,91وفاء مهدي عمران45

1995/07/06الثروة الحيوانيةاألول63,84علي صاحب علي46

1995/07/06الثروة الحيوانيةاألول63,78محمد جاسم ناصر47

1995/07/06الثروة الحيوانيةاألول63,31مهند سمير ضياء الدين48

1995/07/06الثروة الحيوانيةاألول63,29خالد حوشي خلف49

1995/07/06الثروة الحيوانيةاألول63,15غالب ارحيم علي50

1995/07/06الثروة الحيوانيةاألول63,13الزبير مكي صغير51

1995/07/06الثروة الحيوانيةاألول62,88محمود عبد الرحمن ناصر52

1995/07/06الثروة الحيوانيةاألول62,75اسعد نعيم جاسم53

1995/07/06الثروة الحيوانيةاألول62,74مؤيد عبد الزهرة علي54

1995/07/06الثروة الحيوانيةاألول62,65هيمن عبد العباس رسن55

1995/07/06الثروة الحيوانيةاألول62,49مهدي محمد جواد56

1995/07/06الثروة الحيوانيةاألول62,47منعم حميد بنيان57

1995/07/06الثروة الحيوانيةاألول62,34عبد الرزاق ستار محمد58

1995/07/06الثروة الحيوانيةاألول62,34نبيل عثمان عبد هللا59

1995/07/06الثروة الحيوانيةاألول62,05صفاء حسن علي60

1995/07/06الثروة الحيوانيةاألول62,30احمد سالم محي61

1995/07/06الثروة الحيوانيةاألول61,78هدير رياض عبد الجبار62

1995/07/06الثروة الحيوانيةاألول61,49نور ول علي محمد63

1995/07/06الثروة الحيوانيةاألول61,48محمد قاسم مطلك64

1995/07/06الثروة الحيوانيةاألول61,42رزاق عراك عباس 65

1995/07/06الثروة الحيوانيةاألول61,10محمد جبس طه66

1995/07/06الثروة الحيوانيةاألول60,91حيدر حسن خليل67

1995/07/06الثروة الحيوانيةاألول60,83حسن خالد عبد االمير68

1995/07/06الثروة الحيوانيةاألول60,72حيدر محمد علي69
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1995/07/06الثروة الحيوانيةاألول60,20فارس صادق حيدر70

1995/07/06الثروة الحيوانيةاألول59,62حيدر عامر ضايع71

1995/07/06الثروة الحيوانيةاألول59,31ابراهيم احمد نجم72

1995/07/06الثروة الحيوانيةاألول58,49البرني بن الطيب73

1995/07/06الثروة الحيوانيةاألول57,62مازن علي عبد المجيد74

1995/07/06الثروة الحيوانيةاألول57,42رافد صالح هادي75

1995/10/01الثروة الحيوانيةالثاني66,85وسام حسين علي76

1995/10/01الثروة الحيوانيةالثاني65,10احمد صالح عبد الهادي77

1995/10/01الثروة الحيوانيةالثاني65,00عمار طارق مهدي78

1995/10/01الثروة الحيوانيةالثاني64,86مهدي حسين فدعم79

1995/10/01الثروة الحيوانيةالثاني64,05عمار احمد محمد80

1995/10/01الثروة الحيوانيةالثاني63,58ستار رحيم سفاح81

1995/10/01الثروة الحيوانيةالثاني62,94علي هاشم محمد82

1995/10/01الثروة الحيوانيةالثاني62,75علي هوة حسن83

1995/10/01الثروة الحيوانيةالثاني62,34سعدون عبد االمير كاظم84

1995/10/01الثروة الحيوانيةالثاني62,23علي احمد ياسين85

1995/10/01الثروة الحيوانيةالثاني62,19فاقد عبد االمير فهد86

1995/10/01الثروة الحيوانيةالثاني62,70انعام هالل محمد87

1995/10/01الثروة الحيوانيةالثاني61,94نادية وهبي شاكر88

1995/10/01الثروة الحيوانيةالثاني61,45احمد حسين خطار سعدون89

1995/10/01الثروة الحيوانيةالثاني61,28عامر صالح مهدي90

1995/10/01الثروة الحيوانيةالثاني60,84عمر حسن محمد سليم91

1995/10/01الثروة الحيوانيةالثاني60,18زياد عون مهدي92

1995/10/01الثروة الحيوانيةالثاني60,03وفاء يدام لطيف93

1995/10/01الثروة الحيوانيةالثاني59,02حيدر راجي علوان94

1995/10/01الثروة الحيوانيةالثاني58,75ابراهيم طعمة محمد95

1995/10/01الثروة الحيوانيةالثاني58,47محمد عبد هللا محمد96

1995/10/01الثروة الحيوانيةالثاني57,81احسان هادي محمود97

1995/10/01الثروة الحيوانيةالثاني57,63مهدي صالح محمد98

1995/10/01الثروة الحيوانيةالثاني57,48معاد سالم توفيق99

1995/10/01الثروة الحيوانيةالثاني57,19مناف مصطفى صبري100

1995/10/01الثروة الحيوانيةالثاني56,40صباح خضير عباس101

1995/10/01الثروة الحيوانيةالثاني56,08فراس محل حمود102

1995/10/01الثروة الحيوانيةالثاني55,40احمد فالح عبد الرزاق103

1995/10/01الثروة الحيوانيةالثاني54,92حسام شاكر محمود104
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1995/07/06البستنةاالول80.26عبد هللا حافظ 1

1995/07/06البستنةاالول78.09مناهل جمعة محمد2

1995/07/06البستنةاالول77.43عثمان عبد القادر محمد3

1995/07/06البستنةاالول76.8محمد محمد سعد4

1995/07/06البستنةاالول76.71اسيل فاضل كريم 5

1995/07/06البستنةاالول76.6ندى حارث طاهر 6

1995/07/06البستنةاالول76.5عمر بشير محمد 7

1995/07/06البستنةاالول75.7وسن صالح مهدي 8

1995/07/06البستنةاالول74.86حيدر عبد القادر طاهر9

1995/07/06البستنةاالول74فاتن حسيب هللا مهدي 10

1995/07/06البستنةاالول73.7اسراء كريم لطيف 11

1995/07/06البستنةاالول73.43قصي خضر حميد حسن 12

1995/07/06البستنةاالول73.36فريال طه سلمان 13

1995/07/06البستنةاالول72.79زينة محمد عبد القادر 14

1995/07/06البستنةاالول72.29ماهر محمد شحاذة 15

1995/07/06البستنةاالول72.17محمد ابراهيم عباس 16

1995/07/06البستنةاالول72.01نغم مجيد حامد 17

1995/07/06البستنةاالول71.9ضياء عبد علي 18

1995/07/06البستنةاالول71.71عامر صبيح عبد الرضا 19

1995/07/06البستنةاالول71.62مها فالح جان 20

1995/07/06البستنةاالول71.52اركان سالم حنو بطرس21

1995/07/06البستنةاالول71.36سها ضياء عبد علي 22

1995/07/06البستنةاالول71.14عدنان عبد موسى 23

1995/07/06البستنةاالول71.06عدى زين الدين 24

1995/07/06البستنةاالول70.78ساهر رياض خليل 25

1995/07/06البستنةاالول70.68ارمان شاكر رضا 26

1995/07/06البستنةاالول70.1قيس رحمن فرحان 27

1995/07/06البستنةاالول69.7طاهر جاسم محمد 28

1995/07/06البستنةاالول69.63سهيل نجم الدين 29

1995/07/06البستنةاالول69.47يعقوب كاظم حسون 30

1995/07/06البستنةاالول69.24شهالء مدحت  جمعة 31

1995/07/06البستنةاالول69.06منتصر منصور حمزة 32

1995/07/06البستنةاالول69.06عادل علي جوير33

1995/07/06البستنةاالول69.05ليلى هادي فليح 34

1995/07/06البستنةاالول68.74علي كاطع فرج 35

1995/07/06البستنةاالول68.6عقيل محمد عبد االمير36
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1995/07/06البستنةاالول68.45تغريد نصيف جاسم37

1995/07/06البستنةاالول68.05سيناء عبد المجيد علي38

1995/07/06البستنةاالول67.89عدنان غازي سلمان 39

1995/07/06البستنةاالول67.64عبير عبد االله حميد40

1995/07/06البستنةاالول67.49اماني ممدوح عبد الكريم 41

1995/07/06البستنةاالول67.29عالء عبد الكاظم مجيد 42

1995/07/06البستنةاالول67.09مجيد رشيد نجم عبد 43

1995/07/06البستنةاالول66.85هيثم موحي حسن 44

1995/07/06البستنةاالول66.83حمزة علي مهدي 45

1995/07/06البستنةاالول66.69حازم مكي حريش 46

1995/07/06البستنةاالول66.64نيران عبد هللا عبد الرزاق 47

1995/07/06البستنةاالول66.3وفاء طارق سلمان 48

1995/07/06البستنةاالول66.15زينب مهدي عبد الحسين 49

1995/07/06البستنةاالول66.11علي اسماعيل ياسين 50

1995/07/06البستنةاالول65.78ميرفت مجيد محمدعلي 51

1995/07/06البستنةاالول65.75بيداء اسكندر شفيح52

1995/07/06البستنةاالول65.66نصيف حميد جاسم 53

1995/07/06البستنةاالول65.36محمد هادي عبيد54

1995/07/06البستنةاالول64.7بيار انطوان سليم 55

1995/07/06البستنةاالول65انور عامر حسن 56

1995/07/06البستنةاالول64.86ظافر حمزة جاسم 57

1995/07/06البستنةاالول64.82عادل غافل حمادي 58

1995/07/06البستنةاالول64.32وليد يوسف الياس59

1995/07/06البستنةاالول64.12هويدا اسعد نوح 60

1995/07/06البستنةاالول64.04سحر محمد حسين 61

1995/07/06البستنةاالول63.38مقداد موفق عباس 62

1995/07/06البستنةاالول63.35منتظر عبد نور جاسم 63

1995/07/06البستنةاالول63.16سحر نعيم عبد الوهاب64

1995/07/06البستنةاالول62.26عدي حاتم محمد 65

1995/07/06البستنةاالول62.11عمار مفيد علي 66

1995/07/06البستنةاالول61.71نجم عبد الحسين جواد 67

1995/07/06البستنةاالول61.69وضاح خالص عبد اللطيف 68

1995/07/06البستنةاالول60.84دريد عبد القادر داود 69

1995/07/06البستنةاالول60.77نجم عبيد مريهج70

1995/07/06البستنةاالول60.68طالب داود ناصر حسين 71

1995/07/06البستنةاالول60.61تيمور كامل امين 72

1995/07/06البستنةاالول60.54ليث قاسم حميد 73

1995/07/06البستنةاالول60.15انتصار هندي سرحان 74
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1995/07/06البستنةاالول59.98صباح جاسم حسين 75

1995/07/06البستنةاالول59.15رامي عوده عبد القادر 76

1995/10/01البستنةالثاني71.29راجحة عبد الجبار محمد 77

1995/10/01البستنةالثاني68عاد هادي مبارك 78

1995/10/01البستنةالثاني67.91عمار هشام جالل 79

1995/10/01البستنةالثاني67.68دنيا علي خضير عبود 80

1995/10/01البستنةالثاني66.7سالم حسن ضاحي 81

1995/10/01البستنةالثاني66.67امل سعيد محمد حلو 82

1995/10/01البستنةالثاني65.84طالب احمد كاظم 83

1995/10/01البستنةالثاني65.37احسان عبد الكريم محمد 84

1995/10/01البستنةالثاني65.05فاطمة ثاير غريب 85

1995/10/01البستنةالثاني64.73جابر جاسم ابو طليشة86

1995/10/01البستنةالثاني64.46الهام عمار جاسم 87

1995/10/01البستنةالثاني64.23حيدر رزاق عبد علي 88

1995/10/01البستنةالثاني64.12غانم جابر غافل 89

1995/10/01البستنةالثاني63.68خضير عبد ذنون 90

1995/10/01البستنةالثاني63.03ساجدة خليل ابراهيم 91

1995/10/01البستنةالثاني62.91غزوان عبد اللطيف حسين 92

1995/10/01البستنةالثاني62.83رشيد عبد جواد كاظم93

1995/10/01البستنةالثاني63.45ظاهر حبيب هادي 94

1995/10/01البستنةالثاني62.4محمد عايد خلف 95

1995/10/01البستنةالثاني61.63فيصل غازي عباس 96

1995/10/01البستنةالثاني61.44وسام ايشو ججو97

1995/10/01البستنةالثاني61.28زياد ضاري درويش 98

1995/10/01البستنةالثاني61.14نصير جمال عبد هللا99

1995/10/01البستنةالثاني61.11حامد يار مراد علي 100

1995/10/01البستنةالثاني61.08احمد حسين شوق علي 101

1995/10/01البستنةالثاني60.93اياد كاطع كوشان 102

1995/10/01البستنةالثاني60.68طالب داؤد ناصر 103

1995/10/01البستنةالثاني60.43قيس خضير لفته 104

1995/10/01البستنةالثاني60.40خالد محي الدين نوري 105

1995/10/01البستنةالثاني60.34رعد شمخي جبر106

1995/10/01البستنةالثاني60.33حسين عبد حراب حسين 107

1995/10/01البستنةالثاني60.21عدنان صالح محمد 108

1995/10/01البستنةالثاني59.95محمد عبد المهدي محمود 109

1995/10/01البستنةالثاني59.69محمد عواد محسن 110
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1995/10/01البستنةالثاني59.54سندس احمد جارهللا 111

1995/10/01البستنةالثاني59.54بسيم ناصر شهاب 112

1995/10/01البستنةالثاني59.22تحرير حسن عويد 113

1995/10/01البستنةالثاني59.21امجد ابراهيم عبد هللا 114

1995/10/01البستنةالثاني59مهند صالح فرحان 115

1995/10/01البستنةالثاني58.96بسام فاضل علي 116

1995/10/01البستنةالثاني58.72استبراق فاضل احمد 117

1995/10/01البستنةالثاني58.45شروق نايف جواد 118

1995/10/01البستنةالثاني58.33افراح حنتوش حمادي 119

1995/10/01البستنةالثاني57.02رائد عبد محمد 120

1995/10/01البستنةالثاني56.8وسام عزيز حميد 121

1995/10/01البستنةالثاني56.76محمد عبد القادر مجيد 122

1995/10/01البستنةالثاني56.47سليم عباس معلة 123

1995/07/06المكننة الزراعيةاألول80,85ثائر تركي عبد الكريم1

1995/07/06المكننة الزراعيةاألول79,67احمد معروف محمد                 2

1995/07/06المكننة الزراعيةاألول79,24علي مازن عبد المنعم3

1995/07/06المكننة الزراعيةاألول78,57حسين رزاق نايف4

1995/07/06المكننة الزراعيةاألول78.29طاهر حسين علوان5

1995/07/06المكننة الزراعيةاألول74,39عالء حسين مصطفى6

1995/07/06المكننة الزراعيةاألول73,66تحسين علي يوسف7

1995/07/06المكننة الزراعيةاألول71,84صفاء عبد العباس8

1995/07/06المكننة الزراعيةاألول71,67خليل ابراهيم عبيد9

1995/07/06المكننة الزراعيةاألول71,65فراس سجاد علي10

1995/07/06المكننة الزراعيةاألول71,00هادي عبد االمير جالب11

1995/07/06المكننة الزراعيةاألول70,49فراس سالم خلف12

1995/07/06المكننة الزراعيةاألول70,06محمد عبد االمير خضير13

1995/07/06المكننة الزراعيةاألول69,49خالد منذر حسين14

1995/07/06المكننة الزراعيةاألول69,42ستار خزعل حمزة15

1995/07/06المكننة الزراعيةاألول69,36حازم محمود شهاب16

1995/07/06المكننة الزراعيةاألول69,33عادل حسن عبد الحسين17

1995/07/06المكننة الزراعيةاألول68,62شاهين فان رابي عازر18

1995/07/06المكننة الزراعيةاألول68,38عقيل عبد الحسين جاسم19

1995/07/06المكننة الزراعيةاألول68,31حيدر ناجي احمد20

1995/07/06المكننة الزراعيةاألول68,16نجم عبد جاسم21

1995/07/06المكننة الزراعيةاألول68,08غسان عباس نصيف22
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1995/07/06المكننة الزراعيةاألول68,04سالم حسن رستم23

1995/07/06المكننة الزراعيةاألول67,57جعفر جميل فالح24

1995/07/06المكننة الزراعيةاألول67,47نورس ميثم حسون25

1995/07/06المكننة الزراعيةاألول67,06حسين جاسم مرعب26

1995/07/06المكننة الزراعيةاألول66,15محمد لفتة عبيد27

1995/07/06المكننة الزراعيةاألول66.14احمد محسن جبر28

1995/07/06المكننة الزراعيةاألول65,93غزوان حسام توفيق29

1995/07/06المكننة الزراعيةاألول65,27يحيى رشك حسن30

1995/07/06المكننة الزراعيةاألول64,39جمعة باني ننوش31

1995/07/06المكننة الزراعيةاألول63,84رافت ابراهيم شالل32

1995/07/06المكننة الزراعيةاألول63,21جاسم محمد عاصي33

1995/07/06المكننة الزراعيةاألول63,17عبد االله علي سعود34

1995/07/06المكننة الزراعيةاألول62,64علي عمر ابراهيم35

1995/07/06المكننة الزراعيةاألول62,21طارق رشيد عيدان36

1995/07/06المكننة الزراعيةاألول62,18علي هاشم توفيق37

1995/07/06المكننة الزراعيةاألول62,1عقيل محمد مزعل38

1995/07/06المكننة الزراعيةاألول61,35يوسف ابراهيم يوسف39

1995/07/06المكننة الزراعيةاألول61,31فيصل محمد علي40

1995/07/06المكننة الزراعيةاألول60,67علي عدنان ترتيب41

1995/07/06المكننة الزراعيةاألول60,37تمام عبد الجواد النجار42

1995/07/06المكننة الزراعيةاألول60,32نور الدين جالل حسن43

1995/07/06المكننة الزراعيةاألول58,95لجين حميد علوان44

1995/07/06المكننة الزراعيةاألول58,75عالء الدين مزهر45

1995/10/01المكننة الزراعيةالثاني71,76باسل جعفر كاظم46

1995/10/01المكننة الزراعيةالثاني61.57وائل مسلم جليل                          47

1995/07/06الصناعات الغذائيةاالول80,26 غيداء غالب احمد     1

1995/07/06الصناعات الغذائيةاالول79,53 فنار راضي جعفر     2

1995/07/06الصناعات الغذائيةاالول79,13 منصورعبد هللا ذياب  3

1995/07/06الصناعات الغذائيةاالول78,92 محمد طارق عيدان     4

1995/07/06الصناعات الغذائيةاالول78,66عمر سامي عبد الجبار5

1995/07/06الصناعات الغذائيةاالول78,65 حاتم شفيق سلمان     6

1995/07/06الصناعات الغذائيةاالول78,23اناس حميد مناجد 7

1995/07/06الصناعات الغذائيةاالول78,07 ايناس مجيد كريم     8
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1995/07/06الصناعات الغذائيةاالول77,79 امال حسين سلمان     9

1995/07/06الصناعات الغذائيةاالول77,59 انوار جليل شهاب    10

1995/07/06الصناعات الغذائيةاالول77,3فايز مثقال فايز11

1995/07/06الصناعات الغذائيةاالول76,98الهام اسماعيل طامي12

1995/07/06الصناعات الغذائيةاالول75,84 فائزه مهدي صالح مهدي13

1995/07/06الصناعات الغذائيةاالول74,45 رعد تركي عبد     14

1995/07/06الصناعات الغذائيةاالول74,50 اكرم عبد هللا علي     15

1995/07/06الصناعات الغذائيةاالول73,47 شذى رمضان زيدان     16

1995/07/06الصناعات الغذائيةاالول73,85 مظهر يحيى يحيى17

1995/07/06الصناعات الغذائيةاالول72,86 رابعة هشام حسن     18

1995/07/06الصناعات الغذائيةاالول72,62 عمر غالب فالح   19

1995/07/06الصناعات الغذائيةاالول72,52 زينب جميل مهدي     20

1995/07/06الصناعات الغذائيةاالول72,37 فاطمة شهاب وميض     21

1995/07/06الصناعات الغذائيةاالول72,34 حيدر فخري ابراهيم     22

1995/07/06الصناعات الغذائيةاالول72,32 منال محمد غازي           23

1995/07/06الصناعات الغذائيةاالول72,22 باسم محمد كريم     24

1995/07/06الصناعات الغذائيةاالول71,62 سالي طارق حسن     25

1995/07/06الصناعات الغذائيةاالول71,56 علي صبري مكطوف     26

1995/07/06الصناعات الغذائيةاالول71,18 ابراهيم حسين سليم      27

1995/07/06الصناعات الغذائيةاالول71,11 عادل مجيد فرج     28

1995/07/06الصناعات الغذائيةاالول70,94 احمد سليم احمد  29

1995/07/06الصناعات الغذائيةاالول70,85  سماء عبد الجليل عبد الهادي     30

1995/07/06الصناعات الغذائيةاالول70,77 بهاء لويس اسكندر     31

1995/07/06الصناعات الغذائيةاالول70,14 افان فاروق قادر رشيد   32

1995/07/06الصناعات الغذائيةاالول70,05ماهر عبد الطيف عبد الكريم33

1995/07/06الصناعات الغذائيةاالول69,67وليد خالد عبد الوهاب34

1995/07/06الصناعات الغذائيةاالول69,53وليد خالد كافي35

1995/07/06الصناعات الغذائيةاالول69,46عزيز هاشم محمد36

1995/07/06الصناعات الغذائيةاالول69,16عماد شاكر عبد عيل37

1995/07/06الصناعات الغذائيةاالول69,05مها صباح حاضر38

1995/07/06الصناعات الغذائيةاالول68,95عماد محمد حسن39

1995/07/06الصناعات الغذائيةاالول67,79احمد عبد السالم يونس40

1995/07/06الصناعات الغذائيةاالول67,71بيداء صالح رياح41

1995/07/06الصناعات الغذائيةاالول67,68زينب محمد كاظم42

1995/07/06الصناعات الغذائيةاالول66,98 عالء شرقي كاظم  43

1995/07/06الصناعات الغذائيةاالول66,94 سوسن عبد الرحيم احمد 44

1995/07/06الصناعات الغذائيةاالول66,53 عدنان نصيف حمادى 45

1995/07/06الصناعات الغذائيةاالول66,08 انعام حليم مطلك السباهي 46
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1995/07/06الصناعات الغذائيةاالول65,62 ضياء عبد هللا موسى 47

1995/07/06الصناعات الغذائيةاالول65,5 محمد جاسم فالح 48

1995/07/06الصناعات الغذائيةاالول65,48 اديب سليمان موسى 49

1995/07/06الصناعات الغذائيةاالول65,11 ظافر عبد الرضا عبد الرسول 50

1995/07/06الصناعات الغذائيةاالول64,68 ابراهيم فوزي كسار 51

1995/07/06الصناعات الغذائيةاالول64,07 اسماء يحيى محمود 52

1995/07/06الصناعات الغذائيةاالول64,01 مهند علي هادي 53

1995/07/06الصناعات الغذائيةاالول63,69 اريج محمد علي عبد االمير 54

1995/07/06الصناعات الغذائيةاالول62,96 حيدر جبار حمدان 55

1995/07/06الصناعات الغذائيةاالول62,73 عمر ياس توفيق 56

1995/07/06الصناعات الغذائيةاالول62,13 حسين شريف عبد الحسين 57

1995/07/06الصناعات الغذائيةاالول62,09 عمار صباح عزيز 58

1995/07/06الصناعات الغذائيةاالول62,07 محمود عبد هللا جاسم 59

1995/07/06الصناعات الغذائيةاالول62,03 عبد االمير محيبس سلطان 60

1995/07/06الصناعات الغذائيةاالول61,72 دريد شهاب احمد 61

1995/07/06الصناعات الغذائيةاالول61,34 غازي فاضل عبد هللا 62

1995/07/06الصناعات الغذائيةاالول61,3 اسراء عبد الرزاق عبد الوهاب 63

1995/07/06الصناعات الغذائيةاالول58,39 نجد جاسم مهدي نومي 64

1995/07/06الصناعات الغذائيةاالول56,39 صباح عبد لفتة 65

1995/10/01الصناعات الغذائيةالثاني65,64 ياسر صالح الدين     66

1995/10/01الصناعات الغذائيةالثاني63,11 احمد معتصم محمد    67

1995/10/01الصناعات الغذائيةالثاني63,00 علي معين نجم عبود     68

1995/10/01الصناعات الغذائيةالثاني62,61 لمى عبد الستار عبد الغني     69

1995/10/01الصناعات الغذائيةالثاني62,00 ماجد مركز حمد            70

1995/10/01الصناعات الغذائيةالثاني61,71 قيس زهير عبد الجبار    71

1995/10/01الصناعات الغذائيةالثاني61,31 طارق سعيد فائز     72

1995/10/01الصناعات الغذائيةالثاني60,54 عمر محمود داؤد     73

1995/10/01الصناعات الغذائيةالثاني59,97 عالء عبد الحسين موسى     74

1995/10/01الصناعات الغذائيةالثاني59,78 موفق فؤاد عبد المجيد     75

1995/10/01الصناعات الغذائيةالثاني59,74 هالة مزاحم عبد الرزاق     76

1995/10/01الصناعات الغذائيةالثاني58,86 ميادة جاسم محمد     77

1995/10/01الصناعات الغذائيةالثاني58,53 لمياء حسين علوان78

1995/10/01الصناعات الغذائيةالثاني58,50 طالب تاجر عزيز     79

1995/10/01الصناعات الغذائيةالثاني58,50 احمد ولد  البح80

1995/10/01الصناعات الغذائيةالثاني58,44 محمد رؤوف عبد الرحمن  81

1995/10/01الصناعات الغذائيةالثاني57,86 حامد حمود جاسم     82
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1995/10/01الصناعات الغذائيةالثاني57,52 رائد علي فاضل     83

1995/10/01الصناعات الغذائيةالثاني56,38 علياء جواد مصلح84

1995/10/01الصناعات الغذائيةالثاني53,03 محمد هادي حسن     85

1995/07/06المحاصيل الحقليةاالول84,03كفاح عبد المجيد محمد علي 1

1995/07/06المحاصيل الحقليةاالول83,34خليل هالل فرحان2

1995/07/06المحاصيل الحقليةاالول82,75داود سلمان مدب 3

1995/07/06المحاصيل الحقليةاالول81,36علي عبد الرضا عبيد 4

1995/07/06المحاصيل الحقليةاالول80,39وسن باقر مهدي 5

1995/07/06المحاصيل الحقليةاالول79,63كريم ناعور راضي 6

1995/07/06المحاصيل الحقليةاالول79,37امل وحيد مرهون 7

1995/07/06المحاصيل الحقليةاالول79,21زلفى علي حسون  هندي8

1995/07/06المحاصيل الحقليةاالول78,52اسعد صاحب حمد 9

1995/07/06المحاصيل الحقليةاالول78,22حاتم كريم محمد 10

1995/07/06المحاصيل الحقليةاالول77,84اياد محمد عجيم 11

1995/07/06المحاصيل الحقليةاالول76,29عماد شمعون ايشو 12

1995/07/06المحاصيل الحقليةاالول75,77محمد حسن علي صاحب 13

1995/07/06المحاصيل الحقليةاالول74,30مثال ستار محمد 14

1995/07/06المحاصيل الحقليةاالول74,06ثامر محمد عبد هللا 15

1995/07/06المحاصيل الحقليةاالول73,29فاتن هادي عبد الرضا 16

1995/07/06المحاصيل الحقليةاالول73,14صالح عطيه مشحوت17

1995/07/06المحاصيل الحقليةاالول72,31سمير جرجيس هرمز 18

1995/07/06المحاصيل الحقليةاالول72,27حمد سالم محمد 19

1995/07/06المحاصيل الحقليةاالول71,73اشواق صبيح جواد 20

1995/07/06المحاصيل الحقليةاالول71,71بشرى عبد جبر 21

1995/07/06المحاصيل الحقليةاالول71,22ظافر هادي حسين 22

1995/07/06المحاصيل الحقليةاالول70,63مثنى ارحيم حسنين 23

1995/07/06المحاصيل الحقليةاالول70,40علي عبد الرحمن عبد الحق 24

1995/07/06المحاصيل الحقليةاالول69,89اراز جاسم محمد 25

1995/07/06المحاصيل الحقليةاالول69,73عدنان هاشم حمودي 26

1995/07/06المحاصيل الحقليةاالول69,70سالم محمد حسين 27

1995/07/06المحاصيل الحقليةاالول69,64شذى كريم عبود 28

1995/07/06المحاصيل الحقليةاالول68,99حسن صيهود سلمان 29

1995/07/06المحاصيل الحقليةاالول68,85اياد احمد عبد 30

1995/07/06المحاصيل الحقليةاالول68,70فارس عبد هللا فياض31

1995/07/06المحاصيل الحقليةاالول68,43بيار محمد مهدي 32

1995/07/06المحاصيل الحقليةاالول68,32حذيفة عبد اللطيف 33
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1995/07/06المحاصيل الحقليةاالول68,00صباح نوري حمادي 34

1995/07/06المحاصيل الحقليةاالول67,91مؤيد ياسين ربيع 35

1995/07/06المحاصيل الحقليةاالول67,61وليد خالد كاظم 36

1995/07/06المحاصيل الحقليةاالول67,60صفاء محمود عبد 37

1995/07/06المحاصيل الحقليةاالول67,38عبد الكريم جدوع عبد الكريم38

1995/07/06المحاصيل الحقليةاالول67,31محمد عبد كريدي 39

1995/07/06المحاصيل الحقليةاالول67,23عامر حسن لعيبي 40

1995/07/06المحاصيل الحقليةاالول66,81عمر حسن حمدي 41

1995/07/06المحاصيل الحقليةاالول66,26ريزان عبد الرسول مهدي 42

1995/07/06المحاصيل الحقليةاالول65,93نجالء محمود عبد علي 43

1995/07/06المحاصيل الحقليةاالول65,86جوليت ايشو اشو44

1995/07/06المحاصيل الحقليةاالول65,71مجدي سامي فخرالدين 45

1995/07/06المحاصيل الحقليةاالول65,67هناء نوري حنون 46

1995/07/06المحاصيل الحقليةاالول65,39احمد مزهر عبد الستار 47

1995/07/06المحاصيل الحقليةاالول65,30بالل عبد الرحمن علي 48

1995/07/06المحاصيل الحقليةاالول65,14نبيل حسام اسماعيل 49

1995/07/06المحاصيل الحقليةاالول64,76طارق علي حسين 50

1995/07/06المحاصيل الحقليةاالول64,65سناء سعيد احمد 51

1995/07/06المحاصيل الحقليةاالول64,61مهند حسن نعمه52

1995/07/06المحاصيل الحقليةاالول64,59عمار شمخي جعفر 53

1995/07/06المحاصيل الحقليةاالول64,57رافد هالل ناجي 54

1995/07/06المحاصيل الحقليةاالول64,38اريان رشيد كريم 55

1995/07/06المحاصيل الحقليةاالول64,33جواد عبد الحسين علوان 56

1995/07/06المحاصيل الحقليةاالول64,19اماني عبد الرحيم عبد57

1995/07/06المحاصيل الحقليةاالول63,61عماد اسماعيل حسين 58

1995/07/06المحاصيل الحقليةاالول63,42شرف احمد عزالدين 59

1995/07/06المحاصيل الحقليةاالول63,36كريم ترف حسن 60

1995/07/06المحاصيل الحقليةاالول63,21مبدر حمود حمزة 61

1995/07/06المحاصيل الحقليةاالول63,00قيس حسام محمد 62

1995/07/06المحاصيل الحقليةاالول62,84اياد شاني صافي 63

1995/07/06المحاصيل الحقليةاالول62.68احمد حميد جعفر 64

1995/07/06المحاصيل الحقليةاالول62,20خالدة روفائيل الياس 65

1995/07/06المحاصيل الحقليةاالول61,42اسعد مرعي سليم 66

1995/07/06المحاصيل الحقليةاالول61,39شهالء جاسم مهاوي67

1995/07/06المحاصيل الحقليةاالول61,19عماد حميد سعدون 68

1995/07/06المحاصيل الحقليةاالول61,01محمد طاهر رؤوف 69

1995/07/06المحاصيل الحقليةاالول60,78احمد حمزة نايف 70

1995/07/06المحاصيل الحقليةاالول60,71سرمد غازي قرياقوس 71
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1995/07/06المحاصيل الحقليةاالول60,65احمد جمال محمود 72

1995/07/06المحاصيل الحقليةاالول60,51محمد عودة ماهود 73

1995/07/06المحاصيل الحقليةاالول60,16مها صباح عبد الكريم 74

1995/07/06المحاصيل الحقليةاالول60,15عمار سلمان حمد 75

1995/07/06المحاصيل الحقليةاالول59,98سوسن حازم كوركيس 76

1995/07/06المحاصيل الحقليةاالول59,90خالد حسن عصفور 77

1995/07/06المحاصيل الحقليةاالول59,58عقيل ابراهيم مجيد 78

1995/07/06المحاصيل الحقليةاالول59,51علي نجم عبد مطر 79

1995/07/06المحاصيل الحقليةاالول58,37حسين كاظم عبد 80

1995/07/06المحاصيل الحقليةاالول56,12احمد نجم عبود 81

1995/10/01المحاصيل الحقليةالثاني66,85نعيم ردام حواش 1

1995/10/01المحاصيل الحقليةالثاني63,15عماد مهاوش فليح 2

1995/10/01المحاصيل الحقليةالثاني62,17قاسم حمد حسن 3

1995/10/01المحاصيل الحقليةالثاني60,53عالء الدين محمد شاكر 4

1995/10/01المحاصيل الحقليةالثاني60,43علي كاظم محمد 5

1995/10/01المحاصيل الحقليةالثاني60,16محمد عدنان محمد حمدي 6

1995/10/01المحاصيل الحقليةالثاني59,61علي عاشور عبد 7

1995/10/01المحاصيل الحقليةالثاني58,96نزار شكور حسين علي8

1995/10/01المحاصيل الحقليةالثاني58,94قاسم عزيز محمد 9

1995/10/01المحاصيل الحقليةالثاني58,30فراس حمزة عبود 10

1995/10/01المحاصيل الحقليةالثاني58,14حيدر طارق عواد 11

1995/10/01المحاصيل الحقليةالثاني57,47علي عبد القادر عباس12

1995/10/01المحاصيل الحقليةالثاني56,65يقضان حلو سلمان 13

1995/07/06التربةاألول80,17حسين عرنوص فرج1

1995/07/06التربةاألول79,78ايوب خضير جريوع2

1995/07/06التربةاألول76,65امين محمد جوحان3

1995/07/06التربةاألول76,11ايناس نايف كاظم4

1995/07/06التربةاألول75,64رشيد حسين علي5

1995/07/06التربةاألول75,51بهار نادر محمد نادر6

1995/07/06التربةاألول74,95احمد دريول مدلول7

1995/07/06التربةاألول73,23بثينه محمد صادق8

1995/07/06التربةاألول73,23حسين حماد خضر9

1995/07/06التربةاألول73,02ندى فاروق عبود10
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1995/07/06التربةاألول72,45عدي عصام عبد الحميد11

1995/07/06التربةاألول72,42هيفاء راضي بالسم12

1995/07/06التربةاألول72,03ماهر محسن علي13

1995/07/06التربةاألول71,80اياد علي محمد14

1995/07/06التربةاألول71,69علي رسول شهواز15

1995/07/06التربةاألول71,41عباس علي حسين16

1995/07/06التربةاألول70,77دنيا فائق مناف17

1995/07/06التربةاألول70,72اياد عبد الرضا18

1995/07/06التربةاألول70,71انتصار احمد صادق19

1995/07/06التربةاألول70,45طارق عواد ايوب20

1995/07/06التربةاألول70,23محمد حسن صبري21

1995/07/06التربةاألول70,01محمد سعدي محمد علي22

1995/07/06التربةاألول69,49مها عباس وناس23

1995/07/06التربةاألول69,40فراس محمد جعفر24

1995/07/06التربةاألول69,29احالم عباس خضير25

1995/07/06التربةاألول69,1جودت عبد الغفور رمزي26

1995/07/06التربةاألول69,08وليد اسماعيل علي27

1995/07/06التربةاألول69,05مهند مهدي حسين28

1995/07/06التربةاألول68,95عمار محمود شاكر29

1995/07/06التربةاألول68,88سؤدد مجيد سلمان30

1995/07/06التربةاألول68,72مراتب سليمان احمد31

1995/07/06التربةاألول68,20حسين عبد محمد32

1995/07/06التربةاألول68,20علي عيسى حسين33

1995/07/06التربةاألول67,52نبيل محمد عبد الرضا34

1995/07/06التربةاألول67,44حسين اموري مهدي35

1995/07/06التربةاألول67,04كاميران يوسف رضا36

1995/07/06التربةاألول66,95ماجد نوفل سرحان37

1995/07/06التربةاألول66,55وسام سمير عبد38

1995/07/06التربةاألول66,34نضال هادي حمزه39

1995/07/06التربةاألول66,33عيسى مهدي ضحى40

1995/07/06التربةاألول65,95اسعد شحاذه جاعد41

1995/07/06التربةاألول65,92محمد هليجي فرحان42

1995/07/06التربةاألول65,43منى عبد زمام43

1995/07/06التربةاألول65,38امل راضي جبير44

1995/07/06التربةاألول65,31حسين جاسم محيميد45

1995/07/06التربةاألول64,73فاضل عباس ابريسم46

1995/07/06التربةاألول64,49فرحان علي ساجت47

1995/07/06التربةاألول64,39قصي صبيح صاحب48
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1995/07/06التربةاألول64,37كيالن علي حسين49

1995/07/06التربةاألول64,31احمد كاظم ديوان50

1995/07/06التربةاألول64,29صالح ثاني محمد51

1995/07/06التربةاألول64,22طارق زيد رمضان52

1995/07/06التربةاألول64,08قاسم حسين جاسم53

1995/07/06التربةاألول63,47احمد فيصل مهدي54

1995/07/06التربةاألول63,45عصام جميل مصطفى55

1995/07/06التربةاألول63,33هتاف ابراهيم محمد56

1995/07/06التربةاألول63,06جمال فرعون مراد57

1995/07/06التربةاألول62,1فاضل علوان نجم58

1995/07/06التربةاألول61,95فاضل حسين جودة59

1995/07/06التربةاألول61,86عامر محمد محمود60

1995/07/06التربةاألول60,81فاضل عباس حمادي61

1995/07/06التربةاألول60,31اسعد مجيد حبيب62

1995/07/06التربةاألول60,07مؤيد غازي مجيد ظاهر63

1995/07/06التربةاألول60,03فاضل محمد سليمان64

1995/07/06التربةاألول59,71وسيم خالد جاسم65

1995/07/06التربةاألول59,67عباس عز الدين جواد66

1995/07/06التربةاألول59,61رعد محمود صالح67

1995/07/06التربةاألول59,07محمد احمد حسن68

1995/07/06التربةاألول58,99دانا محمد عارف69

1995/07/06التربةاألول57,02نبيل حسين موسى70

1995/10/01التربةالثاني68,39بان خليل ابراهيم71

1995/10/01التربةالثاني67,20رياض مزبان حبيب72

1995/10/01التربةالثاني66,80مياده عبد االمير عبد الرحيم73

1995/10/01التربةالثاني66,30واثق عبد الحسن عبد الكاظم74

1995/10/01التربةالثاني64,77عدنان شناوي عبد هللا75

1995/10/01التربةالثاني64,76حاتم سلوم صالح76

1995/10/01التربةالثاني63,34فؤاد  عباس نوار77

1995/10/01التربةالثاني63,21عماد مطير خليف78

1995/10/01التربةالثاني63,13احمد خماس سلمان79

1995/10/01التربةالثاني63,40طالب عبد زيد80

1995/10/01التربةالثاني62,67بسام منير توما81

1995/10/01التربةالثاني62,44سحر سلمان مهودر82

1995/10/01التربةالثاني62,14صادق جعفر فالح83

1995/10/01التربةالثاني62,12حيدر محمد شاكر84
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1995/10/01التربةالثاني61,59ضياء حمزه رابح85

1995/10/01التربةالثاني61,32قيس كاظم خيون86

1995/10/01التربةالثاني61,17صباح نوري لفته87

1995/10/01التربةالثاني61,14سعد احمد عيفان88

1995/10/01التربةالثاني61,10محمد طارش حسين89

1995/10/01التربةالثاني61,06خالد عيدان مهوس90

1995/10/01التربةالثاني61,05محمد طالب حسون91

1995/10/01التربةالثاني61,00اسماعيل محسن زاير92

1995/10/01التربةالثاني60,89وميض فؤاد جابر93

1995/10/01التربةالثاني60,41سالم مخلف موسى94

1995/10/01التربةالثاني60,40عبد اللطيف نهاد عبد اللطيف95

1995/10/01التربةالثاني60,32خلود ابراهيم عبود96

1995/10/01التربةالثاني59,92جاسم نوري جدح97

1995/10/01التربةالثاني59,60لمى سلمان جاسم98

1995/10/01التربةالثاني59,40عقيل كاظم حسين99

1995/10/01التربةالثاني59,34اريج كريم ليلو100

1995/10/01التربةالثاني59,70سيناء غازي كريم101

1995/10/01التربةالثاني58,97حسين سلمان محمد102

1995/10/01التربةالثاني58,87علي دويج عبد هللا103

1995/10/01التربةالثاني58,59صالح لفته ربيع104

1995/10/01التربةالثاني58,57اسماعيل شلب راضي فضيل105

1995/10/01التربةالثاني58,51محمد عباس ردام106

1995/10/01التربةالثاني58,42قاسم صاحب جباره107

1995/10/01التربةالثاني58,41حسين علي عبد العباس108

1995/10/01التربةالثاني58,18 ياسر عريبي جاسم109

1995/10/01التربةالثاني58,01جيهان برزان عبد العزيز110

1995/10/01التربةالثاني57,95محمد مثنت عليوي111

1995/10/01التربةالثاني56,88عبد الرحمن معيوف112

1995/10/01التربةالثاني56,78عبد الرضا صخي هميم113

1995/10/01التربةالثاني56,56علي عبد الخضر عبد الزهره114

1995/10/01التربةالثاني56,28عبد علي كامل115

1995/10/01التربةالثاني56,26حيدر ماجد عبد المجيد116

1995/10/01التربةالثاني55,72عباس حميد محيسن117

1995/10/01التربةالثاني54,21خالد ابراهيم سحاب118

1995/10/01التربةالثاني52,27فراس وليد ابراهيم119



اسم الخريجت
معدل 

التخرج

الدور 

الذي 

تخرج فيه

تأريخ التخرجالقسم العلمي

1995/07/06اإلقتصاد الزراعياألول79,77عبد المحسن احمد علوان1

1995/07/06اإلقتصاد الزراعياألول76,85جعفر فاضل علوان2

1995/07/06اإلقتصاد الزراعياألول76,76سيفان اكوب دكران3

1995/07/06اإلقتصاد الزراعياألول74,01عادل صباح جعفر4

1995/07/06اإلقتصاد الزراعياألول72,65حسن حنون هيدى5

1995/07/06اإلقتصاد الزراعياألول72,60مؤيد رزوقي محمد ربيع6

1995/07/06اإلقتصاد الزراعياألول71,96رحيم كاظم حسن علي7

1995/07/06اإلقتصاد الزراعياألول71,78اسراء سليم كاطع8

1995/07/06اإلقتصاد الزراعياألول68,79علي ثامر علوان ربي9

1995/07/06اإلقتصاد الزراعياألول67,71عباس حسن جاسم10

1995/07/06اإلقتصاد الزراعياألول67,42جيمن حميد كرم محمد11

1995/07/06اإلقتصاد الزراعياألول67,32ايمان احمد ظاهر12

1995/07/06اإلقتصاد الزراعياألول67,22عدنان مجبل علوش13

1995/07/06اإلقتصاد الزراعياألول67,14عباس حسن محمد14

1995/07/06اإلقتصاد الزراعياألول66,71سراب قاسم محمد15

1995/07/06اإلقتصاد الزراعياألول66,67حسين مهدي صاحب16

1995/07/06اإلقتصاد الزراعياألول66,03مها عبد الستار سلمان17

1995/07/06اإلقتصاد الزراعياألول63,09شمخي جابر صاحب18

1995/07/06اإلقتصاد الزراعياألول62,87منير عبد االمير عبد الكريم19

1995/07/06اإلقتصاد الزراعياألول62,78مهند حسين احمد حسين20

1995/07/06اإلقتصاد الزراعياألول62,29غالب عبد الحسين كريم21

1995/07/06اإلقتصاد الزراعياألول57,89غسان يوسف محمد حمدان22

1995/07/06اإلقتصاد الزراعياألول56,82هادي طارش كحيط23

1995/07/06اإلقتصاد الزراعياألول59,86احمد عبد االمير علي 24

1995/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني66,33سميعة نواف علي25

1995/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني63,88عامر سعدون عليوي26

1995/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني63,38صفاء عبيد كاظم27

1995/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني63,33ايدان عبد الحسين شهاب28

1995/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني63,20محمد جاسم محمد علي الطيار29

1995/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني62,87اصيل نجدي عبد هللا30

1995/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني62,34هدى علي ناصر31

1995/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني62,29اسامه امجد صادق32

1995/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني62,04وليد كاظم عبد زيد33

1995/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني61,66كمال محمود رسول34

1995/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني61,19ماجد عبد الرضا حرجان35

1995/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني60,39حاتم احمد ناصر حسين36
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1995/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني60,93حمزه صبار صكب37

1995/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني60,20ابراهيم يعرب عبد الكريم38

1995/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني59,26زينب نجم الدين حسن39

1995/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني59,07حسين عبد الهادي صالح40

1995/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني58,30يعقوب يوسف محمد علي41

1995/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني57,84حسين مراح كعوز خشاب42

1995/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني57,97هاشم نجم خضير43

1995/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني56,68قحطان جبير حسوني44

1995/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني62,01حسن سامي مجيد45

1995/07/06اإلرشاد الزراعياالول79,40جنان طارق حمد1

1995/07/06اإلرشاد الزراعياالول75,31جعفر ياسين طه2

1995/07/06اإلرشاد الزراعياالول73,74فردوس مرزة حسين3

1995/07/06اإلرشاد الزراعياالول71,16منال عبد الكاظم4

1995/07/06اإلرشاد الزراعياالول71,00عبد االمير عبد النبي5

1995/07/06اإلرشاد الزراعياالول70,16حليم عبد عون6

1995/07/06اإلرشاد الزراعياالول69,63زينب عاجل كاظم7

1995/07/06اإلرشاد الزراعياالول67,94ليث عبد القادر كاظم8

1995/07/06اإلرشاد الزراعياالول66,80ميثم طالب منسي9

1995/07/06اإلرشاد الزراعياالول66,47زينب علي عمران10

1995/07/06اإلرشاد الزراعياالول66,19كاظم جبار سعد11

1995/07/06اإلرشاد الزراعياالول64,97سعد عبيد فياض12

1995/07/06اإلرشاد الزراعياالول64,82ابتسام كريم فرحان13

1995/07/06اإلرشاد الزراعياالول64,08محمود شاكر يوسف14

1995/07/06اإلرشاد الزراعياالول62,72حسام عباس فاضل15

1995/07/06اإلرشاد الزراعياالول62,62ناهده عبد الستار16

1995/07/06اإلرشاد الزراعياالول60,48نوفل حديد محيسن17

1995/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني69,04عماد محمد جاسم محمد18

1995/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني65,35علي موسى جاسم19

1995/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني61,16افرام يوليوس دانيال20

1995/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني59,73عقيل حرز علي سناوي21

1995/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني58,18باسم سليمان صخي حسون22

1995/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني57.57فؤاد حسن عبد النبي شلش23
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1996/07/11وقاية النباتاالول83,52نجاة عدنان سعد فيصل1

1996/07/11وقاية النباتاالول81,72افتخار موسى جبارة2

1996/07/11وقاية النباتاالول81,57بثينة حسين علوان3

1996/07/11وقاية النباتاالول80,00هديل حازم فتوحي4

1996/07/11وقاية النباتاالول78,65هديل فاروق ساكن5

1996/07/11وقاية النباتاالول77,64مهند كامل محمد شهاب6

1996/07/11وقاية النباتاالول75,31بسمه رجاء عبد هللا صابر7

1996/07/11وقاية النباتاالول74,69سنداب سامي جاسم عبد الباقي8

1996/07/11وقاية النباتاالول74,64فاضل خضير حسين محمد9

1996/07/11وقاية النباتاالول74,50فارس منديل عبد خطار10

1996/07/11وقاية النباتاالول74,33مي ابراهيم سعودي11

1996/07/11وقاية النباتاالول73,98الماس حسين عباس12

1996/07/11وقاية النباتاالول73,26اسامة محمد رشيد خريس13

1996/07/11وقاية النباتاالول73,14سندس علي محمد محمد علي14

1996/07/11وقاية النباتاالول72,79فؤاد مهيوب مقبل15

1996/07/11وقاية النباتاالول72,63بسمان حسيب عبد الهادي الجليلي16

1996/07/11وقاية النباتاالول72,26ضيف هللا سليمان سلمى17

1996/07/11وقاية النباتاالول71,99فؤاد نجم عبود عباس18

1996/07/11وقاية النباتاالول71,91احمد قادر رستم19

1996/07/11وقاية النباتاالول71,56هند عبد الهادي عبد الرزاق20

1996/07/11وقاية النباتاالول71,40ابتسام نايف احمد21

1996/07/11وقاية النباتاالول70,88ناصر وادي زامل سعد22

1996/07/11وقاية النباتاالول70,51باسم محمد عجيل23

1996/07/11وقاية النباتاالول70,28منى فهد عباس سعود24

1996/07/11وقاية النباتاالول70,25محمد جاسم محمد25

1996/07/11وقاية النباتاالول69,10زينب عبيد ياس حسين26

1996/07/11وقاية النباتاالول68,68حيدر علي كرم ولي27

1996/07/11وقاية النباتاالول68,58احمد نجم عبد جبار28

1996/07/11وقاية النباتاالول68,32عمار احمد علوان مزعل29

1996/07/11وقاية النباتاالول67,71ثامر عبد هللا زهوان30

1996/07/11وقاية النباتاالول67,67حسن علي فياض شهاب31

1996/07/11وقاية النباتاالول67,48سعاد عبد األمير عباس32

1996/07/11وقاية النباتاالول66,89رضيه مجبل عبد الرضا33

1996/07/11وقاية النباتاالول66,88صالح حسن شرامة34

1996/07/11وقاية النباتاالول66,34فراس حميد كامل طعمة35
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1996/07/11وقاية النباتاالول66,34اياد طارق سلطان36

1996/07/11وقاية النباتاالول65,97فاخر عبد األمير مظلوم حسين37

1996/07/11وقاية النباتاالول65,78ميسون علوان حسن38

1996/07/11وقاية النباتاالول65,25حسين عبد الرحمن عثمان39

1996/07/11وقاية النباتاالول64,65مها شريف نقي جاسم40

1996/07/11وقاية النباتاالول63,77حاتم كامل محمد عبد الرضا41

1996/07/11وقاية النباتاالول63,59عمر عبد الغفور دحام42

1996/07/11وقاية النباتاالول63,55بان زهير غالب43

1996/07/11وقاية النباتاالول62,75مها سليم مطشر44

1996/07/11وقاية النباتاالول62,71سامح رحيم داود45

1996/07/11وقاية النباتاالول62,60قيس صادق علي46

1996/07/11وقاية النباتاالول61,11غالب كريم هادي سلمان47

1996/07/11وقاية النباتاالول60,78صبري فرج محمد دريد48

1996/07/11وقاية النباتاالول60,09ميادة عبد الرزاق محمد علي49

1996/07/11وقاية النباتاالول59,47وليد ابراهيم غريب50

1996/07/11وقاية النباتاالول58,39موسى خلف موسى51

1996/07/11وقاية النباتاالول56,16نجاة جاسم محمد52

1996/10/01وقاية النباتالثاني69,48لقاء محمد احمد53

1996/10/01وقاية النباتالثاني64,71وفاء جبار عبود سعيد54

1996/10/01وقاية النباتالثاني64,68محمد فارس حسن عبد جاسم55

1996/10/01وقاية النباتالثاني63,81رفاه يحيى مجيد محمد56

1996/10/01وقاية النباتالثاني63,64نصره فاضل حمودي57

1996/10/01وقاية النباتالثاني63,56احمد علي حامد علي58

1996/10/01وقاية النباتالثاني62,76إسماعيل إبراهيم محسن59

1996/10/01وقاية النباتالثاني62,34ظالل عبد هللا فرحان60

1996/10/01وقاية النباتالثاني62,50يوسف عبد الكاظم جسام61

1996/10/01وقاية النباتالثاني62,02سعدية محمد عبد القهار62

1996/10/01وقاية النباتالثاني61,82تغريد عبد االمير جعفر63

1996/10/01وقاية النباتالثاني61,56احمد نعيم صادق فهد64

1996/10/01وقاية النباتالثاني61,11وداد بدر جواد65

1996/10/01وقاية النباتالثاني61,01مفيد منعم احمد66

1996/10/01وقاية النباتالثاني60,60فاطمه احمد ابراهيم احمد67

1996/10/01وقاية النباتالثاني60,54سمير حسين محمد68

1996/10/01وقاية النباتالثاني60,53عامر حسين زيدان خلف69

1996/10/01وقاية النباتالثاني60,03اسيل عبد الرزاق محمد علي70

1996/10/01وقاية النباتالثاني60,02فراس سعيد خليل احمد71
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1996/10/01وقاية النباتالثاني59,54نداء خضير خليف72

1996/10/01وقاية النباتالثاني59,48سامي حسين علي73

1996/10/01وقاية النباتالثاني59,40سهام صالح مطلك74

1996/10/01وقاية النباتالثاني59,11ياسر سلطان محمد خميس75

1996/10/01وقاية النباتالثاني58,57علي حميد محمد حسن76

1996/10/01وقاية النباتالثاني58,32احمد خليل محمد جاسم77

1996/10/01وقاية النباتالثاني58,27زياد محمود محمد حبيب78

1996/10/01وقاية النباتالثاني58,18مي شفيق حسين79

1996/10/01وقاية النباتالثاني57,96عروبة حميد عباس سلمان80

1996/10/01وقاية النباتالثاني57,60زينب محمد جابر علوان81

1996/10/01وقاية النباتالثاني57,20رحيم نايف شيال82

1996/10/01وقاية النباتالثاني57,15اسيا عباس خادم83

1996/10/01وقاية النباتالثاني56,70محمد حمزة عطشان84

1996/10/01وقاية النباتالثاني55,95ياسر إبراهيم محمد سداد 85

1996/10/01وقاية النباتالثاني55,36مصطفى محمود ناصر86

1996/07/11الثروة الحيوانيةاألول87,49احمد إقبال عبد الرحيم1

1996/07/11الثروة الحيوانيةاألول81,93زياد طارق محمد2

1996/07/11الثروة الحيوانيةاألول81,51غسان عبد هللا عبد القادر3

1996/07/11الثروة الحيوانيةاألول77,85ايهاب حسن محمد4

1996/07/11الثروة الحيوانيةاألول76,71قاسم حميد طاهر5

1996/07/11الثروة الحيوانيةاألول76,43احمد طالب احمد6

1996/07/11الثروة الحيوانيةاألول76,30عمار صباح احمد7

1996/07/11الثروة الحيوانيةاألول76,26ابراهيم بدر الدين محمد8

1996/07/11الثروة الحيوانيةاألول75,54علي مؤيد محمد9

1996/07/11الثروة الحيوانيةاألول72,52عدي يوسف محمد حسن10

1996/07/11الثروة الحيوانيةاألول72,30رجائي اسعد اسحق11

1996/07/11الثروة الحيوانيةاألول71,97جاسم قاسم مناتي12

1996/07/11الثروة الحيوانيةاألول71,69صدام عبد علي13

1996/07/11الثروة الحيوانيةاألول70,54حمود حميد حمود14

1996/07/11الثروة الحيوانيةاألول70,20مضر كمال نشأت15

1996/07/11الثروة الحيوانيةاألول70,04احمد كمال صالح16

1996/07/11الثروة الحيوانيةاألول70,04اسامة رجاء محمد17

1996/07/11الثروة الحيوانيةاألول69,33احمد صالح مهدي18

1996/07/11الثروة الحيوانيةاألول69,31فراس غازي عبد الحميد19

1996/07/11الثروة الحيوانيةاألول69,02محمد جبار احمد20
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1996/07/11الثروة الحيوانيةاألول68,97طارق محمد امين21

1996/07/11الثروة الحيوانيةاألول68,69عبد الرحمن عبيد عواد22

1996/07/11الثروة الحيوانيةاألول68,69علي حسين هادي23

1996/07/11الثروة الحيوانيةاألول68,63عادل جباري شهيد24

1996/07/11الثروة الحيوانيةاألول68,44وائل جالل عبد الغني25

1996/07/11الثروة الحيوانيةاألول68,05عدنان قحطان نجرس26

1996/07/11الثروة الحيوانيةاألول67,90طارق صالح فتحي27

1996/07/11الثروة الحيوانيةاألول67,35علي حسين عبد رشيد28

1996/07/11الثروة الحيوانيةاألول67,32محمود يوسف رشيد29

1996/07/11الثروة الحيوانيةاألول67,28مازن مكي جليل30

1996/07/11الثروة الحيوانيةاألول67,11باسم محمد كريم31

1996/07/11الثروة الحيوانيةاألول66,99عامر ابراهيم محمد علي32

1996/07/11الثروة الحيوانيةاألول66,71محمد زيد عباس33

1996/07/11الثروة الحيوانيةاألول66,29حامد عواد ناصر34

1996/07/11الثروة الحيوانيةاألول66,20احمد محمد سعيد35

1996/07/11الثروة الحيوانيةاألول66,09مثنى جبار عبد الزهرة36

1996/07/11الثروة الحيوانيةاألول65,99منى كاظم جودي37

1996/07/11الثروة الحيوانيةاألول65,94حيدر عبد الكريم حمود38

1996/07/11الثروة الحيوانيةاألول65,94شمس عبد الرحمن شمس39

1996/07/11الثروة الحيوانيةاألول65,92ريم عصمت حسين40

1996/07/11الثروة الحيوانيةاألول65,83محمد اسماعل محمد41

1996/07/11الثروة الحيوانيةاألول65,24مثنى روكان سالم42

1996/07/11الثروة الحيوانيةاألول65,23عبد الوهاب عبد محمود43

1996/07/11الثروة الحيوانيةاألول65,13محمد حسن علي44

1996/07/11الثروة الحيوانيةاألول65,05زيد عامر حبيب45

1996/07/11الثروة الحيوانيةاألول64,74غسان سمير دهيرب46

1996/07/11الثروة الحيوانيةاألول64,56حسين ظاهر محسن47

1996/07/11الثروة الحيوانيةاألول64,53سعيد ارحيم حميد48

1996/07/11الثروة الحيوانيةاألول64,26خالد عبد الكريم حمادي49

1996/07/11الثروة الحيوانيةاألول64,08عيسى عذاب رسن50

1996/07/11الثروة الحيوانيةاألول63,81ميثم نعمه ابراهيم51

1996/07/11الثروة الحيوانيةاألول63,78حمزة مزعل هوى52

1996/07/11الثروة الحيوانيةاألول63,61حسين محمود حسين محمد53

1996/07/11الثروة الحيوانيةاألول63,42نادية حسين محمد54

1996/07/11الثروة الحيوانيةاألول63,00اصيل فاروق عبد الحميد55

1996/07/11الثروة الحيوانيةاألول62,78جعفر فاضل كيطان56

1996/07/11الثروة الحيوانيةاألول62,58علي كريم عبد الحسن57

1996/07/11الثروة الحيوانيةاألول62,52اسراء ياسين احمد58
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1996/07/11الثروة الحيوانيةاألول62,51وضاح لفته زاير59

1996/07/11الثروة الحيوانيةاألول62,32محمد حبيب ظاهر60

1996/07/11الثروة الحيوانيةاألول62,00محمد هاشم حسين61

1996/07/11الثروة الحيوانيةاألول61,96هويدا محمد خلف62

1996/07/11الثروة الحيوانيةاألول61,87محمد صابر محمد علي63

1996/07/11الثروة الحيوانيةاألول61,72هادي جبر كاظم64

1996/07/11الثروة الحيوانيةاألول61,38حيدر رشيد نقي65

1996/07/11الثروة الحيوانيةاألول61,37محمد جبر كاظم66

1996/07/11الثروة الحيوانيةاألول61,26نوار ربيع صالح67

1996/07/11الثروة الحيوانيةاألول61,23احمد عبد مطير68

1996/07/11الثروة الحيوانيةاألول61,16ميثم عباس عزيز69

1996/07/11الثروة الحيوانيةاألول61,14صالح عبود سابط70

1996/07/11الثروة الحيوانيةاألول61,06اكرم حبيب كاظم71

1996/07/11الثروة الحيوانيةاألول60,99وسام جواد عبد علي72

1996/07/11الثروة الحيوانيةاألول60,67اميد حسام الدين عبد القادر73

1996/07/11الثروة الحيوانيةاألول60,45عادل جبر عواد74

1996/07/11الثروة الحيوانيةاألول60,37محمد نوري مجيد75

1996/07/11الثروة الحيوانيةاألول60,31وليد عبد الفتاح محمد76

1996/07/11الثروة الحيوانيةاألول60,25محمد عبد الكاظم مجلي77

1996/07/11الثروة الحيوانيةاألول59,34جواد كاظم عيدان78

1996/07/11الثروة الحيوانيةاألول59,05سالم صعب حسن79

1996/07/11الثروة الحيوانيةاألول58,89علي حسين صالح80

1996/07/11الثروة الحيوانيةاألول58,76ابراهيم اسماعيل ابراهيم81

1996/07/11الثروة الحيوانيةاألول58,41فيصل غازي غشوان82

1996/07/11الثروة الحيوانيةاألول58,14نجاح شكر محمود83

1996/07/11الثروة الحيوانيةاألول58,02معاذ ماجد عبد المجيد84

1996/07/11الثروة الحيوانيةاألول57,81عماد رحيم عطوان85

1996/07/11الثروة الحيوانيةاألول57,55سالم صبار عباس86

1996/07/11الثروة الحيوانيةاألول57,21عمار جواد كاظم87

1996/07/11الثروة الحيوانيةاألول56,50منير موسى علي88

1996/10/01الثروة الحيوانيةالثاني70,12جمال عبد الرحمن توفيق89

1996/10/01الثروة الحيوانيةالثاني66,93محسن عبد عطية90

1996/10/01الثروة الحيوانيةالثاني66,21احمد جاسم محمد جاسم91

1996/10/01الثروة الحيوانيةالثاني65,83باسل افرام بطرس92

1996/10/01الثروة الحيوانيةالثاني65.72حيدر موسى جعفر93

1996/10/01الثروة الحيوانيةالثاني65,32عبد الغني عز الدين عبد القادر94
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1996/10/01الثروة الحيوانيةالثاني64.12علي سهيل محمد علي95

1996/10/01الثروة الحيوانيةالثاني63,85زياد بونان بهنان96

1996/10/01الثروة الحيوانيةالثاني63,56نبراس عبد الحسين كاظم97

1996/10/01الثروة الحيوانيةالثاني63,04بشير رشيد سليمان حسن98

1996/10/01الثروة الحيوانيةالثاني62,02ماجد حمد عبد99

1996/10/01الثروة الحيوانيةالثاني61,76ناهض طاهر نعومي100

1996/10/01الثروة الحيوانيةالثاني61,49رائد صباح فليح101

1996/10/01الثروة الحيوانيةالثاني61,03ميثم محمد علي محمود102

1996/10/01الثروة الحيوانيةالثاني60,42سامية عبود فرج103

1996/10/01الثروة الحيوانيةالثاني60,28حيدر عادل علي104

1996/10/01الثروة الحيوانيةالثاني60,26عقيدة حسين صباح105

1996/10/01الثروة الحيوانيةالثاني60,05نذير محمد توفيق106

1996/10/01الثروة الحيوانيةالثاني59,91ماهر زكي عبد هللا107

1996/10/01الثروة الحيوانيةالثاني59,63ايمان عبد االمير ثبيت108

1996/10/01الثروة الحيوانيةالثاني59,45ختام صادق عبد الحسين109

1996/10/01الثروة الحيوانيةالثاني59,39علي جبار سادة110

1996/10/01الثروة الحيوانيةالثاني59,07ياس خضير عباس111

1996/10/01الثروة الحيوانيةالثاني59,02احمد عادل عبود112

1996/10/01الثروة الحيوانيةالثاني58,90فارس محمد عودة113

1996/10/01الثروة الحيوانيةالثاني58,74احمد عبد الكريم محمود114

1996/10/01الثروة الحيوانيةالثاني58,73ياسر صباح حاتم115

1996/10/02الثروة الحيوانيةالثاني58.36احداث عالوي محمد116

1996/10/01الثروة الحيوانيةالثاني58,27سالم عبد االمير ابراهيم117

1996/10/01الثروة الحيوانيةالثاني58,24علي عبد الرسول علي118

1996/10/01الثروة الحيوانيةالثاني58,10انعام راشد حمزة119

1996/10/01الثروة الحيوانيةالثاني57,70ثائر ابراهيم مسلم120

1996/10/01الثروة الحيوانيةالثاني57,45كمال جبار عناد121

1996/10/01الثروة الحيوانيةالثاني57,38مصطفى خليل ابراهيم122

1996/10/01الثروة الحيوانيةالثاني57,35مرتضى فائز جروط123

1996/10/01الثروة الحيوانيةالثاني57,12صالح عباس رضا124

1996/10/01الثروة الحيوانيةالثاني57,05ناهض حمزة عبادي125

1996/10/01الثروة الحيوانيةالثاني56,98كاميران عبد المجيد كريم126

1996/10/01الثروة الحيوانيةالثاني56,79احمد مانع عبد الزهرة127

1996/10/01الثروة الحيوانيةالثاني56,70كاظم نعمة حسين128

1996/10/01الثروة الحيوانيةالثاني56,48سوسن علي خضير129

1996/10/01الثروة الحيوانيةالثاني56,31اسعد خضر مبارك ماجد130

1996/10/01الثروة الحيوانيةالثاني56,28حيدر حسين عبود131

1996/10/01الثروة الحيوانيةالثاني56,19غالب دعبول عمران132
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1996/10/01الثروة الحيوانيةالثاني56,16لطيف ذياب احمد133

1996/10/01الثروة الحيوانيةالثاني56,15علي مهاوي حزام134

1996/10/01الثروة الحيوانيةالثاني55,88احمد رشاد سعيد135

1996/10/01الثروة الحيوانيةالثاني55,83احمد كمال محمد136

1996/10/01الثروة الحيوانيةالثاني55,12حسين عبد الهادي جاسم137

1996/10/01الثروة الحيوانيةالثاني53,33ثائر صالح مهدي138

1996/10/01الثروة الحيوانيةالثاني52,78حسين محمد جاسم ابراهيم139

1996/07/11البستنةاالول77,84حسين عنيد هميم                           1

1996/07/11البستنةاالول77,58عبد هللا خضير علي 2

1996/07/11البستنةاالول75,95صادق حنون بايش3

1996/07/11البستنةاالول75,06عماد حمدي جاسم4

1996/07/11البستنةاالول75,35نضال طالب الغول5

1996/07/11البستنةاالول74,58علي فاروق قاسم6

1996/07/11البستنةاالول74,27غزوان ماجد فتوحي كريم7

1996/07/11البستنةاالول74,26بيداء خالد كاظم 8

1996/07/11البستنةاالول73,71نهاد خالد محمود9

1996/07/11البستنةاالول73,61زهرة عبد الرب جعفر10

1996/07/11البستنةاالول72,84نظام عبد سلمان11

1996/07/11البستنةاالول72,63ساجدة عبد القهار محمد امين 12

1996/07/11البستنةاالول72,04شيماء جبار فرحان13

1996/07/11البستنةاالول71,55اسامة جاسم عبد علوان 14

1996/07/11البستنةاالول71,11زينب رديف محمود15

1996/07/11البستنةاالول70,99عبير وليد داؤد16

1996/07/11البستنةاالول70,77سماح عبد الرحيم احمد17

1996/07/11البستنةاالول70,63منى وسام حزمي18

1996/07/11البستنةاالول70,33محمد هاشم بدري19

1996/07/11البستنةاالول70,11عيسى عواد حسن20

1996/07/11البستنةاالول69,74صباح سالم عبد 21

1996/07/11البستنةاالول69,59عبد هللا فاروق يونس 22

1996/07/11البستنةاالول69,58اياد محمود شكري23

1996/07/11البستنةاالول69,47رغد سلمان محمد24

1996/07/11البستنةاالول69,22عمار سعيد ياسر25

1996/07/11البستنةاالول68,65اياد جمال محمود26

1996/07/11البستنةاالول68,62باسم مهدي موزان27

1996/07/11البستنةاالول68,50تغريد ماجد عبد الرحمن28
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1996/07/11البستنةاالول68,38هديل احمد عبد الرضا29

1996/07/11البستنةاالول68,35رحيم حميد عبد30

1996/07/11البستنةاالول68,12صالح جاسم محمد31

1996/07/11البستنةاالول67,72احمد هادي عبد هللا 32

1996/07/11البستنةاالول67,71انوار عباس كنج33

1996/07/11البستنةاالول67,65صباح نوري علي34

1996/07/11البستنةاالول67,65عمار عبد العال عبد الحسين35

1996/07/11البستنةاالول67,55مهدي محمد راضي36

1996/07/11البستنةاالول66,68شفاء عبد علي حبيب37

1996/07/11البستنةاالول64,78سامي محمد شالل38

1996/07/11البستنةاالول66,19قصي كريم حاتم39

1996/07/11البستنةاالول66,01حسن رشاد حسن40

1996/07/11البستنةاالول65,61رحيم فرحان لفتة 41

1996/07/11البستنةاالول65,96نجم عبد هللا خضير42

1996/07/11البستنةاالول65,72نهاية عبد عباس43

1996/07/11البستنةاالول65,42وسن نجيب حنا 44

1996/07/11البستنةاالول65,37امير عبد االخوة حسن45

1996/07/11البستنةاالول65,33عماد فاضل عباس46

1996/07/11البستنةاالول65,12محمد علي صاحب47

1996/07/11البستنةاالول65,05عمر فاروق توفيق48

1996/07/11البستنةاالول64,71ماجده راشد عجيل49

1996/07/11البستنةاالول64,64ايمن عدنان حسين50

1996/07/11البستنةاالول64,62مثنى رحيم جاسم محمد51

1996/07/11البستنةاالول64,62منير عبود محمد52

1996/07/11البستنةاالول64,45بسام محسن عبد53

1996/07/11البستنةاالول63,89زينب صابر شاطي54

1996/07/11البستنةاالول63,43ايناس رياض عبد اللطيف55

1996/07/11البستنةاالول63,29عالء محسن عباس56

1996/07/11البستنةاالول63,07ضفاف صاحب هادي 57

1996/07/11البستنةاالول63,05قصي حميد سلمان58

1996/07/11البستنةاالول62,74جالل ابراهيم عبد الجبار59

1996/07/11البستنةاالول62,65عماد غني توفيق60

1996/07/11البستنةاالول62,50داليا وليد فاضل 61

1996/07/11البستنةاالول12,62رجاء حاوي مزبان62

1996/07/11البستنةاالول62,05عباس هادي هاشم63

1996/07/11البستنةاالول62,03زياد احمد عبد64

1996/07/11البستنةاالول61,15احمد سلمان جمعة65

1996/07/11البستنةاالول60,87عمر طة عمر عبد هللا 66
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1996/07/11البستنةاالول60,74رجاء كعيد كاظم67

1996/07/11البستنةاالول60,22اياد عاصي عبيد68

1996/07/11البستنةاالول59,34مهند قحطان جاسم69

1996/07/11البستنةاالول59,04عدي اسعد رضا70

1996/07/11البستنةاالول58,32امير محمد صالح71

1996/07/11البستنةاالول56,43احمد عبد الرحمن محمد سعيد72

1996/07/11البستنةاالول54,82صهيب عطية نايف73

1996/10/01البستنةالثاني68,07وسن هادي سويدات                    74

1996/10/01البستنةالثاني67,54صفاء جاسم ماجد فالح75

1996/10/01البستنةالثاني66,16محمد صادق عبد الصمد76

1996/10/01البستنةالثاني66,07وسن اسحق يوسف77

1996/10/01البستنةالثاني65,82مشتاق عبد محمد78

1996/10/01البستنةالثاني65,41نهلة علي ناصر 79

1996/10/01البستنةالثاني65,19هوازن محمد جاسم80

1996/10/01البستنةالثاني64,88ايمن صالح عبد حسن 81

1996/10/01البستنةالثاني64,67باسم نزال صالح82

1996/10/01البستنةالثاني64,33لمى جورج عوديش83

1996/10/01البستنةالثاني64,31يوسف شريف ربيط84

1996/10/01البستنةالثاني64,23مينا عدنان عبد الرحيم85

1996/10/01البستنةالثاني63,89احالم عباس هالل 86

1996/10/01البستنةالثاني63,76حيدر عبد كاظم87

1996/10/01البستنةالثاني63,65حيدر رمضان محمد حسن88

1996/10/01البستنةالثاني63,58حسن هادي كاظم89

1996/10/01البستنةالثاني62,35سناء ناصر حسن90

1996/10/01البستنةالثاني62,33فاتن عباس مرزة91

1996/10/01البستنةالثاني62,52وفاء اسماعيل ابراهيم92

1996/10/01البستنةالثاني62,08ضياء حسين جبر 93

1996/10/01البستنةالثاني61,91نادية ابراهيم علي 94

1996/10/01البستنةالثاني61,86محمود هادي عون 95

1996/10/01البستنةالثاني61,76ريم شاكر عبد الجبار 96

1996/10/01البستنةالثاني61,63احمد عبد الوهاب عبد هللا 97

1996/10/01البستنةالثاني61,53مريم كاظم خلف98

1996/10/01البستنةالثاني61,13منى جياد حساني 99

1996/10/01البستنةالثاني61,01عقيل سعدون هاشم100

1996/10/01البستنةالثاني60,88ادهم زوراب رستم 101

1996/10/01البستنةالثاني60,73حواء وناس حمدان 102
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1996/10/01البستنةالثاني60,68سامرة شوكت حمود103

1996/10/01البستنةالثاني60,56عمر اسماعيل ناصر104

1996/10/01البستنةالثاني60,42نصير صالح عبد هللا105

1996/10/01البستنةالثاني60,24وعد شمخي صبر106

1996/10/01البستنةالثاني60,18احمد حسين داود107

1996/10/01البستنةالثاني60,10باسل بهنام جرجيس108

1996/10/01البستنةالثاني60,04زينب صبيح عمران109

1996/10/01البستنةالثاني59,92حامد علي خضير 110

1996/10/01البستنةالثاني59,89دنيا موفق توفيق111

1996/10/01البستنةالثاني59,87نبراس علي شاكر112

1996/10/01البستنةالثاني59,78وبراء رشيد صالح113

1996/10/01البستنةالثاني59,77هالة ناجي عبد114

1996/10/01البستنةالثاني59,76نجالء حسين عبود115

1996/10/01البستنةالثاني59,74عفاف علي شكر116

1996/10/01البستنةالثاني58,85طالل صالح مراد117

1996/10/01البستنةالثاني58,73فاتن عبد االمير مكي118

1996/10/01البستنةالثاني58,60احمد عبد علي علوان119

1996/10/01البستنةالثاني58,52صكر عبد االمير صادق120

1996/10/01البستنةالثاني58,43نشأت سعد عبد121

1996/10/01البستنةالثاني58,08حيدر حميد محمد الطالبي122

1996/10/01البستنةالثاني57,98رشا نجم عبد هللا 123

1996/10/01البستنةالثاني57,52صباح حسن كاظم124

1996/10/01البستنةالثاني57,35حنان فاضل عبد الحسين125

1996/10/01البستنةالثاني57,21سعاد يونس عبد126

1996/10/01البستنةالثاني57,10اياد محمد صادق رسول 127

1996/10/01البستنةالثاني56,95عماد مجيد عبيد128

1996/10/01البستنةالثاني55,13غصون صباح جبار 129

1996/10/01البستنةالثاني56,24عبد الرحيم عاصي عبيد130

1996/10/01البستنةالثاني54,88رياض محمد كروى131

1996/10/01البستنةالثاني54,21سهى كرجي حبيب132

1996/07/11المكننة الزراعيةاألول81.09رافت عبد الرحيم عبد المهدي1

1996/07/11المكننة الزراعيةاألول77.24حازم غازي نهاية2

1996/07/11المكننة الزراعيةاألول76.64رائد نجيب عبودي سلومي3

1996/07/11المكننة الزراعيةاألول76.28حيدر قاسم علي 4

1996/07/11المكننة الزراعيةاألول75.90حيدر دويج لفته5

1996/07/11المكننة الزراعيةاألول75.14علي فؤاد صالل عثمان 6
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1996/07/11المكننة الزراعيةاألول73.14باسم عبد الحسين حميد7

1996/07/11المكننة الزراعيةاألول71.91حارث رياض طه8

1996/07/11المكننة الزراعيةاألول71.66هشام محسن علي محمد9

1996/07/11المكننة الزراعيةاألول71.55نوار جميل كريم10

1996/07/11المكننة الزراعيةاألول71.47صالح مهدي موسى 11

1996/07/11المكننة الزراعيةاألول71.38محمد احمد حسن شهاب 12

1996/07/11المكننة الزراعيةاألول71.25جواد كاظم زياد13

1996/07/11المكننة الزراعيةاألول70.97صالح كاظم علوان حسين14

1996/07/11المكننة الزراعيةاألول69.61عمر محسن رشيد 15

1996/07/11المكننة الزراعيةاألول69.59سعد قيس مجيد احمد16

1996/07/11المكننة الزراعيةاألول67.19فالح جميل عبد الرزاق محمد17

1996/07/11المكننة الزراعيةاألول66.70احمد سعيد عبد محمد18

1996/07/11المكننة الزراعيةاألول66.10زياد عارف احمد عبود19

1996/07/11المكننة الزراعيةاألول66.05خطاب علي اسماعيل علي20

1996/07/11المكننة الزراعيةاألول65.61تحسين نعمة عبد هللا حسين21

1996/07/11المكننة الزراعيةاألول65.53حسين عباس جبير22

1996/07/11المكننة الزراعيةاألول65.34احمد عواد حمود حسون23

1996/07/11المكننة الزراعيةاألول65.29حسن عبد الهادي مهدي24

1996/07/11المكننة الزراعيةاألول65.05عامر دحام نيشان شلهان25

1996/07/11المكننة الزراعيةاألول65.03احمد حمزة عمران26

1996/07/11المكننة الزراعيةاألول64.77طيف لطيف شاكر27

1996/07/11المكننة الزراعيةاألول64.26احمد محسن حمزة محمد علي28

1996/07/11المكننة الزراعيةاألول63.76باسل محمد حسين علي29

1996/07/11المكننة الزراعيةاألول62.85احمد فائق عبد هللا علو30

1996/07/11المكننة الزراعيةاألول62.83سامي سلمان عبد هللا31

1996/07/11المكننة الزراعيةاألول62.53علي يونس جزر صالح32

1996/07/11المكننة الزراعيةاألول62.37عبد الخالق كريم عبود33

1996/07/11المكننة الزراعيةاألول62.34حسين محمد جواد34

1996/07/11المكننة الزراعيةاألول61.51محمد ناجي علي35

1996/07/11المكننة الزراعيةاألول61.21حيدر عبد الواحد حبيب حسن36

1996/07/11المكننة الزراعيةاألول60.81إبراهيم إسماعيل هاشم                          37

1996/07/11المكننة الزراعيةاألول60.75باسم عباس عبيد شطب38

1996/07/11المكننة الزراعيةاألول60.21عبد الحكيم قاسم محمد صالح39

1996/07/11المكننة الزراعيةاألول59.73جاسم محمد خلف حميد40

1996/10/01المكننة الزراعيةالثاني64.00فراس ثابت غالب                   41

1996/10/01المكننة الزراعيةالثاني63.73رائد كاظم عباس42
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1996/10/01المكننة الزراعيةالثاني60.82عماد عبيد صكر43

1996/10/01المكننة الزراعيةالثاني57.44علي عبد هللا علي حسن44

1996/10/01المكننة الزراعيةالثاني57.20عمر احمد لطيف45

1996/07/11الصناعات الغذائيةاالول82.04 محمود احمد محمود1

1996/07/11الصناعات الغذائيةاالول78.26 جيهان عبد الستار سلمان2

1996/07/11الصناعات الغذائيةاالول76.86 براء قاسم هادي 3

1996/07/11الصناعات الغذائيةاالول76.73 ساره عبد المنعم عبد هللا 4

1996/07/11الصناعات الغذائيةاالول77.81 جميله كاظم طاهر 5

1996/07/11الصناعات الغذائيةاالول73.92 مي عربي هادي 6

1996/07/11الصناعات الغذائيةاالول73.4 راني موسى سعيد7

1996/07/11الصناعات الغذائيةاالول70.83 فهد درويش فهد 8

1996/07/11الصناعات الغذائيةاالول70.82 باسم جمال خليل 9

1996/07/11الصناعات الغذائيةاالول70.3 عمر عادل عبود عوده 10

1996/07/11الصناعات الغذائيةاالول70.26 اسماء مصلح علي 11

1996/07/11الصناعات الغذائيةاالول70.21 رشا محمد شاكر سعيد12

1996/07/11الصناعات الغذائيةاالول70.01 ثناء موفق حمودي خليل 13

1996/07/11الصناعات الغذائيةاالول69.9 وسن عبد الجليل احمد 14

1996/07/11الصناعات الغذائيةاالول69.84 اشراق عادل فاضل حسين 15

1996/07/11الصناعات الغذائيةاالول69.3 حنان عبد هللا علي 16

1996/07/11الصناعات الغذائيةاالول68.96 جاسم محمد عودة17

1996/07/11الصناعات الغذائيةاالول68.92 رغد عبد الستار محي محمد 18

1996/07/11الصناعات الغذائيةاالول68.63 ارام محمد حسن اسماعيل 19

1996/07/11الصناعات الغذائيةاالول68.22 منى عبد الرضا حنش 20

1996/07/11الصناعات الغذائيةاالول67.92 رونق شوقي عبد هللا 21

1996/07/11الصناعات الغذائيةاالول67.9 لمى عبد الهادي زوين 22

1996/07/11الصناعات الغذائيةاالول67.8 عماد قاسم محمد عطية 23

1996/07/11الصناعات الغذائيةاالول67.45 بسام عبد الكريم محمد 24

1996/07/11الصناعات الغذائيةاالول67.44 صفد عصام صالح عبد الجبار 25

1996/07/11الصناعات الغذائيةاالول67.23 ضحى داود سلمان محمد 26

1996/07/11الصناعات الغذائيةاالول67.23 اخالص محمد فرحان حسين 27

1996/07/11الصناعات الغذائيةاالول67.06 منال حسين محمد 28

1996/07/11الصناعات الغذائيةاالول66.88 عبد القوي محمد علي 29

1996/07/11الصناعات الغذائيةاالول66.68 زينب كاظم عليوي مطير 30

1996/07/11الصناعات الغذائيةاالول66.63 علياء صائب سلمان 31

1996/07/11الصناعات الغذائيةاالول66.31 علي حسن سلمان داود 32
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1996/07/11الصناعات الغذائيةاالول66.29 انور عبد الوهاب هداوي33

1996/07/11الصناعات الغذائيةاالول66.23 سرى علي رضا 34

1996/07/11الصناعات الغذائيةاالول66.03 ريم جودت كاظم صادق 35

1996/07/11الصناعات الغذائيةاالول66.02 الماس جاسم كاظم جواد 36

1996/07/11الصناعات الغذائيةاالول65.81 هيفاء علي عواد 37

1996/07/11الصناعات الغذائيةاالول65.59 غسان احمد ابراهيم 38

1996/07/11الصناعات الغذائيةاالول65.5 احمد زهير اسماعيل محمود 39

1996/07/11الصناعات الغذائيةاالول65.33 اسيل فيصل مهدي 40

1996/07/11الصناعات الغذائيةاالول65.12 كمال فاضل كامل صاحب 41

1996/07/11الصناعات الغذائيةاالول64.8 اشواق عدنان عباس 42

1996/07/11الصناعات الغذائيةاالول64.64 عدي عالء الدين العلي43

1996/07/11الصناعات الغذائيةاالول64.58 سرى محمد حسن 44

1996/07/11الصناعات الغذائيةاالول64 ياس عامر موسى 45

1996/07/11الصناعات الغذائيةاالول63.83 سندس علوان حياوي 46

1996/07/11الصناعات الغذائيةاالول63.55 رنا حكمت خليفة كصيب 47

1996/07/11الصناعات الغذائيةاالول63.46 سيدي محمد ولد حسن 48

1996/07/11الصناعات الغذائيةاالول63.28 اسيل عدنان حسين 49

1996/07/11الصناعات الغذائيةاالول62.83 جمال محمد احمد المخطوب 50

1996/07/11الصناعات الغذائيةاالول62.79 هاله نيسان مرقص 51

1996/07/11الصناعات الغذائيةاالول62.67 صالح مهدي صالح 52

1996/07/11الصناعات الغذائيةاالول62.43 قيس ماجد احمد 53

1996/07/11الصناعات الغذائيةاالول62.29 لونا خالد فتح هللا 54

1996/07/11الصناعات الغذائيةاالول61.98 ابتسام جاسم جودى 55

1996/07/11الصناعات الغذائيةاالول61.14 عبد الرحيم عبد الحسين رباط 56

1996/07/11الصناعات الغذائيةاالول60.92 قحطان عبد مراح 57

1996/07/11الصناعات الغذائيةاالول60.75 دينا شاكر محمود حسين 58

1996/07/11الصناعات الغذائيةاالول59.93 زينه سعدون تقي 59

1996/07/11الصناعات الغذائيةاالول59.86 اكرم عويد عبد هللا 60

1996/07/11الصناعات الغذائيةاالول59.03 عمار ابراهيم جعفر61

1996/07/11الصناعات الغذائيةاالول58.69 محمود حامد رشيد 62

1996/10/01الصناعات الغذائيةالثاني69.56 بشار ابلحد توما حنا63

1996/10/01الصناعات الغذائيةالثاني68.84 مصطفى عباس فلحي64

1996/10/01الصناعات الغذائيةالثاني67.3 عمار عبود جاسم 65

1996/10/01الصناعات الغذائيةالثاني65.17سامي جميل حمود66

1996/10/01الصناعات الغذائيةالثاني62.73سعد هادي شيتي ليث67

1996/10/01الصناعات الغذائيةالثاني62.5ليث سمير مجيد قصير68
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1996/10/01الصناعات الغذائيةالثاني62.43سيدي ولد مصطفى69

1996/10/01الصناعات الغذائيةالثاني62مظهر عبد المجيد عبد الكريم70

1996/10/01الصناعات الغذائيةالثاني61.79عقيل فالح صالح71

1996/10/01الصناعات الغذائيةالثاني61.36عالء عبد االمير فرحان72

1996/10/01الصناعات الغذائيةالثاني61.2زهير فائق حمد73

1996/10/01الصناعات الغذائيةالثاني60.49جنان كاظم مهاوي حسين74

1996/10/01الصناعات الغذائيةالثاني60.26نزار عبد الرضا محمد75

1996/10/01الصناعات الغذائيةالثاني59.75احمد نوماس هادي76

1996/10/01الصناعات الغذائيةالثاني59.7ليث بهجت غفوري عباس77

1996/10/01الصناعات الغذائيةالثاني59.65زامل جالل حسين78

1996/10/01الصناعات الغذائيةالثاني59.51سرمد شوكت فخري79

1996/10/01الصناعات الغذائيةالثاني59.27باهر شاكر حمزه80

1996/10/01الصناعات الغذائيةالثاني58.93جبهه كريم عبد سلمان81

1996/10/01الصناعات الغذائيةالثاني58.68فؤاد سعيد محمد82

1996/10/01الصناعات الغذائيةالثاني58.59زاهر سلمان وادي83

1996/10/01الصناعات الغذائيةالثاني58.26وائل عدنان ابراهيم84

1996/10/01الصناعات الغذائيةالثاني57.88ناصر ابراهيم حيدر عبد هللا85

1996/10/01الصناعات الغذائيةالثاني57.74اسعد محمد علوان86

1996/10/01الصناعات الغذائيةالثاني57.86صالح مجيد عظيم لفته87

1996/07/11المحاصيل الحقليةاالول85,71هادي حسين جودة1

1996/07/11المحاصيل الحقليةاالول79,51غدير عبد الرزاق مجيد مرزة2

1996/07/11المحاصيل الحقليةاالول75,31نادية محمد مهدي صالح3

1996/07/11المحاصيل الحقليةاالول74,22وائل محمد مهدي صالح4

1996/07/11المحاصيل الحقليةاالول74,68سندس جبار زيدان5

1996/07/11المحاصيل الحقليةاالول74,48لؤي حسين محمود6

1996/07/11المحاصيل الحقليةاالول72,97ايمان سلمان داود7

1996/07/11المحاصيل الحقليةاالول72,97بان فائق عبد الوهاب8

9

المحاصيل الحقليةاالول72,94ساهرة جثير ناصر 

1996/07/11

1996/07/11المحاصيل الحقليةاالول72.79نزار عبد الحسين حسن محيسن10

1996/07/11المحاصيل الحقليةاالول72,77لؤي نافع الياس11

1996/07/11المحاصيل الحقليةاالول72,53باسم محمد سلمان حسن12

1996/07/11المحاصيل الحقليةاالول72,51رافد انور موسى13

1996/07/11المحاصيل الحقليةاالول72,91محمد فؤاد عبد القادر14
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1996/07/11المحاصيل الحقليةاالول72,13رزاق علي ردام15

1996/07/11المحاصيل الحقليةاالول72,06محمد حمد فحل16

1996/07/11المحاصيل الحقليةاالول71,30منير محمد حسن17

1996/07/11المحاصيل الحقليةاالول70,64حامد عباس شهاب18

1996/07/11المحاصيل الحقليةاالول70,33باسل حامد عبد الجليل19

1996/07/11المحاصيل الحقليةاالول69,88عمر حازم محمد عبد هللا20

1996/07/11المحاصيل الحقليةاالول69,79حيدر حسين شكر21

1996/07/11المحاصيل الحقليةاالول68,83عباس محسن رحيمه22

1996/07/11المحاصيل الحقليةاالول68,42عامر حسين عبد جواد23

1996/07/11المحاصيل الحقليةاالول68,54ازهر نايف راشد24

1996/07/11المحاصيل الحقليةاالول67,83عالء طه كاظم عيدان25

1996/07/11المحاصيل الحقليةاالول67,53ارسالن محمد ساهر26

1996/07/11المحاصيل الحقليةاالول67,47حيدر رزاق باقر27

1996/07/11المحاصيل الحقليةاالول66,89حارث زكي رحمن28

1996/07/11المحاصيل الحقليةاالول66,78رياض هاشم مريوش29

1996/07/11المحاصيل الحقليةاالول66,69ختام راضي كاظم30

1996/07/11المحاصيل الحقليةاالول66,62مقداد عزيز حاتم31

1996/07/11المحاصيل الحقليةاالول66,48امل حسن كاظم32

1996/07/11المحاصيل الحقليةاالول66,33فراس طه عمر محمود33

1996/07/11المحاصيل الحقليةاالول66,12عالء عبد الغني حسين34

1996/07/11المحاصيل الحقليةاالول66,08طارق عبد الجليل 35

1996/07/11المحاصيل الحقليةاالول65,03مازن جريان حسون36

1996/07/11المحاصيل الحقليةاالول64,79رشا نوري خلف37

1996/07/11المحاصيل الحقليةاالول64,88زاهر محمود توفيق38

1996/07/11المحاصيل الحقليةاالول64,73فراس علي حسين39

1996/07/11المحاصيل الحقليةاالول63,99محمد صبحي حسن40

1996/07/11المحاصيل الحقليةاالول63,96صالح سلطان عبد هللا41

1996/07/11المحاصيل الحقليةاالول63.95نضال حسن جودة عبود42

1996/07/11المحاصيل الحقليةاالول63,73وسام كمال يوسف43

1996/07/11المحاصيل الحقليةاالول63,29سامر عامر كاظم محسن44

1996/07/11المحاصيل الحقليةاالول65,70نادية عيسى عزيز45

1996/07/11المحاصيل الحقليةاالول63,20انعام محمد جبير46

1996/07/11المحاصيل الحقليةاالول63,10دلير عثمان علي47

1996/07/11المحاصيل الحقليةاالول62,75فراس سهيل محمد محمود48

1996/07/11المحاصيل الحقليةاالول62,64محمد وليد عبد القادر49

1996/07/11المحاصيل الحقليةاالول62,49خالد حسين عليوي50

1996/07/11المحاصيل الحقليةاالول62,38عبد جاسم عبد51

1996/07/11المحاصيل الحقليةاالول62,36صباح زيدان حسين حمد52
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1996/07/11المحاصيل الحقليةاالول62,28قتيبه عبد الستار عبد القادر53

1996/07/11المحاصيل الحقليةاالول62,12احمد كاظم جويد54

1996/07/11المحاصيل الحقليةاالول62,02فيان فاروق قادر رشيد55

1996/07/11المحاصيل الحقليةاالول61,66وسام سمير محمد56

1996/07/11المحاصيل الحقليةاالول61,37نبيل انور فتوحي اندريا57

1996/07/11المحاصيل الحقليةاالول60,79احسان بردان عفلوك58

1996/07/11المحاصيل الحقليةاالول61,00اكرم حماد حسين59

1996/07/11المحاصيل الحقليةاالول60,50ياسر عبد المنعم ابراهيم60

1996/07/11المحاصيل الحقليةاالول60,24سلمان خضير مرداس61

1996/07/11المحاصيل الحقليةاالول60,02مهند حسين علوان62

1996/07/11المحاصيل الحقليةاالول60,00مازن سعيد عبد هللا63

1996/10/01المحاصيل الحقليةالثاني73,77فائز جاسب عوده64

1996/10/01المحاصيل الحقليةالثاني72,82عقيل طالب مهدي65

1996/10/01المحاصيل الحقليةالثاني64,87علي محمدجواد احمد66

1996/10/01المحاصيل الحقليةالثاني64,26حيدر محمد جاسور67

1996/10/01المحاصيل الحقليةالثاني63,50احسان علي حسين68

1996/10/01المحاصيل الحقليةالثاني61,74مثنى يوسف محمود69

1996/10/01المحاصيل الحقليةالثاني61,17مالك عباس نزال 70

1996/10/01المحاصيل الحقليةالثاني60,23حيدر شبيب ظاهر71

1996/10/01المحاصيل الحقليةالثاني60,14رانيا عدنان رؤوف72

1996/10/01المحاصيل الحقليةالثاني59,87صفاء شهاب احمد ابراهيم73

1996/10/01المحاصيل الحقليةالثاني59,55رافد حسن بجاي74

1996/10/01المحاصيل الحقليةالثاني59,09عادل شعالن كريم75

1996/10/01المحاصيل الحقليةالثاني58,95ساجد محمد جمعه76

1996/10/01المحاصيل الحقليةالثاني58,94فراس مجيد كريم77

1996/10/01المحاصيل الحقليةالثاني58,88نزار محمود حسن78

1996/10/01المحاصيل الحقليةالثاني58,85علي زاهد احمد دخيل79

1996/10/01المحاصيل الحقليةالثاني58,61براق عبد الكريم عبد الوهاب80

1996/10/01المحاصيل الحقليةالثاني58,60حسين علي حسين81

1996/10/01المحاصيل الحقليةالثاني58,59فيصل كاظم بحر82

1996/10/01المحاصيل الحقليةالثاني58,58صباح ماضي شمال83

1996/10/01المحاصيل الحقليةالثاني58,50ثامر احمد لطيف84

1996/10/01المحاصيل الحقليةالثاني58,24علي نجاح مهدي85

1996/10/01المحاصيل الحقليةالثاني58,20علي فاضل عبد الصاحب86

1996/10/01المحاصيل الحقليةالثاني57,72ليث شهيد عبد نور87

1996/10/01المحاصيل الحقليةالثاني56,54شهاب احمد حمدي88
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1996/10/01المحاصيل الحقليةالثاني56,43عبد الرحمن احمد بشير89

1996/10/01المحاصيل الحقليةالثاني55,43بالل حميد مجيد90

1996/10/01المحاصيل الحقليةالثاني55,07حازم عبد االمير عبد الرزاق91

1996/10/01المحاصيل الحقليةالثاني54,22علي هادي محمد92

1996/07/11التربةاألول77,55سهاد محمد خضير1

1996/07/11التربةاألول76,15جاسم محمد علي2

1996/07/11التربةاألول74,83حسين عزيز محمد3

1996/07/11التربةاألول74,77اوس ممدوح خيرو4

1996/07/11التربةاألول73,87منذر نعيم عمران راضي5

1996/07/11التربةاألول73,70محمد عبيد محسن عباس6

1996/07/11التربةاألول72,72عباس حميد ذياب7

1996/07/11التربةاألول71,92عدنان ابراهيم عبد الولي8

1996/07/11التربةاألول71,79قيس عبد حسين محيميد9

1996/07/11التربةاألول71,43لمى عبد االله صكبان10

1996/07/11التربةاألول70,17محمد علي طاهر11

1996/07/11التربةاألول69,71منتصر قاسم هاشم12

1996/07/11التربةاألول69,62كامل فاضل جبر13

1996/07/11التربةاألول69,30انور عباس محمد14

1996/07/11التربةاألول69.22عالء حاتم طارش15

1996/07/11التربةاألول67.72سندس عبد الحسين علي16

1996/07/11التربةاألول67,60اميره حنون عطية17

1996/07/11التربةاألول67,29احمد عدنان مرزه18

1996/07/11التربةاألول67,35عواطف حميد دعدوش19

1996/07/11التربةاألول67.15حسين طه راضي خلف20

1996/07/11التربةاألول67,12ربى يوسف ابو عطية21

1996/07/11التربةاألول67,04ثابت كاظم عبيد22

1996/07/11التربةاألول66,94اشواق سعيد عبد الباقي23

1996/07/11التربةاألول66,82عادل نايل عبد نصار24

1996/07/11التربةاألول66,64جودة فيصل سعدون25

1996/07/11التربةاألول66,63محمد عطية عبيد26

1996/07/11التربةاألول66,48سمير عبد الرزاق كاظم 27

1996/07/11التربةاألول65,95رند خليل عبد اللطيف28

1996/07/11التربةاألول65,83اركان صبحي محسن29

1996/07/11التربةاألول65,83بسام عالء الدين حامد30
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1996/07/11التربةاألول65,68يحيى كامل جاسم31

1996/07/11التربةاألول65,65طه حميد عبد هللا32

1996/07/11التربةاألول65,55وليد عبد الغفور طه33

1996/07/11التربةاألول65,23سميعه مال هللا فرحان34

1996/07/11التربةاألول65,03حيدر عبد العزيز علي35

1996/07/11التربةاألول64,75نعيم سبتي محمود36

1996/07/11التربةاألول64,73نغم عبد الحسين حمدي37

1996/07/11التربةاألول64,20عدنان جداع محمد علوان38

1996/07/11التربةاألول63,87باسم محمد سلمان39

1996/07/11التربةاألول63,78ضرغام شهاب احمد40

1996/07/11التربةاألول63,67عدي اسماعيل ابراهيم41

1996/07/11التربةاألول62,98رضا علي محمود42

1996/07/11التربةاألول61,90محمد كريم حسن43

1996/07/11التربةاألول61,66علي نايف ترف44

1996/07/11التربةاألول61,60ثائر فخري خباز عيسى46

1996/07/11التربةاألول61,60جواد هالل علوان47

1996/07/11التربةاألول61,60ناطق ابراهيم حبيب45

1996/07/11التربةاألول61,04اسامة غازي مهدي حساني48

1996/07/11التربةاألول60,93ميرفت نعمه هربس 49

1996/07/11التربةاألول60,56علي سلمان عبد اللطيف50

1996/07/11التربةاألول60,14علي ارحيم موسى51

1996/07/11التربةاألول59,87رعد عبد الكاظم عبود52

1996/07/11التربةاألول58,75هاله فاروق حسن53

1996/07/11التربةاألول58,61سناء طاهر خضير54

1996/07/11التربةاألول58,45اميره علوان منصور55

1996/07/11التربةاألول55,21عدي هاشم تبان56

1996/10/01التربةالثاني70.81حسن حازم جاسم57

1996/10/01التربةالثاني67,85عدنان حاتم غازي58

1996/10/01التربةالثاني64,64وحيد هادي مهدي59

1996/10/01التربةالثاني63,01باسل جرجيس شرو60

1996/10/01التربةالثاني62,95سامي ثاني حاوي61

1996/10/01التربةالثاني61,77رعد مجيد علوان62

1996/10/01التربةالثاني61,58احمد محي رزوقي63

1996/10/01التربةالثاني61,23سديد عباس جابر64

1996/10/01التربةالثاني60,97هيثم محمد كاظم65

1996/10/01التربةالثاني60,49ميثم رضا عبد هللا66
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1996/10/01التربةالثاني60,22حسين ذروان علوان67

1996/10/01التربةالثاني60,16مهدي كاظم عباس68

1996/10/01التربةالثاني59,96رحيم باني فالح69

1996/10/01التربةالثاني59,83فارس ننو شليمون70

1996/10/01التربةالثاني59,60مناف محمود جعفر71

1996/10/01التربةالثاني59,41يحيى عبيد محمد72

1996/10/01التربةالثاني59,21اوس نامق عبد الرزاق73

1996/10/01التربةالثاني59,14علي عباس محمد حسين74

1996/10/01التربةالثاني59.11احمد حسين عالوي75

1996/10/01التربةالثاني58.53حيدر خلف كاظم76

1996/10/01التربةالثاني58.31ياسر نبهان عداي77

1996/10/01التربةالثاني58.08عبد الستار حسن علوان78

1996/10/01التربةالثاني57.78حيدر محمد جواد79

1996/10/01التربةالثاني57.74وفاق علي عبد الحسين80

1996/10/01التربةالثاني57.48هيثم محمد ابراهيم81

1996/10/01التربةالثاني56,52علي قاسم اسماعيل82

1996/10/01التربةالثاني56.37لينا حازم سليم 83

1996/10/01التربةالثاني56,31مهند عبد الجبار احمد84

1996/10/01التربةالثاني56,22ابراهيم عبد اللطيف جاسم صالح85

1996/10/01التربةالثاني56,17زيد علي مالك86

1996/10/01التربةالثاني55,91اسامه حميد عاشور87

1996/10/01التربةالثاني54,95ليث فاضل عبد الرضا88

1996/10/01التربةالثاني54,52حامد حمزه عبيد89

1996/07/11اإلقتصاد الزراعياألول81,02ياسمين محمد حسن عبد الرضا1

1996/07/11اإلقتصاد الزراعياألول78,28وقار سالم  خلف حمادي2

1996/07/11اإلقتصاد الزراعياألول76,88افنان حردان بنيامين3

1996/07/11اإلقتصاد الزراعياألول76,86صباح غازي كاظم4

1996/07/11اإلقتصاد الزراعياألول76,00محمد عبد الجبار احمد5

1996/07/11اإلقتصاد الزراعياألول72,62عدي طالب حسون6

1996/07/11اإلقتصاد الزراعياألول72,55عادل عبد الحسين عباس عبد الحسين7

1996/07/11اإلقتصاد الزراعياألول69,89احمد ايوب حسن احمد8

1996/07/11اإلقتصاد الزراعياألول69,02احمد عبود كاظم9

1996/07/11اإلقتصاد الزراعياألول66,88سهاد رحمن هادي موسى10

1996/07/11اإلقتصاد الزراعياألول66,66احمد جاسم علوان عبد هللا11

1996/07/11اإلقتصاد الزراعياألول66,54هشام عبد الخالق عبد الكريم12
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1996/07/11اإلقتصاد الزراعياألول66,50غانم جبار عبد13

1996/07/11اإلقتصاد الزراعياألول66,13عمار محمود جاسم14

1996/07/11اإلقتصاد الزراعياألول65,18اسماء عبد المنعم عبد الستار15

1996/07/11اإلقتصاد الزراعياألول64,38علي حامد ابراهيم16

1996/07/11اإلقتصاد الزراعياألول64,11سلوان عبد الستار جودت17

1996/07/11اإلقتصاد الزراعياألول63,13صباح راشد حمزه18

1996/07/11اإلقتصاد الزراعياألول61,98احسان حسن كاظم19

1996/07/11اإلقتصاد الزراعياألول61,74خليل حميد راضي20

1996/07/11اإلقتصاد الزراعياألول59,78عمار حميد عبد الحسن عبد هللا21

1996/07/11اإلقتصاد الزراعياألول58,97ثائر محمد رشيد جميل22

1996/07/11اإلقتصاد الزراعياألول58,49فاضل علوان محسن علي23

1996/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني65,47قصي محمد محسن24

1996/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني62,04زينب جبير حبيب25

1996/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني61,49حسين دلي اليذ26

1996/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني60,42حسين عبد علي محمد27

1996/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني60,40مثنى حميد حسن ياسين28

1996/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني59,60رافد عدنان غضبان29

1996/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني58,94حسام حامد عبد الكريم30

1996/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني58,47نبيل محمود فرحان31

1996/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني57,46عادل احمد جاسم حمادي32

1996/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني56,55احمد رشيد عبد هللا33

1996/07/11اإلرشاد الزراعياالول80,82نوار صباح احمد جاسم1

1996/07/11اإلرشاد الزراعياالول76,24علي كاظم عطا هللا كرم2

1996/07/11اإلرشاد الزراعياالول72,28طارق أرحيم سعد يوسف3

1996/07/11اإلرشاد الزراعياالول71,96حيدر نعمه خضير4

1996/07/11اإلرشاد الزراعياالول71,14حيدر نعمه عبد المهدي5

1996/07/11اإلرشاد الزراعياالول70,04عمر محمد رضا محمد6

1996/07/11اإلرشاد الزراعياالول69,29وسام حميد خضر7

1996/07/11اإلرشاد الزراعياالول69,84سعديه فهد مهوس8

1996/07/11اإلرشاد الزراعياالول67,33ضياء حميد عبد الزهره9

1996/07/11اإلرشاد الزراعياالول66,25جميل طعمه محمد10

1996/07/11اإلرشاد الزراعياالول65,88محمود حميد فرحان11

1996/07/11اإلرشاد الزراعياالول65,23رحيم كريم خضير12
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1996/07/11اإلرشاد الزراعياالول64,24نجم سبع امير13

1996/07/11اإلرشاد الزراعياالول63,73قاسم محمد عبد احمد14

1996/07/11اإلرشاد الزراعياالول63,19عصام قاسم فاضل15

1996/07/11اإلرشاد الزراعياالول63,05سعد جاسم محمد16

1996/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني62,04عثمان كريم جاسم17

1997/06/30وقاية النباتاالول86,18حريه حسين شهاب1

1997/06/30وقاية النباتاالول82,67رائد بحر نصر ياسين2

1997/06/30وقاية النباتاالول81,69اشرف محيي الدين عباس3

1997/06/30وقاية النباتاالول81,32منصور احمد سلطان4

1997/06/30وقاية النباتاالول79,61هود يوسف يونس5

1997/06/30وقاية النباتاالول77,60سمير عبد الرزاق حسن حمد6

1997/06/30وقاية النباتاالول74,34ازهر سعيد عبد الغفور7

1997/06/30وقاية النباتاالول74,27ايناس رسمي شحاذه8

1997/06/30وقاية النباتاالول72,81إبراهيم إسماعيل قاسم9

1997/06/30وقاية النباتاالول72,29وسام ممدوح محمد10

1997/06/30وقاية النباتاالول72,09جواد بلبل حمود11

1997/06/30وقاية النباتاالول71,91إحسان قاسم محمد12

1997/06/30وقاية النباتاالول70,88لؤي عباس كاظم حسن13

1997/06/30وقاية النباتاالول70,70مظفر صبحي شاكر14

1997/06/30وقاية النباتاالول70,40ياسر عمار مهدي15

1997/06/30وقاية النباتاالول69,40حسين نعمه كشمر16

1997/06/30وقاية النباتاالول68,51ساجد عبد الرحمن فليح17

1997/06/30وقاية النباتاالول68,49شيماء سالم قاسم عيسى18

1997/06/30وقاية النباتاالول68,19نجم عبد هللا احمد علي19

1997/06/30وقاية النباتاالول68,16ياسر محمد سالم20

1997/06/30وقاية النباتاالول67,57محمد سليم محمد جبر21

1997/06/30وقاية النباتاالول66,79سليم خليف علي22

1997/06/30وقاية النباتاالول66,77فارس منعم جاسم23

1997/06/30وقاية النباتاالول66,06سحر عبد الكريم فاضل محمد24

1997/06/30وقاية النباتاالول65,77خالد ياسين كاظم25

1997/06/30وقاية النباتاالول65,33عقيل احمد محمد عبد هللا26

1997/06/30وقاية النباتاالول65,29ليث عامر ناظم محمود27



اسم الخريجت
معدل 

التخرج

الدور 

الذي 

تخرج فيه

تأريخ التخرجالقسم العلمي

1997/06/30وقاية النباتاالول65,26عمار عبد العزيز عبد الكريم28

1997/06/30وقاية النباتاالول64,99حيدر طارق اسماعيل ابراهيم29

1997/06/30وقاية النباتاالول64,75سهى شهاب احمد30

1997/06/30وقاية النباتاالول64,56نجالء رسمي ثابت بشير31

1997/06/30وقاية النباتاالول64,26مهدي عطيوي مهيدي32

1997/06/30وقاية النباتاالول64,10محمد محجوب نصيف33

1997/06/30وقاية النباتاالول64,07زياد عباس حسين حمود34

1997/06/30وقاية النباتاالول64,03عال صباح عبد المطلب عباس35

1997/06/30وقاية النباتاالول64,01دينا ماجد علي36

1997/06/30وقاية النباتاالول63,54حيدر شاغي كيطان37

1997/06/30وقاية النباتاالول63,43زهراء كاظم علي38

1997/06/30وقاية النباتاالول62,85شيماء نجم ساهي39

1997/06/30وقاية النباتاالول63.55سيف عبد الحسين مالك40

1997/06/30وقاية النباتاالول62,05بسناء عبد الرحمن طيب عبد هللا41

1997/06/30وقاية النباتاالول61,49عدنان ابراهيم سلمان42

1997/06/30وقاية النباتاالول60,49محمد ارحيم حسين جاسم43

1997/06/30وقاية النباتاالول60,30ثامر فاضل عبد44

1997/06/30وقاية النباتاالول60,02سهير نجاح شهيد45

1997/06/30وقاية النباتاالول59,31عباس سالم خيالي46

1997/06/30وقاية النباتاالول58,62مصطفى عادل حامد حسين47

1997/06/30وقاية النباتاالول58,24اخالص جاسم قاسم محمد48

1997/06/30وقاية النباتاالول58.05رياض عواد خريبط49

1997/06/30وقاية النباتاالول56,42خليل ابراهيم علي ابراهيم50

1997/10/01وقاية النباتالثاني73,16فريال حسوني صادق51

1997/10/01وقاية النباتالثاني68,62محمد عباس مهدي52

1997/10/01وقاية النباتالثاني68,35ماهر جبر رضا ابراهيم53

1997/10/01وقاية النباتالثاني67,76غازي عامر محمد54

1997/10/01وقاية النباتالثاني65,59ذو الفقار كاظم نصيف جاسم55

1997/10/01وقاية النباتالثاني65,54محمد حسين خلف جبر56

1997/10/01وقاية النباتالثاني64,19هاني مصطفى احمد57

1997/10/01وقاية النباتالثاني63,78زينب عباس جوح سعد58

1997/10/01وقاية النباتالثاني63,71آن محمد ناجي59

1997/10/01وقاية النباتالثاني62,95ستيفن اسحق الجن ديخا60

1997/10/01وقاية النباتالثاني62,75حيدر حسين خضير61

1997/10/01وقاية النباتالثاني62,55محمود علي خليفه62

1997/10/01وقاية النباتالثاني62,05منتهى سامي هادي63
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1997/10/01وقاية النباتالثاني61,77محمد حسين علي64

1997/10/01وقاية النباتالثاني61,04ناديه عبد السالم عبد الرزاق65

1997/10/01وقاية النباتالثاني60,49باسمه جاهل خنياب66

1997/10/01وقاية النباتالثاني60,45حسام عالوي جبار67

1997/10/01وقاية النباتالثاني60,26صالح فارس حسن68

1997/10/01وقاية النباتالثاني60,08حسن مؤمن ليلو69

1997/10/01وقاية النباتالثاني60,01جاسم محمد علي حسين70

1997/10/01وقاية النباتالثاني60,00دريد عبد اإلله غازي مجيد71

1997/10/01وقاية النباتالثاني59,96منال سعيد ناجي72

1997/10/01وقاية النباتالثاني59,76نجم عبد علي73

1997/10/01وقاية النباتالثاني59,57حيدر اكرم وهاب74

1997/10/01وقاية النباتالثاني59,56ناهده محمد عبد جاسم75

1997/10/01وقاية النباتالثاني59,32أالء سعدون سلمان76

1997/10/01وقاية النباتالثاني59,02محمد تركي جاسم فاضل77

1997/10/01وقاية النباتالثاني58,56مناف رضا عبد الكريم78

1997/10/01وقاية النباتالثاني58,55لمى موفق جرجيس متي79

1997/10/01وقاية النباتالثاني58,45عبد االمير فرحان مبارك80

1997/10/01وقاية النباتالثاني58,43اسيل عدنان رسول81

1997/10/01وقاية النباتالثاني58,41علي عبد الحسين احمد جعفر82

1997/10/01وقاية النباتالثاني58,40باسم جاسب بنداوي حسن83

1997/10/01وقاية النباتالثاني58,34ليث عادل محمد حسين84

1997/10/01وقاية النباتالثاني57,94حسن هادي حميد علي85

1997/10/01وقاية النباتالثاني57,47فرقد علي صادق86

1997/10/01وقاية النباتالثاني57,46جبهه مهدي صالح87

1997/10/01وقاية النباتالثاني57,39عبد الرزاق حمد عواد88

1997/10/01وقاية النباتالثاني57,36حيدر حميد عبد الهادي محمد89

1997/10/01وقاية النباتالثاني57,31ليث صالح عيسى90

1997/10/01وقاية النباتالثاني57,29علي منذور علي 91

1997/10/01وقاية النباتالثاني57,25حميد عبد هللا وحش92

1997/10/01وقاية النباتالثاني57,02رعد كمال محمد93

1997/10/01وقاية النباتالثاني56,76فراس صالح عبد الولي ذنون94

1997/10/01وقاية النباتالثاني56,75اياد كاظم رفيع95

1997/10/01وقاية النباتالثاني56,33احمد هشام نامق96

1997/10/01وقاية النباتالثاني56,14ارام عبد الرزاق حمد صالح97

1997/10/01وقاية النباتالثاني55.97فاطمة حسين جاسم 98

1997/10/01وقاية النباتالثاني55,28ماجد حميد عبيد99

1997/10/01وقاية النباتالثاني54,95اياد حسين عزيز100

1997/10/01وقاية النباتالثاني52,24عامر محمد خلف101
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1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول82.34انس احمد امين1

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول81,21محمد تيسير جميل2

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول75,89عبد السالم محمد عيد3

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول75,89يوسف عيسى احمد4

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول74,97اشرف احمد محمد حسن5

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول74,25وميض محمد باقر6

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول73,86عامر صاحب هذال7

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول73,12وسام طارق ادمون8

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول73,01اسيل عادل جبر9

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول72,93احمد ابراهيم حسن10

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول72,66طارق عثمان توفيق11

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول72,54عماد عبد الجبار ضاري12

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول72,37عدي عبود حسون13

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول71,72حيدر فاضل نعمه14

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول71,58احمد صالح الدين ناصر15

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول71,06حمزه عبد السالم حسين امين16

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول71,01زياد عبد هللا حسن17

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول70,99رائد ازهر حسون عمران18

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول70,85عدنان فارس جاري19

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول70,66عمار عامر فاضل20

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول70,46الفرد علي احمد يونس21

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول70,22امير علي ابراهيم22

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول70,09اثير صباح جاسم23

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول69,68فاطمه محي نايف24

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول69,63ليث نوري مظلوم اسماعيل25

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول69,14عبد الرزاق احمد محل26

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول69,07احمد سامي حسين27

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول68,72جاسم محمد نصيف جاسم28

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول68,69غزوان فيصل عبود29

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول68,50كوثر جبار موسى30

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول68,44فارس مجيد حسن31

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول68,41خالد عدنان خضير32

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول68,06عبد هللا حميد سالم33

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول67,78حازم خليل اسماعيل34

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول67,70حيدر محمد حسن35
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1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول67,58مثنى صباح عزاوي36

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول67,54حيدر علوان نافل37

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول67,49صفاء حسين خليفة38

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول67,38ليث احمد حمادي39

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول67,32هاله طه خضير40

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول67,22بيسان سليمان عبد الرحيم41

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول67,08محمد هاشم محمد حسن42

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول66,70عالء جبار صويح43

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول66,64خلدون رحيم هاشم علي44

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول66,28شهرزاد محمد  جعفر45

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول66.19حسن علي صالح46

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول66,11اسعد سليم احمد جبر47

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول66,09حامد سعيد خضير عباس48

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول65,76علي صباح علي49

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول65,67عمار صادق علي50

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول65,60فراس شاكر هادي51

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول65,42نبيل حفظي جواد52

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول65,18حسين عالوي كاظم53

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول65,17انور محمد حبيب54

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول65,08احمد جاسم هداد55

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول64,97حسين صابر عبد الرزاق56

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول64,91مناف محمد جبر57

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول64,81محمد غازي ناجي58

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول64,10مهند حكمت59

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول64,00قائد اسماعيل عذاب60

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول63,96محمد عناد غزوان61

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول63,75عدنان عبد محمد62

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول63,68وليد خالد عبد االمير63

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول63,61خليل ابراهيم ارحيم64

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول63,55محمد عبد اليمه عبد علي65

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول63,41احمد شاكر هادي66

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول63,23فهد عبد اللطيف صادق67

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول62,99سمار حماد خليل68

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول62,77هاني عبد الزهره سلطان69

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول62,71محمد حكمت محمد حسن70

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول62,45مصطفى محمد مصطفى71

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول62,20علي عبد الحميد مصطفى72

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول62,13احمد عبد الحسين صالح73
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1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول62,1عامر عالء كاظم74

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول61,75سعد عدنان مرشد75

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول61,63خالد عبد هللا نهار76

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول61,47مضر جهاد عبد االمير77

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول61,22محمد عبد هللا حمود78

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول61,11سلوان غانم 79

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول60,69سامر عبد الحق احمد80

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول60,66احسان فاضل عباس81

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول60,47ضاري فاضل ماجد82

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول60,37حسنين فالح مهدي83

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول60,35ليث جاسم عبد هللا84

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول60,31احسان علي عباس85

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول59,96عثمان جالب حواس86

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول59,96كريم حسين كريم87

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول59,94حسن محمد عبد هللا88

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول59,92نجالء وادي خضير89

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول59,84ياسر سامي خليل90

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول59,50سامي مجلوم سعيد احمد91

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول59,02حيدر علي عبد الهادي92

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول58,44دينا كوركيس رديف93

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول58,17احمد مجيد محمود94

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول57,98سعد موزان عباس95

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول56,88عمار عبد هللا عبد القادر96

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول57,62خالد صالح مهدي97

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول58,36سنان اسماعيل ابراهيم98

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول55,60بهاء عبد الحسين موسى99

1997/06/30الثروة الحيوانيةاألول55,49احمد عبد الرحمن احمد100

1997/10/01الثروة الحيوانيةالثاني68,85محمد ابراهيم اديب101

1997/10/01الثروة الحيوانيةالثاني63,71سامر عبد العظيم ضيدان 102

1997/10/01الثروة الحيوانيةالثاني62,58فاضل مسلم سبتي103

1997/10/01الثروة الحيوانيةالثاني61,86محمد كاظم محمد حسون104

1997/10/01الثروة الحيوانيةالثاني61,78علي رشيد صالح105

1997/10/01الثروة الحيوانيةالثاني61,73حيدر حميد جفال106

1997/10/01الثروة الحيوانيةالثاني61,31علي عبد االمير علي107

1997/10/01الثروة الحيوانيةالثاني61,12رائد خضير خلف108

1997/10/01الثروة الحيوانيةالثاني61,12نبراس عباس كاظم109
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1997/10/01الثروة الحيوانيةالثاني60,89احمد قاسم ناجي110

1997/10/01الثروة الحيوانيةالثاني60,88سحر انور يعقوب محمد111

1997/10/01الثروة الحيوانيةالثاني60,61عقيل محسن موسى112

1997/10/01الثروة الحيوانيةالثاني59,40عمر عبد الصمد حميد حمادي113

1997/10/01الثروة الحيوانيةالثاني58,62عدي علي حسين114

1997/10/01الثروة الحيوانيةالثاني58,27عالء محمود سكران115

1997/10/01الثروة الحيوانيةالثاني58,18زينب هادي مهدي116

1997/10/01الثروة الحيوانيةالثاني58,13احمد جعفر حسن117

1997/10/01الثروة الحيوانيةالثاني57,67فاضل محمود محمد118

1997/10/01الثروة الحيوانيةالثاني57,14اثيل عبد هللا عباس119

1997/10/01الثروة الحيوانيةالثاني56,64ثائر سعدي حمودي120

1997/10/01الثروة الحيوانيةالثاني55,61صدام عبد الستار غايب121

1997/10/01الثروة الحيوانيةالثاني55,42بلسم عباس علي122

1997/10/01الثروة الحيوانيةالثاني55,02رعد ناجي عبد الكريم123

1997/10/01الثروة الحيوانيةالثاني54,95فادي عبد الكريم عبد الرحيم124

1997/06/30البستنةاالول73,29جالل حميد علي1

1997/06/30البستنةاالول70,23حسين شمخي برهان 2

1997/06/30البستنةاالول70,05محمد عمران مكي3

1997/06/30البستنةاالول69,41رنا عقيل عبد الرزاق 4

1997/06/30البستنةاالول69,38امل صالح كاظم5

1997/06/30البستنةاالول69,36فاديه هشام طه6

1997/06/30البستنةاالول68,62نوزد شمعون جمو7

1997/06/30البستنةاالول68,42علي رحيمه عوده8

1997/06/30البستنةاالول68,16ازهار حسين عريبي حسن9

1997/06/30البستنةاالول68,16اياد محمود شكري جبر10

1997/06/30البستنةاالول68,12سحر اسماعيل محمود11

1997/06/30البستنةاالول67,82ثامر حميد رجه12

1997/06/30البستنةاالول67,81ابتسام كريم شاكر13

1997/06/30البستنةاالول67,73احمد عباس محمد حسن14

1997/06/30البستنةاالول67,63قاسم عبد علي كاظم15

1997/06/30البستنةاالول67,16محمد مجيد محمد16

1997/06/30البستنةاالول67,02زينب عبد العباس حمودي17

1997/06/30البستنةاالول67,00اسراء عبد القادر محمود18

1997/06/30البستنةاالول66,79ميسلون ابراهيم عباس19

1997/06/30البستنةاالول66,48وفاء علي حسين20
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1997/06/30البستنةاالول66,19رياض عبد الرضا حميد عبد الرضا21

1997/06/30البستنةاالول66,09مثنى محمود رحيم عبد22

1997/06/30البستنةاالول66,06حسين جواد شاكر23

1997/06/30البستنةاالول66,04سناء علي اكبر حسين24

1997/06/30البستنةاالول65,86فالح حسن حسون حمد25

1997/06/30البستنةاالول65,81حسن جبار جاسم26

1997/06/30البستنةاالول65,57زينا محمد ابراهيم27

1997/06/30البستنةاالول65,19سناء حسن عبد االخوة28

1997/06/30البستنةاالول65,09محمد حامد فالح29

1997/06/30البستنةاالول64,93وسن خالد عبد هللا30

1997/06/30البستنةاالول64,75منى محمود لطيف31

1997/06/30البستنةاالول64,44الهام جبر مخيلف32

1997/06/30البستنةاالول64,28عقيل عطيه زاير33

1997/06/30البستنةاالول64,24رغيد حمزه محمد السلطان34

1997/06/30البستنةاالول64,03رحيم محسن عكله35

1997/06/30البستنةاالول64,01غاده دهام عبد36

1997/06/30البستنةاالول63,66رائد عبادي ناصر37

1997/06/30البستنةاالول63,08صبا جاسم محمد سرحان38

1997/06/30البستنةاالول62,13احمد عبد الحمزه كاظم حسن39

1997/06/30البستنةاالول62,62كاظم سوادي خزعل40

1997/06/30البستنةاالول62,54الحارث المثنى شياع41

1997/06/30البستنةاالول62,45نهله شالل كاظم42

1997/06/30البستنةاالول62,30صبا عبد الكريم جميل43

1997/06/30البستنةاالول62,03سعيد ناجي محمد44

1997/06/30البستنةاالول61,99احمد خلف درويش45

1997/06/30البستنةاالول61,79فاطمة خيون محمد عبد46

1997/06/30البستنةاالول61,71عبد الناصر منذر عريبي47

1997/06/30البستنةاالول61,47عصام سعد علوان بندر 48

1997/06/30البستنةاالول61,47جاسم محمد حميد49

1997/06/30البستنةاالول61,21ايسر قتيبه يوسف50

1997/06/30البستنةاالول61,11كاظم عبد الرضا سعدون51

1997/06/30البستنةاالول61,07معمر طاهر محمد52

1997/06/30البستنةاالول60,74زيد لطيف سعود53

1997/06/30البستنةاالول60,58حسين سهيل عبد54

1997/06/30البستنةاالول60,49مهند طاهر محمود55

1997/06/30البستنةاالول60,48غسان عباس خضير56

1997/06/30البستنةاالول60,54احمد عبد الوهاب رزوقي57

1997/06/30البستنةاالول60,35علي محي ياس58
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1997/06/30البستنةاالول60,30تضامن اسكندر عليوي59

1997/06/30البستنةاالول60,08ميساء عبد الكريم حسين60

1997/06/30البستنةاالول59,98حيدر محي هراطة61

1997/06/30البستنةاالول59,93عباس هاشم عباس62

1997/06/30البستنةاالول59,64نسرين بطرس حنو63

1997/06/30البستنةاالول59,32موفق محمد نايف64

1997/06/30البستنةاالول59,14عمر عبد العزيز عبد هللا 65

1997/06/30البستنةاالول58,72عبد الرضا مهدي شريف66

1997/06/30البستنةاالول58,41خالد علي ضاحي67

1997/06/30البستنةاالول58,35عبد هللا صالح راضي68

1997/06/30البستنةاالول58,10ضرغام طارق هاشم69

1997/06/30البستنةاالول57,97عامر مجيد حميد جواد70

1997/06/30البستنةاالول57,17نغم حسن اسماعيل71

1997/10/01البستنةالثاني72,77طعمة خنجر علك                   72

1997/10/01البستنةالثاني71,78صباح مهدي صالح 73

1997/10/01البستنةالثاني70,32رعد ناطق خليفه74

1997/10/01البستنةالثاني66,62علي جبار عاشور75

1997/10/01البستنةالثاني66,07علي جهان حسين76

1997/10/01البستنةالثاني64,78صدام حسين طعمه عليوي77

1997/10/01البستنةالثاني64,69عدنان طه صالح78

1997/10/01البستنةالثاني64,52حبيب مدرع حيران79

1997/10/01البستنةالثاني63,74ضحى خالد مطلك صريح80

1997/10/01البستنةالثاني63,65هاشم غازي هادي81

1997/10/01البستنةالثاني63,58احمد حسن صادق 82

1997/10/01البستنةالثاني62,55حميد رشيد موالن83

1997/10/01البستنةالثاني62,14احمد خالد شنين84

1997/10/01البستنةالثاني61,99محمود سعدون صالح85

1997/10/01البستنةالثاني61,64ازهر شكري محمود86

1997/10/01البستنةالثاني61,50نرجس مصطفى حمادي 87

1997/10/01البستنةالثاني61,14ايناس طالل ابراهيم88

1997/10/01البستنةالثاني61,07قصي كاظم عبد العزيز جواد89

1997/10/01البستنةالثاني60,84مرزه عبد معين حسن90

1997/10/01البستنةالثاني60,80سروة سعيد نوري يونس91

1997/10/01البستنةالثاني60,75احمد فزاع عمير92

1997/10/01البستنةالثاني60,60ابراهيم احمد حداد93

1997/10/01البستنةالثاني60,48سناء محسن خضير94
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1997/10/01البستنةالثاني60,44منى  حميد كاظم95

1997/10/01البستنةالثاني61.09عمر فاروق عبد هللا96

1997/10/01البستنةالثاني60,28غنيه احمد حسين97

1997/10/01البستنةالثاني60,25حسام عبد الكريم مهدي98

1997/10/01البستنةالثاني60,24عصمت احمد حامد99

1997/10/01البستنةالثاني60,20رشا سامي فاضل حمود100

1997/10/01البستنةالثاني60,00حازم عبد الرضا كاظم101

1997/10/01البستنةالثاني59,90محمد جاسب عبد حسين102

1997/10/01البستنةالثاني59,83عمر صالح عبد الستار103

1997/10/01البستنةالثاني59,80ايهاب عبد ذنون104

1997/10/01البستنةالثاني59,60ميثم حسين يوسف105

1997/10/01البستنةالثاني59,57ياسر جبار محمد106

1997/10/01البستنةالثاني59,18علي عبد الكاظم هامل107

1997/10/01البستنةالثاني59,15اسراء ذياب احمد108

1997/10/01البستنةالثاني59,13عامر مراد محمد109

1997/10/01البستنةالثاني59,02صباح وهاب سالم110

1997/10/01البستنةالثاني58,94محمد محان كظيم111

1997/10/01البستنةالثاني58,10سندس عبد الواحد محمد علي112

1997/10/01البستنةالثاني57,98علي محمود صالح113

1997/10/01البستنةالثاني57,72فاتن شاكر رشيد حمود114

1997/10/01البستنةالثاني57,31اوس عبد الصاحب محمد علي115

1997/10/01البستنةالثاني57,00محمد جبار عطيه116

1997/10/01البستنةالثاني56,99اسيل يونس محمد عباس117

1997/10/01البستنةالثاني56,87وميض عبد الستار محسن118

1997/10/01البستنةالثاني56,82رغد عبد علي شهيد119

1997/10/01البستنةالثاني56,80موفق علي سلمان120

1997/10/01البستنةالثاني56,78رسل سلمان موسى حسين121

1997/10/01البستنةالثاني56,76سحر جواد مهدي122

1997/10/01البستنةالثاني56,69غسان محمد عبد ابراهيم123

1997/10/01البستنةالثاني56,59لمى عبد الجليل رسول124

1997/10/01البستنةالثاني56,38ايناس صبيح فاضل محمد125

1997/10/01البستنةالثاني56,34ندى مهدي كاظم126

1997/10/01البستنةالثاني56,03رياض علي جاسم127

1997/10/01البستنةالثاني56,00احمد فائق صادق عبد الجبار128

1997/10/01البستنةالثاني55,78عدي محمد علي يوسف129

1997/10/01البستنةالثاني55,49نزار عبد الكريم عبد هللا 130

1997/10/01البستنةالثاني55,44مصطفى مناور محمد علي131

1997/10/01البستنةالثاني55,20رفاه كاطع ناصر132
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1997/10/01البستنةالثاني55,07هيام هادي صاحب133

1997/10/01البستنةالثاني54,76احمد صالح عبد السالم134

1997/10/01البستنةالثاني54,31حارث حسن حنون135

1997/10/01البستنةالثاني53,74ايناس عبد الرضا غزاي136

1997/06/30المكننة الزراعيةاألول85,94توفيق مصطفى استنبولي                          1

1997/06/30المكننة الزراعيةاألول83,70محمود حسن اسماعيل 2

1997/06/30المكننة الزراعيةاألول83,38رواء خالد صادق3

1997/06/30المكننة الزراعيةاألول82,96عليم قائد سالم عبد هللا4

1997/06/30المكننة الزراعيةاألول77,14فالح عباس موسى دعيم5

1997/06/30المكننة الزراعيةاألول76,27بسام سميع عارف6

1997/06/30المكننة الزراعيةاألول75,51احمد نوزد عبد هللا عمر7

1997/06/30المكننة الزراعيةاألول74,85باسل سعدي جواد علي8

1997/06/30المكننة الزراعيةاألول73,75سعد عناد سلبوح9

1997/06/30المكننة الزراعيةاألول73,73ابراهيم احمد هادي10

1997/06/30المكننة الزراعيةاألول73,06محمد علوان صالح نجم11

1997/06/30المكننة الزراعيةاألول71,74سامر احمد موسى12

1997/06/30المكننة الزراعيةاألول70,18محمد عبد العزيز روبي13

1997/06/30المكننة الزراعيةاألول69,09عمار عبد الستار ابراهيم عباس14

1997/06/30المكننة الزراعيةاألول68,74مظفر ابراهيم احمد15

1997/06/30المكننة الزراعيةاألول68,20عامر حميد متي ارزوقي16

1997/06/30المكننة الزراعيةاألول67,70خالد محمد علي عبد المنعم17

1997/06/30المكننة الزراعيةاألول67,61عباد الدين حسن محسن18

1997/06/30المكننة الزراعيةاألول67,43علي خضير اسماعيل19

1997/06/30المكننة الزراعيةاألول66,40جرير احمد محمد20

1997/06/30المكننة الزراعيةاألول65,92قصي صالح مهدي هادي21

1997/06/30المكننة الزراعيةاألول65,49محمد عدنان محمد22

1997/06/30المكننة الزراعيةاألول65,41مناف ذياب فندي 23

1997/06/30المكننة الزراعيةاألول65,08عبد هللا شنيار حسين24

1997/06/30المكننة الزراعيةاألول65,05وليد حميد حسون علي25

1997/06/30المكننة الزراعيةاألول65,05رائد تايه كاظم26

1997/06/30المكننة الزراعيةاألول64,92واثق جار هللا صالح عليوي27

1997/06/30المكننة الزراعيةاألول65,12علي محمد عباس كاظم28

1997/06/30المكننة الزراعيةاألول63,66احمد مخلف كاظم مزعل29

1997/06/30المكننة الزراعيةاألول63,46رافد نعمة حسين30

1997/06/30المكننة الزراعيةاألول62,61افيديس زاري كريكور31
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1997/06/30المكننة الزراعيةاألول61,93مصطفى عبد هللا مرعب32

1997/06/30المكننة الزراعيةاألول61,63مازن نوري جاسم حسين33

1997/06/30المكننة الزراعيةاألول60,79عدنان بشير شمال سعيد34

1997/06/30المكننة الزراعيةاألول60,50احمد حسين علي صالح35

1997/06/30المكننة الزراعيةاألول59,28احمد عبد الرزاق خميس خضير36

1997/06/30المكننة الزراعيةاألول58,91حكمت يونس حسين37

1997/06/30المكننة الزراعيةاألول58,33رائد جابر علي كاظم38

1997/06/30المكننة الزراعيةاألول58,05علي جبارة عبد علي39

1997/10/01المكننة الزراعيةالثاني71,24سعد كاظم عبود                   40

1997/10/01المكننة الزراعيةالثاني70,42محمد محمود سلمان محمود41

1997/10/01المكننة الزراعيةالثاني69,06علي عماد عبود علوان42

1997/10/01المكننة الزراعيةالثاني65,7مهدي عبد زيد محسن43

1997/10/01المكننة الزراعيةالثاني62,52عبد المهيمن حنش عباس44

1997/10/01المكننة الزراعيةالثاني62,23حكمت حسين علي روكان45

1997/10/01المكننة الزراعيةالثاني59,2عصام علي عبد الحسين عبد علي46

1997/10/01المكننة الزراعيةالثاني57,17صالل نافع مظلوم 47

1997/06/30الصناعات الغذائيةاالول88,58صادق حسن الشراجي       1

1997/06/30الصناعات الغذائيةاالول85,95 عادل احمد يحيى 2

1997/06/30الصناعات الغذائيةاالول85,93 جمال محمد علي 3

1997/06/30الصناعات الغذائيةاالول84,09 رزق عبد الهادي محمد 4

1997/06/30الصناعات الغذائيةاالول82,05 محمد عبد القادر علي 5

1997/06/30الصناعات الغذائيةاالول81,04 حسن محمد حسن 6

1997/06/30الصناعات الغذائيةاالول81,04 رغد اكرم عزيز 7

1997/06/30الصناعات الغذائيةاالول80,54 ايناس مظفر خليل 8

1997/06/30الصناعات الغذائيةاالول79,23 فؤاد عبد الرحمن حسان 9

1997/06/30الصناعات الغذائيةاالول79,09 اسماء وليد داود 10

1997/06/30الصناعات الغذائيةاالول76,68 منير احمد مهدي 11

1997/06/30الصناعات الغذائيةاالول76,60 بشار فائز عارف 12

1997/06/30الصناعات الغذائيةاالول76,18 ايمان جابر جاسم 13

1997/06/30الصناعات الغذائيةاالول75,93 بشار كاظم عويد 14

1997/06/30الصناعات الغذائيةاالول75,73 رقيباء علي جيجان 15

1997/06/30الصناعات الغذائيةاالول74,59 مريم عباس مطلك 16

1997/06/30الصناعات الغذائيةاالول74,02 فتحي عبدة عبد هللا 17
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1997/06/30الصناعات الغذائيةاالول73,96 فيصل عبد هللا عبد الرحمن 18

1997/06/30الصناعات الغذائيةاالول73,64 شاكر محمد شاكر ابو طة 19

1997/06/30الصناعات الغذائيةاالول73,50 سهاد خضر كريم 20

1997/06/30الصناعات الغذائيةاالول73,49 انوار علي محيبس 21

1997/06/30الصناعات الغذائيةاالول73,20 دنيا سعاد علي 22

1997/06/30الصناعات الغذائيةاالول72,76 محمود عبد الغفار سليمان 23

1997/06/30الصناعات الغذائيةاالول72,13 ضحى فخري جميل 24

1997/06/30الصناعات الغذائيةاالول71,93 غادة عبد الكريم احمد 25

1997/06/30الصناعات الغذائيةاالول71,90 عصام عبد الهادي شهيد26

1997/06/30الصناعات الغذائيةاالول70,30 محمد ياسر محمد 27

1997/06/30الصناعات الغذائيةاالول70,18 علي حسين محمد 28

1997/06/30الصناعات الغذائيةاالول70,08 صباح جميل صالح 29

1997/06/30الصناعات الغذائيةاالول69,25 زينب هادي ابراهيم 30

1997/06/30الصناعات الغذائيةاالول69,70 صبا جعفر محسن سعيد 31

1997/06/30الصناعات الغذائيةاالول69,54 هدى عبد الخالق ناصر 32

1997/06/30الصناعات الغذائيةاالول69,45 حسنين حسن فاضل33

1997/06/30الصناعات الغذائيةاالول69,18 عروبة عبد شمة34

1997/06/30الصناعات الغذائيةاالول68,76 ورقاء كامل هايت 35

1997/06/30الصناعات الغذائيةاالول68,27 وركاء حكمت خضر 36

1997/06/30الصناعات الغذائيةاالول67,71 ازهار عبد الرضا علوان 37

1997/06/30الصناعات الغذائيةاالول67,52 وسام فارس سالم 38

1997/06/30الصناعات الغذائيةاالول67,27 احمد شرف محمد سيف 39

1997/06/30الصناعات الغذائيةاالول66,25 ميثاق عبد الكريم عبد الحسن 40

1997/06/30الصناعات الغذائيةاالول66,00 رغد حازم داود 41

1997/06/30الصناعات الغذائيةاالول65,62 شيماء عبد المجيد ياسين 42

1997/06/30الصناعات الغذائيةاالول65,52 علي كنعان خليفه 43

1997/06/30الصناعات الغذائيةاالول65,44 محمود اسماعيل سبهان 44

1997/06/30الصناعات الغذائيةاالول65,32 بشار شتيوي فريح  حداد 45

1997/06/30الصناعات الغذائيةاالول64,97 عامر موحان عبيد 46

1997/06/30الصناعات الغذائيةاالول64,28 امينة موسى عبد حسين 47

1997/06/30الصناعات الغذائيةاالول65,62 امثل كاظم باجي 48

1997/06/30الصناعات الغذائيةاالول64,54 زهراء عبد الرضا سلمان 49

1997/06/30الصناعات الغذائيةاالول63,68 سامر عبد الرسول مسلم 50

1997/06/30الصناعات الغذائيةاالول63,43 دينا كنعان محمد رحيم51

1997/06/30الصناعات الغذائيةاالول62,73 نادية محمد مصطفى 52

1997/06/30الصناعات الغذائيةاالول62,66 محمد عيسى مياح 53

1997/06/30الصناعات الغذائيةاالول62,42 حسين علي احمد 54

1997/06/30الصناعات الغذائيةاالول62,28 هدى ابراهيم عبد الكريم 55
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1997/06/30الصناعات الغذائيةاالول62,26 انعام رشيد صالح 56

1997/06/30الصناعات الغذائيةاالول62,02 غادة مهدي عبد 57

1997/06/30الصناعات الغذائيةاالول61,91 نوال انور كاظم 58

1997/06/30الصناعات الغذائيةاالول61,52 مروج لطفي محمد 59

1997/06/30الصناعات الغذائيةاالول61,42 لبنى شاكر حمودي 60

1997/06/30الصناعات الغذائيةاالول60,83 غيداء فواد فرج 61

1997/06/30الصناعات الغذائيةاالول60,46 حيدر عبد االمير علي حسين 62

1997/06/30الصناعات الغذائيةاالول60,45 اكرم محمد عباس كنعان 63

1997/06/30الصناعات الغذائيةاالول60,33 عماد كامل حسين 64

1997/06/30الصناعات الغذائيةاالول59,63 منى عباس نعمة 65

1997/06/30الصناعات الغذائيةاالول59,60 جاسم هريبد بريو سعد66

1997/06/30الصناعات الغذائيةاالول59,58 حسام فياض سعيد مجيد 67

1997/06/30الصناعات الغذائيةاالول59,39 زينة سنحاريب بطرس 68

1997/06/30الصناعات الغذائيةاالول58,90 والء غالي حميدي عسكر 69

1997/06/30الصناعات الغذائيةاالول57,76 هدى عبد العزيز  توفيق  70

1997/06/30الصناعات الغذائيةاالول57,09 دنيا عبد الزهرة جبر المختار 71

1997/06/30الصناعات الغذائيةاالول56,85 جواد كاظم شني 72

1997/10/01الصناعات الغذائيةالثاني66,60 نبيل مراد ناصر حداد       73

1997/10/01الصناعات الغذائيةالثاني65,61 اشرف خضر احمد74

1997/10/01الصناعات الغذائيةالثاني64,47 سوزان كاميران حسن حسين 75

1997/10/01الصناعات الغذائيةالثاني63,73 حارث جعفر موسى 76

1997/10/01الصناعات الغذائيةالثاني63,69 عصام دحام شهاب احمد 77

1997/10/01الصناعات الغذائيةالثاني63,62 صدام عبد الحميد بديوي 78

1997/10/01الصناعات الغذائيةالثاني63,18 محمد صيتان سالم 79

1997/10/01الصناعات الغذائيةالثاني63,12 عبد الواحد قاسم محمد80

1997/10/01الصناعات الغذائيةالثاني62,45 رنا علي عبد المجيد81

1997/10/01الصناعات الغذائيةالثاني62,61 احمد كريم محميد 82

1997/10/01الصناعات الغذائيةالثاني62,00 علي غانم عزيز 83

1997/10/01الصناعات الغذائيةالثاني61,77 سارة محسن محمد 84

1997/10/01الصناعات الغذائيةالثاني61,38 بدر جودة ثجيل 85

1997/10/01الصناعات الغذائيةالثاني61,34 حيدر محمد علي86

1997/10/01الصناعات الغذائيةالثاني61,10 رائد علي حمدان 87

1997/10/01الصناعات الغذائيةالثاني60,87 محمد خضير لطيف 88

1997/10/01الصناعات الغذائيةالثاني60,75 اسعد خضير عباس 89

1997/10/01الصناعات الغذائيةالثاني60,61 لبيد جعفر محمود90

1997/10/01الصناعات الغذائيةالثاني60,41 شهرزاد صبري حيدر91
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1997/10/01الصناعات الغذائيةالثاني59,95 رفيق علي محمد عبد العزيز92

1997/10/01الصناعات الغذائيةالثاني59,78 انوار عادل عباس 93

1997/10/01الصناعات الغذائيةالثاني59,82 محسن اسماعيل جواد 94

1997/10/01الصناعات الغذائيةالثاني58,91 اريج علي احمد95

1997/10/01الصناعات الغذائيةالثاني58,31 رائد مهدي عبد السادة 96

1997/10/01الصناعات الغذائيةالثاني58,19 محمد خضير محمد 97

1997/10/01الصناعات الغذائيةالثاني58,16 عالء سالم توفيق 98

1997/10/01الصناعات الغذائيةالثاني57,94 اسراء عبد العالي عزيز حسن99

1997/10/01الصناعات الغذائيةالثاني57,31حميد كاظم محسن 100

1997/10/01الصناعات الغذائيةالثاني57,20 عمر حسام الدين حسين 101

1997/10/01الصناعات الغذائيةالثاني56,85 رائد سعيد شلش102

1997/10/01الصناعات الغذائيةالثاني56,73 رائد حسين علي محمود 103

1997/10/01الصناعات الغذائيةالثاني56,72 راقية عبد الزهرة سلمان 104

1997/10/01الصناعات الغذائيةالثاني56,55 ظافر موفق عبد الجبار 105

1997/10/01الصناعات الغذائيةالثاني56,14 فارس عدنان احمد 106

1997/10/01الصناعات الغذائيةالثاني56,02 احمد حسين صالح 107

1997/10/01الصناعات الغذائيةالثاني55,99 ساهر بولص يوسف 108

1997/10/01الصناعات الغذائيةالثاني55,75 قيس اسماعيل سعود 109

1997/10/01الصناعات الغذائيةالثاني55,71 محمد وهيب كمال110

1997/10/01الصناعات الغذائيةالثاني55,53 هند عبد العباس فارس111

1997/10/01الصناعات الغذائيةالثاني55,48 فراس غسان محمد 112

1997/10/01الصناعات الغذائيةالثاني53,13 فرات عبد الرزاق شبلي113

1997/06/30المحاصيل الحقليةاالول84,26 مكية كاظم علك1

1997/06/30المحاصيل الحقليةاالول80,48عادل فاضل حداوي2

1997/06/30المحاصيل الحقليةاالول80,27شذى عبد الحسن احمد3

1997/06/30المحاصيل الحقليةاالول78,11زياد طارق بالسم4

1997/06/30المحاصيل الحقليةاالول77,51رجاء مجيد حميد5

1997/06/30المحاصيل الحقليةاالول77,13عامر نعمه كريم6

1997/06/30المحاصيل الحقليةاالول76,12فائز جاسب عودة7

1997/06/30المحاصيل الحقليةاالول74,94ظافر زهير محمد8

1997/06/30المحاصيل الحقليةاالول63.84بلقيس محسن سلطان9

1997/06/30المحاصيل الحقليةاالول73,79اشواق محمد جواد10

1997/06/30المحاصيل الحقليةاالول72,20احمد بردان عطية11

1997/06/30المحاصيل الحقليةاالول71,79هيثم علي حسين12

1997/06/30المحاصيل الحقليةاالول71,70عدنان حسين علي13
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1997/06/30المحاصيل الحقليةاالول71,07رعد محمد حسين14

1997/06/30المحاصيل الحقليةاالول70,29عمر سالم يونان15

1997/06/30المحاصيل الحقليةاالول70,17ابتهال نجم عبد هللا16

1997/06/30المحاصيل الحقليةاالول70,12مجاهد إسماعيل حمدان17

1997/06/30المحاصيل الحقليةاالول69,72عظيم حسوني فني18

1997/06/30المحاصيل الحقليةاالول68,56هيفاء نجم فياض19

1997/06/30المحاصيل الحقليةاالول68,06حسام ابراهيم عبد السالم20

1997/06/30المحاصيل الحقليةاالول68,04ثامر عبيد رضا21

1997/06/30المحاصيل الحقليةاالول67,59محمد ياس عبد علي22

1997/06/30المحاصيل الحقليةاالول67,58احمد قاسم رضا محمد23

1997/06/30المحاصيل الحقليةاالول67,57عمر عبد الرزاق شهاب24

1997/06/30المحاصيل الحقليةاالول67,52حيدر فؤاد ناصر25

1997/06/30المحاصيل الحقليةاالول67,47عدنان عبد هللا محمد26

1997/06/30المحاصيل الحقليةاالول67,02محمد عبد ناعس27

1997/06/30المحاصيل الحقليةاالول67,00احسان نواف رحل28

1997/06/30المحاصيل الحقليةاالول66,93فالح هادي مهدي29

1997/06/30المحاصيل الحقليةاالول66,66عباس خلف عبود30

1997/06/30المحاصيل الحقليةاالول66,60عمار محمد هاشم31

1997/06/30المحاصيل الحقليةاالول66,44احمد ياسين حسن احمد32

1997/06/30المحاصيل الحقليةاالول66,41صفاء حاتم محمد33

1997/06/30المحاصيل الحقليةاالول66,13حسن احمد فالح حسن34

1997/06/30المحاصيل الحقليةاالول65,45سما احمد عبد هللا محمد35

1997/06/30المحاصيل الحقليةاالول64,47حسين غازي عبد الرسول36

1997/06/30المحاصيل الحقليةاالول64,32علي سامي محي الدين37

1997/06/30المحاصيل الحقليةاالول64,20ايمان صالح صاحب38

1997/06/30المحاصيل الحقليةاالول63,95مزهر سعدون كاظم39

1997/06/30المحاصيل الحقليةاالول63,94رنا صالح الدين حسين40

1997/06/30المحاصيل الحقليةاالول63,77عباس علي احمد41

1997/06/30المحاصيل الحقليةاالول63,06احمد كشيش هلوس42

1997/06/30المحاصيل الحقليةاالول63,05حيدر قاسم داود43

1997/06/30المحاصيل الحقليةاالول62,98سعد ربه خينو44

1997/06/30المحاصيل الحقليةاالول62,55عمار عادل عبد درويش45

1997/06/30المحاصيل الحقليةاالول62,39قاسم محمد حسين46

1997/06/30المحاصيل الحقليةاالول62,27فراس ذياب عبد47

1997/06/30المحاصيل الحقليةاالول61,76محمد احمد سلمان48

1997/06/30المحاصيل الحقليةاالول61,65عبد الرحمن مولود جمعة49

1997/06/30المحاصيل الحقليةاالول61,46كيالن اكرم احمد50

1997/06/30المحاصيل الحقليةاالول61,33شهله سردار ياسين51
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1997/06/30المحاصيل الحقليةاالول61,19حسن صباح هادي52

1997/06/30المحاصيل الحقليةاالول61,13صالح نايف بوتان53

1997/06/30المحاصيل الحقليةاالول60,93محمد مجيد محمد جياد54

1997/06/30المحاصيل الحقليةاالول59,02ياسر سلمان رحيل55

1997/06/30المحاصيل الحقليةاالول56,63حسين خزعل عباس56

1997/10/01المحاصيل الحقليةالثاني74,12كفاح كامل حمزه57

1997/10/01المحاصيل الحقليةالثاني65,60ضياء مطير ويس58

1997/10/01المحاصيل الحقليةالثاني64,33محمد حسين بطي59

1997/10/01المحاصيل الحقليةالثاني64,11رائده مجيد نجم60

1997/10/01المحاصيل الحقليةالثاني64,08ستار خضير عباس61

1997/10/01المحاصيل الحقليةالثاني62,76جنان شمس هللا نور هللا62

1997/10/01المحاصيل الحقليةالثاني62,06احمد جبار نمال63

1997/10/01المحاصيل الحقليةالثاني61,88سهيل عادل بطرس64

1997/10/01المحاصيل الحقليةالثاني61,84احمد عبد المحسن شهاب65

1997/10/01المحاصيل الحقليةالثاني61,01يوسف عيسى محمد66

1997/10/01المحاصيل الحقليةالثاني60,67سامي عبد الوهاب67

1997/10/01المحاصيل الحقليةالثاني60.45سرمد جواد كاظم68

1997/10/01المحاصيل الحقليةالثاني60.36اكرم رشيد ياسين69

1997/10/01المحاصيل الحقليةالثاني59,89علي حازم حميد علي70

1997/10/01المحاصيل الحقليةالثاني59,58هيثم احمد علي71

1997/10/01المحاصيل الحقليةالثاني59,03احمد عبد المحسن فرج72

1997/10/01المحاصيل الحقليةالثاني57,17عبير عثمان ابراهيم73

1997/10/01المحاصيل الحقليةالثاني57,06مشتاق طالب عبد الجبار74

1997/10/01المحاصيل الحقليةالثاني56,91احمد سعد الدين محمد75

1997/10/01المحاصيل الحقليةالثاني56,17امال سلمان ثاني راضي76

1997/10/01المحاصيل الحقليةالثاني55,26رعد جاسم محمد77

1997/10/01المحاصيل الحقليةالثاني54,57علي نهاد صالح78

1997/10/01المحاصيل الحقليةالثاني54,38فراس صبحي فرحان79

1997/10/01المحاصيل الحقليةالثاني53,88أيهم صبحي مصطفى80

1997/06/30التربةاألول85,10ابتسام مجيد رشيد1

1997/06/30التربةاألول80,30زينب علي محمد2

1997/06/30التربةاألول75,23كاظم حبيب رفاس شالش3

1997/06/30التربةاألول73,11سعد راضي حمزه4
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1997/06/30التربةاألول73,1اسيل اسماعيل محي الدين5

1997/06/30التربةاألول72,36نوزاد ابراهيم مصطفى6

1997/06/30التربةاألول72,22بسام كنعان عبد الجبار7

1997/06/30التربةاألول72,08علي عبد الهادي عبد المجيد8

1997/06/30التربةاألول71,04وصال مدحت حسين9

1997/06/30التربةاألول70,61ساهرة منصور سعيد10

1997/06/30التربةاألول70.15رباب مطشر نعيمه11

1997/06/30التربةاألول69,02لمى صالح جبار12

1997/06/30التربةاألول68,86اميرة محمود موسى13

1997/06/30التربةاألول68,79علي طالب حسين14

1997/06/30التربةاألول68جعفر عباس شمس هللا سليم15

1997/06/30التربةاألول67,73هناء خضر حسن16

1997/06/30التربةاألول67,63اكرام صبري خليفة17

1997/06/30التربةاألول67,42عمار قدوري حميد18

1997/06/30التربةاألول67,00عصام سبتي سلمان19

1997/06/30التربةاألول66,66عودة عبيدعسر20

1997/06/30التربةاألول66,21مشرق سعد رشيد21

1997/06/30التربةاألول65,93اسماء خلف محمد22

1997/06/30التربةاألول65,81دنيا حسين ولي23

1997/06/30التربةاألول65,57دنيا عبد الرزاق عباس24

1997/06/30التربةاألول65,22عدنان حميد سلمان25

1997/06/30التربةاألول65,37محمود مجيد زامل26

1997/06/30التربةاألول63,88واثق نهير موزان27

1997/06/30التربةاألول63,08مجيد محمد رجاي28

1997/06/30التربةاألول63,06محمد كاظم حسن29

1997/06/30التربةاألول62,72عمار جاسب ثعبان30

1997/06/30التربةاألول62,46لؤي مرقص اوراها31

1997/06/30التربةاألول62,35سوالف صادق صالح32

1997/06/30التربةاألول61,46عبد الفتاح حماده عبد هللا33

1997/06/30التربةاألول61,20موسى خالد ابراهيم34

1997/06/30التربةاألول60,91محمد فياض علي35

1997/06/30التربةاألول60,79حسين علي عبد الرزاق36

1997/06/30التربةاألول60,63نيلوفه نهاد سعد الدين37

1997/06/30التربةاألول60,37اركان مريوش حسين38

1997/06/30التربةاألول60,22صباح ايو بولص39

1997/06/30التربةاألول59,73عدنان محمد جاسم40

1997/06/30التربةاألول59,55عبد الستار مطلوب سلمان41

1997/06/30التربةاألول59,35حيدر حمودي عبد االمير42
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1997/06/30التربةاألول59.17عصام سامي داخل43

1997/06/30التربةاألول58,17صفاء احمد حسن44

1997/06/30التربةاألول56,35سندس عبد الصاحب حسين45

1997/10/01التربةالثاني67,37علي ميع علي ياسين46

1997/10/01التربةالثاني66,08عدي منعم محسن47

1997/10/01التربةالثاني64,20محمد حسن عطية48

1997/10/01التربةالثاني63,02حسين علي كاظم49

1997/10/01التربةالثاني62,77محمود سعدون حميدي50

1997/10/01التربةالثاني62,44حامد مراد عناد51

1997/10/01التربةالثاني62,30رحيم جبيشه ثجيل52

1997/10/01التربةالثاني62,22فراس حمزه عمران53

1997/10/01التربةالثاني61.70اسراء كاظم شمخي54

1997/10/01التربةالثاني61,98ياسين عبد هللا حسين55

1997/10/01التربةالثاني61,93حيدر حميد جفات56

1997/10/01التربةالثاني61,67جاسم حمزة مطلك57

1997/10/01التربةالثاني61,67وميض قصي عبد هللا58

1997/10/01التربةالثاني61,30يوسف خليل محمد باقر59

1997/10/01التربةالثاني61,02لؤي عبد المطلب صادق60

1997/10/01التربةالثاني60,99نهاد شالل عباس61

1997/10/01التربةالثاني60,98جميل مجيد عظم 62

1997/10/01التربةالثاني60,94وداد مزهر حسان 63

1997/10/01التربةالثاني60,91احمد خليل عبد الغفور 64

1997/10/01التربةالثاني60,73حامد عيدان لفتة65

1997/10/01التربةالثاني60,42عزيز فيصل حربي66

1997/10/01التربةالثاني60,35رشيد زويد سلمان67

1997/10/01التربةالثاني60,19ماجد عودة لعيبي68

1997/10/01التربةالثاني59,81عقيل علي حمودي69

1997/10/01التربةالثاني59,77ماجد علي اكبر70

1997/10/01التربةالثاني59,71رافع عبد الحسن خلف71

1997/10/01التربةالثاني59,70حسن رويح عبيد72

1997/10/01التربةالثاني59,59احمد خلف حسين73

1997/10/01التربةالثاني59,38عباس فاضل غضب74

1997/10/01التربةالثاني59,13عدي حسن علي75

1997/10/01التربةالثاني58,84مروان نعيم احمد76

1997/10/01التربةالثاني58,38رجاء محي خلف77

1997/10/01التربةالثاني58,28حميد عبد الحسين ارحيمه78
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1997/10/01التربةالثاني58,18فراس سعدي حمودي79

1997/10/01التربةالثاني58,02عبد الوهاب نعمه محمد80

1997/10/01التربةالثاني57,88علياء خضير عباس81

82
التربةالثاني57,74ساجده واحد عباس 

1997/10/01

1997/10/01التربةالثاني56,91عماد سركال سلمان 83

1997/10/01التربةالثاني56,61لطيف كامل محمد84

1997/10/01التربةالثاني55,88قاسم ابراهيم فليفل85

1997/10/01التربةالثاني55,54سلمان داود سلمان86

1997/10/01التربةالثاني55,45سالم عبد الزهرة كاظم87

1997/10/01التربةالثاني55,29عصام عبد هللا عويد88

1997/10/01التربةالثاني55,25عبد الرسول عباس89

1997/06/30اإلقتصاد الزراعياألول74,09علي غالي بدن   1

1997/06/30اإلقتصاد الزراعياألول73,78سعدون تركي عواد 2

1997/06/30اإلقتصاد الزراعياألول72,86حميد صبيح حميد 3

1997/06/30اإلقتصاد الزراعياألول72,73ايهاب احمد سليم 4

1997/06/30اإلقتصاد الزراعياألول72,24اسماء محمد عالء 5

1997/06/30اإلقتصاد الزراعياألول68,72حسين علي بكير 6

1997/06/30اإلقتصاد الزراعياألول66,58حسين عبد منسي 7

1997/06/30اإلقتصاد الزراعياألول66,01حمزة كاظم حبانه 8

1997/06/30اإلقتصاد الزراعياألول65,49رافد فيصل غازي 9

1997/06/30اإلقتصاد الزراعياألول65,43جواد كاظم طعمه 10

1997/06/30اإلقتصاد الزراعياألول64,27سمير طاهر مرزة 11

1997/06/30اإلقتصاد الزراعياألول62,37فادي عزيز دنخا 12

1997/06/30اإلقتصاد الزراعياألول61,01صالح كاظم حسين 13

1997/06/30اإلقتصاد الزراعياألول60,49احمد رشيد حسين 14

1997/06/30اإلقتصاد الزراعياألول60,05احمد حنون مطر 15

1997/06/30اإلقتصاد الزراعياألول58,72حيدر مطر فضاله 16

1997/06/30اإلقتصاد الزراعياألول58,25مصطفى عز الدين فاضل17

1997/06/30اإلقتصاد الزراعياألول56,40ابراهيم كامل عبد السادة18

1997/06/30اإلقتصاد الزراعياألول67,42رزاق جبار خضر 19

1997/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني61,84رياض ستار كاظم    20

1997/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني61,23علي شدهان عبيد حمادى21
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1997/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني61,00زيد نصيف جاسم 22

1997/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني57,32بشيرابراهيم كاظم23

1997/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني58,3رافد محمد احمد 24

1997/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني57,55صفاء رضا مهدي 25

1997/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني54,99اسعد عبد االمير عبد هللا26

1997/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني59,96خالد رشاد جبار 27

1997/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني56,06محسن علي جان امين 28

1997/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني52,09زياد ابراهيم عبد 29

1997/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني59,21محمد رمضان احمد30

1997/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني56,53صفاء محمد علي 31

1997/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني50,83اسماعيل حسن عاصي 32

1997/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني52,00رياض عبد الجليل 33

1997/06/30اإلرشاد الزراعياالول78,92رائد رمضان احمد علي1

1997/06/30اإلرشاد الزراعياالول77,37حسين عيسى خلف حسن2

1997/06/30اإلرشاد الزراعياالول74,95حسين حميد مسلم جاسم3

1997/06/30اإلرشاد الزراعياالول72,25محمد مؤيد عبد الرحمن4

1997/06/30اإلرشاد الزراعياالول71,43محمد عبد الحسين رشيد عباس5

1997/06/30اإلرشاد الزراعياالول71,38حيدر حسون جعاز6

1997/06/30اإلرشاد الزراعياالول71,32حسين جاسم عبد الكريم7

1997/06/30اإلرشاد الزراعياالول70,01علي عباس عساف شرجي8

1997/06/30اإلرشاد الزراعياالول69,39عبير علي عبد هللا حمودي9

1997/06/30اإلرشاد الزراعياالول69,11حسن عدل فارس ادعم10

1997/06/30اإلرشاد الزراعياالول67,87صبحي قاسم محمد العزاوي11

1997/06/30اإلرشاد الزراعياالول67,63وسام حسين سياب12

1997/06/30اإلرشاد الزراعياالول67,58ازهار حسين صالح13

1997/06/30اإلرشاد الزراعياالول67,56قاسم رحيم محمد عباس14

1997/06/30اإلرشاد الزراعياالول65,46علي عباس خضير15

1997/06/30اإلرشاد الزراعياالول65,23نصر يوسف زباله منصور16

1997/06/30اإلرشاد الزراعياالول64,85ياسين حسين ياسين محمد17

1997/06/30اإلرشاد الزراعياالول64,70عادل علي محمد علوان18

1997/06/30اإلرشاد الزراعياالول63,68حسين صاحب كاظم قاسم19

1997/06/30اإلرشاد الزراعياالول63,55رباح صالح علي عبيد20

1997/06/30اإلرشاد الزراعياالول63,23علي حسين علي21

1997/06/30اإلرشاد الزراعياالول63,13اسماعيل جلوب عبد هللا22

1997/06/30اإلرشاد الزراعياالول62,18مؤيد عدنان علوان حمزه23
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1997/06/30اإلرشاد الزراعياالول61,63حيدر صادق محمد هادي24

1997/06/30اإلرشاد الزراعياالول61,23علي فتح هللا نور هللا25

1997/06/30اإلرشاد الزراعياالول60,52محمد صالح عبد هللا26

1997/06/30اإلرشاد الزراعياالول58,97علي قحطان يحيى27

1997/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني66,40ستار علي اوتاق28

1997/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني65,66رائد علي حسين مطلك29

1997/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني64,56محمد مذخور مهاوي30

1997/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني64,18شذى جميل عبد31

1997/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني63,72ماهرة إبراهيم هاشم32

1997/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني62,91ماجد شاكر محمود33

1997/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني61,64محمد عباس عناد34

1997/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني60,23عامر بطرس يوسف 35

1997/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني56,91حيدر اموري داود36

1998/06/30وقاية النباتاالول88,39حسين علي باقر1

1998/06/30وقاية النباتاالول86,44احمد جمعان حسين2

1998/06/30وقاية النباتاالول84,05عبد المهدي محمود مفلح3

1998/06/30وقاية النباتاالول83,5سامر فتحي محمد صوالحة4

1998/06/30وقاية النباتاالول82,03عبد الجبار علي عبد القادر5

1998/06/30وقاية النباتاالول80,57احمد حسين كريود6

1998/06/30وقاية النباتاالول80.34إبراهيم عبد هللا احمد7

1998/06/30وقاية النباتاالول80,09وسيم محمد حسني عبيدات8

1998/06/30وقاية النباتاالول79,64ثامر عبد هللا جاسم9

1998/06/30وقاية النباتاالول77,82مشتاق طالب محمد10

1998/06/30وقاية النباتاالول75,13رنا جالل شاكر11

1998/06/30وقاية النباتاالول75,09إيمان جمعه فليح12

1998/06/30وقاية النباتاالول74,78عماد راضي علي13

1998/06/30وقاية النباتاالول74,28سالم صباح حميد 14

1998/06/30وقاية النباتاالول74,25بشرى كاظم إبراهيم15

1998/06/30وقاية النباتاالول73,32انور عبد الوهاب احمد عبدو16

1998/06/30وقاية النباتاالول72,40احمد محمود رجب17

1998/06/30وقاية النباتاالول72,29نجم عبد هللا هادي18

1998/06/30وقاية النباتاالول72,28عارف يحيى علي19
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1998/06/30وقاية النباتاالول71,98هيثم محمد صالح عبد عيسى20

1998/06/30وقاية النباتاالول71,07وسام  اميل متري21

1998/06/30وقاية النباتاالول70,59علي سلمان جاسم22

1998/06/30وقاية النباتاالول70,56زيد كامل عبد القادر23

1998/06/30وقاية النباتاالول70,03نهله احمد جواد24

1998/06/30وقاية النباتاالول70,00عز الدين خليل احمد25

1998/06/30وقاية النباتاالول69,60هند ابراهيم علي26

1998/06/30وقاية النباتاالول68,39زينه عبد الواحد ناصر                 27

1998/06/30وقاية النباتاالول68,25اوس ياسين احمد28

1998/06/30وقاية النباتاالول68,15علي فاضل رزوقي29

1998/06/30وقاية النباتاالول68,03ثامر وهاب محمد جواد30

1998/06/30وقاية النباتاالول67,28احمد هاشم بداي مطيليب31

1998/06/30وقاية النباتاالول66,90سعديه خضير جابر32

1998/06/30وقاية النباتاالول66,61عالء حسين عبد33

1998/06/30وقاية النباتاالول66,36أحالم جمال فرج34

1998/06/30وقاية النباتاالول66,34صبر داود سليمان35

1998/06/30وقاية النباتاالول66,19مثنى سمير جبار36

1998/06/30وقاية النباتاالول66,16مجيد حميد نوار37

1998/06/30وقاية النباتاالول65,96وليد حسن جاسم38

1998/06/30وقاية النباتاالول65,95هديل بدري داود39

1998/06/30وقاية النباتاالول65,80جاسم محمود عبد40

1998/06/30وقاية النباتاالول65,73محمد احمد محمد41

1998/06/30وقاية النباتاالول65,59احمد مهدي عبد الكريم42

1998/06/30وقاية النباتاالول65.15شهالء سبع اسود43

1998/06/30وقاية النباتاالول65,11عقيل اسعد خضير رحيم44

1998/06/30وقاية النباتاالول65,00رعد علي مهدي45

1998/06/30وقاية النباتاالول64,91بان نوري اقبال46

1998/06/30وقاية النباتاالول64,47فراس قيس خضير47

1998/06/30وقاية النباتاالول64,29ماجد غافل عبيد48

1998/06/30وقاية النباتاالول64,23ستار ياسين مطر49

1998/06/30وقاية النباتاالول64,08عمار غني كريدي50

1998/06/30وقاية النباتاالول64,00هاشم محمد عثمان51

1998/06/30وقاية النباتاالول63,97احمد محمد مصطفى52

1998/06/30وقاية النباتاالول63,61محمد وليد خضير53

1998/06/30وقاية النباتاالول63,6كوثر هاشم توفيق54

1998/06/30وقاية النباتاالول63,37عالء نوري جواد حسين55

1998/06/30وقاية النباتاالول63,19قصي طه شهيد56

1998/06/30وقاية النباتاالول62,88فريال حسين عباس57
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1998/06/30وقاية النباتاالول62,80هادي ابو جواد عبد علي58

1998/06/30وقاية النباتاالول62,76ممتاز محمود رفعت59

1998/06/30وقاية النباتاالول62,62محمد جالل عبد الرحيم60

1998/06/30وقاية النباتاالول62,49درر قاسم مالك61

1998/06/30وقاية النباتاالول62,11هادي حسين عباس62

1998/06/30وقاية النباتاالول62,10مصدق حسن سهيل63

1998/06/30وقاية النباتاالول61,68زينه يعقوب يوسف مهدي64

1998/06/30وقاية النباتاالول61,59خالد حاتم جواد65

1998/06/30وقاية النباتاالول61,56محمد رويض حسين66

1998/06/30وقاية النباتاالول61,26ايناس حسن علوان67

1998/06/30وقاية النباتاالول61,15اسامه عماد عبد المجيد68

1998/06/30وقاية النباتاالول61,14رقيه مجيد هاشم69

1998/06/30وقاية النباتاالول61,09سعد كاظم ياسين70

1998/06/30وقاية النباتاالول61,03حيدر سلطان عنايه 71

1998/06/30وقاية النباتاالول60,93محمد عدنان هيالن72

1998/06/30وقاية النباتاالول60,84طالب ارحيم علي73

1998/06/30وقاية النباتاالول60,54جمعه حسن جاسم74

1998/06/30وقاية النباتاالول60,45تغريد محمد عبود75

1998/06/30وقاية النباتاالول60,34هشام عبد هللا عبد الزهره76

1998/06/30وقاية النباتاالول59,95زياد محسن محمد77

1998/06/30وقاية النباتاالول59.91حامد خلف عواد78

1998/06/30وقاية النباتاالول59,88ثائر شهاب حمد79

1998/06/30وقاية النباتاالول59,65هيفاء مجيد صالح زيدان80

1998/06/30وقاية النباتاالول59,63غسان عيسى مشحوت81

1998/06/30وقاية النباتاالول59.6279وفاء حسن قاسم82

1998/06/30وقاية النباتاالول59.6081حسين طاهر مسلم83

1998/06/30وقاية النباتاالول59,22شيال خوين فزع84

1998/06/30وقاية النباتاالول59,17عمر طارق جميل85

1998/06/30وقاية النباتاالول58,99حسين احمد عبد الجبار86

1998/06/30وقاية النباتاالول58,64احمد نجم ثابت87

1998/06/30وقاية النباتاالول58,32حميد حمزه عبيد88

1998/06/30وقاية النباتاالول58,11ايناس ابراهيم علي89

1998/06/30وقاية النباتاالول57,90جاسم مطير كريم90

1998/06/30وقاية النباتاالول57,86هادي كريم عبود91

1998/06/30وقاية النباتاالول57,52هاشم هاني رشيد92

1998/06/30وقاية النباتاالول56,85محمد عزام سليمان93

1998/06/30وقاية النباتاالول55,84دريد باسل عبد الغفار94
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1998/10/01وقاية النباتالثاني69.62زيد خليل محمد97

1998/10/01وقاية النباتالثاني67,93عالء سليم جبر98

1998/10/01وقاية النباتالثاني63,8عدي سفيان حسين99

1998/10/01وقاية النباتالثاني63,02سرمد حميد حسن عبد هللا100

1998/10/01وقاية النباتالثاني62,54ايمان حسين دهيري101

1998/10/01وقاية النباتالثاني62,33اثير عادل طه102

1998/10/01وقاية النباتالثاني61,82جالل مالك عبد الخضر103

1998/10/01وقاية النباتالثاني61,67احمد سعد عبد العزيز104

1998/10/01وقاية النباتالثاني61,35حميدة جاسم سالم105

1998/10/01وقاية النباتالثاني61,04هويدا عبد الحسين سلمان106

1998/10/01وقاية النباتالثاني60,03سهير علوان سعدون107

1998/10/01وقاية النباتالثاني59,86وميض خالد محمد108

1998/10/01وقاية النباتالثاني59,35عدنان داود هجير109

1998/10/01وقاية النباتالثاني58,99مروه محمد حمزه محمد110

1998/10/01وقاية النباتالثاني58,81محمد موسى احمد111

1998/10/01وقاية النباتالثاني58,37اركان لواء مرتضى112

1998/10/01وقاية النباتالثاني58,24ايهاب عبودي متعب                113

1998/10/01وقاية النباتالثاني58,22اركان حسين مجيد114

1998/10/01وقاية النباتالثاني58,22انمار طالب محسن115

1998/10/01وقاية النباتالثاني58,12سهيله حسين رضا116

1998/10/01وقاية النباتالثاني58,06مهند عبد الرزاق جميل117

1998/10/01وقاية النباتالثاني58,03حيدر رشيد حسن118

1998/10/01وقاية النباتالثاني57,99حسنين يوسف عبد الرحيم119

1998/10/01وقاية النباتالثاني57,6صالح مهدي هادي راضي120

1998/10/01وقاية النباتالثاني57,53دنيا نزار رمزي121

1998/10/01وقاية النباتالثاني57,06اسماء حسن يوسف122

1998/10/01وقاية النباتالثاني56,88ابتسام يوسف جهاد123

1998/10/01وقاية النباتالثاني56,81سيف احمد عبد الرزاق124

1998/10/01وقاية النباتالثاني56,75هدى سالم جاسم125

1998/10/01وقاية النباتالثاني56,52اياد كامل محمود126

1998/10/01وقاية النباتالثاني56,36محمد عبد هللا  كزاز    127

1998/10/01وقاية النباتالثاني55.36فيحاء محمد حتروش128

1998/10/01وقاية النباتالثاني54,72عطور زهير عباس129

1998/10/01وقاية النباتالثاني54,66حامد عبد الرسول حامد130

1998/10/01وقاية النباتالثاني54,30منال عبد االمير جالب131

1998/10/01وقاية النباتالثاني52,96اماني صالح مهدي132
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1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول81,07وسن جاسم محمد1

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول80,36محمد يوسف شتيوي2

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول77.51محمد جاسم حسن 3

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول77.17رياض حمد صنكال4

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول74,77فاضل عبد االمير محمد5

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول73,69نهله عبد الكريم عبد علي6

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول73,26معمر محمد جابر7

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول73,25محمد نافع عبد الرسول8

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول73,01احمد سنان احمد9

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول72,77محمد مصطفى عوض10

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول72,41حيدر حسن علي11

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول71,32عمر حسين عباس12

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول71,05هاله عبد الحميد موسى13

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول70,91قتيبة نوري طوس14

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول70,67بسام غازي موسى الخطيب15

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول70,53عبد الوهاب جمعة رومي16

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول70,50مهند منذر جواد17

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول70,28سامر وليد حسن 18

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول69,99عثمان محمد حمد19

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول69,90يوسف كمال وفيق 20

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول69,44جاسم حسن سنيد21

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول69,29اياد بكر محمود22

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول69,04تحسين كريم محمد23

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول69,01حازم دهموش مشعان24

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول68,47احمد عراك شالل25

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول68,29محمد خليف ماشي26

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول68.27عدي اسماعيل خليل صالح27

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول68,12حامد عبد االله عبد الرزاق 28

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول67,98عبد الرحمن عبد هللا عبد فواز29

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول67,66عدنان محمد احمد30

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول67,64هاشم حسن علي31

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول67,63هشام صالح عليوي32

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول67,36محمود سعود عباس33

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول67,33معن محمد وجيه34

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول67,30هشام جميل ياسين35

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول67,24عدنان عباس احمد36
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1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول67,24ظافر عباس داود عاشور37

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول67,22امال صبري نجم38

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول67,14محمد حسين داخل39

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول67,12مؤيد حريز فارس40

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول66,83علي جبر حمود41

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول66,55ميثم  سليم ذيبان42

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول66,45باهر محمد حسين43

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول66,24جاسم جبار قاسم 44

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول66,33احمد محمود شكر45

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول66,29يبدر يوسف خالد46

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول66,00باسم محمد حسين47

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول65,58عمار ولي صالح48

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول65,51عباس عبد الحسين كاظم49

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول65,51رضوان سعيد خطاب50

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول65,50رياض سبتي عباس51

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول65,22عباس ياسين فنفون عبد52

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول65,13احمد عباس سلمان53

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول65,11االن اياد نوري  قادر54

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول65,00مثيل عبد هللا صادق55

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول64,97سالم مناتي منصور56

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول64,93خالد عبد علي خضير57

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول64,79مثنى كاظم عباس 58

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول64,75فاروق كاظم كطيفة59

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول64,47مروان مثقال احمد قاسم60

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول63,75مهند فاضل احمد61

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول63,69مصطفى طالب صالح 62

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول63,65محمد جواد حنش63

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول63,62احمد فاضل كامل64

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول63,40احمد جعفر فياض65

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول63,35زياد طارق عمر66

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول63,31رحاب كاظم عويد67

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول63,26ايناس رشيد عباس68

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول63,16فراس قاسم فخري69

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول63,12وليد فزع علي عبد هللا70

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول62,92وسام عبد الكاظم فهد71

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول62,87علي عباس حسين72

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول62,78محمد بدري عطاهلل73

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول62,77وسام عبد الزهره حميدي74
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1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول62,70مصطفى فؤاد عبد الكريم75

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول62,66ظافر حميد عبود76

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول62,65وسام سالم رشيد77

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول62,48ضرغام محمد علي صادق78

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول62,41نغم خضير الياس79

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول62,33يوسف توفيق ابراهيم80

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول62,23ماهر عبد الحسين مهدي81

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول62,17هادي مهوس عبد82

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول62,06سعد عبد صيوان حسون83

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول62,00حسنين فاضل محمد84

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول61,91محمد عبد هللا حسين85

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول61,88علي عنبر عداي 86

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول61,64اياد حامد فلفل87

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول61,57احمد ابراهيم حميد88

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول61,47يوسف عبد الودود89

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول61,46زهره حميد عباس90

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول61,46قيس عبد الرحمن امين91

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول61,42وهاب رزاق عالوي92

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول61,40ايهاب عبد الرزاق جواد93

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول61,37مجيد شناوة سفيح94

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول61,22احمد محسن كريم95

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول61,21علي رحيم محمد96

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول61,14احمد عباس حسين97

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول61,08حمد علي صالح98

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول60,85ايمان علي حسين99

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول60,82حيدر نجم عبد100

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول60,77زيد فدعم عسل101

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول60,62رعد موحان خضر102

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول60,60محمد طارق عبد هللا103

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول60,36ماجد عبد الحميد شاكر104

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول60,29ليث طالب محمد105

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول59,90جمال حسن حمد106

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول59,82رساله مالك فاضل107

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول59,46غانم منسي شاتي108

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول59,32محمد جوحي عليوي بطي109

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول59,12لؤي عباس محمد110

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول59,10عدي محمد عبد االمير111

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول58,94سالم جايش ركن112
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1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول58,67سرور رياض يوسف113

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول58,64بان فضل جاسم114

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول57,25جبار محمد جميل115

1998/06/30الثروة الحيوانيةاألول56,37احمد عباس حلواس116

1998/10/01الثروة الحيوانيةالثاني69,94سعد عطاهلل عبد الساده1

1998/10/01الثروة الحيوانيةالثاني69,12جبار جواد كاظم2

1998/10/01الثروة الحيوانيةالثاني67,10عصام يوحنا ايوكه3

1998/10/01الثروة الحيوانيةالثاني66,76خضير عباس ناصر4

1998/10/01الثروة الحيوانيةالثاني66,28عبد الحميد جمعه كاظم5

1998/10/01الثروة الحيوانيةالثاني65,08ايفان اسحق حنا6

1998/10/01الثروة الحيوانيةالثاني64,70مثنى قاسم فاضل7

1998/10/01الثروة الحيوانيةالثاني64,00حسين كريم مظلوم8

1998/10/01الثروة الحيوانيةالثاني63,53خضير حاتم خضير9

1998/10/01الثروة الحيوانيةالثاني63,11انمار عبد الصاحب ناجي10

1998/10/01الثروة الحيوانيةالثاني62,84اياد صباح صادق11

1998/10/01الثروة الحيوانيةالثاني62,77عمار قحطان شعنون12

1998/10/01الثروة الحيوانيةالثاني62,76خالد حسين شكر13

1998/10/01الثروة الحيوانيةالثاني62,63علي جاسم مهدي14

1998/10/01الثروة الحيوانيةالثاني62,18ضياء الدين عالء سهيل15

1998/10/01الثروة الحيوانيةالثاني61,64واجد عبد علي حسين16

1998/10/01الثروة الحيوانيةالثاني61,60جاسم راضي هادي17

1998/10/01الثروة الحيوانيةالثاني60,95محمد عواد كاظم18

1998/10/01الثروة الحيوانيةالثاني60,92سمير هادي حسين19

1998/10/01الثروة الحيوانيةالثاني60,84هاني شاكر كشكول20

1998/10/01الثروة الحيوانيةالثاني60,57سهام تركي حمد عيال21

1998/10/01الثروة الحيوانيةالثاني60,51فارس محمد عبد22

1998/10/01الثروة الحيوانيةالثاني60,50اسماعيل محسن برغش23

1998/10/01الثروة الحيوانيةالثاني60,14احمد سليمان خضر24

1998/10/01الثروة الحيوانيةالثاني60,00صفاء حسين هادي25

1998/10/01الثروة الحيوانيةالثاني59,77عدي صادق عبود26

1998/10/01الثروة الحيوانيةالثاني59,71اسراء شهيب حمد27

1998/10/01الثروة الحيوانيةالثاني59,67جعفر عبد الصاحب جعفر28

1998/10/01الثروة الحيوانيةالثاني58,93احمد عايد كاظم29

1998/10/01الثروة الحيوانيةالثاني58,82زيد خماس رضا30

1998/10/01الثروة الحيوانيةالثاني58,43عباس خلف رويع31

1998/10/01الثروة الحيوانيةالثاني57,96ضحى بهجت عبد الكريم32
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1998/10/01الثروة الحيوانيةالثاني57,90رحمن علي مهدي طاهر33

1998/10/01الثروة الحيوانيةالثاني57,88دريد قاسم عزيز34

1998/10/01الثروة الحيوانيةالثاني57,86نصيف جاسم محمد35

1998/10/01الثروة الحيوانيةالثاني57,75ليث يوسف جاسم36

1998/10/01الثروة الحيوانيةالثاني57,24اوس باقر جواد37

1998/10/01الثروة الحيوانيةالثاني57,15مهدي محمد صالح38

1998/10/01الثروة الحيوانيةالثاني57,14باسم عبيس عبد منسي39

1998/10/01الثروة الحيوانيةالثاني57,00صبري عيسى علي40

1998/10/01الثروة الحيوانيةالثاني56,85رغد شاكر رضا41

1998/10/01الثروة الحيوانيةالثاني56,79كاظم سعد جبار 42

1998/10/01الثروة الحيوانيةالثاني56,33سامي ياسين حمادي43

1998/10/01الثروة الحيوانيةالثاني56,19عالوي اسماعيل صعيف44

1998/10/01الثروة الحيوانيةالثاني56,14اوراد نوري رشيد45

1998/10/01الثروة الحيوانيةالثاني55,61دريد عز الدين ناجي 46

1998/10/01الثروة الحيوانيةالثاني55,25احمد رشيد ظاهر47

1998/10/01الثروة الحيوانيةالثاني55,19يعقوب يوسف محي الدين48

1998/10/01الثروة الحيوانيةالثاني55,16علي محمد محجوب49

1.       

      

1998/06/30البستنةاالول78,49محمد محمد عبد هللا                          

2.       

      

1998/06/30البستنةاالول75,94رشا هاشم عبد العزيز 

3.       

      

1998/06/30البستنةاالول72,77حسن عبد االمير علي

4.       

      

1998/06/30البستنةاالول72,60محمد مهدي صالح

5.       

      

1998/06/30البستنةاالول72,53رحاب سامي علي 

6.       

      

1998/06/30البستنةاالول72,04رائد سعدي جاسم محمد

7.       

      

1998/06/30البستنةاالول71,57يزن محمد عبد الحياوي

8.       

      

1998/06/30البستنةاالول71,06حازم سلطان صفانه

9.       

      

1998/06/30البستنةاالول70,97سهاد عبد االمير مهدي

10.    

     

1998/06/30البستنةاالول70,84مشتاق خليل ابراهيم

11.     

    

1998/06/30البستنةاالول70,17حيدر محمد مطلك

12.    

     

1998/06/30البستنةاالول69,88بيداء شهاب احمد

13.    

     

1998/06/30البستنةاالول69,76احمد فتخان زبار

14.    

     

1998/06/30البستنةاالول69,70ازاد محمد حسين

15.    

     

1998/06/30البستنةاالول69,48مشتاق فرج كرومي بطرس

16.    

     

1998/06/30البستنةاالول69,43ناديه نبيه محمود

17.    

     

1998/06/30البستنةاالول68,70اياس محمد عبد هللا

18.    

     

1998/06/30البستنةاالول68,60احمد علي عبد العزيز 
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19.    

     

1998/06/30البستنةاالول68,22علياء محمد عبد الحسين

20.    

     

1998/06/30البستنةاالول68,18نهاد رضا فرهود

21.    

     

1998/06/30البستنةاالول67,68فراس محمد جواد

22.    

     

1998/06/30البستنةاالول67,58محمد حمزه ليلو

23.    

     

1998/06/30البستنةاالول67,58يسر زويد حسوني

24.    

     

1998/06/30البستنةاالول67,41عامر محمد علي حسين

25.    

     

1998/06/30البستنةاالول67,38علي كزار جسوم محمد

26.    

     

1998/06/30البستنةاالول67,13هديل سعيد مهدي

27.    

     

1998/06/30البستنةاالول66,99عالء الدين حسين علي

28.    

     

1998/06/30البستنةاالول66,98نبيل جواد كاظم

29.    

     

1998/06/30البستنةاالول66,84سناء خليل امين

30.    

     

1998/06/30البستنةاالول66,56عدنان كاظم مزبان

31.    

     

1998/06/30البستنةاالول66.51لقاء عادل عبد علي

32.    

     

1998/06/30البستنةاالول66,47ياسر روجرز كامل

33.    

     

1998/06/30البستنةاالول66,33اياد وليد عبد هللا

34.    

     

1998/06/30البستنةاالول66,18سيامن عمر عبد الرحمن كريم

35.    

     

1998/06/30البستنةاالول65,94جنان تعبان تركي

36.    

     

1998/06/30البستنةاالول65,77حيدر عبد الهادي حميد

37.    

     

1998/06/30البستنةاالول65,65ايناس ياسين مناور

38.    

     

1998/06/30البستنةاالول65,65عمر عبد الرزاق مصلح

39.    

     

1998/06/30البستنةاالول65,53حوران فتيح فضل

40.    

     

1998/06/30البستنةاالول65,39خميس محمد علي هادي

41.    

     

1998/06/30البستنةاالول65,23وله حسن مهدي حسن

42.    

     

1998/06/30البستنةاالول65,17بسام حميد مجيد

43.    

     

1998/06/30البستنةاالول65,03عبد هللا محمود محمد

44.    

     

1998/06/30البستنةاالول64,78سميع يوسف حسين

45.    

     

1998/06/30البستنةاالول64,52عباس عبد الحسين عزيز 

46.    

     

1998/06/30البستنةاالول64,35نضال سلمان مجيد

47.    

     

1998/06/30البستنةاالول64,32احمد لطيف كاظم

48.    

     

1998/06/30البستنةاالول64,23نشام سعد عبد الغفور

49.    

     

1998/06/30البستنةاالول64,08اسماء محمد عبد الحميد

50.    

     

1998/06/30البستنةاالول64,05نافع عنيد مشعل

51.    

     

1998/06/30البستنةاالول63,97قتيبة محمد نواف

52.    

     

1998/06/30البستنةاالول63,93ضحى فارس عبد الحميد

53.    

     

1998/06/30البستنةاالول63,86قبس عبد الخالق احمد

54.    

     

1998/06/30البستنةاالول63,68محمد كامل محمد

55.    

     

1998/06/30البستنةاالول63,57شهيد سالم هاشم

56.    

     

1998/06/30البستنةاالول62,64عبد الكاظم حسون جاسم
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57.    

     

1998/06/30البستنةاالول62,43خضراء خالد فرحان

58.    

     

1998/06/30البستنةاالول62,16صادق جوحي جاني

59.    

     

1998/06/30البستنةاالول62,02جعفر غزال راضي

60.    

     

1998/06/30البستنةاالول61,89قيس كريم عبد حسين

61.    

     

1998/06/30البستنةاالول61,84محمود سوادي كاظم

62.    

     

1998/06/30البستنةاالول61,42هشام عزيز عمران 

63.    

     

1998/06/30البستنةاالول61.34رائد محمد حمد القطامين

64.    

     

1998/06/30البستنةاالول61,28محمد هاتف حمود حسن

65.    

     

1998/06/30البستنةاالول61,27فريد محمود عبد السالم

66.    

     

1998/06/30البستنةاالول61,27قاسم حوش صخي

67.    

     

1998/06/30البستنةاالول61,24فارس ابراهيم محمود

68.    

     

1998/06/30البستنةاالول61,24مها صادق حسن

69.    

     

1998/06/30البستنةاالول61,18محمد عبد الرزاق وهيب

70.    

     

1998/06/30البستنةاالول61,09عباس صادق محي

71.    

     

1998/06/30البستنةاالول60,90وفاء كاظم عبد المنعم 

72.    

     

1998/06/30البستنةاالول60,74طه عبد الجبار عبد الكريم

73.    

     

1998/06/30البستنةاالول60,59وليد علي يوسف 

74.    

     

1998/06/30البستنةاالول60,52حسن احمد محمد

75.    

     

1998/06/30البستنةاالول60,36جاسم شاكر محمد

76.    

     

1998/06/30البستنةاالول60,17نذير ثويني حسون

77.    

     

1998/06/30البستنةاالول60,15سهاد معيوف حمد

78.    

     

1998/06/30البستنةاالول59,80ليلى حمزه مزعل

79.    

     

1998/06/30البستنةاالول59,74عبد الرزاق حسن عبد الرزاق

80.    

     

1998/06/30البستنةاالول59,65شيماء عبد الحسن حسين

81.    

     

1998/06/30البستنةاالول59,54زينب كاظم عبد الرضا 

82.    

     

1998/06/30البستنةاالول59,49فريده عكله طعمه

83.    

     

1998/06/30البستنةاالول59,36عباس علي حسن

84.    

     

1998/06/30البستنةاالول58,43سرمد حقي محمد جاسم

85.    

     

1998/06/30البستنةاالول57,76نذير صالح مجهول

86.    

     

1998/06/30البستنةاالول57,74مهند لطيف جاسم

87.    

     

1998/06/30البستنةاالول57,69رائد ساري جبارة

88.    

     

1998/06/30البستنةاالول57,17طارق زيد محمد حسن

89.    

     

1998/06/30البستنةاالول57,05ظافر طالب محمد

90.    

     

1998/06/30البستنةاالول56,82سمير مهدي حسين

91.    

     

1998/06/30البستنةاالول56,81سامر حسين سعيد

92.    

     

1998/06/30البستنةاالول56,76سرار صالح الدين سلمان

93.    

     

1998/06/30البستنةاالول56,75مثنى صباح نجم عبود

94.    

     

1998/06/30البستنةاالول56,63بان عبد الجليل ضاحي



اسم الخريجت
معدل 

التخرج

الدور 

الذي 

تخرج فيه

تأريخ التخرجالقسم العلمي

95.    

     

1998/06/30البستنةاالول55,87زياد تقي الدين سامي

1998/10/01البستنةالثاني70,68عماد جاسم جالب                   96

1998/10/01البستنةالثاني69,99طارق جابرعلي97

1998/10/01البستنةالثاني69,57مناف انور علي98

1998/10/01البستنةالثاني68,99علي عمران علي99

1998/10/01البستنةالثاني64,17سرمد عزيز صيهود100

1998/10/01البستنةالثاني63,85ياسر عبد االمير عبد اللطيف101

1998/10/01البستنةالثاني63,47اياس زهراو جبر102

1998/10/01البستنةالثاني62,72عماد ضمد فهد103

1998/10/01البستنةالثاني62,68قيس عبد الواحد مجيد104

1998/10/01البستنةالثاني60,51نصير جبار زغير105

1998/10/01البستنةالثاني60,40حيدر حسين علي عبد الجنابي106

1998/10/01البستنةالثاني59,94نذير نجم عبد هللا107

1998/10/01البستنةالثاني59,60عدنان شهيد جاسم 108

1998/10/01البستنةالثاني59,34اهداف احمد فيصل109

1998/10/01البستنةالثاني58,89صفاء محمد علي كاظم110

1998/10/01البستنةالثاني58,46نبيل ارزوقي عباس111

1998/10/01البستنةالثاني58,45عمر صالح عبد الحسن 112

1998/10/01البستنةالثاني58,14علي عبد الحسين عبود113

1998/10/01البستنةالثاني57,97شيماء حسن معيطي114

1998/10/01البستنةالثاني57,37محمود عبد المهدي درب115

1998/10/01البستنةالثاني57,36علي غازي محمود116

1998/10/01البستنةالثاني56,68حنان فوزي خسرو117

1998/10/01البستنةالثاني56,38عمار احمد ايوب118

1998/10/01البستنةالثاني55,57فاتن ناجي نواف119

1998/10/01البستنةالثاني55,16مسافر لفته حسين120

1998/10/01البستنةالثاني54,88احمد حسين علي121

1998/10/01البستنةالثاني54,13حيد ر خليل اسماعيل122

1998/10/01البستنةالثاني53,94سامي علوان رضا123

1.       

      

1998/06/30المكننة الزراعيةاألول82,04محمد ياسين محمود                        

2.       

      

1998/06/30المكننة الزراعيةاألول79,15ياسر محمد العيادة

3.       

      

1998/06/30المكننة الزراعيةاألول77,89عبد الكريم قاسم حسين



اسم الخريجت
معدل 

التخرج

الدور 

الذي 

تخرج فيه

تأريخ التخرجالقسم العلمي

4.       

      

1998/06/30المكننة الزراعيةاألول75,15محمود كمال احمد

5.       

      

1998/06/30المكننة الزراعيةاألول73,08حسام الدين باسم توفيق

6.       

      

1998/06/30المكننة الزراعيةاألول72,10نشوان غازي شاكر

7.       

      

1998/06/30المكننة الزراعيةاألول71,18طارق عبد الجبار احمد

8.       

      

1998/06/30المكننة الزراعيةاألول70,53احمد ياسين خلف عباس

9.       

      

1998/06/30المكننة الزراعيةاألول70,16حامد مجيد حسن

10.    

     

1998/06/30المكننة الزراعيةاألول70,01حيدر عبد هللا علي محمد 

11.     

    

1998/06/30المكننة الزراعيةاألول69,92سنان عبد الرزاق وهيب

12.    

     

1998/06/30المكننة الزراعيةاألول69,50هيثم جبار عودة

13.    

     

1998/06/30المكننة الزراعيةاألول68,54انمار ثامر عبد الرضا

14.    

     

1998/06/30المكننة الزراعيةاألول68,29محمد هاشم سليم

15.    

     

1998/06/30المكننة الزراعيةاألول68,02اياد جميل جبر وداعة

16.    

     

1998/06/30المكننة الزراعيةاألول67,75حسين جاسم حسين محمد

17.    

     

1998/06/30المكننة الزراعيةاألول67,54عايد عبد الزهرة ارزوقي

18.    

     

1998/06/30المكننة الزراعيةاألول67,5سامر بدري سلمان علي

19.    

     

1998/06/30المكننة الزراعيةاألول67,44احمد عباس توفيق

20.    

     

1998/06/30المكننة الزراعيةاألول67,08وضاح نوري حمادي

21.    

     

1998/06/30المكننة الزراعيةاألول66,99ماهر قاسم جحيف

22.    

     

1998/06/30المكننة الزراعيةاألول66,93ابراهيم مصطفى عبد الفتاح

23.    

     

1998/06/30المكننة الزراعيةاألول66,88محمد قحطان مهدي

24.    

     

1998/06/30المكننة الزراعيةاألول66,81سالم خلف صالح

25.    

     

1998/06/30المكننة الزراعيةاألول66,63حامد شاكر شياع حمزة

26.    

     

1998/06/30المكننة الزراعيةاألول66,16محمد خضر خالد النجمي

27.    

     

1998/06/30المكننة الزراعيةاألول65,76حيدر جميل جابر

28.    

     

1998/06/30المكننة الزراعيةاألول65,48طالب زاير جبر حاوي

29.    

     

1998/06/30المكننة الزراعيةاألول65,47قاسم رحيم حسين

30.    

     

1998/06/30المكننة الزراعيةاألول65,26جبار مالك عريبي

31.    

     

1998/06/30المكننة الزراعيةاألول64,69حيدر سكر زهراو

32.    

     

1998/06/30المكننة الزراعيةاألول64,21محمد عالء الدين موسى

33.    

     

1998/06/30المكننة الزراعيةاألول63,96صفاء عبد الزهرة جبار حسن

34.    

     

1998/06/30المكننة الزراعيةاألول63,89رزاق عيدان عليوي

35.    

     

1998/06/30المكننة الزراعيةاألول63,50وسام جبر صخي

36.    

     

1998/06/30المكننة الزراعيةاألول63,42علي جبار عبد

37.    

     

1998/06/30المكننة الزراعيةاألول63,23ميثم عبد الحسين هادي

38.    

     

1998/06/30المكننة الزراعيةاألول63,13زامل غازي عبد االمير عبود

39.    

     

1998/06/30المكننة الزراعيةاألول62.90مصطفى نواف عبود

40.    

     

1998/06/30المكننة الزراعيةاألول62,45رضوان علي حسن علي

41.    

     

1998/06/30المكننة الزراعيةاألول62.2 ابا ذر عبد الحسين عمران



اسم الخريجت
معدل 

التخرج

الدور 

الذي 

تخرج فيه

تأريخ التخرجالقسم العلمي

42.    

     

1998/06/30المكننة الزراعيةاألول61,18هالل ابراهيم حمدان

43.    

     

1998/06/30المكننة الزراعيةاألول60,73ماجد كنون كاظم

44.    

     

1998/06/30المكننة الزراعيةاألول60,61محمد عبد منخي

45.    

     

1998/06/30المكننة الزراعيةاألول60,41محمد سعدون هادي حسين

46.    

     

1998/06/30المكننة الزراعيةاألول60,07عودة مفتن حميد

47.    

     

1998/06/30المكننة الزراعيةاألول59,88نوفل نديم ناجي عبد الفتاح

48.    

     

1998/06/30المكننة الزراعيةاألول57,89هاني شعالن فيصل متعب

49.    

     

1998/06/30المكننة الزراعيةاألول51,25مهند ياسين محمد علي

50.    

     

1998/10/01المكننة الزراعيةالثاني69,67 بسام جرجيس شرو

51.    

     

1998/10/01المكننة الزراعيةالثاني65,01سمير اكرم احمد

52.    

     

1998/10/01المكننة الزراعيةالثاني63,94سنان عبد الزهرة وهيب

53.    

     

1998/10/01المكننة الزراعيةالثاني63,02ليث عبد الرحمن احمد

54.    

     

1998/10/01المكننة الزراعيةالثاني60,65دلير رياض حسن

55.    

     

1998/10/01المكننة الزراعيةالثاني60,55عبد الحميد فيصل عبد الحميد

56.    

     

1998/10/01المكننة الزراعيةالثاني59,61سامي زعال حميد

57.    

     

1998/10/01المكننة الزراعيةالثاني59,27عمر لطيف سلمان

58.    

     

1998/10/01المكننة الزراعيةالثاني55,55ليث خليل ابراهيم سلمان

1.       

      

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول89,75 بليغ محمد عبد            

2.       

      

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول85,67 عبد اإلله سلطان غالب حسن      

3.       

      

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول84,89 كفاح سعدي عبد المنعم

4.       

      

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول84,16 وسام محمد حسن 

5.       

      

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول82,25 مهند منصور ذيب 

6.       

      

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول80,31 زينب هادي عباس 

7.       

      

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول80,30 محمد حسن عبد هللا 

8.       

      

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول79,29 أنوار كاظم حسين 

9.       

      

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول77,46 عالء احمد علي 

10.    

     

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول77,16 سناء عباس حمدان 

11.     

    

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول76,86 هيفاء رمضان بالسم

12.    

     

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول76,69 مآب فتحي حسين 

13.    

     

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول76,55 غاصب علي إبراهيم 

14.    

     

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول76,52 مبارك فرج محمد 

15.    

     

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول75,76 نجيب محمد حمود 

16.    

     

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول75,65 احمد محسن خلف 



اسم الخريجت
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الذي 

تخرج فيه

تأريخ التخرجالقسم العلمي

17.    

     

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول75,63 مروان صالح الدين محمد

18.    

     

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول74,84 فاضل فياض اكبر

19.    

     

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول74,73 نسرين كريم مراد 

20.    

     

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول74,04 شذى عبد الستار حميد 

21.    

     

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول73,86 آمال محمد عالء عبد الوهاب

22.    

     

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول73,57 سهام حمودي شخير 

23.    

     

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول73,12 نضال يونس محمد يونس 

24.    

     

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول72,62 باسل مصطفى صادق حسن 

25.    

     

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول72,01 االء نصير محمد علي 

26.    

     

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول71,12 سالي اسماعيل عبد القادر 

27.    

     

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول71,48 تارة شاكر فيض هللا 

28.    

     

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول70,79 نجالء عبد الجبار عوفي

29.    

     

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول70,67 اشواق صالح حسين 

30.    

     

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول70,54 غادة نعمة طالب 

31.    

     

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول70,45 شيماء صالح رؤوف 

32.    

     

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول70,39 اشواق جار هللا حاجم 

33.    

     

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول70,18 باسم محمد شحاذة 

34.    

     

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول69,78 سميرة خليل ابراهيم 

35.    

     

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول69,70 جهاد رفيق عبد الفتاح البياري

36.    

     

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول69,00 عفاف عدنان موسى 

37.    

     

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول67,88 فارس جوزيف عيسى 

38.    

     

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول67,65 محمد عبد الرزاق علي 

39.    

     

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول67,56 شيماء معين عبد القادر 

40.    

     

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول67,51 زينب ستار عبد الحميد 

41.    

     

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول67,47 ليث هشام عبد اللطيف 

42.    

     

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول67,46 الحسن مثقال حسن 

43.    

     

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول67,06 امجد عادل كريم 

44.    

     

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول67,04 فؤاد صبيح حسن 

45.    

     

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول66,86 اشرف لطفي سعيد 

46.    

     

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول66,79 انتصار تركي عطية 

47.    

     

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول66,15 وجدان مكطوف عاصي 

48.    

     

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول66,07 ميثم ياسين محمد 

49.    

     

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول65,77 شيماء ارزوقي عواد 

50.    

     

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول65,71 صالح عبد المهدي عبد الحسين 

51.    

     

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول65,53 طة محمد طة سالم 

52.    

     

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول65,48 االء حامد عبيد 

53.    

     

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول65,36 علي فاضل عبد الرحيم 

54.    

     

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول65,32 معن ثامر خماس 
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55.    

     

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول65,19 اسراء مجيد حميد 

56.    

     

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول65,14 نغم حسام نعوم 

57.    

     

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول65,13 زينة صباح يوسف 

58.    

     

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول65,07 شيماء سمير راضي 

59.    

     

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول64,43 محمد احمد عواد 

60.    

     

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول64,33 عمر ياسين جبير 

61.    

     

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول64,25 محمد ابراهيم محمد 

62.    

     

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول64,22 اسامه فريد جميل عمر

63.    

     

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول64,01 مالك محسن سعد 

64.    

     

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول63,99 رائد نوري رضا مهدي 

65.    

     

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول63,59 احمد نايل جاسم 

66.    

     

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول63,33 علي حسين حميد 

67.    

     

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول63,33 محمد قاسم راشد 

68.    

     

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول63,23 دريد عبد العزيز محمد جاسم 

69.    

     

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول63,06 ماهر احمد محمد 

70.    

     

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول63,02 محمد حسب هللا عبد العزيز 

71.    

     

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول62,95 علي حديد حمزة 

72.    

     

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول62,59 اشواق كاظم راهي

73.    

     

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول62,57 شاكر علي حسين 

74.    

     

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول62,33 زينب فالح محمد 

75.    

     

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول62,29 سرمد شمعون نيسان

76.    

     

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول61,92 محمود محمد مصطفى 

77.    

     

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول61,85 حسين عبد الجليل كاظم 

78.    

     

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول61,49 تانيا عبد الكريم خلف 

79.    

     

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول61,16 وسن ابراهيم عطية 

80.    

     

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول61,20 تغريد ابراهيم علي محمد 

81.    

     

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول60,99 خالد زهير محمد علي 

82.    

     

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول60,81 ايمن سامي محمد 

83.    

     

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول60,65 ايسر نوري محمد 

84.    

     

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول60,29 علي محمد قائد 

85.    

     

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول60,28 حسين علي داود 

86.    

     

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول59,57 صالح حسن حمد 

87.    

     

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول59.79 احمد عقلة محمد مفايرة

88.    

     

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول59,69 سليمان راضي سليمان 

89.    

     

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول59,46 اسامة لطيف محمود 

90.    

     

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول59,35 مصطفى ايمن محمد

91.    

     

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول59,13 كامل جبار كحبوش 

92.    

     

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول59,02 رغد ياسين خضير 
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93.    

     

1998/06/30الصناعات الغذائيةاالول58,16 عمار سالم مناتي

1998/10/01الصناعات الغذائيةالثاني68,32 براءه جميل علي             94

1998/10/01الصناعات الغذائيةالثاني65,17 امير مجبل مطشر 95

1998/10/01الصناعات الغذائيةالثاني63,78 محمود صاحب رضا 96

1998/10/01الصناعات الغذائيةالثاني63,31 فراس قاسم محمد97

1998/10/01الصناعات الغذائيةالثاني62,65 مرعي جودي مرعي 98

1998/10/01الصناعات الغذائيةالثاني60,54 سهاد احمد حسن 99

1998/10/01الصناعات الغذائيةالثاني60.42 زهراء عبد االمير احمد100

1998/10/01الصناعات الغذائيةالثاني60,13 محمد عبد الباري عزيز 101

1998/10/01الصناعات الغذائيةالثاني59,72 محمد ظافر مجيد نصيف 102

1998/10/01الصناعات الغذائيةالثاني59,14 ايمان خليل ابراهيم 103

1998/10/01الصناعات الغذائيةالثاني57,91 ثامر مشهول حمزة 104

1998/10/01الصناعات الغذائيةالثاني56,62 سعد ساجت سفيح 105

106. 

    

1998/10/01الصناعات الغذائيةالثاني56,40 رقاد احمد عبد االمير

107. 

    

1998/10/01الصناعات الغذائيةالثاني54,94 يوسف جميل خلف 

1998/06/30المحاصيل الحقليةاالول78,26رزان زهير عبد الفتاح محمد1

1998/06/30المحاصيل الحقليةاالول73,32احمد تايه لفته2

1998/06/30المحاصيل الحقليةاالول73,22عصام حازم عبد3

1998/06/30المحاصيل الحقليةاالول73,06زينب عباس علي4

1998/06/30المحاصيل الحقليةاالول73,00رافد قيس جليل5

1998/06/30المحاصيل الحقليةاالول72,40جالل حميد حمزه6

1998/06/30المحاصيل الحقليةاالول70,97عباس كاظم حمزه عبد هللا7

1998/06/30المحاصيل الحقليةاالول70,47رائد محمد علي حمادي8

1998/06/30المحاصيل الحقليةاالول70,40خالد عواد مطلك9

1998/06/30المحاصيل الحقليةاالول69,64حسنين جاسم محمد10

1998/06/30المحاصيل الحقليةاالول69,18خالد عبد الستار مهدي11

1998/06/30المحاصيل الحقليةاالول68,92حاتم حسن جاسم12

1998/06/30المحاصيل الحقليةاالول68,43حيدر رزاق لعيبي13

1998/06/30المحاصيل الحقليةاالول68,36سهاد مذكور عبد الصاحب14

1998/06/30المحاصيل الحقليةاالول68,34احمد عبد العباس سلمان15

1998/06/30المحاصيل الحقليةاالول68,15صالح سليم عمر16

1998/06/30المحاصيل الحقليةاالول68,12أثير هشام مهدي17

1998/06/30المحاصيل الحقليةاالول67,59جهينه عبد العباس حنتوش18
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1998/06/30المحاصيل الحقليةاالول67,52توفيق علكم قاسم19

1998/06/30المحاصيل الحقليةاالول67,05حسين رسول جليل20

1998/06/30المحاصيل الحقليةاالول66,91جيهان رحيم حسين21

1998/06/30المحاصيل الحقليةاالول66,89بالسم سلطان داود22

1998/06/30المحاصيل الحقليةاالول66,49ابتهال علي حسون23

1998/06/30المحاصيل الحقليةاالول65,72ميثم محسن علي24

1998/06/30المحاصيل الحقليةاالول65,69ضاري خميس عويد25

1998/06/30المحاصيل الحقليةاالول65,64حسين محمود محمد26

1998/06/30المحاصيل الحقليةاالول65,59اريج حمد حبيب27

1998/06/30المحاصيل الحقليةاالول65,31احمد جميل محمود28

1998/06/30المحاصيل الحقليةاالول65,26عالء عبد الحسين مرزوك29

1998/06/30المحاصيل الحقليةاالول65,20اسامه سبتي عبد الرحمن30

1998/06/30المحاصيل الحقليةاالول65,08حيدر حسين حمزه31

1998/06/30المحاصيل الحقليةاالول64,39حاتم كريم شكر علي32

1998/06/30المحاصيل الحقليةاالول64,17حسنين هادي عبد الغني33

1998/06/30المحاصيل الحقليةاالول64.1116حسين ناهي شنين حسين34

1998/06/30المحاصيل الحقليةاالول63,47حسن هاشم عباس35

1998/06/30المحاصيل الحقليةاالول63,08صباح عباس مرزه36

1998/06/30المحاصيل الحقليةاالول62.8319احمد سعيد سلطان37

1998/06/30المحاصيل الحقليةاالول62,65ثابت جواد كاظم38

1998/06/30المحاصيل الحقليةاالول62,13حيدر محمد حسين39

1998/06/30المحاصيل الحقليةاالول61,90االء محمد جمعه40

1998/06/30المحاصيل الحقليةاالول61,66شيماء ثامر حسن41

1998/06/30المحاصيل الحقليةاالول61,65سعد عالوي فالح42

1998/06/30المحاصيل الحقليةاالول60,95عباس مزهر علوان43

1998/06/30المحاصيل الحقليةاالول60,69شيماء حسن يحيى44

1998/06/30المحاصيل الحقليةاالول66,30اريج محمد صالح45

1998/06/30المحاصيل الحقليةاالول60,20سندس محمد صالح46

1998/06/30المحاصيل الحقليةاالول60,01حسين منذر رضا47

1998/06/30المحاصيل الحقليةاالول59,55برزان علي مصلح48

1998/06/30المحاصيل الحقليةاالول59,43جمال نوري احمد49

1998/06/30المحاصيل الحقليةاالول59,09حيدر عبد الكاظم علوان50

1998/06/30المحاصيل الحقليةاالول58,71ازهر حسين كاظم51

1998/06/30المحاصيل الحقليةاالول58,81احمد رافع عبد الجبار52

1998/06/30المحاصيل الحقليةاالول57,92صهيب كمال صالح53

1998/06/30المحاصيل الحقليةاالول57,37اخالص صالح الدين امين54

1998/06/30المحاصيل الحقليةاالول52,41باسم محمد ناجي55
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1998/10/01المحاصيل الحقليةالثاني81,09محمد رضوان محمود56

1998/10/01المحاصيل الحقليةالثاني75,07عالء غدير مايع57

1998/10/01المحاصيل الحقليةالثاني73,47محمد عيدان محمود58

1998/10/01المحاصيل الحقليةالثاني71,47غيث نعيم منصور سعيد59

1998/10/01المحاصيل الحقليةالثاني70,25فاضل عباس حسين60

1998/10/01المحاصيل الحقليةالثاني70,14وميض صباح صبري سعيد61

1998/10/01المحاصيل الحقليةالثاني69,41ميادة عبد النافع داود62

1998/10/01المحاصيل الحقليةالثاني69,32محمد سبع فندي63

1998/10/01المحاصيل الحقليةالثاني68,48ليث محمود جواد64

1998/10/01المحاصيل الحقليةالثاني68,32ياسمين علي حسين65

1998/10/01المحاصيل الحقليةالثاني68,25مازن جبار ارهيف زغير66

1998/10/01المحاصيل الحقليةالثاني68,05غيث فالح مهدي شالل67

1998/10/01المحاصيل الحقليةالثاني68,01علي عدنان ناصر68

1998/10/01المحاصيل الحقليةالثاني67,52محمود عبد الفتاح عبد الواحد69

1998/10/01المحاصيل الحقليةالثاني67,08نغم مجيد حميد70

1998/10/01المحاصيل الحقليةالثاني67,02منذر حسين عبد االمير71

1998/10/01المحاصيل الحقليةالثاني66,65ناظم يونس عبد ظافر72

1998/10/01المحاصيل الحقليةالثاني66,30نجالء عدنان كاظم73

1998/10/01المحاصيل الحقليةالثاني65,60علي حسين طارش74

1998/10/01المحاصيل الحقليةالثاني65,28نوره صادق حسن75

1998/10/01المحاصيل الحقليةالثاني65,18هادي عبد الحسين76

1998/10/01المحاصيل الحقليةالثاني64,84نظام جميل دباش77

1998/10/01المحاصيل الحقليةالثاني64,76مضر باقر حميد78

1998/10/01المحاصيل الحقليةالثاني64,58علي رؤوف مطر79

1998/10/01المحاصيل الحقليةالثاني64,44مروان عبد الكريم علي80

1998/10/01المحاصيل الحقليةالثاني63,92محمد عدنان مايع حاجم81

1998/10/01المحاصيل الحقليةالثاني63,81عمار جمعه مهدي 82

1998/10/01المحاصيل الحقليةالثاني63,13عالء ياسين كاظم83

1998/10/01المحاصيل الحقليةالثاني63,10محمد جاسم نعمه84

1998/10/01المحاصيل الحقليةالثاني62,63ياسر جابر عباس85

1998/10/01المحاصيل الحقليةالثاني62,56حسن هادي فاهم86

1998/10/01المحاصيل الحقليةالثاني62,42وائل علي محمد87

1998/10/01المحاصيل الحقليةالثاني61,76عالء شامل حسين88

1998/10/01المحاصيل الحقليةالثاني61,13عبد هللا حسين عبد89

1998/10/01المحاصيل الحقليةالثاني60,79فؤاد عيدان هاشم90

1998/10/01المحاصيل الحقليةالثاني65,54لمى جليل جبار محمود91

1998/10/01المحاصيل الحقليةالثاني60,79ياسين بدري صالح92
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1998/10/01المحاصيل الحقليةالثاني60,42فراس حارث عبود93

1998/10/01المحاصيل الحقليةالثاني60,27علي عبد القادر علي94

1998/10/01المحاصيل الحقليةالثاني60,21عبد الكريم حسين علوان95

1998/10/01المحاصيل الحقليةالثاني60,15محمد كاظم خلف96

1998/10/01المحاصيل الحقليةالثاني59,88ماجد مظهر عبيد97

1998/10/01المحاصيل الحقليةالثاني59,33احمد عبد هللا ابراهيم98

1998/10/01المحاصيل الحقليةالثاني58,85نصر هللا محمد نواف99

1998/10/01المحاصيل الحقليةالثاني58,77دنيا جعفر كاطع100

1998/10/01المحاصيل الحقليةالثاني58,71ميسم جميل حمودي101

1998/10/01المحاصيل الحقليةالثاني58,57حسين علي مهدي عبود102

1998/10/01المحاصيل الحقليةالثاني58,10غسان سالم كاظم103

1998/10/01المحاصيل الحقليةالثاني57,98صادق عبد الرحمن احمد104

1998/10/01المحاصيل الحقليةالثاني57,00عامر عبد االله شاكر105

1998/10/01المحاصيل الحقليةالثاني56,19محمد مفتن خفيف106

1998/06/30التربةاألول83,31فالح عطا فخري1

1998/06/30التربةاألول76,37امين غازي شمال2

1998/06/30التربةاألول74,36محمد سعدون كريم3

1998/06/30التربةاألول74,05محمد فخري باقر4

1998/06/30التربةاألول73,08حسين عبد زيدان5

1998/06/30التربةاألول73,08عدي رحيم خنجر6

1998/06/30التربةاألول72,98حامد عبد هللا سالم7

1998/06/30التربةاألول72,53علي سعدون فاضل8

1998/06/30التربةاألول71,71فالح مهدي عبد الحسن9

1998/06/30التربةاألول73,54علي عبد الستار خماس10

1998/06/30التربةاألول70,83فؤاد حميد عفتان11

1998/06/30التربةاألول70,28ثامر كامل فرحان12

1998/06/30التربةاألول70,23اسعد جبر عداي13

1998/06/30التربةاألول73,06حسين حازم هويدي14

1998/06/30التربةاألول70,03باسم طعمه ناصر15

1998/06/30التربةاألول69,98محمد خليل ياسين16

1998/06/30التربةاألول69,78فاطمه كاظم قاسم17

1998/06/30التربةاألول69,72باسم شاكر عبيد18

1998/06/30التربةاألول69,70احمد عبد الهادي عباس19

1998/06/30التربةاألول69,46صادق عواد مهدي20

1998/06/30التربةاألول69,48قصي عاصي عبد21
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1998/06/30التربةاألول69,14احمد حسين تالي غالي22

1998/06/30التربةاألول69,09سيروان مرزة اشرف23

1998/06/30التربةاألول68,96نجالء منهل رسن24

1998/06/30التربةاألول68,20هيفاء حسين لفته25

1998/06/30التربةاألول67,92هيثم عبد الحافظ جواد26

1998/06/30التربةاألول67,67ديرح وليد حبيب هللا27

1998/06/30التربةاألول67,65علي جميل باني28

1998/06/30التربةاألول67,63عبير فائق حربي29

1998/06/30التربةاألول67,43مهدي محمد سعيد30

1998/06/30التربةاألول67,28حسن علي مراح31

1998/06/30التربةاألول67,21عامر ياسين عبد احمد32

1998/06/30التربةاألول67,18حيدر كريم كاظم33

1998/06/30التربةاألول66,73بشار قتيبه محمود34

1998/06/30التربةاألول66,68قتيبة عبد الزهره عاتي35

1998/06/30التربةاألول66,55ميسون عبد كاظم36

1998/06/30التربةاألول66,12هيام جبار حسن37

1998/06/30التربةاألول66,09سالم محمد حسن38

1998/06/30التربةاألول66,07نعماء صادق محمد39

1998/06/30التربةاألول66,4عالء فرحان محمد40

1998/06/30التربةاألول65,94علي عمر حميد41

1998/06/30التربةاألول65,78حسن هادي مهدي42

1998/06/30التربةاألول65,43هدى عبد الحسين علي43

1998/06/30التربةاألول65,32تحسين علي جعيب44

1998/06/30التربةاألول65,15رائد عباس ناصر45

1998/06/30التربةاألول65,07ياسر رافع احمد46

1998/06/30التربةاألول64,93رياض احمد عبد مصطفى47

1998/06/30التربةاألول64,90اسراء جمعه محمد48

1998/06/30التربةاألول64,64سجاد طه مشعان49

1998/06/30التربةاألول64,51عدي طه عبد الكريم50

1998/06/30التربةاألول64,36سعد منعم مرزه51

1998/06/30التربةاألول64,21سعد حسين علي عويد52

1998/06/30التربةاألول64,03شاكر فرحان كاظم53

1998/06/30التربةاألول63,83رامي محمد جاسم54

1998/06/30التربةاألول62,67قاسم كريم حمد55

1998/06/30التربةاألول62,57أزهر قاسم حمود56

1998/06/30التربةاألول62,57عالء طراد نوار57

1998/06/30التربةاألول62,36فؤاد خالد عبيد علي58

1998/06/30التربةاألول62,13حيدر حمزه عنبر59
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1998/06/30التربةاألول61,91ارواء مالك ظاهر60

1998/06/30التربةاألول61,47حيدر رسمي عبد االمير61

1998/06/30التربةاألول61,67احمد رحمة هللا جاسم محمد62

1998/06/30التربةاألول61,67محمد هادي حامد63

1998/06/30التربةاألول61,60عماد عبيد مرزه64

1998/06/30التربةاألول61,55انعام حطاب فرحان65

1998/06/30التربةاألول61,49هادي صبار دهش66

1998/06/30التربةاألول61,44فرات ناصر حسن67

1998/06/30التربةاألول61,24عباس فاضل حمزه68

1998/06/30التربةاألول60,77عامر ياسين محمد69

1998/06/30التربةاألول60,76امال يوسف محمد علي70

1998/06/30التربةاألول60,66جالوي محسن حمزه71

1998/06/30التربةاألول60,18محمد كامل حسن72

1998/06/30التربةاألول58,31ميسون عبد الكريم محمود73

1998/06/30التربةاألول58,26سهير خليل ابراهيم74

1998/10/01التربةالثاني71,52قيس عبد عناد75

1998/10/01التربةالثاني64,93جمال عبد شقص76

1998/10/01التربةالثاني63,25تحسين علي حسين77

1998/10/01التربةالثاني62,81عبد الكريم ساهي عبد78

1998/10/01التربةالثاني62,29شيراز اوديس هاروتيون79

1998/10/01التربةالثاني61,87خليل ابراهيم حسن80

1998/10/01التربةالثاني61,71ماجد حميد عامر81

1998/10/01التربةالثاني61,54احمد عجيل شراد82

1998/10/01التربةالثاني61,52مها بدرعبد العباس83

1998/10/01التربةالثاني61,27منال فرحان حسوني84

1998/10/01التربةالثاني61,27مضر لؤي عبد هللا85

1998/10/01التربةالثاني60,66ماجد علي فنجان86

1998/10/01التربةالثاني60,52لقاء عبد الحسين كاظم  87

1998/10/01التربةالثاني59,96قيس عطا اللهحسين88

1998/10/01التربةالثاني59,94فرات مكي عبد العباس89

1998/10/01التربةالثاني58,92غادة عبد المهدي حسين90

1998/10/01التربةالثاني58,88محمد محمود علي91

1998/10/01التربةالثاني58,58نداء ناصر سعد92

1998/10/01التربةالثاني58,67احمد عبد االمير مراد93

1998/10/01التربةالثاني57,79صالح حسن سرحان94

1998/10/01التربةالثاني57,58مآثر مكطوف هويدي95
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1998/10/01التربةالثاني57,46محمد جاسم خضر96

1998/10/01التربةالثاني55,65عصام محمد سلمان97

1.       

      

1998/06/30اإلقتصاد الزراعياألول80,10حسين عباس جاسم                         

2.       

      

1998/06/30اإلقتصاد الزراعياألول77,66رائد رشيد نجم 

3.       

      

1998/06/30اإلقتصاد الزراعياألول75,55طالب مهدي طالب 

4.       

      

1998/06/30اإلقتصاد الزراعياألول74,55حسن علي تايه      

5.       

      

1998/06/30اإلقتصاد الزراعياألول74,40ندى وليد سعيد

6.       

      

1998/06/30اإلقتصاد الزراعياألول73,33 افراح محمد حسون 

7.       

      

1998/06/30اإلقتصاد الزراعياألول73,29ميعاد مجيد عليعل

8.       

      

1998/06/30اإلقتصاد الزراعياألول72,79هادي كريم صحن 

9.       

      

1998/06/30اإلقتصاد الزراعياألول72,77وسن مهدي عاشور 

10.    

     

1998/06/30اإلقتصاد الزراعياألول71,56رفعت ظاهر اكبر 

11.     

    

1998/06/30اإلقتصاد الزراعياألول71,30ايناس عبد القهار بشير

12.    

     

1998/06/30اإلقتصاد الزراعياألول71,09عقبل اديب جواد 

13.    

     

1998/06/30اإلقتصاد الزراعياألول70,79رائد حامد هبان

14.    

     

1998/06/30اإلقتصاد الزراعياألول68,93مهند قاسم زغير

15.    

     

1998/06/30اإلقتصاد الزراعياألول68,61مؤيد حسن علوان 

16.    

     

1998/06/30اإلقتصاد الزراعياألول68,49غانم عبد المطلب طاهر  

17.    

     

1998/06/30اإلقتصاد الزراعياألول68,43محمد عامر عبد الودود 

18.    

     

1998/06/30اإلقتصاد الزراعياألول68,36سعد صبار ابراهيم 

19.    

     

1998/06/30اإلقتصاد الزراعياألول68,10حسين زغير سلمان 

20.    

     

1998/06/30اإلقتصاد الزراعياألول67,92حسن محمود غبن

21.    

     

1998/06/30اإلقتصاد الزراعياألول67,31ضياء محمود سلمان 

22.    

     

1998/06/30اإلقتصاد الزراعياألول67,05واثق عزيز حسن حسين

23.    

     

1998/06/30اإلقتصاد الزراعياألول66,83مهند عبد الجبار الزم

24.    

     

1998/06/30اإلقتصاد الزراعياألول66,82حسين فالح عتيق 

25.    

     

1998/06/30اإلقتصاد الزراعياألول64,85زمان جواد خليف 

26.    

     

1998/06/30اإلقتصاد الزراعياألول64,84لوي فؤاد مجيد 

27.    

     

1998/06/30اإلقتصاد الزراعياألول64,03عماد حسن جالب 

28.    

     

1998/06/30اإلقتصاد الزراعياألول63,66فيحاء حسن هاشم 

29.    

     

1998/06/30اإلقتصاد الزراعياألول63,62احمد فؤاد محمد 

30.    

     

1998/06/30اإلقتصاد الزراعياألول63,53سالم مهدي سلمان 

31.    

     

1998/06/30اإلقتصاد الزراعياألول63,53عقيل نجم عبد جواد 

32.    

     

1998/06/30اإلقتصاد الزراعياألول62,93علي عمران موسى 

33.    

     

1998/06/30اإلقتصاد الزراعياألول62,52حسين حميد محسن 
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34.    

     

1998/06/30اإلقتصاد الزراعياألول62,31محمود مشكور عبد علي 

35.    

     

1998/06/30اإلقتصاد الزراعياألول61,73صالح سعدي محمد 

36.    

     

1998/06/30اإلقتصاد الزراعياألول61,24سندس عبد الستار جودت 

37.    

     

1998/06/30اإلقتصاد الزراعياألول60,74محمد ماجد عبد الجبار 

38.    

     

1998/06/30اإلقتصاد الزراعياألول60,42علي مصطفى عباس 

39.    

     

1998/06/30اإلقتصاد الزراعياألول58,73فؤاد كريم ابراهيم 

40.    

     

1998/06/30اإلقتصاد الزراعياألول57,33احمد عزيز عبد الخضر 

41.    

     

1998/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني72,81محمد عبد الزهرة فياض                   

42.    

     

1998/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني65,05خليل ابراهيم محمد

43.    

     

1998/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني64,93رشيد محمد فياض 

44.    

     

1998/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني63,78حسين عزاوي شالل 

45.    

     

1998/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني63,48محمد مهدي صالح 

46.    

     

1998/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني61,90عمار حسين عبود 

47.    

     

1998/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني61,81همام محمد راشد 

48.    

     

1998/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني61,60محمد موحان عواد 

49.    

     

1998/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني61,16قيس حامد عواد 

50.    

     

1998/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني60,38محمود حسين محمد 

51.    

     

1998/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني60,06حيدر فاضل عباس 

52.    

     

1998/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني59,31عقيل مشتاق حسن 

53.    

     

1998/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني63,07عرفات حكمت حمد 

54.    

     

1998/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني57,39عصام كاظم مهدي 

55.    

     

1998/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني56,04عمر علي حمدي 

1998/06/30اإلرشاد الزراعياالول75,55امل سهيل عليوي1

1998/06/30اإلرشاد الزراعياالول74,45رائد عبد فلحي سلمان2

1998/06/30اإلرشاد الزراعياالول73,43اسامه شوكت طالب3

1998/06/30اإلرشاد الزراعياالول72,17اسماعيل حسن عطيه محمد4

1998/06/30اإلرشاد الزراعياالول71,76ساجدة عبد محمد5

1998/06/30اإلرشاد الزراعياالول69,49ذنون احمد دلف6

1998/06/30اإلرشاد الزراعياالول69,42رعد زامل نعمه حسين7

1998/06/30اإلرشاد الزراعياالول69,18مؤيد لفته علي8

1998/06/30اإلرشاد الزراعياالول67,71ليث جعفر حسين حنوش9

1998/06/30اإلرشاد الزراعياالول66,22وسام جلوب جاسم10

1998/06/30اإلرشاد الزراعياالول66.4ثامر عظيم عبد جبر11
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1998/06/30اإلرشاد الزراعياالول65,04عماد فهد نافع12

1998/06/30اإلرشاد الزراعياالول64,00عباس غريب جاسم13

1998/06/30اإلرشاد الزراعياالول63,48مجيد عبد علي حمدان14

1998/06/30اإلرشاد الزراعياالول63,15هناء ابو الهيل محمد15

1998/06/30اإلرشاد الزراعياالول62.88سعد ابراهيم خليل16

1998/06/30اإلرشاد الزراعياالول62,84عماد محمد حمادي جميل17

1998/06/30اإلرشاد الزراعياالول62,59علمدار حيدر سلمان 18

1998/06/30اإلرشاد الزراعياالول62,50مضر شهيد علي19

1998/06/30اإلرشاد الزراعياالول62,48صفاء حسين سلمان20

1998/06/30اإلرشاد الزراعياالول62,41كمال عبد هللا قادر21

1998/06/30اإلرشاد الزراعياالول63,37احمد طه عبد الرحمن22

1998/06/30اإلرشاد الزراعياالول62,18نوريه محمد مطلق23

1998/06/30اإلرشاد الزراعياالول62,08مهدي عبد الجبار حميد24

1998/06/30اإلرشاد الزراعياالول60,24اركان سعد هللا زين العابدين25

1998/06/30اإلرشاد الزراعياالول59,08عدي توفيق سويدان26

1998/06/30اإلرشاد الزراعياالول53,87محمود صالح احمد27

28.    

     

1998/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني66,25كاظم عبد الجليل كاظم

29.    

     

1998/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني65.22زياد طارق ناجي

30.    

     

1998/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني60,90حازم عباس كاظم

31.    

     

1998/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني59,63سعد عبد المجيد معجل

1999/07/10وقاية النباتاالول91,27فريال بهجة هرمز1

1999/07/10وقاية النباتاالول88,99تانيا عبد القادر محمد علي2

1999/07/10وقاية النباتاالول87,97ستار عزيز شمس هللا3

1999/07/10وقاية النباتاالول80,46شهالء عطا هللا اسماعيل4

1999/07/10وقاية النباتاالول80,18انتصار محمد امين5

1999/07/10وقاية النباتاالول79,51ليلى جبار صبر6

1999/07/10وقاية النباتاالول79,11عزيز غالب عبد هللا7

1999/07/10وقاية النباتاالول79,04سالم نصر هللا درويش8

1999/07/10وقاية النباتاالول78,45فاخر ارحيم حميد9

1999/07/10وقاية النباتاالول77,78سرى حسن جمعة ابراهيم10

1999/07/10وقاية النباتاالول76,50نداء سعود عبد الحميد11

1999/07/10وقاية النباتاالول76,03وسن خضير احمد12
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1999/07/10وقاية النباتاالول75,50علي كاظم محمد13

1999/07/10وقاية النباتاالول74,42محمد سهيل هجول14

1999/07/10وقاية النباتاالول74,35فوزي عبدة  سالم15

1999/07/10وقاية النباتاالول72,35نمير محمد مسلم عبد الحسين16

1999/07/10وقاية النباتاالول72,17عبير صاحب شاتي17

1999/07/10وقاية النباتاالول71,57ياسر عيدان باني18

1999/07/10وقاية النباتاالول71,19إسراء فاضل محمد19

1999/07/10وقاية النباتاالول70,71احمد عبد زيد عوده20

1999/07/10وقاية النباتاالول70,50عز الدين فوزي سلمان21

1999/07/10وقاية النباتاالول70,22ايمن عبد الرزاق سلمان22

1999/07/10وقاية النباتاالول70,17عيسى محيسن عوده23

1999/07/10وقاية النباتاالول69,89عتاب خالد احمد24

1999/07/10وقاية النباتاالول69,83نعمان حمزه خضير احمد25

1999/07/10وقاية النباتاالول68,98ميساء فاضل سليم26

1999/07/10وقاية النباتاالول68,49محمد فرحان ارحيل27

1999/07/10وقاية النباتاالول68,26فيصل محمود عباس28

1999/07/10وقاية النباتاالول68,01علي عبود تركي29

1999/07/10وقاية النباتاالول67,74هاله عصام نافع30

1999/07/10وقاية النباتاالول67,35شروق مهدي عبود31

1999/07/10وقاية النباتاالول66,98ريم رفيق محمد عبد الهادي32

1999/07/10وقاية النباتاالول66.86هيثم خلف عبد هللا33

1999/07/10وقاية النباتاالول66,62حيدر عناد محسن34

1999/07/10وقاية النباتاالول66,51نجالء هاشم عريبي35

1999/07/10وقاية النباتاالول66,50اياد كاظم فرعون نجم36

1999/07/10وقاية النباتاالول66,25محمد حياوي  مرزه37

1999/07/10وقاية النباتاالول66,22محمد علي مفلح38

1999/07/10وقاية النباتاالول66,04جمال مهدي خلف39

1999/07/10وقاية النباتاالول65,25صالح خضير عباس40

1999/07/10وقاية النباتاالول65,16شيماء عبد علي41

1999/07/10وقاية النباتاالول65,14نعيم عبد هللا حلو42

1999/07/10وقاية النباتاالول64,78غسان حسن حسين43

1999/07/10وقاية النباتاالول64,73ناظر إبراهيم جابر44

1999/07/10وقاية النباتاالول64,60ايناس منذر مزهر45

1999/07/10وقاية النباتاالول64,60عماد حاتم محمد46

1999/07/10وقاية النباتاالول64,28علي ضمد كاظم47

1999/07/10وقاية النباتاالول64,21مثال محمد نبيل شهاب48

1999/07/10وقاية النباتاالول63,89علي دعير علي49

1999/07/10وقاية النباتاالول63,73ضرغام ذياب طاهر50
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1999/07/10وقاية النباتاالول63,30رغد حسن عبد الرزاق51

1999/07/10وقاية النباتاالول63,29وسام فخري خزعل52

1999/07/10وقاية النباتاالول63,27صبا محمد تقي53

1999/07/10وقاية النباتاالول63,26عمر محمد حمودي54

1999/07/10وقاية النباتاالول63,03جاسم صخيل جياد55

1999/07/10وقاية النباتاالول62,90بسيم كريم ناجي56

1999/07/10وقاية النباتاالول62,90شيماء راغب رؤوف57

1999/07/10وقاية النباتاالول62,68ناديه خالد محمد58

1999/07/10وقاية النباتاالول62,64شدى محمد عبد59

1999/07/10وقاية النباتاالول62,62رائد سلمان خضير60

1999/07/10وقاية النباتاالول62,53شيماء محمد رضا حسين61

1999/07/10وقاية النباتاالول62,36محمود عبد المحسن عبد هللا62

1999/07/10وقاية النباتاالول62,23وسام رجب عبد الحميد63

1999/07/10وقاية النباتاالول62,22ليث احمد يعقوب64

1999/07/10وقاية النباتاالول62.17عامر حسن جبل65

1999/07/10وقاية النباتاالول61,99فيصل طه ياسين66

1999/07/10وقاية النباتاالول61,98عيسى احمد محمد67

1999/07/10وقاية النباتاالول61.95محمد شرشاب عبد68

1999/07/10وقاية النباتاالول61,37ايناس عبد الرضا عبد الحسين69

1999/07/10وقاية النباتاالول61,33سفيان عادل خليل70

1999/07/10وقاية النباتاالول61,03عمار عبد الحسين حاتم71

1999/07/10وقاية النباتاالول60,99رائد زيتون جبر72

1999/07/10وقاية النباتاالول60,66انفال محمود شاكر73

1999/07/10وقاية النباتاالول60,55عدي هادي صالح74

1999/07/10وقاية النباتاالول60,39صافي عبد اللطيف احمد75

1999/07/10وقاية النباتاالول60,23حاتم عبد الكريم حبيب76

1999/07/10وقاية النباتاالول60,04قاسم محمد سلمان77

1999/07/10وقاية النباتاالول59,76عدنان ناظم ياسين78

1999/07/10وقاية النباتاالول59,67ناجي طالب شريف79

1999/07/10وقاية النباتاالول59,51عبد الكريم احمدنفل80

1999/07/10وقاية النباتاالول58,55سندس جبار محمد81

1999/07/10وقاية النباتاالول58,55وسام سامي هاشم82

1999/10/01وقاية النباتالثاني69,63امل فاضل يونس83

1999/10/01وقاية النباتالثاني68,32نزيه راضي اسماعيل84

1999/10/01وقاية النباتالثاني63,74مينا هاشم ابراهيم85
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تأريخ التخرجالقسم العلمي

1999/10/01وقاية النباتالثاني62,32سعد محمد منصور حسون86

1999/10/01وقاية النباتالثاني61,92رائد حسين مالك87

1999/10/01وقاية النباتالثاني61,74اشراق سالم عبد االمير88

1999/10/01وقاية النباتالثاني61,65سائد نواف علي89

1999/10/01وقاية النباتالثاني60,57علي عبد هللا سلطان90

1999/10/01وقاية النباتالثاني60,43مها أكرم رشيد91

1999/10/01وقاية النباتالثاني60,03ثائر محمد علي92

1999/10/01وقاية النباتالثاني59,96انس سامي عبد الغفور93

1999/10/01وقاية النباتالثاني59,96جمال مهدي صالح94

1999/10/01وقاية النباتالثاني59,96همام زهير محمود95

1999/10/01وقاية النباتالثاني59,93علي فؤاد احمد96

1999/10/01وقاية النباتالثاني59,14احمد مكي محمد هادي97

1999/10/01وقاية النباتالثاني59,09سندس عمران محمد98

1999/10/01وقاية النباتالثاني59,01عباس ابراهيم ضغيم99

1999/10/01وقاية النباتالثاني58,98قحطان سعران عزو100

1999/10/01وقاية النباتالثاني58,89سندس حمود عباس محمود101

1999/10/01وقاية النباتالثاني58,85ابراهيم عيد بسيوني102

1999/10/01وقاية النباتالثاني58,77علي عباس فليح103

1999/10/01وقاية النباتالثاني58,62صالح ثامر عويد104

1999/10/01وقاية النباتالثاني58,41سعد تركي عطيه105

1999/10/01وقاية النباتالثاني58,20ماجد مفيد مجيد106

1999/10/01وقاية النباتالثاني58,15احمد حبيب مجيد107

1999/10/01وقاية النباتالثاني58,08اسراء جواد كاظم108

1999/10/01وقاية النباتالثاني57,66ميثاق عفلوك محمد109

1999/10/01وقاية النباتالثاني57,39محمد نصيف جاسم110

1999/10/01وقاية النباتالثاني56,68بالسم احمد عباس111

1999/10/01وقاية النباتالثاني56,36ميثاق مهدي لطيف112

1999/10/01وقاية النباتالثاني56,29محمد عبد الحسن بريسم113

1999/10/01وقاية النباتالثاني56,26محمد هندي سرحان محمد114

1999/10/01وقاية النباتالثاني56,24خالد عبد الرزاق عواد115

1999/10/01وقاية النباتالثاني55,69وقاص عبد الكريم يوسف116

1999/10/01وقاية النباتالثاني55,32رفاه علي عبيس117

1999/10/01وقاية النباتالثاني54,81يونس احمد سبتي118

1999/10/01وقاية النباتالثاني54,65دريد عبد الحافظ عباس119

1999/10/01وقاية النباتالثاني53,87سبأ عدنان عبد الرزاق120
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1999/07/10الثروة الحيوانيةاألول81,42ربيع مزهر محمود1

1999/07/10الثروة الحيوانيةاألول74,60اسماء كاظم ابراهيم2

1999/07/10الثروة الحيوانيةاألول74,00حسين علي غالم3

1999/07/10الثروة الحيوانيةاألول73,14سعاد هالل عبد4

1999/07/10الثروة الحيوانيةاألول72,9ابراهيم ستار جاسم5

1999/07/10الثروة الحيوانيةاألول72,86مهند نبيل كلثوم6

1999/07/10الثروة الحيوانيةاألول71,98حيدر كاظم شكير7

1999/07/10الثروة الحيوانيةاألول71,89سنان عصام محمد8

1999/07/10الثروة الحيوانيةاألول71,31شيماء سليم ذيبان9

1999/07/10الثروة الحيوانيةاألول71,12سعد حنون شنيشل10

1999/07/10الثروة الحيوانيةاألول70,73حسين ستار دفار11

1999/07/10الثروة الحيوانيةاألول70,71اسعد جبار خنجر12

1999/07/10الثروة الحيوانيةاألول70,11اكرم حيدر عليوي13

1999/07/10الثروة الحيوانيةاألول69,91سعد شهاب احمد14

1999/07/10الثروة الحيوانيةاألول69,82عمار جمعة عبد15

1999/07/10الثروة الحيوانيةاألول69,36خولة عبد الكريم ياس16

1999/07/10الثروة الحيوانيةاألول68,69ناجح جابر ثعبان17

1999/07/10الثروة الحيوانيةاألول68,67فيصل قسيم عيد18

1999/07/10الثروة الحيوانيةاألول68,64شيماء فالح علي19

1999/07/10الثروة الحيوانيةاألول68,61انهر ناصر لهد20

1999/07/10الثروة الحيوانيةاألول68,06احمد فؤاد حمزة21

1999/07/10الثروة الحيوانيةاألول67,87فراس شريف عبد الحمزة22

1999/07/10الثروة الحيوانيةاألول67,72عبد هللا محمود كاظم23

1999/07/10الثروة الحيوانيةاألول67,60رائد علي ابراهيم24

1999/07/10الثروة الحيوانيةاألول67,55علي عطوان كاظم25

1999/07/10الثروة الحيوانيةاألول67,14علي حسين عبد الواحد26

1999/07/10الثروة الحيوانيةاألول66,28احمد جالل حميد27

1999/07/10الثروة الحيوانيةاألول66,10علي نصر عباس28

1999/07/10الثروة الحيوانيةاألول66,09احمد اسماعيل عبد العزيز29

1999/07/10الثروة الحيوانيةاألول66,03حسن قاسم جماغ30

1999/07/10الثروة الحيوانيةاألول65,98فادي فخري جميل31

1999/07/10الثروة الحيوانيةاألول65,93محمود ذياب احمد32

1999/07/10الثروة الحيوانيةاألول65,78مهدي حسن راضي33

1999/07/10الثروة الحيوانيةاألول65,73وائل ربيع ركاض34

1999/07/10الثروة الحيوانيةاألول65,72ماجد محمد ماضي35

1999/07/10الثروة الحيوانيةاألول65,68مرتضى كاظم هادي36

1999/07/10الثروة الحيوانيةاألول65,65نهاد طارق عبد الكريم37

1999/07/10الثروة الحيوانيةاألول65,13نهاد ولي علي38
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1999/07/10الثروة الحيوانيةاألول65,01اسامة سعيد ياسين39

1999/07/10الثروة الحيوانيةاألول64,81وصفي صالح شريف40

1999/07/10الثروة الحيوانيةاألول64,73فؤاد احمد حسين41

1999/07/10الثروة الحيوانيةاألول64,52نصار اميل متري42

1999/07/10الثروة الحيوانيةاألول64,29محمد كاظم ابراهيم43

1999/07/10الثروة الحيوانيةاألول64,09عالء عبد الرحمن جاسم44

1999/07/10الثروة الحيوانيةاألول63,64رزاق جاسم محمد45

1999/07/10الثروة الحيوانيةاألول63,57حيدر محمود موسى46

1999/07/10الثروة الحيوانيةاألول63,35محمد سرحان جاسم47

1999/07/10الثروة الحيوانيةاألول63,33فادي شمعون بطرس48

1999/07/10الثروة الحيوانيةاألول63,01علي ياسين علي49

1999/07/10الثروة الحيوانيةاألول62,80فواز عطوان خلف50

1999/07/10الثروة الحيوانيةاألول62,68عمار محمود ابراهيم51

1999/07/10الثروة الحيوانيةاألول62,48محمد قاسم عبد52

1999/07/10الثروة الحيوانيةاألول62,23رضا طالب محمد53

1999/07/10الثروة الحيوانيةاألول62,21عالء كريم عبد الحسن54

1999/07/10الثروة الحيوانيةاألول62,02حيدر عبد الكاظم حمزة55

1999/07/10الثروة الحيوانيةاألول61,91احمد عبد الكريم عبد االمير56

1999/07/10الثروة الحيوانيةاألول61,89احمد كاظم محمد57

1999/07/10الثروة الحيوانيةاألول61,43عمار مأمون عبد الرزاق58

1999/07/10الثروة الحيوانيةاألول60,87عبد العزيز معيوف سالم59

1999/07/10الثروة الحيوانيةاألول60,71نبراس سامي صبري60

1999/07/10الثروة الحيوانيةاألول60,31عبد المجيد عبد الحميد61

1999/07/10الثروة الحيوانيةاألول60,17محمد مجيد جاسم62

1999/07/10الثروة الحيوانيةاألول59,97فوزي عيدان عبد الحسن63

1999/07/10الثروة الحيوانيةاألول59,96سعد رسام علي64

1999/07/10الثروة الحيوانيةاألول59,79وضاح مجيد عبد الحميد65

1999/07/10الثروة الحيوانيةاألول59,78نشوان يوسف نعمة هللا66

1999/07/10الثروة الحيوانيةاألول59,76قصي عصام كريم67

1999/07/10الثروة الحيوانيةاألول59,60عماد كاظم علي68

1999/07/10الثروة الحيوانيةاألول59,11عمر عبد الرحمن احمد69

1999/07/10الثروة الحيوانيةاألول58,67جميل عامر جميل70

1999/07/10الثروة الحيوانيةاألول58,63عباس فاضل جعفر71

1999/07/10الثروة الحيوانيةاألول58,18مؤيد عبد صكيب72

1999/07/10الثروة الحيوانيةاألول57,92ياسر بهجت بشير73

1999/07/10الثروة الحيوانيةاألول57,47محمد فاضل عبد74

1999/07/10الثروة الحيوانيةاألول56,63كاظم سعد جبار75

1999/07/10الثروة الحيوانيةاألول56,51اخالص تركي كاظم كريم76
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1999/10/01الثروة الحيوانيةالثاني71,01داود قاسم محمد77

1999/10/01الثروة الحيوانيةالثاني70,24باسم شياع شنين78

1999/10/01الثروة الحيوانيةالثاني67,16سهاد رضا كاطع79

1999/10/01الثروة الحيوانيةالثاني66,66سعد خضير محمد80

1999/10/01الثروة الحيوانيةالثاني66,66فراس فائق فاضل81

1999/10/01الثروة الحيوانيةالثاني63,76انس مالك مجيد82

1999/10/01الثروة الحيوانيةالثاني62,90زياد مشهد جبر83

1999/10/01الثروة الحيوانيةالثاني62,35احمد عبد العباس علوان84

1999/10/01الثروة الحيوانيةالثاني62,26حسين كاظم وساف85

1999/10/01الثروة الحيوانيةالثاني60,56ايمان حسن عبد هللا86

1999/10/01الثروة الحيوانيةالثاني60,41حميد حمد حسن87

1999/10/01الثروة الحيوانيةالثاني59,53اسيل باسم عبد الرزاق88

1999/10/01الثروة الحيوانيةالثاني59,48هاشم جواد عطية89

1999/10/01الثروة الحيوانيةالثاني59,28احمد صاحب حمد90

1999/10/01الثروة الحيوانيةالثاني58,99محمد شفيق حسين91

1999/10/01الثروة الحيوانيةالثاني58,86احمد حميد عبد عبد هللا92

1999/10/01الثروة الحيوانيةالثاني58,79فؤاد فاضل عباس93

1999/10/01الثروة الحيوانيةالثاني58,78نزار يونس نجم94

1999/10/01الثروة الحيوانيةالثاني58,71احمد ناظم عباس95

1999/10/01الثروة الحيوانيةالثاني58,59نبيل كاطع محسن96

1999/10/01الثروة الحيوانيةالثاني58,33عامر شعالن عبد97

1999/10/01الثروة الحيوانيةالثاني58,23عالء حسين هاشم98

1999/10/01الثروة الحيوانيةالثاني58,19علي كاظم عريبي99

1999/10/01الثروة الحيوانيةالثاني57,70اسماعيل علي مطر100

1999/10/01الثروة الحيوانيةالثاني57,62ميعاد سعدون عباس101

1999/10/01الثروة الحيوانيةالثاني57,32علي حسين اسماعيل رزوك102

1999/10/01الثروة الحيوانيةالثاني57,27عمر عادل حميد103

1999/10/01الثروة الحيوانيةالثاني57,05انس جعفر محسن104

1999/10/01الثروة الحيوانيةالثاني57,01محمد جبار زغير105

1999/10/01الثروة الحيوانيةالثاني56,95رعد سلمان مسفوه خليل106

1999/10/01الثروة الحيوانيةالثاني56,76ماجد ابراهيم عبيد107

1999/10/01الثروة الحيوانيةالثاني56,25محمد عصام صادق108

1.       

      

1999/07/10البستنةاالول83,33احالم احمد حسين                           
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2.       

      

1999/07/10البستنةاالول78,32جنان قاسم حسين

3.       

      

1999/07/10البستنةاالول75,22ليث عبد الواحد محمود

4.       

      

1999/07/10البستنةاالول73,02كريم معيان ربيع

5.       

      

1999/07/10البستنةاالول72,74محمد باسل سعيد 

6.       

      

1999/07/10البستنةاالول72,57ليث شاكر طهماز

7.       

      

1999/07/10البستنةاالول72,12فراس احمد محمد

8.       

      

1999/07/10البستنةاالول71,85سعاد محمد خلف 

9.       

      

1999/07/10البستنةاالول71,62اشرف سعد محمود

10.    

     

1999/07/10البستنةاالول71,43باسم عبد الكريم جبر

11.     

    

1999/07/10البستنةاالول71,30نوال محمد علوان

12.    

     

1999/07/10البستنةاالول70,69خالد عبد هللا سهر 

13.    

     

1999/07/10البستنةاالول70,63زينب محسن جواد

14.    

     

1999/07/10البستنةاالول70,18زيد سعدون حسين

15.    

     

1999/07/10البستنةاالول70,13اسامة عبد الكريم عبد المجيد عبد الرحمن

16.    

     

1999/07/10البستنةاالول70,12يوسف ابراهيم فالح

17.    

     

1999/07/10البستنةاالول69,91هيفاء عبد الودود عبد الغني

18.    

     

1999/07/10البستنةاالول69,68حيدر عبد ابراهيم 

19.    

     

1999/07/10البستنةاالول69,48عمر صالح محمود

20.    

     

1999/07/10البستنةاالول69,20شيماء نعمه حميد

21.    

     

1999/07/10البستنةاالول69,19مهدي محمد مهدي

22.    

     

1999/07/10البستنةاالول68,59عبد الناصر محمد سليمان 

23.    

     

1999/07/10البستنةاالول68,24علي داود عبد الغني 

24.    

     

1999/07/10البستنةاالول68,12جمانة ستار حسن

25.    

     

1999/07/10البستنةاالول67,78سما سمير عبد الواحد

26.    

     

1999/07/10البستنةاالول67,69حسين صبري نعمه

27.    

     

1999/07/10البستنةاالول67,56جنان علي حسن

28.    

     

1999/07/10البستنةاالول67,46باسم كاظم عبد

29.    

     

1999/07/10البستنةاالول67,08علي سعيد عطيه 

30.    

     

1999/07/10البستنةاالول66,99محمد عبد الكريم يوسف

31.    

     

1999/07/10البستنةاالول66,72عواطف زيد عبد الصاحب 

32.    

     

1999/07/10البستنةاالول66,69محمود عبد الرضا محمد

33.    

     

1999/07/10البستنةاالول66,56معتز منصور محمد

34.    

     

1999/07/10البستنةاالول66,37فردوس مهدي صالح

35.    

     

1999/07/10البستنةاالول66,08عمر هاشم مصلح

36.    

     

1999/07/10البستنةاالول66,04مازن حليم كاظم

37.    

     

1999/07/10البستنةاالول65,92انمار طارق جاسم

38.    

     

1999/07/10البستنةاالول65,83داليا عصمت شعيا

39.    

     

1999/07/10البستنةاالول65,81حيدر محسن مطير
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40.    

     

1999/07/10البستنةاالول65,50ليث طه اسماعيل 

41.    

     

1999/07/10البستنةاالول65,28مجدي فايز موسى 

42.    

     

1999/07/10البستنةاالول65,28اسيل نعيم عبد

43.    

     

1999/07/10البستنةاالول65,25محمد صادق سالم

44.    

     

1999/07/10البستنةاالول65,21ليث احمد جاسم

45.    

     

1999/07/10البستنةاالول65,21حسين مطر صكر 

46.    

     

1999/07/10البستنةاالول65,16زمن سالم مهدي

47.    

     

1999/07/10البستنةاالول64,99ازهر طاهر جبر

48.    

     

1999/07/10البستنةاالول64,80سمير رضوان احمد

49.    

     

1999/07/10البستنةاالول64,57دجله يوسف جاسم

50.    

     

1999/07/10البستنةاالول64,36علياء محسن عباس

51.    

     

1999/07/10البستنةاالول64,35ابراهيم هاشم شيحان

52.    

     

1999/07/10البستنةاالول64,24وصال سعد عبد الحمزه

53.    

     

1999/07/10البستنةاالول64,22سيف جبار توفيق

54.    

     

1999/07/10البستنةاالول64,16سالم جواد صادق

55.    

     

1999/07/10البستنةاالول64,12قحطان عبد صالح 

56.    

     

1999/07/10البستنةاالول63,96احمد خضير محمد 

57.    

     

1999/07/10البستنةاالول63,94رياض جواد كاظم 

58.    

     

1999/07/10البستنةاالول63,74علي عبد االمير حسن

59.    

     

1999/07/10البستنةاالول63,56عمار حسن قاسم 

60.    

     

1999/07/10البستنةاالول63,52اطوار علي محسن

61.    

     

1999/07/10البستنةاالول63,16ذبالن احمد رشيد 

62.    

     

1999/07/10البستنةاالول62,93جمال هالل فياض 

63.    

     

1999/07/10البستنةاالول62,81علي عبود بشاره 

64.    

     

1999/07/10البستنةاالول62,73محمد عياده عداي 

65.    

     

1999/07/10البستنةاالول62,69حسين سلمان حسين

66.    

     

1999/07/10البستنةاالول62,64رشا علي حسين

67.    

     

1999/07/10البستنةاالول62,63زينب عبد الكريم ابراهيم

68.    

     

1999/07/10البستنةاالول62,53عامر جاسم محمد

69.    

     

1999/07/10البستنةاالول62,49صبا صالح عباس

70.    

     

1999/07/10البستنةاالول62,48ايمن عبد الجليل حميد

71.    

     

1999/07/10البستنةاالول62,34دري شاكر محمد

72.    

     

1999/07/10البستنةاالول61,68زينب عادل رشيد

73.    

     

1999/07/10البستنةاالول61,60نجالء رشيد عبد الرزاق

74.    

     

1999/07/10البستنةاالول61,40محمد مهدي محسن علي 

75.    

     

1999/07/10البستنةاالول61,26رائد حاضر فرمان

76.    

     

1999/07/10البستنةاالول61,23محمود شاكر عبد السيد

77.    

     

1999/07/10البستنةاالول60,83علي مظلوم عبيد
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78.    

     

1999/07/10البستنةاالول60,74عمر سعدي عمر احمد

79.    

     

1999/07/10البستنةاالول60,68لمياء عيسى والي 

80.    

     

1999/07/10البستنةاالول60,56ساره حسن محمد

81.    

     

1999/07/10البستنةاالول60,20باسم محمد مجول حمود

82.    

     

1999/07/10البستنةاالول60,11سمير عبد علي صالح

83.    

     

1999/07/10البستنةاالول60,01حسن محمد علي

84.    

     

1999/07/10البستنةاالول59,91انس طارق عمر 

85.    

     

1999/07/10البستنةاالول59,77اسراء عبد الهادي فارس

86.    

     

1999/07/10البستنةاالول59,74احمد شهاب وهاب

87.    

     

1999/07/10البستنةاالول59,41بيان ستار كاكي

88.    

     

1999/07/10البستنةاالول59,25هدى صباح كاظم 

89.    

     

1999/07/10البستنةاالول58,01ياسر منعم هادي

90.    

     

1999/10/01البستنةالثاني69,58فؤاد جاسم حميد                   

91.    

     

1999/10/01البستنةالثاني68,52اثير حسين جبار 

92.    

     

1999/10/01البستنةالثاني63,97ياسين خضير جاسم

93.    

     

1999/10/01البستنةالثاني63,84حسين ثاجب خواف

94.    

     

1999/10/01البستنةالثاني63,46نبيل سوري صالح

95.    

     

1999/10/01البستنةالثاني63,30رحيم صالح ابراهيم

96.    

     

1999/10/01البستنةالثاني62,81اشواق جبار شامي 

97.    

     

1999/10/01البستنةالثاني62,65ضياء مجيد ياسر عبد

98.    

     

1999/10/01البستنةالثاني62,64فراس كاظم مرزوق

99.    

     

1999/10/01البستنةالثاني62,44عقيل محمد حسين مراد

100. 

    

1999/10/01البستنةالثاني62,01رنا طلعت شاكر 

101. 

    

1999/10/01البستنةالثاني61,97شيماء حسين لعيبي

102. 

    

1999/10/01البستنةالثاني61,95موسى غازي موسى 

103. 

    

1999/10/01البستنةالثاني61,75جعفر سالم جعفر

104. 

    

1999/10/01البستنةالثاني61,54محمد صالح جدوع

105. 

    

1999/10/01البستنةالثاني61,26احمد وحيد حسن جاسم

106. 

    

1999/10/01البستنةالثاني61,25فالح حسن دويج محمد

107. 

    

1999/10/01البستنةالثاني61,10ماجد كاظم محمد

108. 

    

1999/10/01البستنةالثاني60,54زهراء عبد العباس حمودي

109. 

    

1999/10/01البستنةالثاني60,44اسماء حسين عاصي

110.  

   

1999/10/01البستنةالثاني60,36رياض محسن سلمان

111.  

   

1999/10/01البستنةالثاني60,21رائد علي محمد

112.  

   

1999/10/01البستنةالثاني59,81محمد تحسين علوان

113.  

   

1999/10/01البستنةالثاني59,77داليا محمد امين
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114.  

   

1999/10/01البستنةالثاني59,67محمد حسن حسين سلمان

115.  

   

1999/10/01البستنةالثاني59,61سرمد موفق عباس 

116.  

   

1999/10/01البستنةالثاني59,59حيدر عبد الرحيم كاظم

117.  

   

1999/10/01البستنةالثاني59,58خالد محسن علي

118.  

   
البستنةالثاني59,52مصطفى محمد فوزي عبد الرحمن

1999/10/01

119.  

   

1999/10/01البستنةالثاني59,46محمود عبد الرزاق عطيه

120. 

    

1999/10/01البستنةالثاني59,19عمار خالد سبع

121. 

    

1999/10/01البستنةالثاني59,08واثق منصور حمود

122. 

    

1999/10/01البستنةالثاني59,07قيس جميل راهي

123. 

    

1999/10/01البستنةالثاني58,98مشتاق جمال جواد

124. 

    

1999/10/01البستنةالثاني58,75اسعد عبد الملك علي عوده

125. 

    

1999/10/01البستنةالثاني58,72محمد يحيى امين

126. 

    

1999/10/01البستنةالثاني58,59محمد عبد طعمه 

127. 

    

1999/10/01البستنةالثاني58,54نغم عبد الكريم خليل

128. 

    

1999/10/01البستنةالثاني58.49حيدر حمزه عبيس جبر

129. 

    

1999/10/01البستنةالثاني58,25بسام عبيد احمد

130. 

    

1999/10/01البستنةالثاني58,19رزاق عويز عيدان

131. 

    

1999/10/01البستنةالثاني57,98نعمان علي احمد

132. 

    

1999/10/01البستنةالثاني57,83اشرف طه محمود

133. 

    

1999/10/01البستنةالثاني57,80هديل رجب احمد

134. 

    

1999/10/01البستنةالثاني57,64سجاد كامل محسن

135. 

    

1999/10/01البستنةالثاني57,63احمد حروش جاسم

136. 

    

1999/10/01البستنةالثاني57,59انتصار حسن مخبط

137. 

    

1999/10/01البستنةالثاني57,52ثائر  فارس جلوب

138. 

    

1999/10/01البستنةالثاني57,45وليد خالد حسن

139. 

    

1999/10/01البستنةالثاني57,34رزاق زعالن خضير

140. 

    

1999/10/01البستنةالثاني57,31عمر وليد سبتي

141. 

    

1999/10/01البستنةالثاني57,25مازن مجيد حميد مبارك

142. 

    

1999/10/01البستنةالثاني57,16منير زكي مراد

143. 

    

1999/10/01البستنةالثاني57,09احمد لفته ربيع سلمان

144. 

    

1999/10/01البستنةالثاني56,82احمد جاسم انور

145. 

    

1999/10/01البستنةالثاني56,78اسيل علي عباس

146. 

    

1999/10/01البستنةالثاني56,71خالد ابراهيم حيدر

147. 

    

1999/10/01البستنةالثاني56,42احسان ناجي موسى 

148. 

    

1999/10/01البستنةالثاني56,29حسين علي حبيب

149. 

    

1999/10/01البستنةالثاني56,27مازن محمد حسن اسماعيل
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150. 

    

1999/10/01البستنةالثاني55,90ايمن جاسب عداي زبون

151. 

    

1999/10/01البستنةالثاني55,67محمد خزعل مزعل

152. 

    

1999/10/01البستنةالثاني54,59محمد محسن رومي

153. 

    

1999/10/01البستنةالثاني54,39احمد سيد اسماعيل

154. 

    

1999/10/01البستنةالثاني54,15احمد كطافه بدر خليفه

1.       

      

1999/07/10المكننة الزراعيةاألول77,69جاسم محمد عريبي                          

2.       

      

1999/07/10المكننة الزراعيةاألول76,69قاسم محمد عبد علي

3.       

      

1999/07/10المكننة الزراعيةاألول75,71بروا حسين عبد هللا 

4.       

      

1999/07/10المكننة الزراعيةاألول74,68جنان حكمت نامق

5.       

      

1999/07/10المكننة الزراعيةاألول74,28خالد شالل غبطان 

6.       

      

1999/07/10المكننة الزراعيةاألول72,77عمار احمد عبيد

7.       

      

1999/07/10المكننة الزراعيةاألول71,13احمد جليل خليل

8.       

      

1999/07/10المكننة الزراعيةاألول71,13حسين ناصر عبد الحسين

9.       

      

1999/07/10المكننة الزراعيةاألول70,47عمر غسان حسين

10.    

     

1999/07/10المكننة الزراعيةاألول69,07عبد الرحمن طه محمود

11.     

    

1999/07/10المكننة الزراعيةاألول69,00جاسم محمد مهدي

12.    

     

1999/07/10المكننة الزراعيةاألول68,59مؤيد خالد محمد علي

13.    

     

1999/07/10المكننة الزراعيةاألول68,18ياسر جبار صالح

14.    

     

1999/07/10المكننة الزراعيةاألول67,44حاتم فيصل جبر

15.    

     

1999/07/10المكننة الزراعيةاألول66,91صدام مهدي حسين

16.    

     

1999/07/10المكننة الزراعيةاألول66,13حيدر رعد ناظم 

17.    

     

1999/07/10المكننة الزراعيةاألول66,1احمد هادي خلف

18.    

     

1999/07/10المكننة الزراعيةاألول65,79كاظم زامل عبد الزهرة

19.    

     

1999/07/10المكننة الزراعيةاألول65,43كريم عوين عواد

20.    

     

1999/07/10المكننة الزراعيةاألول65,10نبيل متي ياقو

21.    

     

1999/07/10المكننة الزراعيةاألول64,69راضي عبد الهادي كاظم

22.    

     

1999/07/10المكننة الزراعيةاألول64,33رعد محسن طاهر

23.    

     

1999/07/10المكننة الزراعيةاألول64,32صفاء حميد مجيد عباس

24.    

     

1999/07/10المكننة الزراعيةاألول64,27حيدر عبد الزهرة حسن

25.    

     

1999/07/10المكننة الزراعيةاألول63,92ياسر خميس مطلك

26.    

     

1999/07/10المكننة الزراعيةاألول62,17عبد القادر مؤيد عبد الرحمن

27.    

     

1999/07/10المكننة الزراعيةاألول62,56جبار كاطع شويع

28.    

     

1999/07/10المكننة الزراعيةاألول62,26غسان سليم داود

29.    

     

1999/07/10المكننة الزراعيةاألول62,23علي هاتف كاظم

30.    

     

1999/07/10المكننة الزراعيةاألول62,15عدي محمد موسى
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31.    

     

1999/07/10المكننة الزراعيةاألول61,82وميض منذر يوسف

32.    

     

1999/07/10المكننة الزراعيةاألول60,22عماد فخري هالل

33.    

     

1999/07/10المكننة الزراعيةاألول59,37نغم كاظم عبد الحسين

1999/10/01المكننة الزراعيةالثاني73,79شانت زاوار يوسف 34

1999/10/01المكننة الزراعيةالثاني69,91رياض محارب كاظم                   35

1999/10/01المكننة الزراعيةالثاني68,68حسام عدنان احمد36

1999/10/01المكننة الزراعيةالثاني66,91رائد عبد هللا عبيد37

1999/10/01المكننة الزراعيةالثاني65,29سرمد عادل عبد علي38

1999/10/01المكننة الزراعيةالثاني65,07طه حسين منسي خلف39

1999/10/01المكننة الزراعيةالثاني65,05ادهم عبد الخضر عباس 40

1999/10/01المكننة الزراعيةالثاني65,04حسين عبد محمد41

1999/10/01المكننة الزراعيةالثاني63,99حسين محمد حسين42

1999/10/01المكننة الزراعيةالثاني63,53ياسر نايف زكي 43

1999/10/01المكننة الزراعيةالثاني63,52مروان حميد احمد44

1999/10/01المكننة الزراعيةالثاني62,88اوس علي موسى 45

1999/10/01المكننة الزراعيةالثاني62,53هيمن عثمان علي46

1999/10/01المكننة الزراعيةالثاني62,43لؤي رافع الصوالحة47

1999/10/01المكننة الزراعيةالثاني61,63باسم شفيق سميح48

1999/10/01المكننة الزراعيةالثاني61.55احمد عصام قاسم49

1999/10/01المكننة الزراعيةالثاني61,47احمد علي جبار 50

1999/10/01المكننة الزراعيةالثاني61,15باسم مخيلف صفر51

1999/10/01المكننة الزراعيةالثاني60,45معتز غياث عبد المطلب52

1999/10/01المكننة الزراعيةالثاني59,59عماد طارق حسين53

1999/10/01المكننة الزراعيةالثاني58,52حسن جاسم محمد حسين54

1999/10/01المكننة الزراعيةالثاني54,43احمد شاكر عبد علي 55

1999/07/10الصناعات الغذائيةاالول83,68 عمر فواد احمد                   1

1999/07/10الصناعات الغذائيةاالول82,93 نجيب يحيى لطيف2

1999/07/10الصناعات الغذائيةاالول82,13 ضحى عباس جواد 3

1999/07/10الصناعات الغذائيةاالول81,50 عبير عبد الجبار سلمان 4

1999/07/10الصناعات الغذائيةاالول80,96 عبد هللا علي احمد5

1999/07/10الصناعات الغذائيةاالول80,24 شيماء صالح منصور 6

1999/07/10الصناعات الغذائيةاالول79,93 شيماء سعدي لفتة 7

1999/07/10الصناعات الغذائيةاالول78,96 يوسف محمد بركات 8
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1999/07/10الصناعات الغذائيةاالول78,88 علياء عصام محمد 9

1999/07/10الصناعات الغذائيةاالول77,05 محمد مؤيد محمد 10

1999/07/10الصناعات الغذائيةاالول76,86 وسام روبين شهاب 11

1999/07/10الصناعات الغذائيةاالول76,73 بالل احمد ابراهيم 12

1999/07/10الصناعات الغذائيةاالول76,59 هالة فريد عبد الرحمن 13

1999/07/10الصناعات الغذائيةاالول76,36 عبد هللا حسين احمد 14

1999/07/10الصناعات الغذائيةاالول76,12 قيس ممتاز حبيب 15

1999/07/10الصناعات الغذائيةاالول74,95 نمير عبد الحسين علوان 16

1999/07/10الصناعات الغذائيةاالول74,78 سمر صالح قاسم 17

1999/07/10الصناعات الغذائيةاالول74,34 غازي كريم جسام 18

1999/07/10الصناعات الغذائيةاالول73,92 سعاد محمد عواد 19

1999/07/10الصناعات الغذائيةاالول73,71 عبد الكريم عبد الرزاق كريم20

1999/07/10الصناعات الغذائيةاالول73,65 زيد طالل وديح 21

1999/07/10الصناعات الغذائيةاالول73,51 ايمان عبد جاسم احمد 22

1999/07/10الصناعات الغذائيةاالول73,38 شيماء عبد الحسن عاكول 23

1999/07/10الصناعات الغذائيةاالول73,35 ايناس ماجد بحري 24

1999/07/10الصناعات الغذائيةاالول73,06 ثامر اسعد ثامر 25

1999/07/10الصناعات الغذائيةاالول73.00 وسام حازم سلو 26

1999/07/10الصناعات الغذائيةاالول72,71 رنا عادل حنون27

1999/07/10الصناعات الغذائيةاالول72,63 محمد يونس احمد 28

1999/07/10الصناعات الغذائيةاالول72,01 ياسمين قيس محمد 29

1999/07/10الصناعات الغذائيةاالول71,99 عبد االمير محمد غريب 30

1999/07/10الصناعات الغذائيةاالول71,94 عمار موسى عمران 31

1999/07/10الصناعات الغذائيةاالول71,94 الهام رحيم حسين 32

1999/07/10الصناعات الغذائيةاالول71,91 احمد عطية محمد 33

1999/07/10الصناعات الغذائيةاالول71,62 احمد فارس يوسف 34

1999/07/10الصناعات الغذائيةاالول71,20 اسراء علي محمود 35

1999/07/10الصناعات الغذائيةاالول71,06 عفاف عبد الرحمن ايوب 36

1999/07/10الصناعات الغذائيةاالول70,96 بركات محمود ابراهيم 37

1999/07/10الصناعات الغذائيةاالول70.36 وفاء فاضل ضمد 38

1999/07/10الصناعات الغذائيةاالول70,31 ابتهاج مصطفى حكيم 39

1999/07/10الصناعات الغذائيةاالول70,04 سماح حسين سعيد 40
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