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2000/06/30وقاية النباتاألول86,68علي جودي مرعي الحاج احمد ابو حسن1

2000/06/30وقاية النباتاألول82,15جعفر محمد ابراهيم عيسى القضاة2

2000/06/30وقاية النباتاألول80,13وسام كامل طه علي العمري3

2000/06/30وقاية النباتاألول77,78احمد عبد االمير عويد حسين العلي4

2000/06/30وقاية النباتاألول77,65عبد الرحمن عبد الخالق عليوي5

2000/06/30وقاية النباتاألول75,39علي عبيس عبد زين الشمري6

2000/06/30وقاية النباتاألول74,17عبد هللا كامل سالمة يوسف الطعان7

2000/06/30وقاية النباتاألول73,99احمد محمد محمد يحيى8

2000/06/30وقاية النباتاألول73,65ليث خليل توفيق محمد امين العاني9

2000/06/30وقاية النباتاألول73,44فالح  حنش نهر عايد السراي10

2000/06/30وقاية النباتاألول72,70عدي نجم اسماعيل مطني عبد العزيز الحديثي11

2000/06/30وقاية النباتاألول72,45ابراهيم فالح حسن محسن الفتالوي12

2000/06/30وقاية النباتاألول72,20حارث عدنان مطر الالمي13

2000/06/30وقاية النباتاألول71,05االء خضير حسان حسين الشويلي14

2000/06/30وقاية النباتاألول70,17علي حسن جري حربي البهادلي15

2000/06/30وقاية النباتاألول70,17نبال خليل موسى احمد16

2000/06/30وقاية النباتاألول70,11علي بسام ابراهيم احمد العبيدي17

2000/06/30وقاية النباتاألول69,44فداء طاهر حيدر عمر الفهداوي18

2000/06/30وقاية النباتاألول69,06عبد هللا امين سالم19

2000/06/30وقاية النباتاألول68,08حبيب فالح بشارة خلف السوداني20

2000/06/30وقاية النباتاألول67,98محمود عباس حمد محمد الفالحي21

2000/06/30وقاية النباتاألول67,82بشار عبد حسن علي العامري22

2000/06/30وقاية النباتاألول66,78فهد عبد الفتاح جبر حسن الشوابكة23

2000/06/30وقاية النباتاألول66,48جعفر محمد صادق جعفر الوائلي24

2000/06/30وقاية النباتاألول66,41عمر حميد عبد الهادي سرحان العاني25

2000/06/30وقاية النباتاألول66,40حسين عالء حسين حسن السعيدي26

2000/06/30وقاية النباتاألول66,36قصي مطني ابراهيم محمد االوسي27

2000/06/30وقاية النباتاألول66,10زينة مفيد محمود كاظم الموسوي28

2000/06/30وقاية النباتاألول65,99محمد حمزة راضي حمادي ال شبر29

2000/06/30وقاية النباتاألول65,95مهند محمد فرج عبد الحسين الربيعي30

2000/06/30وقاية النباتاألول65,94عالء جابر حسن علي ألساعدي31

2000/06/30وقاية النباتاألول65,87بشرى حسن عبد الحمزه عليوي الزبيدي32

2000/06/30وقاية النباتاألول65,71سميه باسم احمد طه الطيار33

2000/06/30وقاية النباتاألول65,66نبيل عبد هللا غياض الفياض34

2000/06/30وقاية النباتاألول65,23حيدر هادي محمد حسين الزبيدي35

2000/06/30وقاية النباتاألول65,19زينه علي مصطفى علي االوسي36
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2000/06/30وقاية النباتاألول65,14احمد عبد الخالق يونس محمد الحريري37

2000/06/30وقاية النباتاألول64,64رعد كريم مجبل خماط الجعفري38

2000/06/30وقاية النباتاألول64,62عامر محمد جواد39

2000/06/30وقاية النباتاألول64,61حسين سامي ناجي سعيد كرماشه40

2000/06/30وقاية النباتاألول64,42محمد عبد هللا احمد محمود المشهداني41

2000/06/30وقاية النباتاألول64,35ابراهيم احمد حميد خلف العزاوي42

2000/06/30وقاية النباتاألول64,05لقاء حامد الزم صالح43

2000/06/30وقاية النباتاألول63,93حسين كاظم حسين مهيريج البهادلي44

2000/06/30وقاية النباتاألول63,82شيماء حسين علوان وادي المكصوصي45

2000/06/30وقاية النباتاألول63,51لؤي قحطان خلف ابراهيم العاني46

2000/06/30وقاية النباتاألول63,49ثامر ابراهيم حبيب طه العيثاوي47

2000/06/30وقاية النباتاألول63,46سعيد احمد خلف صالح  العبيدي48

2000/06/30وقاية النباتاألول63,46علياء عواد عيسى عباس الموسوي49

2000/06/30وقاية النباتاألول63,08غفران عيدان عبد الحسين عبد الجعيفري50

2000/06/30وقاية النباتاألول63,00عباس عبيد محيسن رشيد المياحي51

2000/06/30وقاية النباتاألول62,95هادي علي عبد الحسين عبد هللا القريشي52

2000/06/30وقاية النباتاألول62,69قيس سامي اسود فاضل الجنابي53

2000/06/30وقاية النباتاألول62,65رقيه يحيى خزعل عباس الشمري54

2000/06/30وقاية النباتاألول62,65شيماء عبد راضي عمران الكرطاني55

2000/06/30وقاية النباتاألول62,30صالح جوهر رحيم  ارزاني القره لوسي56

2000/06/30وقاية النباتاألول62,18قاسم رسول عزيز عزيز علوان السعدي57

2000/06/30وقاية النباتاألول62,16عصام علي ناصر حسين الكناني58

2000/06/30وقاية النباتاألول62,03عباس خضير جبر معيجل الحجامي59

2000/06/30وقاية النباتاألول61,88اديبه تركي وريج حسوني60

2000/06/30وقاية النباتاألول61,61شيماء سعد عبد الوهاب حمادي الدليمي61

2000/06/30وقاية النباتاألول61,56محمد جبار عاتي اسمر الساعدي62

2000/06/30وقاية النباتاألول61,46شبر حسن محمد ناصر 63

2000/06/30وقاية النباتاألول61,39عالء الدين سلمان علي صالح العزاوي64

2000/06/30وقاية النباتاألول61,03عباس جاسم  محمد علي العبادي65

2000/06/30وقاية النباتاألول61,02مشكور محمد رحيم محمد العبادي66

2000/06/30وقاية النباتاألول60,77عالء محمد حسين جواد الصفار67

2000/06/30وقاية النباتاألول60,70وجدي طالب حسين علوان السامرائي68

2000/06/30وقاية النباتاألول60,66ازهر عبد الرسول مجيد عباس الرماحي69

2000/06/30وقاية النباتاألول60.41صالح عبيد كاظم خلف الخفاجي70

2000/06/30وقاية النباتاألول60,38عقيل حميد ابو الهيل كزار محمد71

2000/06/30وقاية النباتاألول60,31فؤاد محمود عبد عبد هللا المشهداني72

2000/06/30وقاية النباتاألول60,21عالء حسين جاسم كاظم ال ازيرج73

2000/06/30وقاية النباتاألول60,20بسام كريم ناصر جعفر الزيدي74
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2000/06/30وقاية النباتاألول60,19رافد رحيم حسن شنون التميمي75

2000/06/30وقاية النباتاألول60,10صالح محمد صالح حميد القيسي76

2000/06/30وقاية النباتاألول59,73رغيد رشيد حميد كاظم الخفاجي77

2000/06/30وقاية النباتاألول59,54فاضل حسين حسن صالح العزاوي78

2000/06/30وقاية النباتاألول59,44اسراء عبد الرضا خضير مسعودي79

2000/06/30وقاية النباتاألول59,06بشير حسين عبد علي  عبد الحسن الداغري80

2000/06/30وقاية النباتاألول58,71حيدر علوان عبود سلمان الكيم81

2000/06/30وقاية النباتاألول58,41احسان اديب نجيب الجراح82

2000/06/30وقاية النباتاألول57,71جمال مالك حمادي عبيد الحسناوي83

2000/06/30وقاية النباتاألول56,48مخلد قاسم فيصل لقته العزاوي84

2000/10/01وقاية النباتالثاني64,72ثائر اسماعيل ثامر عثمان السبيعي85

2000/10/01وقاية النباتالثاني63,77عفراء عبد الوهاب علي محمد الجبوري86

2000/10/01وقاية النباتالثاني62,73نبراس عبد الكريم علي عبد الواحد87

2000/10/01وقاية النباتالثاني62,52مازن حمد هللا اكرم88

2000/10/01وقاية النباتالثاني61,27حسنين خلف عبيد ناصر المعموري89

2000/10/01وقاية النباتالثاني61,25واثق حسن زباري خضير الشاهين90

2000/10/01وقاية النباتالثاني60,85ميسلون عالء الدين عبد الصاحب محمد91

2000/10/01وقاية النباتالثاني60,14عبد الزهره صالح عيدان منذور الخفاجي92

2000/10/01وقاية النباتالثاني59,83عالء سالم خلف ابراهيم العاني93

2000/10/01وقاية النباتالثاني59,65علي محسن خماس جبر السعدي94

2000/10/01وقاية النباتالثاني59,64عباس زغير جاسم سويف السلطاني95

2000/10/01وقاية النباتالثاني59,63غيث ازهر محمد طه المناصير96

2000/10/01وقاية النباتالثاني59,52ميثاق غازي عبد علي التميمي97

2000/10/01وقاية النباتالثاني59,47محمد عبد نجم عبد السداوي98

2000/10/01وقاية النباتالثاني59,21حسين عبد شالل هير القريشي99

2000/10/01وقاية النباتالثاني59,18اثير احمد مجيد حمود الحسن100

2000/10/01وقاية النباتالثاني59,15محمد عوض احمد اسعد الطعان101

2000/10/01وقاية النباتالثاني59,00صالح علي جاسم حميد الربيعي102

2000/10/01وقاية النباتالثاني58,67اركان جواد حسن عبد علي البديري103

2000/10/01وقاية النباتالثاني58,44عمر مهند محمد سعيد عبد الكريم 104

2000/10/01وقاية النباتالثاني58,35رشا شوكت حنا مروكي خوشوال105

2000/10/01وقاية النباتالثاني58,18قاسم عبد زيد علي حسن الفتالوي106

2000/10/01وقاية النباتالثاني58,11لمياء هاشم شيت ياسين العبادي107

2000/10/01وقاية النباتالثاني57,83صالح عصام عبود جورج الزيباري108

2000/10/01وقاية النباتالثاني57,70عباس طاهر عباس بكان العامري109

2000/10/01وقاية النباتالثاني57,63محمد نجم عبد هللا احمد الخالدي110
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2000/10/01وقاية النباتالثاني57,45احمد رشيد حسن علوان المهداوي111

2000/10/01وقاية النباتالثاني57,37اوراس خلدون نعيم ادم العبد هللا112

2000/10/01وقاية النباتالثاني57,35حسين عرنوص حسب113

2000/10/01وقاية النباتالثاني57,24احسان صادق مهدي شالل النعيمي114

2000/10/01وقاية النباتالثاني57,24عدي خضير عبد هللا مطلك الغانمي115

2000/10/01وقاية النباتالثاني59,19ايناس سعدون رسن شلش العزاوي116

2000/10/01وقاية النباتالثاني57,09حسن كاظم جاسم محمد الناصري117

2000/10/01وقاية النباتالثاني57,03احمد عوده لفته فرج العامري118

2000/10/01وقاية النباتالثاني56,81اياد جالوي جاسم عجيل الجبوري119

2000/10/01وقاية النباتالثاني56,63علي عدنان عبيد عبد الرضا الظويهري120

2000/10/01وقاية النباتالثاني56,61قاسم سعيد حمزه طراد المسلماوي121

2000/10/01وقاية النباتالثاني56,57وقاص صبري علوان حسون الربيعي122

2000/10/01وقاية النباتالثاني56,53عبد االمير حمادي جالب عذيب الساعدي123

2000/10/01وقاية النباتالثاني56,47احمد قاسم ابراهيم قاسم الحمداني124

2000/10/01وقاية النباتالثاني56,22محمد منذر عبد الرحمن ابراهيم العايش125

2000/10/01وقاية النباتالثاني55,97خلف سالم خميس حسن البياتي126

2000/10/01وقاية النباتالثاني55,52سهاد شاكر مجيد ابراهيم البياتي127

2000/10/01وقاية النباتالثاني55,13علي محمود خميس جمعه العتبي128

2000/10/01وقاية النباتالثاني55,02داليا عبد الوهاب حسين محمود السعيدي129

2000/10/01وقاية النباتالثاني54,97ابتسام عبد الساده عبد الرضا عبد عون130

2000/10/01وقاية النباتالثاني54,83حازم عبد زيد فرحان السلطاني131

2000/10/01وقاية النباتالثاني54,38محمد هادي جبر حميدي الشيباني132

2000/10/01وقاية النباتالثاني53,94قاسم محمد عيسى مهدي الهاشمي133

2000/06/30الثروة الحيوانيةاألول78,48فراس احمد محمود غيالن1

2000/06/30الثروة الحيوانيةاألول78,43ناصر علوان صالح2

2000/06/30الثروة الحيوانيةاألول77,31نهاد عبد اللطيف علي3

2000/06/30الثروة الحيوانيةاألول75,78غسان رشيد موسى4

2000/06/30الثروة الحيوانيةاألول74,92اشواق موحان محسن5

2000/06/30الثروة الحيوانيةاألول73,55احمد ستار عويد6

2000/06/30الثروة الحيوانيةاألول73,17رياض جبار محمد بندر7

2000/06/30الثروة الحيوانيةاألول73,12علي شهاب احمد8

2000/06/30الثروة الحيوانيةاألول72,63محمد عبد الملك علي9

2000/06/30الثروة الحيوانيةاألول72,25مهند عدنان علوان10

2000/06/30الثروة الحيوانيةاألول72,15علي حسين جمعة11

2000/06/30الثروة الحيوانيةاألول71,73حسين شبرم عبد الحسين12
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2000/06/30الثروة الحيوانيةاألول71,24اثير عزيز عبد الحسن13

2000/06/30الثروة الحيوانيةاألول70,02كريم جايش نصيف14

2000/06/30الثروة الحيوانيةاألول69,77فارس صاحب عمران مشجل15

2000/06/30الثروة الحيوانيةاألول69,51علي خيون محمد16

2000/06/30الثروة الحيوانيةاألول69,46فائق مهدي حسين17

2000/06/30الثروة الحيوانيةاألول69,25رياض كاظم عودة18

2000/06/30الثروة الحيوانيةاألول69,07خلود جميل عبد الحسين19

2000/06/30الثروة الحيوانيةاألول68,97فراس اسماعيل ابراهيم20

2000/06/30الثروة الحيوانيةاألول68,86نبيل جواد كاظم21

2000/06/30الثروة الحيوانيةاألول68,82عالهن فاضل وشيح22

2000/06/30الثروة الحيوانيةاألول68,16رغد عباس اسماعيل خميس23

2000/06/30الثروة الحيوانيةاألول67,75رائد ابراهيم خليل ابراهيم24

2000/06/30الثروة الحيوانيةاألول67,55هشام احمد صالح25

2000/06/30الثروة الحيوانيةاألول67,04سنان عماد الدين عبد الهادي26

2000/06/30الثروة الحيوانيةاألول66,85كاظم عبد هللا عيسى27

2000/06/30الثروة الحيوانيةاألول66,66سهام شيحان نشمي28

2000/06/30الثروة الحيوانيةاألول66,61حيدر سعدون عبد االمير29

2000/06/30الثروة الحيوانيةاألول66,36نزار عبد االله عبد هللا30

2000/06/30الثروة الحيوانيةاألول66,24عبد الرزاق صبيح سعيد31

2000/06/30الثروة الحيوانيةاألول66,10محمد فاروق عبد الحميد32

2000/06/30الثروة الحيوانيةاألول66,0سامر جمال جميل33

2000/06/30الثروة الحيوانيةاألول65,83سوزان وحيد صبري34

2000/06/30الثروة الحيوانيةاألول65,21نصير كاظم سكران35

2000/06/30الثروة الحيوانيةاألول65,05علي حسن كريم36

2000/06/30الثروة الحيوانيةاألول64,97عمر صبر صالح37

2000/06/30الثروة الحيوانيةاألول64,46حازم جواد كاظم38

2000/06/30الثروة الحيوانيةاألول64,36سيف سلمان باقر39

2000/06/30الثروة الحيوانيةاألول63,83رضا رحيم موسى40

2000/06/30الثروة الحيوانيةاألول63,78عماد دعير جعفر41

2000/06/30الثروة الحيوانيةاألول63,54محمد احمد محمد غني42

2000/06/30الثروة الحيوانيةاألول63,08عهود شهاب احمد اسعد43

2000/06/30الثروة الحيوانيةاألول62,93مصطفى هالل علوان44

2000/06/30الثروة الحيوانيةاألول62.78عزيز خلف محسن45

2000/06/30الثروة الحيوانيةاألول62,65علي كاظم مكي46

2000/06/30الثروة الحيوانيةاألول62,56علي حاتم محمد47

2000/06/30الثروة الحيوانيةاألول62,44محمد حسن محمود محسن48

2000/06/30الثروة الحيوانيةاألول62,22عادل عويد مشالي49

2000/06/30الثروة الحيوانيةاألول62,05باسم كاظم جواد50
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2000/06/30الثروة الحيوانيةاألول61,98ضياء عبد الحسين هاشم51

2000/06/30الثروة الحيوانيةاألول61,80محمد احمد علي النمراوي52

2000/06/30الثروة الحيوانيةاألول61,79ضرغام خلف حمود53

2000/06/30الثروة الحيوانيةاألول61,72محمود فاخر محمد54

2000/06/30الثروة الحيوانيةاألول61,68منعم عباس عبد المنعم حمزة55

2000/06/30الثروة الحيوانيةاألول61,43ابتسام خليف كاظم عواد56

2000/06/30الثروة الحيوانيةاألول61,32احمد عبد االمير مجيد57

2000/06/30الثروة الحيوانيةاألول61,21تحسين عبد عون مرداس جاسم58

2000/06/30الثروة الحيوانيةاألول61,08هديل يوسف مجيد حميد59

2000/06/30الثروة الحيوانيةاألول60,93جاسم محمد عبد العباس60

2000/06/30الثروة الحيوانيةاألول60,90محمد هادي حسين صباح61

2000/06/30الثروة الحيوانيةاألول60,71حيدر صالح نجم عبد الحسين62

2000/06/30الثروة الحيوانيةاألول60,10محمد موسى محمد موسى63

2000/06/30الثروة الحيوانيةاألول59,87محمود زكي هاشم احمد64

2000/06/30الثروة الحيوانيةاألول59,69حازم محمد ناصر65

2000/06/30الثروة الحيوانيةاألول59,64حيدر فياض احمد محمود66

2000/06/30الثروة الحيوانيةاألول58,92عباس صالح حاتم صالح67

2000/06/30الثروة الحيوانيةاألول58,82مهدي سعدون عباس68

2000/06/30الثروة الحيوانيةاألول58,76اسعد عبد الحسن محمد69

2000/06/30الثروة الحيوانيةاألول58,48ابوذر محمد عزيز70

2000/06/30الثروة الحيوانيةاألول58,29علي منخي عويد خليف71

2000/06/30الثروة الحيوانيةاألول58,25علي عبد االمير عبود72

2000/06/30الثروة الحيوانيةاألول56,10ازهار عبد علي مشعل73

2000/10/01الثروة الحيوانيةالثاني67,5محمد احسان حسين احمد74

2000/10/01الثروة الحيوانيةالثاني65,53حميد حبيب حسين75

2000/10/01الثروة الحيوانيةالثاني64,37فرات ياسين جاهل76

2000/10/01الثروة الحيوانيةالثاني64,24مهدي خضير عواضة77

2000/10/01الثروة الحيوانيةالثاني63,47اركان حربي مهدي78

2000/10/01الثروة الحيوانيةالثاني63,34لطيف لفته عباس حسن79

2000/10/01الثروة الحيوانيةالثاني63.20محمد كاظم عميد80

2000/10/01الثروة الحيوانيةالثاني63,14حازم محمد عبد الرحمن81

2000/10/01الثروة الحيوانيةالثاني63,08نعمه عبد الرسول حسون احمد82

2000/10/01الثروة الحيوانيةالثاني62,68صدام طعيس رياش83

2000/10/01الثروة الحيوانيةالثاني62,42عباس حسين مردان84

2000/10/01الثروة الحيوانيةالثاني62,07وليد زين تركي85

2000/10/01الثروة الحيوانيةالثاني61,93رياض محمد سعدون86
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2000/10/01الثروة الحيوانيةالثاني61,69سالم محمد حسين87

2000/10/01الثروة الحيوانيةالثاني61.582باقر علوان عاروض88

2000/10/01الثروة الحيوانيةالثاني61,578جواد عبد الكاظم حمزة89

2000/10/01الثروة الحيوانيةالثاني61,27مالك عكاب فندي90

2000/10/01الثروة الحيوانيةالثاني61,22وليد حاتم كوة91

2000/10/01الثروة الحيوانيةالثاني61,40عالء الدين حسام عبد الوهاب92

2000/10/01الثروة الحيوانيةالثاني61,10مالك شعيل محمد زايد93

2000/10/01الثروة الحيوانيةالثاني61,03رائد عبد الحمزة جاسم حلو94

2000/10/01الثروة الحيوانيةالثاني60,81غزوان سلمان جابر95

2000/10/01الثروة الحيوانيةالثاني60,51عصام صباح خليل96

2000/10/01الثروة الحيوانيةالثاني60,44عاد كاظم محمد97

2000/10/01الثروة الحيوانيةالثاني60,36احمد محمد جاسم98

2000/10/01الثروة الحيوانيةالثاني60,80حيدر محمد عبد الغفور99

2000/10/01الثروة الحيوانيةالثاني60,10محمد عاصي جبار100

2000/10/01الثروة الحيوانيةالثاني60,09سالم يوسف سلمان عباس101

102

الثروة الحيوانيةالثاني59,72احمد محمد حمدان 

2000/10/01

2000/10/01الثروة الحيوانيةالثاني59,71معتز محمد حنون103

2000/10/01الثروة الحيوانيةالثاني59,58بسام حسين علي فضل104

2000/10/01الثروة الحيوانيةالثاني59,52كردستان علي ولي علي105

2000/10/01الثروة الحيوانيةالثاني59,42حسين هيور سعدون106

2000/10/01الثروة الحيوانيةالثاني59,12احمد وفيق احمد محمود107

2000/10/01الثروة الحيوانيةالثاني58,89محمد داود سلمان108

2000/10/01الثروة الحيوانيةالثاني58,88عدي عبد خلف109

2000/10/01الثروة الحيوانيةالثاني58,88محمد علي محمود110

2000/10/01الثروة الحيوانيةالثاني58,83فندية حسين هادي111

2000/10/01الثروة الحيوانيةالثاني58,80جاسم محمد علي112

2000/10/01الثروة الحيوانيةالثاني58,58علي رزاق عكظ113

2000/10/01الثروة الحيوانيةالثاني58,44اروى علي مجيد114

2000/10/01الثروة الحيوانيةالثاني58,33جاسب محمد حبيب115

2000/10/01الثروة الحيوانيةالثاني57,89محمد جبر كاظم زغير116

2000/10/01الثروة الحيوانيةالثاني57,82حيدر محمود عباس عبد هللا117

2000/10/01الثروة الحيوانيةالثاني57,58مهند موسى محي جاسم118

2000/10/01الثروة الحيوانيةالثاني57,53عامر ماجد هالل فرهود119

2000/10/01الثروة الحيوانيةالثاني57,44حيدر محمد عبد الرضا120

2000/10/01الثروة الحيوانيةالثاني57,43طالل كامل عبد الكريم121

2000/10/01الثروة الحيوانيةالثاني57,0علي عبد الكريم جليل122
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2000/10/01الثروة الحيوانيةالثاني56,75عباس ناجي ابراهيم123

2000/10/01الثروة الحيوانيةالثاني56,67عهود ياسر عبد صليبي124

2000/10/01الثروة الحيوانيةالثاني56,62هيثم محمد سميط125

2000/10/01الثروة الحيوانيةالثاني56,49حسين عباس عبد مصطاف126

2000/10/01الثروة الحيوانيةالثاني56,46علي خالد احمد جاسم127

2000/10/01الثروة الحيوانيةالثاني56,39حيدر عبد الحر ابو شنة128

2000/10/01الثروة الحيوانيةالثاني56,25سلمان حسين عبد محمد129

2000/10/01الثروة الحيوانيةالثاني55,46ستار جبار حسن رحيمة130

2000/10/01الثروة الحيوانيةالثاني55,46مهند مفلح سليمان131

2000/10/01الثروة الحيوانيةالثاني54,88مازن عزيز محمد132

2000/10/01الثروة الحيوانيةالثاني54,60هيثم وهاب محمد وريشة133

2000/06/30البستنةاألول87,10سمير محمد احمد اسماعيل 1

2000/06/30البستنةاألول82,94شيماء عبد اللطيف موسى عبد القيسي2

2000/06/30البستنةاألول81,26فؤاد عباس سلمان عباس الحسناوي3

2000/06/30البستنةاألول78,56قصي حسن جابر حسن4

2000/06/30البستنةاألول77,62يسرى عبد المجيد عبد الحميد الراوي5

2000/06/30البستنةاألول76,89وليد شوكت نصيف فرحان الرفاعي6

2000/06/30البستنةاألول76,58علي عدنان مهدى حسن الزبيدي 7

2000/06/30البستنةاألول76,54زينب موسى جعفر محسن الجابري8

2000/06/30البستنةاألول76,26اسيل عباس خالد سالم الحمداوي9

2000/06/30البستنةاألول75,90رعد وهيب محمود اسماعيل القيسي10

2000/06/30البستنةاألول75,48احمد صبحي محسن سلمان الربيعي11

2000/06/30البستنةاألول75,29يسرى محي عبد الصاحب محمود 12

2000/06/30البستنةاألول74,85اسماء حمد هللا بردان عيدان الربيعي13

2000/06/30البستنةاألول74,44عبد المجيد عزيز علوان  سلمان14

2000/06/30البستنةاألول74,43مياسه كاطع عبد هللا احمد 15

2000/06/30البستنةاألول74,39ليلى حيدر حسين داود16

2000/06/30البستنةاألول74,80ايمان عباس احمد عباس17

2000/06/30البستنةاألول74,03كحالء ثامر محمود شكر 18

2000/06/30البستنةاألول73,88تغريد علي حسين حميد 19

2000/06/30البستنةاألول73,22وسام عبد االمير سلمان حميد 20

2000/06/30البستنةاألول73,14احمد محمد حسن عزيز21

2000/06/30البستنةاألول72,99احمد طالب جودي علي22

2000/06/30البستنةاألول72,93اخالص شاكر كاظم علي 23

2000/06/30البستنةاألول72,62مها مولى طعين سلمان24
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2000/06/30البستنةاألول71,95يسرى كوركيس حنا فريو25

2000/06/30البستنةاألول71,71رغد سعد صالح شكر 26

2000/06/30البستنةاألول71,10عدنان عبد الرزاق وهيب احمد27

2000/06/30البستنةاألول71,04ظافر غناوي محسن جبر 28

2000/06/30البستنةاألول70,44ميساء حامد احمد صالح29

2000/06/30البستنةاألول70,30جميل سلطان جراح علي30

2000/06/30البستنةاألول70,26حسين نوري رشيد كاظم31

2000/06/30البستنةاألول69,70حيدر احمد شمران عزيز32

2000/06/30البستنةاألول68,98خميس شياع علوان حسن 33

2000/06/30البستنةاألول68,83اصيل مهدي ابراهيم خلف34

2000/06/30البستنةاألول68,64محمد احمد محمد اسماعيل 35

2000/06/30البستنةاألول68,62سبأ عبد هللا خليل ابراهيم36

2000/06/30البستنةاألول68,56حاتم اكرم مهدي جاسم 37

2000/06/30البستنةاألول68,43والء كامل مهدي حميد38

2000/06/30البستنةاألول68,27حسين علي فرحان حمد39

2000/06/30البستنةاألول67,86احمد خليفه عباس عزيز40

2000/06/30البستنةاألول67,74احمد غربي عبد فرحان 41

2000/06/30البستنةاألول67,57عدي فياض هالل معيدي 42

2000/06/30البستنةاألول67,52عبد الحسن محمد حاشي حسن43

2000/06/30البستنةاألول67,34سكينه عواد عباس رضا44

2000/06/30البستنةاألول67,26يوسف منعم جاسم حمادي45

2000/06/30البستنةاألول66,33سعاد حسين محمد جومير46

2000/06/30البستنةاألول66,21عالء عيسى خليف الزيود47

2000/06/30البستنةاألول65,77عبد الستار سالم محمد جاسم 48

2000/06/30البستنةاألول65,70اضواء نعيم حسن رويض49

2000/06/30البستنةاألول65,59سجاد عبد الحسن عبادي طاهر50

2000/06/30البستنةاألول65,02احمد جمال فؤاد صالح 51

2000/06/30البستنةاألول64,99نبيل حسن عبد هللا اسماعيل 52

2000/06/30البستنةاألول64,95خالد اسعد مسعود محمود53

2000/06/30البستنةاألول64,63اوس عزالدين راضي محسن 54

2000/06/30البستنةاألول64,35عماد غالب كواد عباس 55

2000/06/30البستنةاألول64,15هيثم صالح وحيد حسون 56

2000/06/30البستنةاألول64,13احسان حازم محمد علي57

2000/06/30البستنةاألول64,04خالدة سلمان فاضل سلمان58

2000/06/30البستنةاألول64,02زيد فاضل جعفر عبد الحسين59

2000/06/30البستنةاألول63,99مقاصد خليل جاسم ابراهيم 60

2000/06/30البستنةاألول63,79زينب نزار عبد المجيد عبد الباقي61

2000/06/30البستنةاألول63,59ازهار فاضل عبد مرعي 62
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2000/06/30البستنةاألول63,57سرمد عبد الكريم صالح احمد63

2000/06/30البستنةاألول63,36حسام عبد الحسين عبود حمد64

2000/06/30البستنةاألول63,15حسنين محمود عبود عبد راضي65

2000/06/30البستنةاألول62,92جبار حبيب رسول حسين 66

2000/06/30البستنةاألول62,86زينه فخري محمد جاسم 67

2000/06/30البستنةاألول62,72زينب عيسى رشيد ابراهيم68

2000/06/30البستنةاألول62,69وضاح منذر حسن احمد 69

2000/06/30البستنةاألول62,63محمد شخير علي حسن 70

2000/06/30البستنةاألول62,61خلف علي ابراهيم احمد71

2000/06/30البستنةاألول62,47احسان شاكر محمود كاطع 72

2000/06/30البستنةاألول62,14قاسم عيسى نشمي عبد الحسن 73

2000/06/30البستنةاألول62,13اياد خيون كاظم معارج 74

2000/06/30البستنةاألول62,12رشا قاسم عبد الرحمن عبد الرضا 75

2000/06/30البستنةاألول62,07حنان محسن سلمان فريح76

2000/06/30البستنةاألول61,88علي كاظم مريز ضمد 77

2000/06/30البستنةاألول61,78محمد هادي حميد جمعه78

2000/06/30البستنةاألول61,74هيثم محمد علي بتيت 79

2000/06/30البستنةاألول61,63هادي هوبي شالل حبيب80

2000/06/30البستنةاألول61,58نجالء احمد حسن نجم81

2000/06/30البستنةاألول61,48مصطفى محمد مصطفى محمد 82

2000/06/30البستنةاألول61,48محمد حسون محمد حمزة 83

2000/06/30البستنةاألول61,38ناجي علي خضير ياسين 84

2000/06/30البستنةاألول60,94توانا عبد المجيد احمد عبد الرحمن85

2000/06/30البستنةاألول60,93قاسم جاسم حسن ابراهيم 86

2000/06/30البستنةاألول60,43حيدر ناطق يحيى نزهت 87

2000/06/30البستنةاألول60,42ذياب كامل هاشم صباح 88

2000/06/30البستنةاألول59,97سامي عايد رشيد عبد يحيى 89

2000/06/30البستنةاألول59,79اسراء سامي محمود جاسم 90

2000/06/30البستنةاألول59,48جليل جندي كاطع جاسم91

2000/06/30البستنةاألول59,40ياسين درب ظاهر حبيب 92

2000/06/30البستنةاألول59,20بشير حاجم مهدي علوان 93

2000/06/30البستنةاألول59,00حارث حسن خضير عوفي 94

2000/06/30البستنةاألول58,25بسام عبيد احمد علي 95

2000/06/30البستنةاألول58,17اياد سعد حكمت عبد الحكيم 96

2000/06/30البستنةاألول58,13حسن سهيل صخي كنيوص 97

2000/06/30البستنةاألول58,00عبد هللا اياد عبد الجبار حمود 98

2000/06/30البستنةاألول57,34سرمد ارشد محمد حسين 99

2000/06/30البستنةاألول56,66علي حسين كاظم خلف 100
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2000/10/01البستنةالثاني67,20حيدر كاظم جودة كاظم101

2000/10/01البستنةالثاني66,33يوسف تركي خيون 102

2000/10/01البستنةالثاني65,28اسيل طه ياسين جبر 103

2000/10/01البستنةالثاني64,82علي كاظم هالل شنيوي104

2000/10/01البستنةالثاني64,01عمر محمد سلمان فليح 105

2000/10/01البستنةالثاني63,78عاتكه حسين عيسى موسى106

2000/10/01البستنةالثاني63,56علي جبار صيهود ناصر 107

2000/10/01البستنةالثاني62,88ياسر محمد سرحان ذيب108

2000/10/01البستنةالثاني62,39وقاص اسعد علي عبد هللا109

2000/10/01البستنةالثاني61,95محسن عبد الواحد وداعه ساجت110

2000/10/01البستنةالثاني61,89واثق عبد العزيز شحاذة سلمان111

2000/10/01البستنةالثاني61,81علي انور عسكر احمد112

2000/10/01البستنةالثاني61,80بهاء حسن حسون هادي113

2000/10/01البستنةالثاني61,77هيثم حسن هادي جواد 114

2000/10/01البستنةالثاني61,68صاحب خلف عطيه خلف115

2000/10/01البستنةالثاني61,16هيفاء علي حسين سعدون 116

2000/10/01البستنةالثاني61,03جعفر حسين حمد جواد117

2000/10/01البستنةالثاني60,98جاسم نعمه سلمان حسون 118

2000/10/01البستنةالثاني60,92عبد هللا ياسين هنواط عليوي119

2000/10/01البستنةالثاني60,87ابراهيم حماد مجيد سريع 120

2000/10/01البستنةالثاني60,86اشواق عبد الرزاق علي بكر121

2000/10/01البستنةالثاني60,64سعد شهاب احمد فرحان122

2000/10/01البستنةالثاني60,62حيدر خليل ابراهيم محبوب 123

2000/10/01البستنةالثاني60,62علي جواد كاظم حسن  124

2000/10/01البستنةالثاني60,50علي توفيق موسى جعفر125

2000/10/01البستنةالثاني60,58محمد ناظم حمزة عسل126

2000/10/01البستنةالثاني60,49عبد الرزاق حميد مجيد علي127

2000/10/01البستنةالثاني60,28سامر نافذ ناجي عطيه128

2000/10/01البستنةالثاني60,27مثنى جبار مناتي حسب129

2000/10/01البستنةالثاني60,26حكيم سالم صبيح كريدي130

2000/10/01البستنةالثاني59,98عمر طالب علي راضي131

2000/10/01البستنةالثاني59,96سرمد قاسم حسن وهيب132

2000/10/01البستنةالثاني59,90صفاء كمال خليل ابراهيم 133

2000/10/01البستنةالثاني59,90ناديه احمد فرهود محمد134

2000/10/01البستنةالثاني59,81جاسم عبد الحسن عطيه عبيس135

2000/10/01البستنةالثاني59,77مصطفى حمدان حسن شاطي136



اسم الخريجت
معدل 

التخرج

الدور 

الذي 

تخرج فيه

تأريخ التخرجالقسم العلمي

2000/10/01البستنةالثاني59,56قيصر نعمه محمد نجم137

2000/10/01البستنةالثاني59,50المامون علي عبد الهادي فهد138

2000/10/01البستنةالثاني59,49ياسر محمود عبد علي139

2000/10/01البستنةالثاني59,45كرار محمد شريف عبد الواحد140

2000/10/01البستنةالثاني59,20محمد هاشم محمد بدر 141

2000/10/01البستنةالثاني59,18ايمن رزاق سلمان حسين 142

2000/10/01البستنةالثاني59,12حسن حاوي حسن صداعي143

2000/10/01البستنةالثاني59,05دنيا وليد صموئيل عباوي144

2000/10/01البستنةالثاني58,93نوار شاكر ياسين عبد هللا145

2000/10/01البستنةالثاني58,91ياسر محمد جاسم حمادي146

2000/10/01البستنةالثاني58,83عبير عبد الرسول علي طاهر147

2000/10/01البستنةالثاني58,79رافد وادي بداي علي 148

2000/10/01البستنةالثاني58,70عقيل عبد االمير مهدي هادي149

2000/10/01البستنةالثاني58,68قحطان عدنان كاظم جياد150

2000/10/01البستنةالثاني58,43صدام حسين نجم عويد151

2000/10/01البستنةالثاني58,42سعد مهدي نايف حسون152

2000/10/01البستنةالثاني58,41غاده محمود احمد153

2000/10/01البستنةالثاني58,17وقاص سعدي عبد الرزاق محمد 154

2000/10/01البستنةالثاني58,14صالح عدنان حسن مهاوش155

2000/10/01البستنةالثاني58,07حسين مطلب جاسم وميض 156

2000/10/01البستنةالثاني57,96سندس محمود عبد الرشيد 157

2000/10/01البستنةالثاني57,88ثامر داود سلمان داخل 158

2000/10/01البستنةالثاني57,53ضرغام زين حسين رشيد159

2000/10/01البستنةالثاني57,43حميد عبد الحر شعالن عباس160

2000/10/01البستنةالثاني57,16بسام بهاء مكي حسين161

2000/10/01البستنةالثاني57,14اشور خوشابا توما كانون162

2000/10/01البستنةالثاني57,14عدنان جليل خليل عباس 163

2000/10/01البستنةالثاني57,06حيدر جبار سلمان عامر 164

2000/10/01البستنةالثاني57,01اقبال شاول منخى كفر165

2000/10/01البستنةالثاني56,98بلقيس سريع عبود 166

2000/10/01البستنةالثاني56,91اسامه شريف عبد الحميد محمد167

2000/10/01البستنةالثاني56,71حيدر سالم عليوي عباس 168

2000/10/01البستنةالثاني56,37ميثم سعيد صالح مهدي 169

2000/10/01البستنةالثاني55,13سمير عوده هاشم جالل170

2000/06/30المكننة الزراعيةاألول80,29ليث عقيل الدين زين الدين                 1
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2000/06/30المكننة الزراعيةاألول78,65فراس رمضان فالح2

2000/06/30المكننة الزراعيةاألول77,6نجم عبيد لفتة يوسف الوادي3

2000/06/30المكننة الزراعيةاألول75,28سالم احمد عبد هللا صالح جرشب4

2000/06/30المكننة الزراعيةاألول74,55حسين كاظم يوسف مزهر5

2000/06/30المكننة الزراعيةاألول74,37فائز فوزي مجيد6

2000/06/30المكننة الزراعيةاألول73,19نبيل منير مكي علي الجابري7

2000/06/30المكننة الزراعيةاألول73,02عمر طة حسن محمد الزوبعي8

2000/06/30المكننة الزراعيةاألول72,82احمد عبد علي حامد محمود9

2000/06/30المكننة الزراعيةاألول71,67علي غالب عبد علي العبيدي10

2000/06/30المكننة الزراعيةاألول70,55رياض جعفر مجيد جاسم الربيعي11

2000/06/30المكننة الزراعيةاألول70,22مهدي موسى علي حسين12

2000/06/30المكننة الزراعيةاألول69,78ابراهيم جدوع حمزة ضاحي13

2000/06/30المكننة الزراعيةاألول68,60حيدر فوزي محمود مهدي14

2000/06/30المكننة الزراعيةاألول68,16جالل كامل عبد رسن العامري15

2000/06/30المكننة الزراعيةاألول67,62احمد حيدر عبد االمير محمد الحسيني16

2000/06/30المكننة الزراعيةاألول67,51ماجد عبد العباس جسار حسين17

2000/06/30المكننة الزراعيةاألول67,48صباح حمد حسن عمر18

2000/06/30المكننة الزراعيةاألول67,38محمد حياوي علي ياسين19

2000/06/30المكننة الزراعيةاألول66,96خالد علي محمد جاسم محمد20

2000/06/30المكننة الزراعيةاألول66.71احمد حسين صالح فرج الخوالني21

2000/06/30المكننة الزراعيةاألول66,68باسل رجب خلف عبد الجبوري22

2000/06/30المكننة الزراعيةاألول66,59مسير نايف حسان معيلو23

2000/06/30المكننة الزراعيةاألول66,23يوسف احمد حسن خضير24

2000/06/30المكننة الزراعيةاألول66,70ثائر رشك عرمش بدر العطوان25

2000/06/30المكننة الزراعيةاألول65,13خليل حسين علي محمد الزبيدي26

2000/06/30المكننة الزراعيةاألول65,13علي موسى صالح محمد جواد27

2000/06/30المكننة الزراعيةاألول64,20ليث محمد رضا شاكر عزيز28

2000/06/30المكننة الزراعيةاألول64,19وليد خالد عبد ياسين سلمان29

2000/06/30المكننة الزراعيةاألول64,04وهب احمد محمود خلف السامرائي30

2000/06/30المكننة الزراعيةاألول63,75محمود حسين جنك يوسف 31

2000/06/30المكننة الزراعيةاألول63,73عثمان مؤيد محمد توفيق32

2000/06/30المكننة الزراعيةاألول63,23محمد ذياب رجا فندي الدليمي33

2000/06/30المكننة الزراعيةاألول62,88عالء فالح عبد الصاحب فتاح34

2000/06/30المكننة الزراعيةاألول62,27عقيل عبد زيد عبد هللا35

2000/06/30المكننة الزراعيةاألول62,20علي نعمان عبد االمير مهدي36

2000/06/30المكننة الزراعيةاألول62,02باسم كريم عبد هللا عليوي37

2000/06/30المكننة الزراعيةاألول61,91عمر عبد الهادي عبد هللا سلمان38

2000/06/30المكننة الزراعيةاألول61,16حسين علي لفتة محمود39
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2000/06/30المكننة الزراعيةاألول61,61عبد هللا فرحان عبد هللا احمد40

2000/06/30المكننة الزراعيةاألول60.09صالح خلف ضبعان محمد41

2000/06/30المكننة الزراعيةاألول59,28احمد عبد االمير محسن سلمان42

2000/10/01المكننة الزراعيةالثاني69,64سنان جبار فرحان حسن                          43

2000/10/01المكننة الزراعيةالثاني64,87حيدر عبد الرحيم مجيد حبيب44

2000/10/01المكننة الزراعيةالثاني64,86سالم عزت حسن مطر45

2000/10/01المكننة الزراعيةالثاني64,44صبا عبد العزيز حميد الحديثي46

2000/10/01المكننة الزراعيةالثاني64,04نشوان عباس حمزة حسين47

2000/10/01المكننة الزراعيةالثاني63,72عبد الحميد عباس خضير قاسم48

2000/10/01المكننة الزراعيةالثاني62,82احمد زكي احمد عباس الصالحي49

2000/10/01المكننة الزراعيةالثاني62,47عمار حمد محمود عفن50

2000/10/01المكننة الزراعيةالثاني62,37لؤي عبد العالي عزيز حسن51

2000/10/01المكننة الزراعيةالثاني62,35اكرم عبد الرضا عبد الحسين52

2000/10/01المكننة الزراعيةالثاني62,31اشتر راضي عبيد مطشر53

2000/10/01المكننة الزراعيةالثاني61,58احسان علي صالح عبيس العلوان54

2000/10/01المكننة الزراعيةالثاني61,55علي عادل عبد الوهاب محمد55

2000/10/01المكننة الزراعيةالثاني61,14احمد عزيز حسين محمد باقر56

2000/10/01المكننة الزراعيةالثاني61,09معد جالل شاكر 57

2000/10/01المكننة الزراعيةالثاني60,99محمد جالل اسعد عبد المجيد58

2000/10/01المكننة الزراعيةالثاني60,57مصطفى غازي ابراهيم عبد الرحمن59

2000/10/01المكننة الزراعيةالثاني60,33عامر طالل خضير حبيب60

2000/10/01المكننة الزراعيةالثاني60,13احسان صالح مهدي خليل61

2000/10/01المكننة الزراعيةالثاني60,18لطيف رحيم عبد هللا احمد62

2000/10/01المكننة الزراعيةالثاني60,42احمد قاسم زايد عذاري63

2000/10/01المكننة الزراعيةالثاني59,67عدنان هاشم محمد حسن64

2000/10/01المكننة الزراعيةالثاني58,3عباس حسن بايش مشارة65

2000/10/01المكننة الزراعيةالثاني57,41مراد بهاء الدين عز الدين حسين66

2000/10/01المكننة الزراعيةالثاني55,77علي حسن نعمه فرج المولى67

2000/06/30الصناعات الغذائيةاألول80.23 ليث فريد حسن عبد الحسين العبيدي 1

2000/06/30الصناعات الغذائيةاألول77.79 سرمد كاظم يوسف جاسم 2

2000/06/30الصناعات الغذائيةاألول77.06 شذى احمد عباس احمد الزهيري 3

2000/06/30الصناعات الغذائيةاألول76.63 احمد علي محمد علي محمد4

2000/06/30الصناعات الغذائيةاألول75.47 شيماء رفعت خيري عبد الرحمن 5
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2000/06/30الصناعات الغذائيةاألول74.91 خالد فاروق معين صباح6

2000/06/30الصناعات الغذائيةاألول74.91 سامر يوسف محمود عبيدات7

2000/06/30الصناعات الغذائيةاألول74.73 اسيا رشيد سلمان صيوان الجميلي 8

2000/06/30الصناعات الغذائيةاألول74.51 زينب حسين سرهيدخضير 9

2000/06/30الصناعات الغذائيةاألول74.36 علي حسين علي حميد الطابوقي 10

2000/06/30الصناعات الغذائيةاألول74.34 غيث لطفي عارف عبد اللطيف11

2000/06/30الصناعات الغذائيةاألول74.27 االء محمد سدخان مريوش 12

2000/06/30الصناعات الغذائيةاألول74.16 ندى ناجي توفيق محمد 13

2000/06/30الصناعات الغذائيةاألول74.14 فدوى وليد عبد القهار عبد الحميد 14

2000/06/30الصناعات الغذائيةاألول73.51 سجى كامل فرحان جاسم 15

2000/06/30الصناعات الغذائيةاألول73.25 احمد عبد هللا حمد دباش 16

2000/06/30الصناعات الغذائيةاألول72.72 كوثر عويز عنين الالمي 17

2000/06/30الصناعات الغذائيةاألول71.87 بشار عبد الوهاب مداوي حمد18

2000/06/30الصناعات الغذائيةاألول71.53 رسل ظافر خضر عباس عويد 19

2000/06/30الصناعات الغذائيةاألول71.2 حسين فالح محمد شريف 20

2000/06/30الصناعات الغذائيةاألول70.86 وليد احمد علي محمد21

2000/06/30الصناعات الغذائيةاألول70.84 هاني ابراهيم عبد روس22

2000/06/30الصناعات الغذائيةاألول70.54 زينب حكمت عباس خطاب 23

2000/06/30الصناعات الغذائيةاألول70.24 اسراء محمد محمد اجواد 24

2000/06/30الصناعات الغذائيةاألول69.8 سلفانا طارق شعبان رجب 25

2000/06/30الصناعات الغذائيةاألول69.8 فراس نجم حنا هرمز المنصور 26

2000/06/30الصناعات الغذائيةاألول69.72 نغم صالح مهدي سلمان العوادي 27

2000/06/30الصناعات الغذائيةاألول69.24 رنا فاضل عبد الرضا حسن 28

2000/06/30الصناعات الغذائيةاألول69.13 ايمان مزاحم رشيد خليل 29

2000/06/30الصناعات الغذائيةاألول69.09 ستار موسى عبد دخيل 30

2000/06/30الصناعات الغذائيةاألول69.03 رنا رشيد كاظم موزان 31

2000/06/30الصناعات الغذائيةاألول68.34 بروج محمد جواد حسن سعيد 32

2000/06/30الصناعات الغذائيةاألول67.82 ردينة محمد خير خلف33

2000/06/30الصناعات الغذائيةاألول67.61 ساره نعمان صدام محسن 34

2000/06/30الصناعات الغذائيةاألول67.51 ايناس فاضل عبد الكريم 35

2000/06/30الصناعات الغذائيةاألول67.47 رنا كاظم محمد خلف 36

2000/06/30الصناعات الغذائيةاألول67.24 زينب عبد الحسين علوان 37

2000/06/30الصناعات الغذائيةاألول67.11 ايناس عبد الجبار سلمان 38

2000/06/30الصناعات الغذائيةاألول66.92 ميسم محمد عادل عبد الرزاق 39

2000/06/30الصناعات الغذائيةاألول66.67 نجالء نور الدين زين العابدين 40

2000/06/30الصناعات الغذائيةاألول66.48 دنيا محمود غناوي محمد 41

2000/06/30الصناعات الغذائيةاألول66.17 عالء عبد الحسين عزيز 42

2000/06/30الصناعات الغذائيةاألول66.17 زينب اسماعيل محسن خير هللا 43
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2000/06/30الصناعات الغذائيةاألول66.13 هبه حسن محمد جواد  44

2000/06/30الصناعات الغذائيةاألول66.06 محمد محسن جاسم خضر 45

2000/06/30الصناعات الغذائيةاألول66.05 عبير حسين وغن عيسى 46

2000/06/30الصناعات الغذائيةاألول65.71 بشير احمد علي مضحي 47

2000/06/30الصناعات الغذائيةاألول64.96 هند صباح نعمان محمد 48

2000/06/30الصناعات الغذائيةاألول64.88 محمد عبود عويد محمد الدليمي 49

2000/06/30الصناعات الغذائيةاألول64.73 باسم رزاق رحيم خضر 50

2000/06/30الصناعات الغذائيةاألول64.29 عبد الباري دهان عبد الباري51

2000/06/30الصناعات الغذائيةاألول63.96 لمى صباح محمود بكر 52

2000/06/30الصناعات الغذائيةاألول63.8 شيماء رجب فرحان 53

2000/06/30الصناعات الغذائيةاألول63.68 زاهر بردي فرحان مهذاب 54

2000/06/30الصناعات الغذائيةاألول63.17 علي حسين جديع مجدي الشمري 55

2000/06/30الصناعات الغذائيةاألول63.01 فراس عبد القادر عبد الهادي56

2000/06/30الصناعات الغذائيةاألول62.93 اكرام كاظم سلمان حسين 57

2000/06/30الصناعات الغذائيةاألول62.57 فائز عبد الواحد رزاق 58

2000/06/30الصناعات الغذائيةاألول62.38 فرح معين عبود محمد 59

2000/06/30الصناعات الغذائيةاألول62.22 سعد حسن عبد الحسين 60

2000/06/30الصناعات الغذائيةاألول62.03 سجى عبد هللا نجم عبد هللا 61

2000/06/30الصناعات الغذائيةاألول61.82 مرعي حسن مرعي حسن62

2000/06/30الصناعات الغذائيةاألول61.75 سجى محمد جواد حسن 63

2000/06/30الصناعات الغذائيةاألول61.75 علي قبس علي حسن 64

2000/06/30الصناعات الغذائيةاألول61.68 حيدر محمد عبد ناصر 65

2000/06/30الصناعات الغذائيةاألول61.63 احمد صبيح اسماعيل مصطفى66

2000/06/30الصناعات الغذائيةاألول61.42 ناجي سلمان فنجان عداي 67

2000/06/30الصناعات الغذائيةاألول60.72 هند عبد الخضر خالد عبود 68

2000/06/30الصناعات الغذائيةاألول60.07 عدنان حسين عبد ملحم الدليمي 69

2000/06/30الصناعات الغذائيةاألول59.73 زياد خلف حسين سليمان 70

2000/06/30الصناعات الغذائيةاألول59.6 االء جاسم عذيب غويلي 71

2000/06/30الصناعات الغذائيةاألول59.52 شيماء شاكر محمود مخلف 72

2000/06/30الصناعات الغذائيةاألول59.36 احمد جويد عبد عالوي 73

2000/06/30الصناعات الغذائيةاألول59.22 شذى نزار خليل ابراهيم 74

2000/06/30الصناعات الغذائيةاألول59.05 محمد فازع محمد رحيم 75

2000/06/30الصناعات الغذائيةاألول58.94 اوس مقداد ناجي مصطفى 76

2000/06/30الصناعات الغذائيةاألول58.69 سيناء عبد عبد الجبار صالح77

2000/06/30الصناعات الغذائيةاألول58.43 زيد نمير نعمان محمد امين 78

2000/06/30الصناعات الغذائيةاألول58.3 عدنان محمود توفيق احمد جبريل 79

2000/06/30الصناعات الغذائيةاألول56.86 ضياء حسين قاسم منصور 80
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2000/10/01الصناعات الغذائيةالثاني69.51 علي فاخر حمد ابراهيم  81

2000/10/01الصناعات الغذائيةالثاني69.33 سامان حسن علي حيدر الجاف 82

2000/10/01الصناعات الغذائيةالثاني68.06 سمير عبد الخالق محمد احمد 83

2000/10/01الصناعات الغذائيةالثاني66.98 حسين علي حسن ضاري 84

2000/10/01الصناعات الغذائيةالثاني65.24 موالي ولد محمد عبد الرحمن85

2000/10/01الصناعات الغذائيةالثاني64.2 ادهم سلوان عبد الكريم 86

2000/10/01الصناعات الغذائيةالثاني64.16 اصيله وديع سبع فياض 87

2000/10/01الصناعات الغذائيةالثاني64.08 عصام عبد االحد بطرس 88

2000/10/01الصناعات الغذائيةالثاني64.03 حيدر شمخي جبر 89

2000/10/01الصناعات الغذائيةالثاني63.91  مصطفى رضوان محمد علي 90

2000/10/01الصناعات الغذائيةالثاني62.74 ميس مويد محمد علي 91

2000/10/01الصناعات الغذائيةالثاني62.54 محمد محمود احمد92

2000/10/01الصناعات الغذائيةالثاني62.49 حارث علي وهيب عزيز 93

2000/10/01الصناعات الغذائيةالثاني61.52 علي زهير محمد صالح 94

2000/10/01الصناعات الغذائيةالثاني61.25 سرمد شمسي محمد ابراهيم 95

2000/10/01الصناعات الغذائيةالثاني61.15 رعد منعم خلف عبد الجبار 96

2000/10/01الصناعات الغذائيةالثاني60.79 صالح صالح مهدي اكرم97

2000/10/01الصناعات الغذائيةالثاني60.61 بلسم وهاب هادي حنحوص 98

2000/10/01الصناعات الغذائيةالثاني60.53 محسن خضير ثابت حمود 99

2000/10/01الصناعات الغذائيةالثاني60.24 خالد عبد الوهاب شاكر محمود 100

2000/10/01الصناعات الغذائيةالثاني59.97 هشام هاشم هادي محمد 101

2000/10/01الصناعات الغذائيةالثاني58.99 اركان عبد الرحمن شناوة جابر 102

2000/10/01الصناعات الغذائيةالثاني58.58 جنان ستار علوان غزاوي 103

2000/10/01الصناعات الغذائيةالثاني58.42 ميثم ماشاء هللا خلف محمد 104

2000/10/01الصناعات الغذائيةالثاني58.19 ماهر رحمن جعفر علي 105

2000/10/01الصناعات الغذائيةالثاني58.12 اخالص شمران غازي غالي 106

2000/10/01الصناعات الغذائيةالثاني57.94 صدام عبد هللا عثمان حمدان 107

2000/10/01الصناعات الغذائيةالثاني57.94 سندس طاهر رحمن معروف 108

2000/10/01الصناعات الغذائيةالثاني57.41 زهراء سعيد سلطان محمد 109

2000/10/01الصناعات الغذائيةالثاني57.32 هند جاسم جابر جاعد 110

2000/10/01الصناعات الغذائيةالثاني57.18 شروق وهيب مهدي جبارة 111

2000/10/01الصناعات الغذائيةالثاني56.99 حسان جايز شنين عبود 112

2000/10/01الصناعات الغذائيةالثاني56.99 زينا حميد فارس محمود 113

2000/10/01الصناعات الغذائيةالثاني56.4 مهند جباري محمد حسن 114

2000/10/01الصناعات الغذائيةالثاني55.77 مهند حكيم سلمان حسين 115

2000/10/01الصناعات الغذائيةالثاني55.68 غيده حسن ضياء جواد 116

2000/10/01الصناعات الغذائيةالثاني55.5 عذوب هشام داود سلمان 117
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2000/06/30المحاصيل الحقليةاألول82,31رعد صالح حسين موسى                    1

2000/06/30المحاصيل الحقليةاألول80,52ايوب عبيد محمد حمادة الفالحي 2

2000/06/30المحاصيل الحقليةاألول80,48زيد جعفر هاشم حسن 3

2000/06/30المحاصيل الحقليةاألول79,76ناصر معروف ناصر حسين 4

2000/06/30المحاصيل الحقليةاألول79,04رافد صالح نهاية شخير 5

2000/06/30المحاصيل الحقليةاألول77,67احمد حميد سعودي جواد 6

2000/06/30المحاصيل الحقليةاألول77,45واثق فلحي حمود فلحي الجبوري 7

2000/06/30المحاصيل الحقليةاألول77,29مثنى عبد الرزاق حمودي خضير 8

2000/06/30المحاصيل الحقليةاألول76,48عمار جاسم غني حسين الخزعلي 9

2000/06/30المحاصيل الحقليةاألول75,76شهالء حسن عبد هللا امين الجبوري 10

2000/06/30المحاصيل الحقليةاألول75,00موسى محمد حمزة جواد11

2000/06/30المحاصيل الحقليةاألول74,63فراس علي حسن علي 12

2000/06/30المحاصيل الحقليةاألول73,89هشام عبد الوهاب عبد الكريم 13

2000/06/30المحاصيل الحقليةاألول73.48مشتاق عبود حسن14

2000/06/30المحاصيل الحقليةاألول72,86مشتاق طالب رواد خليف 15

2000/06/30المحاصيل الحقليةاألول72,83وسام حميد خضير سبع الدليمي 16

2000/06/30المحاصيل الحقليةاألول72,67نعمان عزيز هندي موزان 17

2000/06/30المحاصيل الحقليةاألول72,26حميد عبد خشان كاظم 18

2000/06/30المحاصيل الحقليةاألول71,96مالذ عبد المطلب حامد سلمان 19

2000/06/30المحاصيل الحقليةاألول71,40رائد حمدي ابراهيم حسين الدليمي 20

2000/06/30المحاصيل الحقليةاألول71,27عماد علوان كطان سكر الشمري 21

2000/06/30المحاصيل الحقليةاألول71,10عادل عباس مجيد عبد الحسين 22

2000/06/30المحاصيل الحقليةاألول70,93وليد محيسن مزعل احمد الدليمي 23

2000/06/30المحاصيل الحقليةاألول70,66قتيبه نصيف جاسم حمادي24

2000/06/30المحاصيل الحقليةاألول70,49ستار عبد هللا شالهي حداد 25

2000/06/30المحاصيل الحقليةاألول69,57محمد علي جدوع جواد الربيعي 26

2000/06/30المحاصيل الحقليةاألول69,54علياء علي جيران عبد علي 27

2000/06/30المحاصيل الحقليةاألول69,50محمد قاسم صافي هادي 28

2000/06/30المحاصيل الحقليةاألول68,64ضياء داخل صالح جبل 29

2000/06/30المحاصيل الحقليةاألول67,59لؤي عبد القادر عبد احمد30

2000/06/30المحاصيل الحقليةاألول67,48شاكر مطلك جاسم عادل 31

2000/06/30المحاصيل الحقليةاألول67,38عبد االمير علي حسين عباس 32

2000/06/30المحاصيل الحقليةاألول67,28زكي صالح مهدي عبد الحسين الحيدري  33

2000/06/30المحاصيل الحقليةاألول67,24ناظم عبد ساير مدحي 34

2000/06/30المحاصيل الحقليةاألول66,98انور اكرم جاسم حمود35
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2000/06/30المحاصيل الحقليةاألول66,76مثنى سالم محسن حميد 36

2000/06/30المحاصيل الحقليةاألول66,49محمود حسين محمود جواد37

2000/06/30المحاصيل الحقليةاألول66,46احمد جاسم كاظم راضي38

2000/06/30المحاصيل الحقليةاألول66,37حسين علي شغاتي علي االبيض39

2000/06/30المحاصيل الحقليةاألول66,14مرتضى خيون عوكي حسن40

2000/06/30المحاصيل الحقليةاألول66,12كمال جميل غزال علي الشمري 41

2000/06/30المحاصيل الحقليةاألول65,81منذر اسماعيل خليل ابراهيم42

2000/06/30المحاصيل الحقليةاألول65,47رائد رشك عرمش بدر 43

2000/06/30المحاصيل الحقليةاألول65,12ساجد حميد عذاب واسط الدليمي 44

2000/06/30المحاصيل الحقليةاألول64,94ضياء سالم محمد اللهيبي 45

2000/06/30المحاصيل الحقليةاألول64,74حيدر ابراهيم حمد يوسف 46

2000/06/30المحاصيل الحقليةاألول64,43حيدر هالل عباس جياد 47

2000/06/30المحاصيل الحقليةاألول64,19عقيل محمود رزيج محمد48

2000/06/30المحاصيل الحقليةاألول64,09جميل عبيد راشد منهل 49

2000/06/30المحاصيل الحقليةاألول63,86عبد الرحمن غالب غربي خضير 50

2000/06/30المحاصيل الحقليةاألول63,81علي جوني عبد السيد شالش51

2000/06/30المحاصيل الحقليةاألول63,80مؤيد نجم عبد روضان 52

2000/06/30المحاصيل الحقليةاألول63,53عمر عيدان جليل محمود53

2000/06/30المحاصيل الحقليةاألول63,34بشار عبد المعين عبد الكريم 54

2000/06/30المحاصيل الحقليةاألول63,32مؤيد طاهر هاشم موزان55

2000/06/30المحاصيل الحقليةاألول63,29عالء عبد عبد الفتاح مطشر 56

2000/06/30المحاصيل الحقليةاألول63,10اياد حسن خليل حسن الدليمي 57

2000/06/30المحاصيل الحقليةاألول62,81احمد ابراهيم عبد الرزاق سلمان 58

2000/06/30المحاصيل الحقليةاألول62,55لؤي قاسم عبد علي حسون 59

2000/06/30المحاصيل الحقليةاألول62,48نصر علي حسين عزيز 60

2000/06/30المحاصيل الحقليةاألول62,44ياسين عبد احمد حميد 61

2000/06/30المحاصيل الحقليةاألول62,39ثائر مانع عبد عبيس62

2000/06/30المحاصيل الحقليةاألول62,30مجيد حميد فليح حسن 63

2000/06/30المحاصيل الحقليةاألول61,54بكر رعد كامل عنبر64

2000/06/30المحاصيل الحقليةاألول61,40بدوية محمد قاسم علي65

2000/06/30المحاصيل الحقليةاألول61,32حامد سلمان عبيد احمد 66

2000/06/30المحاصيل الحقليةاألول61,25عماد جواد محمود حسن 67

2000/06/30المحاصيل الحقليةاألول60,91عادل رحمان مزبان سلطان 68

2000/06/30المحاصيل الحقليةاألول60,42علي عبد الكاظم شفاتي 69

2000/06/30المحاصيل الحقليةاألول59,65جمال عبد فرحان شبيب70

2000/06/30المحاصيل الحقليةاألول59,46نبراس جبار شرهان 71

2000/06/30المحاصيل الحقليةاألول59,25احمد علي عبد الرحمن محل 72

2000/06/30المحاصيل الحقليةاألول59,08محمد حسين علي بكتاش 73
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2000/06/30المحاصيل الحقليةاألول59,01بشرى عجيل لعيبي شريف 74

2000/06/30المحاصيل الحقليةاألول58,95نبيل نصير جواد باقر 75

2000/06/30المحاصيل الحقليةاألول58,78سلوان عبد الستار علي حسين 76

2000/06/30المحاصيل الحقليةاألول58,76عمر يعقوب يوسف عبود77

2000/06/30المحاصيل الحقليةاألول58,61سندس عبد علي منصور78

2000/06/30المحاصيل الحقليةاألول58,61طالل الياس علي حسين 79

2000/06/30المحاصيل الحقليةاألول57,75بشير نجم عبد هللا ظاهر 80

2000/10/01المحاصيل الحقليةالثاني72,06رياض فارس عبد هللا                           81

2000/10/01المحاصيل الحقليةالثاني68,00علي جاسم كوكز سيال 82

2000/10/01المحاصيل الحقليةالثاني67,49عقيل كاظم لعيبي مهنا 83

2000/10/01المحاصيل الحقليةالثاني67.1صالح حميد ضبع سبع 84

2000/10/01المحاصيل الحقليةالثاني66,12حازم كاظم عزيز 85

2000/10/01المحاصيل الحقليةالثاني65,08اسماء صبري دير خضير 86

2000/10/01المحاصيل الحقليةالثاني64,54حسين جبار عريبي جعفر 87

2000/10/01المحاصيل الحقليةالثاني64,54حسن سلمان عباس 88

2000/10/01المحاصيل الحقليةالثاني63,53عمار محمد عادل خلف 89

2000/10/01المحاصيل الحقليةالثاني63,49حسن عبد علي بطان 90

2000/10/01المحاصيل الحقليةالثاني62,98حسن عبيد حمادي شكر 91

2000/10/01المحاصيل الحقليةالثاني62,23شيماء شكر حميد محمد 92

2000/10/01المحاصيل الحقليةالثاني62,23عباس فاضل كريم 93

2000/10/01المحاصيل الحقليةالثاني61,26صفاء عبد الجبار عبد محمد 94

2000/10/01المحاصيل الحقليةالثاني60,54احسان فوزي هاشم جبر 95

2000/10/01المحاصيل الحقليةالثاني60,52ابراهيم خليل هالل حسن علوان 96

2000/10/01المحاصيل الحقليةالثاني60,25سعد كاطع لفتة راشد 97

2000/10/01المحاصيل الحقليةالثاني60,25شهاب حمزة تركي كاطع 98

2000/10/01المحاصيل الحقليةالثاني59,88امير خضير شراد نهيب 99

2000/10/01المحاصيل الحقليةالثاني59,87نبيل نايف عبد الجبار حميد 100

2000/10/01المحاصيل الحقليةالثاني59,60نبيل حسن عيدان 101

2000/10/01المحاصيل الحقليةالثاني59,57محمد جاسم محمد عيشة 102

2000/10/01المحاصيل الحقليةالثاني59.53مظفر كاظم سلمان حنفك 103

2000/10/01المحاصيل الحقليةالثاني59,45عماد هاتف سلمان خضير 104

2000/10/01المحاصيل الحقليةالثاني59,34مثنى حميد هاشم سيد 105

2000/10/01المحاصيل الحقليةالثاني59,24نهى محمد كاطع شويخ 106

2000/10/01المحاصيل الحقليةالثاني59,22حيدر جواد حريب كاظم 107

2000/10/01المحاصيل الحقليةالثاني59,10سمير محمد فياض ابراهيم 108

2000/10/01المحاصيل الحقليةالثاني58,99عباس عبد االمير رشيد 109
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2000/10/01المحاصيل الحقليةالثاني58,93عقيل مكاوي حسين علوان 110

2000/10/01المحاصيل الحقليةالثاني58,61عائد احمد عبد المجيد 111

2000/10/01المحاصيل الحقليةالثاني58,59عقيل رحمن عزيز حسن 112

2000/10/01المحاصيل الحقليةالثاني58,43اشرف عباس عبيد حقي 113

2000/10/01المحاصيل الحقليةالثاني58,29سالم ناجي حمه غريب114

2000/10/01المحاصيل الحقليةالثاني57,80علي عيسى ياسين جالل 115

2000/10/01المحاصيل الحقليةالثاني57,78كمال هادي فاضل عبد هللا 116

2000/10/01المحاصيل الحقليةالثاني57,60محمد باسم علوان حمد 117

2000/10/01المحاصيل الحقليةالثاني57,56هناء حسين كاظم لفتة 118

2000/10/01المحاصيل الحقليةالثاني57,35دجله صبيح جلوب حميد 119

2000/10/01المحاصيل الحقليةالثاني57,34جاسم محيميد فرحان 120

2000/10/01المحاصيل الحقليةالثاني57,21اوراس محمد مهدي نصيف 121

2000/10/01المحاصيل الحقليةالثاني56,71علي خضير حسن مهدي 122

2000/10/01المحاصيل الحقليةالثاني56,62خالد عبد هللا محمد123

2000/10/01المحاصيل الحقليةالثاني56,46باسم محمد جيجان 124

2000/10/01المحاصيل الحقليةالثاني56,35هديل سليم كريم 125

2000/10/01المحاصيل الحقليةالثاني56,24عمر عادل عبد هللا 126

2000/10/01المحاصيل الحقليةالثاني56,19عالء مصلح مهدي 127

2000/10/01المحاصيل الحقليةالثاني56,12ماجد زيدان خلف 128

2000/10/01المحاصيل الحقليةالثاني55,85سنا فاضل نوري يونان 129

2000/10/01المحاصيل الحقليةالثاني55,62يونس ذنون محمود محمد130

2000/10/01المحاصيل الحقليةالثاني55,43احمد جاسم كاطع 131

2000/06/30التربةاألول82,58محمد عبد الرضا ناصر حمدي1

2000/06/30التربةاألول80,34لؤي داود فرحان احمد2

2000/06/30التربةاألول77,68محمد صالح عليوي3

2000/06/30التربةاألول75,5اياد كاظم علي محمد4

2000/06/30التربةاألول74,99مشرق نعيم عماره عوده5

2000/06/30التربةاألول73,31اسعد كاظم عبد هللا مشاور6

2000/06/30التربةاألول72,14زيدان خليف عبد الساده شناوه7

2000/06/30التربةاألول71,44انتصار جمعه جاسم محمد8

2000/06/30التربةاألول71,24حسن هادي مصطفى خضر9

2000/06/30التربةاألول70,46محسن عباس اسماعيل جالب10

2000/06/30التربةاألول69,31غازية صالح عطيه11

2000/06/30التربةاألول68,66اسامه عبد الكريم عباس12

2000/06/30التربةاألول68,19كهرمان حسين حبيب ختال13
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2000/06/30التربةاألول67,78هاتف سالم حمد جاسم العيساوي14

2000/06/30التربةاألول67,51ايهاب كاظم سلمان 15

2000/06/30التربةاألول67,2حيدر عبد عبد هللا علي16

2000/06/30التربةاألول67,07غانم ابراهيم محمد حسن17

2000/06/30التربةاألول66,45اسامة سهيل عبود ابراهيم 18

2000/06/30التربةاألول66,17ماهر طالب عزيز منخي19

2000/06/30التربةاألول65,94اسماء علي حسين حطيحط20

2000/06/30التربةاألول65,87حيدر جاسم محمد حسين21

2000/06/30التربةاألول65,81بهاء كاظم علي كاظم22

2000/06/30التربةاألول65,68زياد عبد حمود سليمان23

2000/06/30التربةاألول65,44عمر مصلح احمد ذياب24

2000/06/30التربةاألول65,23محمد غالب فرج علي25

2000/06/30التربةاألول64,86حاكم كامل عبد زويد26

2000/06/30التربةاألول64,52نهاد حميد عيسى علوان27

2000/06/30التربةاألول64,29علي عبد الحسين ياسين حسن28

2000/06/30التربةاألول64,00محمد محمد حسن عبد الهادي29

2000/06/30التربةاألول63,61صدام حسين لفته كريم حسن30

2000/06/30التربةاألول63,24رياض حسين محمود31

2000/06/30التربةاألول63,33ضياء اسماعيل فزع شالل32

2000/06/30التربةاألول62,49هيثم فرحان عمار وكاع33

2000/06/30التربةاألول61,76حسنه جاسب موسى جعفر34

2000/06/30التربةاألول59,4حسن خالد حسن سليمان35

2000/06/30التربةاألول57,43صالح عبد القادر كمال36

2000/10/01التربةالثاني78,49سالم عبد الحسين معيزل37

2000/10/01التربةالثاني75,13عدنان علي محمد وهاب38

2000/10/01التربةالثاني71,04فرزدق حسن عيسى39

2000/10/01التربةالثاني69,06محمد كريمي كاظم فهد40

2000/10/01التربةالثاني68,95جواد كاظم علي 41

2000/10/01التربةالثاني68,61حيدر اسماعيل سليمان محسن42

2000/10/01التربةالثاني67,39باسم كسار حسن فليح43

2000/10/01التربةالثاني67,15نور سلمان حمود عليوي44

2000/10/01التربةالثاني66,68مصطفى عبد منشود45

2000/10/01التربةالثاني65,27طلب عيفان هايس46

2000/10/01التربةالثاني65,06عبد المحسن فارس جلود كريم47

2000/10/01التربةالثاني64,97خالد عبد الساده سوجر زغير48

2000/10/01التربةالثاني64,96حسام عبد عاجب حسين49
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2000/10/01التربةالثاني64,82خالد عبود محمد جابر50

2000/10/01التربةالثاني64,46وائل خالد محمد كاظم51

2000/10/01التربةالثاني63,16زين العابدين عبد الكاظم شاكر 52

2000/10/01التربةالثاني63,13رائد رحيم عيسى كزاز53

2000/10/01التربةالثاني63,13فرحان سيد عكيلي يوسف54

2000/10/01التربةالثاني63,5مياده شهب حمد55

2000/10/01التربةالثاني63,09محمد خضير عباس خنجر56

2000/10/01التربةالثاني63,05عايد مخلف عبد جراح57

2000/10/01التربةالثاني62,66حامد عبد هللا جالوغ كاظم58

2000/10/01التربةالثاني62,54حمد ضيدان ناصر بنيان59

2000/10/01التربةالثاني62,53خالد كريم كاظم ردام60

2000/10/01التربةالثاني62,36ياسين خضير عبد الرحمن خضير61

2000/10/01التربةالثاني61,76محمد شاطي حسين جبر62

2000/10/01التربةالثاني61,5حسن محمد يعقوب يوسف63

2000/10/01التربةالثاني61,47غازي فيصل حبيب شبيب64

2000/10/01التربةالثاني61,21عامر شمال علوان عبهول65

2000/10/01التربةالثاني60,98حمزه يوسف رضا احمد66

2000/10/01التربةالثاني60,94صادق جبر راضي علوان67

2000/10/01التربةالثاني60,93حسين عبد القادر حسين مصطفى68

2000/10/01التربةالثاني60,64قيصر صادق جهاد محمد69

2000/10/01التربةالثاني60,53واثق ابراهيم علوان جاسم70

2000/10/01التربةالثاني60,13حيدر منعم عباس درويش 71

2000/10/01التربةالثاني60,5منى محمد هاشم احمد72

2000/10/01التربةالثاني59,96محمد قاسم عباس احمد73

2000/10/01التربةالثاني59,93احمد ياسين حسن حبيب74

2000/10/01التربةالثاني59,85عالء  حسن علي75

2000/10/01التربةالثاني59,83اكرم مأمون خيري عبد اللطيف76

2000/10/01التربةالثاني59,75عالء رشيد رديف عباس77

2000/10/01التربةالثاني59,48يحيى ياسين عبد الكاظم معين78

2000/10/01التربةالثاني59,48احمد محسن شريف زاير79

2000/10/01التربةالثاني59,05حسين جميل شراد عيدان80

2000/10/01التربةالثاني59,99عبد الخالق شاكر راضي فرحان81

2000/10/01التربةالثاني58,67قاسم عبد االمير عبد علي82

2000/10/01التربةالثاني58,52عالء جاسم علوان جلدان83

2000/10/01التربةالثاني58,52مظهر علي جواد شعيب84

2000/10/01التربةالثاني58,18عالء عليوي محمود سلمان85

2000/10/01التربةالثاني57,44مرتضى مطر مدري ابدام86
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2000/06/30اإلقتصاد الزراعياألول72,62عماد جميل ابراهيم عبد العاني                  1

2000/06/30اإلقتصاد الزراعياألول70,76مروان زهير رجب عبد هللا السامرائي 2

2000/06/30اإلقتصاد الزراعياألول70,06محمد طالب علوان بدر الربيعي 3

2000/06/30اإلقتصاد الزراعياألول69,54وسام حسين رضيوي مشاري الشمري 4

2000/06/30اإلقتصاد الزراعياألول68,64عادل مغير عبد الرزاق زكرط5

2000/06/30اإلقتصاد الزراعياألول68,59اثير خالد جاسم محمد المشهداني 6

2000/06/30اإلقتصاد الزراعياألول67,65جعفر موسى حسن هادي االسدي 7

2000/06/30اإلقتصاد الزراعياألول67,04مازن جاسم محمد عزيز الفرطوسي 8

2000/06/30اإلقتصاد الزراعياألول66,63غالب محمد حسن9

2000/06/30اإلقتصاد الزراعياألول66,45محمد شاكر محمود محمد شاكر الزيباوي10

2000/06/30اإلقتصاد الزراعياألول66,27حسين هاشم محمد جودة الساعدي11

2000/06/30اإلقتصاد الزراعياألول65,63مصطفى صباح جابر مصطفى الحسني 12

2000/06/30اإلقتصاد الزراعياألول65,34حسين سلطان درويش سلوم العبيدي 13

2000/06/30اإلقتصاد الزراعياألول65,16ميثم سالم حسين علي الالمي 14

2000/06/30اإلقتصاد الزراعياألول65,30عقيل عودة شنيور علي العبودي 15

2000/06/30اإلقتصاد الزراعياألول64,59صالح مهدي صاحب جاسم16

2000/06/30اإلقتصاد الزراعياألول64,38حيدر جاسم جودي هادي الصنم 17

2000/06/30اإلقتصاد الزراعياألول63,92حيدر علي صكر سعدون الزيدي18

2000/06/30اإلقتصاد الزراعياألول63,16عمران ردام رمضان عبدي القرغولي 19

2000/06/30اإلقتصاد الزراعياألول63,02ماهر محمد حسين طاهر الموسوي 20

2000/06/30اإلقتصاد الزراعياألول62,00واثق جاوي امين حميد21

2000/06/30اإلقتصاد الزراعياألول60,54هشام سامي سبكتر علوان السعدي 22

2000/06/30اإلقتصاد الزراعياألول59,44حكمت عدنان حسن سلمان الميالي 23

2000/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني70,13االن حسين محمد علي الصيواني                        24

2000/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني68,29انتصار ستار مرزة كريم الشامي 25

2000/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني67,98محمود ولي موزان نحش الكعبي 26

2000/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني66,68حسن عبد خلف وشاح التميمي 27

2000/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني66,54حسن ذيب محمد علي حسن الخفاجي 28

2000/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني65,95زهراء نوري حميد ناهي29

2000/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني63,42رافد رحيم عبود حسن الربيعي 30

2000/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني62,86عادل احمد عمر محمد31

2000/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني61,99ياسر عامر جميل حسون العامري 32

2000/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني61,71شهاب احمد محمد33
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2000/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني61,29سعد حسن عبادي فخري المياحي 34

2000/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني60,69عقيل حسين سلطان علي البهادلي 35

2000/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني59,65صفاء داود مراح مطلك العبيدي 36

2000/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني59,53علي صالح مشعان الخفاجي 37

2000/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني59,46هناء نجم عبد منشد المر شدي 38

2000/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني59,15خالد محمد امين مجيد العنيكي 39

2000/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني58,95زياد غازي برغش هادي المياحي40

2000/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني58,73جاسم عبد الزهرة علي جبر41

2000/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني57,80هيثم عادل عبد علي العبيدي 42

2000/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني57,51مؤيد جواد كاظم خلف المعيني 43

2000/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني56,60اوسكار وجدي مدين موسى بيلي 44

2000/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني56,38مخلد نعمة عطية علوان الرمالي 45

2000/06/30اإلرشاد الزراعياألول77,97علي حليل نعيمه شناوه المعلم1

2000/06/30اإلرشاد الزراعياألول75,66سركون يوشيه ارميا ميزرا2

2000/06/30اإلرشاد الزراعياألول70,65احسان سمير جياد رهيف العبودي3

2000/06/30اإلرشاد الزراعياألول70,11احمد ساجد حميد تايه المسعودي4

2000/06/30اإلرشاد الزراعياألول69,56حميد عطية عبيس المعموري5

2000/06/30اإلرشاد الزراعياألول68,85احمد ظاهر شهيد عبود الجنابي6

2000/06/30اإلرشاد الزراعياألول67,76فالح حسن عجيل عامر العبودي7

2000/06/30اإلرشاد الزراعياألول66,53مقداد اسود محمود عبد الفتالوي8

2000/06/30اإلرشاد الزراعياألول66,49غسان عريبي كريش ناصح الشويلي9

2000/06/30اإلرشاد الزراعياألول66,43محمد ابراهيم كاظم والي10

2000/06/30اإلرشاد الزراعياألول66,00عمار عدنان غضبان سلمان الغرباوي11

2000/06/30اإلرشاد الزراعياألول65,82خلود مجبل راضي عناد الغريري12

2000/06/30اإلرشاد الزراعياألول64,05شادي عبد هللا محمد13

2000/06/30اإلرشاد الزراعياألول64,01جميل ابراهيم اسماعيل احمد الداودي14

2000/06/30اإلرشاد الزراعياألول63,94عطا هللا يحيى الشبيالت15

2000/06/30اإلرشاد الزراعياألول63,86داود سلمان جبر جاسم الدلفي16

2000/06/30اإلرشاد الزراعياألول63,74فالح حسن درويش براك الزبيدي17

2000/06/30اإلرشاد الزراعياألول63,18احمد كريم عبد الرضا جابر العبيدي18

2000/06/30اإلرشاد الزراعياألول62,41عالء عبد الحسين عباس غاوي الفتالوي19

2000/06/30اإلرشاد الزراعياألول61,92ذو الفقار ابراهيم محسن كاظم العوادي20

2000/06/30اإلرشاد الزراعياألول61.86هاله عبد الحسيب محمد صالح 21

2000/06/30اإلرشاد الزراعياألول60,79كاظم دخيل مانع عباده العتابي22

2000/06/30اإلرشاد الزراعياألول59,75رافد مجيد محمد23
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2000/06/30اإلرشاد الزراعياألول59,16بشير نايف كصب جنديل الجنابي24

2000/06/30اإلرشاد الزراعياألول58,51علي عبد زيد هاشم25

2000/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني71.21صباح حسن عجيل سلمان المكصوصي26

2000/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني67.8عمار كريم فرحان صفر الالمي 27

2000/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني65,57حامد شاكر عبد شكير الشمري28

2000/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني64,87رياض فراك عبد عويز الجبوري29

2000/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني64,26لندي رحمن موازي عواد الشمري30

2000/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني62,54قاسم لطيف علي طاهر الموسوي31

2000/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني60,53عبيد مغيمش حزيران ربيع الشمري32

2000/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني59,04علي محمد عبد جاسم المساري33

2000/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني56,87مناضل صالل مطلك علوان العبيدي34

2000/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني56,19محمد زهير محمد عباس الشماع35


