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2002/06/30وقاية النباتاألول79,50غيداء غسان مسعود1

2002/06/30وقاية النباتاألول77,78انتصار جمعه عبود خلف العكيدي2

2002/06/30وقاية النباتاألول77,41محمد عايض عبد هللا عمران3

2002/06/30وقاية النباتاألول75,83شيماء حميد كامل صابط الجعفري4

2002/06/30وقاية النباتاألول74,88علي عماد محمد منير محمد فائق 5

2002/06/30وقاية النباتاألول74,86محمد عبد السالم عبد هللا عبد العزيز6

2002/06/30وقاية النباتاألول73,90عدنان رزوقي صبي جنح الالمي   7

2002/06/30وقاية النباتاألول72,28مراد إسماعيل إبراهيم  أبو سعيد8

2002/06/30وقاية النباتاألول71,82محمد حسين عبد الرحمن رضوان9

2002/06/30وقاية النباتاألول71,60ندى سلمان حسن عباس الجبوري10

2002/06/30وقاية النباتاألول71,51نبيل عبد الحليم محمد المصري11

2002/06/30وقاية النباتاألول71,42خلدون عبد الكريم احمد أبو عزام12

2002/06/30وقاية النباتاألول71,25عماد إبراهيم مراد منصور ألدلوي13

2002/06/30وقاية النباتاألول71,07 أبو سفيان جمعة عبد هللا الحمداني14

2002/06/30وقاية النباتاألول69,86زينب كمال محمد علي الجزائري15

2002/06/30وقاية النباتاألول69,61محمد نور سليمان صالح16

2002/06/30وقاية النباتاألول69,33سناء حسن باتول ثويني17

2002/06/30وقاية النباتاألول69,08فاروق حسين  خضير خلف  الجبوري18

2002/06/30وقاية النباتاألول69,02رغد خلف إبراهيم خلف الجبوري19

2002/06/30وقاية النباتاألول68,86عبد السالم عبد الوهاب غايب جميل20

2002/06/30وقاية النباتاألول68,79أالء حاتم مظلوم حسن ألمعيني21

2002/06/30وقاية النباتاألول68,16علي جاسم محمد مغامس القريشي22

2002/06/30وقاية النباتاألول68,1ليث حسين عاشور حميدي التميمي23

2002/06/30وقاية النباتاألول68,02تماره قحطان حمدي محمد التكريتي24

2002/06/30وقاية النباتاألول67,41محمد يوسف علي يوسف25

2002/06/30وقاية النباتاألول67,37حسن موسى نايف حمزه26

2002/06/30وقاية النباتاألول67,3رحيم حمد دنان المي الربيعي27

2002/06/30وقاية النباتاألول67,05حازم عباس حسين عباس االسدي28

2002/06/30وقاية النباتاألول66,61جمال ناجح سلمان حسن الجنابي29

2002/06/30وقاية النباتاألول66,52مصطفى اسعد عبد الواحد عبد اللطيف30

2002/06/30وقاية النباتاألول66,14اطياف هادي مهدي صادق التميمي31

2002/06/30وقاية النباتاألول65,59منصور منصور محمد غضبان32

2002/06/30وقاية النباتاألول65,22يوسف محمد يوسف نشمي33

2002/06/30وقاية النباتاألول65,12جميل طارق جميل جبوري34

2002/06/30وقاية النباتاألول64,97رويده غسان جابر محمد العاني35

2002/06/30وقاية النباتاألول64,88جاسم جار هللا عباس اسود الدليمي36

2002/06/30وقاية النباتاألول64,82محمد علي مصطفى خويله37

2002/06/30وقاية النباتاألول64,19سرى سمير عبد الخلق رشيد البياتي38
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2002/06/30وقاية النباتاألول64,04كامل محمود حسن محسن الزوبعي39

2002/06/30وقاية النباتاألول63,94هبه عبد ألزهره  علي حسين المعماري40

2002/06/30وقاية النباتاألول63,85انمار عبد كاظم عبد الحسين بايع العسل  41

2002/06/30وقاية النباتاألول63,77علي جاسم محمد فتيح السامرائي42

2002/06/30وقاية النباتاألول63,75وسام حسن جراوي43

2002/06/30وقاية النباتاألول63,74احمد علي دايح علي الزبيدي44

2002/06/30وقاية النباتاألول63,44مقدام حميد عطيه احمد المعيني45

2002/06/30وقاية النباتاألول63,42هبه سالم جاسم جودة الربيعي46

2002/06/30وقاية النباتاألول63,22عامره ناجي حسن ياسين العاني47

2002/06/30وقاية النباتاألول62,64تيسير عبد الحميد جميل اسماعيل  48

2002/06/30وقاية النباتاألول62,13حسن عبد المهدي حسن دويح الربيعي49

2002/06/30وقاية النباتاألول61,99ساره فاضل عبد الحسن خضير الكناني50

2002/06/30وقاية النباتاألول61,86رواء قيصر ابراهيم رمزي بيك51

2002/06/30وقاية النباتاألول61,82عامر مشحن سعود روضان العلواني52

2002/06/30وقاية النباتاألول60,82سمر مثنى نجم شكر53

2002/06/30وقاية النباتاألول60,66لطيف حمزه ناجي نعيمش الشمري54

2002/06/30وقاية النباتاألول60,27سرمد اراس محمد فرج بابان55

2002/06/30وقاية النباتاألول60,17شيماء عبد الصاحب سلمان حسين 56

2002/06/30وقاية النباتاألول59,81نوفل فاضل رشيد جاسم الركابي57

2002/06/30وقاية النباتاألول59,07سهير طه علي ياسين المشهداني58

2002/06/30وقاية النباتاألول58,86ليث شاكر عبد هللا حسين السعدي59

2002/06/30وقاية النباتاألول58,59احمد سجاد حبيب محمد عكله60

2002/06/30وقاية النباتاألول57,76احمد داخل عبد عباس المشهداني61

2002/06/30وقاية النباتاألول57,76غيث ياسين علي حسين الحيالي62

2002/06/30وقاية النباتاألول57,74سناء عباس لفته منصور الجبوري63

2002/06/30وقاية النباتاألول57,25دينا صبري كريم ابراهيم العباسي64

2002/06/30وقاية النباتاألول56,68كوثر حسين الفي محل الشمري65

2002/06/30وقاية النباتاألول54,93مصطفى خلف علي خليل البياتي66

2002/10/01وقاية النباتالثاني65,92مشتاق غازي نزال علي محمد العبيدي67

2002/10/01وقاية النباتالثاني61,51علي حمزة جاسم محمد المفرجي 68

2002/10/01وقاية النباتالثاني60,9هيثم قاسم محمد اسعيد69

2002/10/01وقاية النباتالثاني60,61سرى سعد عبد الرزاق عليوي الفراجي70

2002/10/01وقاية النباتالثاني59,91رغد هادي حسين حمود السعدي71

2002/10/01وقاية النباتالثاني59,85نائل عاطف محارب نافل السهيري72

2002/10/01وقاية النباتالثاني59,63ندى عصام عبد الزهرة موسى السعدي73

2002/10/01وقاية النباتالثاني59,45طاهر ابراهيم طارش صبر 74
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2002/10/01وقاية النباتالثاني59,40هند علي عبد الحسن علي الطائي75

2002/10/01وقاية النباتالثاني59,37مصطفى خضير عباس ابراهيم العامري76

2002/10/01وقاية النباتالثاني59,13عقيل نوري مهدي عباس التميمي77

2002/10/01وقاية النباتالثاني59,04احمد شهاب عودة حسين الزهيري 78

2002/10/01وقاية النباتالثاني58,29هيام يوسف عبد الكريم الشريفات79

2002/10/01وقاية النباتالثاني58,48لين ايوب احمد محمد مصطفى الطائي80

2002/10/01وقاية النباتالثاني58,25مصطفى حازم جواد احمد الباروني81

2002/10/01وقاية النباتالثاني58,21ضياء عدنان رشيد عبد الهادي المشهداني82

2002/10/01وقاية النباتالثاني57,84ريم محمد رياض حسين السامرائي83

2002/10/01وقاية النباتالثاني57,82عدي عبد الرسول عبد الرزاق جاسم الربيعي84

2002/10/01وقاية النباتالثاني57,82وداد خضر فياض خلف85

2002/10/01وقاية النباتالثاني57,7االء رياض فاضل حسن الخفاجي86

2002/10/01وقاية النباتالثاني57,61عمار عبد هللا حسن خضير البياتي87

2002/10/01وقاية النباتالثاني57.46سالم صعب دحام احمد الزوبعي 88

2002/10/01وقاية النباتالثاني57,46عمار كامل منصور حسين العبيدي89

2002/10/01وقاية النباتالثاني57,34احمد حسن عبد هللا حسن العزاوي 90

2002/10/01وقاية النباتالثاني57,24عقيل نجم عبد الوهاب حسن التميمي91

2002/10/01وقاية النباتالثاني57,19ايمان طارق علي حسين الهاشمي 92

2002/10/01وقاية النباتالثاني57,15صادق اسماعيل محمد جال العجياوي93

2002/10/01وقاية النباتالثاني56,81صدى حسين دعدوش علي الطائي94

2002/10/01وقاية النباتالثاني56,65سوزان حسن علي قادر الدلوي95

2002/10/01وقاية النباتالثاني56,62قحطان عدنان مصطفى مجيد العبيدي 96

2002/10/01وقاية النباتالثاني56,48خالد محمد حيدر صحن العبودي 97

2002/10/01وقاية النباتالثاني56,03ورود علي عبد الحسين مهدي البغدادي98

2002/10/01وقاية النباتالثاني55,45ضياء علي حسين ماض التميمي99

2002/10/01وقاية النباتالثاني54,82نور عادل عـوني الشمري100

2002/06/30الثروة الحيوانيةاألول81,82بسام محمد علي يحيى محمد علي البيلوني1

2002/06/30الثروة الحيوانيةاألول78,65خالد محمد احمد حسن المرغمي2

2002/06/30الثروة الحيوانيةاألول77,94حسام جاسم حسين سلمان العبيدي3

2002/06/30الثروة الحيوانيةاألول77,44شنة صالح علي رشيد الجاف4

2002/06/30الثروة الحيوانيةاألول76,98صالح مهدي عبد مهدي التميمي5

2002/06/30الثروة الحيوانيةاألول76,51موفق سوادي تايه حران الجبوري6

2002/06/30الثروة الحيوانيةاألول76,42افين احمد رمضان علي زنكنة7

2002/06/30الثروة الحيوانيةاألول75,83احمد طارق احمد صالح القيسي8

2002/06/30الثروة الحيوانيةاألول75,36علي محمود عمار محمد حسن ال سميسم9

2002/06/30الثروة الحيوانيةاألول75,25علي عبد عطية ضمد الطلبي10
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2002/06/30الثروة الحيوانيةاألول74,60احسان لطيف علي احمد زنكنة11

2002/06/30الثروة الحيوانيةاألول74,10زيد محمد مهدي علوان العزاوي12

2002/06/30الثروة الحيوانيةاألول73,16احمد باشان يوسف جاسم العكيلي13

2002/06/30الثروة الحيوانيةاألول72,99يونس عباس خلف علي السعدي14

2002/06/30الثروة الحيوانيةاألول72,60امل هادي خلف صالح الدليمي15

2002/06/30الثروة الحيوانيةاألول72,54محمد سليمان خلف حميد العكيدي16

2002/06/30الثروة الحيوانيةاألول72,45عدي صباح معيوف نعمان السهيلي17

2002/06/30الثروة الحيوانيةاألول72,35علي فاضل عبد الرحمن اسماعيل الشيخلي18

2002/06/30الثروة الحيوانيةاألول71.34مصطفى سامي محمد نصيف السلماني19

2002/06/30الثروة الحيوانيةاألول71,32بشرى هاشم مخيلف حسون الشمري20

2002/06/30الثروة الحيوانيةاألول71.03سالمة اسماعيل محمد موسى العبيدي21

2002/06/30الثروة الحيوانيةاألول70,74زهير داود عاشور شيبان الجنابي22

2002/06/30الثروة الحيوانيةاألول70,73احمد علي عذاب لطيف النعيمي23

2002/06/30الثروة الحيوانيةاألول69,96زينب عودة ناصر حسون علي المحياوي24

2002/06/30الثروة الحيوانيةاألول69,91جمال كاظم عبد هللا عواد الجبوري25

2002/06/30الثروة الحيوانيةاألول69,11اسامه محمد داخل علوان26

2002/06/30الثروة الحيوانيةاألول68,93علياء داود سالم عليوي العبيدي27

2002/06/30الثروة الحيوانيةاألول68,83صالح مهدي محمد برغش الدفاعي28

2002/06/30الثروة الحيوانيةاألول68,49محمد علي مصطفى علي االوسي29

2002/06/30الثروة الحيوانيةاألول68,42احمد لفتة عطا هللا ناصر الساعدي30

2002/06/30الثروة الحيوانيةاألول68,10ياس حسن غانم خلف 31

2002/06/30الثروة الحيوانيةاألول68,05تمارا قاسم محمد علي السراج32

2002/06/30الثروة الحيوانيةاألول67,89علي عبد الحسين كاظم جاسم السوداني33

2002/06/30الثروة الحيوانيةاألول67,43علي خضير عباس ابراهيم الخالدي34

2002/06/30الثروة الحيوانيةاألول67,00فراس عبد هللا علي احمد العامري35

2002/06/30الثروة الحيوانيةاألول66,95فاضل حبيب مسير عواد الجبوري36

2002/06/30الثروة الحيوانيةاألول66,86عماد عبد الجبار علي جمعة الحرباوي37

2002/06/30الثروة الحيوانيةاألول66,69عبد القادر حارث يوسف عبد هللا الكيالني38

2002/06/30الثروة الحيوانيةاألول65,59والء جاسم عليوي قاصي السعيدي39

2002/06/30الثروة الحيوانيةاألول65,44ميس عزاوي محمود وكاع الدليمي40

2002/06/30الثروة الحيوانيةاألول65,35يحيى كاظم جواد دوشان العبيدي41

2002/06/30الثروة الحيوانيةاألول65,23ماجد حميد كامل حابط الجعفري42

2002/06/30الثروة الحيوانيةاألول65,19علي محمود شويش علي الداهري43

2002/06/30الثروة الحيوانيةاألول64,97اسامة ظاهر كريم موازي الحجامي44

2002/06/30الثروة الحيوانيةاألول64,92احمد صباح اسماعيل غالم الرماحي45

2002/06/30الثروة الحيوانيةاألول64,80جعفر عبد العظيم حميد مجيد الحداد46

2002/06/30الثروة الحيوانيةاألول64,73محمد غنام فارس عودة الخزرجي47

2002/06/30الثروة الحيوانيةاألول64,42ماهر عبد الرضا عاصي يوسف الشمري48
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2002/06/30الثروة الحيوانيةاألول64,45سامي سليمان محمد نهار فرعان49

2002/06/30الثروة الحيوانيةاألول64,34ثامر احمد عواد رعيد الزوبعي50

2002/06/30الثروة الحيوانيةاألول64,16وحيد عبد محمد مصطفى العبيدي51

2002/06/30الثروة الحيوانيةاألول63,99اياد نصرت عبد الوهاب نجم المجمعي52

2002/06/30الثروة الحيوانيةاألول63,98علي شاكر جاسم محمد التميمي53

2002/06/30الثروة الحيوانيةاألول63,34صادق جعفر جاسم محمد شوكة الزبيدي54

2002/06/30الثروة الحيوانيةاألول63,14ضحى يحيى علي حسين الزبيدي55

2002/06/30الثروة الحيوانيةاألول63,03ماجد عزيز محمد داود المشهداني56

2002/06/30الثروة الحيوانيةاألول62,9نجم عبد فليح شاطي الحمداني57

2002/06/30الثروة الحيوانيةاألول62,88عامر مخلف عبد جراح العزاوي58

2002/06/30الثروة الحيوانيةاألول62,68بشير محمود علي عران الراوي59

2002/06/30الثروة الحيوانيةاألول62,61جميل محمود حمزة جميل الزوبعي60

2002/06/30الثروة الحيوانيةاألول62.57مضر عبد االله جعفر جوير61

2002/06/30الثروة الحيوانيةاألول62,50عمر خالد عبد المحسن عمر المفرطي62

2002/06/30الثروة الحيوانيةاألول62,19سعد محمد حسن عزيز الربيعي63

2002/06/30الثروة الحيوانيةاألول62,01هشام صالح سعيد حمادي العاني64

2002/06/30الثروة الحيوانيةاألول61,77فرح خالد عبد الكريم عبد الرحمن العطار65

2002/06/30الثروة الحيوانيةاألول61,77وليد خالد عبد حسين الزبيدي66

2002/06/30الثروة الحيوانيةاألول61,59ابتسام ياس خضير شمل القيسي67

2002/06/30الثروة الحيوانيةاألول60,97اسعد خلف محمد عبد الحسن البيضاني68

2002/06/30الثروة الحيوانيةاألول60,82اثير امير حسين غزوان69

2002/06/30الثروة الحيوانيةاألول60,77سيروان جالل كريم صالح الراوي70

2002/06/30الثروة الحيوانيةاألول60,77عامر هاشم هادي اسماعيل علي الهادي71

2002/06/30الثروة الحيوانيةاألول60,53انوار حسين حمزة علي الخميسي72

2002/06/30الثروة الحيوانيةاألول60,20هيثم محمد حمد عبد هللا الحياني73

2002/06/30الثروة الحيوانيةاألول59,98علي عمران عيسى كركة الدينوري74

2002/06/30الثروة الحيوانيةاألول59,55رقية زيد مهدي شندوخ الطائي75

2002/06/30الثروة الحيوانيةاألول59,49ايات سلمان ناصر ظاهر السعدون76

2002/06/30الثروة الحيوانيةاألول59,47وائل مرتضى هادي حسن الحبوبي77

2002/06/30الثروة الحيوانيةاألول59,22محمد حسين فهد خشن الصافي78

2002/06/30الثروة الحيوانيةاألول58,53علي خلف حسن جاسم الصافي79

2002/06/30الثروة الحيوانيةاألول57,73محمد حطاب موحي رهيف العكيلي80

2002/06/30الثروة الحيوانيةاألول56,73ماهر متي عبودي81

2002/06/30الثروة الحيوانيةاألول56,14حيدر نجم عبود حسن العبيدي82

2002/06/30الثروة الحيوانيةاألول54,48صهيب نضال داود سليمان المعاضيدي83

2002/10/01الثروة الحيوانيةالثاني71,24سنان فائق مرتضى موسى الحكية84
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2002/10/01الثروة الحيوانيةالثاني67,25مريم يوسف مهدي جاسم الموسوي85

2002/10/01الثروة الحيوانيةالثاني63,96مازن عبد الرضا لفته الكناني86

2002/10/01الثروة الحيوانيةالثاني63,63طالب جاسب لفته عبد عباس الكعبي87

2002/10/01الثروة الحيوانيةالثاني63,24علي غسان سلمان صالح االدهمي88

2002/10/01الثروة الحيوانيةالثاني61,13قاسم محمد عبد الكريم عبد الرزاق الرواف89

2002/10/01الثروة الحيوانيةالثاني60,60احمد شاكر محمود احمد البياتي90

2002/10/01الثروة الحيوانيةالثاني59,77قصي حسن مظلوم اسود العنبكي91

2002/10/01الثروة الحيوانيةالثاني59,46عدنان خلف هللا سلومي فهدر الزهيري92

2002/10/01الثروة الحيوانيةالثاني59,43حيدر حسين ابراهيم حسين الجبوري93

2002/10/01الثروة الحيوانيةالثاني58,98حيدر جليل عبد الخالق ابراهيم الخزرجي94

2002/10/01الثروة الحيوانيةالثاني58,3حسين عبد الهادي احمد عباس االسدي95

2002/10/01الثروة الحيوانيةالثاني58,16علي حقي سلمان الذهبية96

2002/06/30البستنةاألول85,59عمر آدم وهيب جاسم 1

2002/06/30البستنةاألول84,22لميعه ازرك مطلك عباس 2

2002/06/30البستنةاألول83,24جفاني كوركيس عزيز كوركيس 3

2002/06/30البستنةاألول82,89علي محمد محمود سلمان4

2002/06/30البستنةاألول82,48سحر طارق حسن سعدي 5

2002/06/30البستنةاألول82,39حمزة احمد عبد الهادي6

2002/06/30البستنةاألول77,76علي فاضل عبد الرضا محمد 7

2002/06/30البستنةاألول76,59سمر سعد مهدي صالح 8

2002/06/30البستنةاألول76,32طه محمود جاسم محمد9

2002/06/30البستنةاألول76,22االء نجم عبود عرفان  10

2002/06/30البستنةاألول75,93احمد هاشم عبد العزيز سعود11

2002/06/30البستنةاألول75,72انتصار رزاق ابراهيم خميس 12

2002/06/30البستنةاألول75,60نورا جبر جاسم عيادة 13

2002/06/30البستنةاألول75,19اياد علي محمد الرشابد14

2002/06/30البستنةاألول74,28وجدي علي حمد15

2002/06/30البستنةاألول74,05وفاء عبد عبدو محمود16

2002/06/30البستنةاألول73,69عباس قاسم مزعل سمير 17

2002/06/30البستنةاألول73,53احمد شاكر محسن محمد 18

2002/06/30البستنةاألول71,82احمد محمد علي طه 19

2002/06/30البستنةاألول71,81انعام فاضل اغائي حسين 20

2002/06/30البستنةاألول71,63سرى عبد اللطيف غالم باقر21

2002/06/30البستنةاألول71,52ضاري فهد كاظم عالوي 22

2002/06/30البستنةاألول71,26اسراء رحيم كريم مصطفى23
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2002/06/30البستنةاألول71,16منى نعمة حسين الدباغ24

2002/06/30البستنةاألول71,14وسن حسين ناصر حسون 25

2002/06/30البستنةاألول70,93حنان محسن خلف عباس 26

2002/06/30البستنةاألول70,79عالء عبد الحسين نعمه صالح 27

2002/06/30البستنةاألول70,51مهند حامد محمد28

2002/06/30البستنةاألول70,27شيماء صالح مهدي حسين 29

2002/06/30البستنةاألول70,18ابراهيم تقي اسماعيل خليل 30

2002/06/30البستنةاألول70,14نغم رشيد حميد كريم 31

2002/06/30البستنةاألول69,92سعد شمخي جابر ذهب32

2002/06/30البستنةاألول69,91محمود سالم محمود عودة33

2002/06/30البستنةاألول69,78محمد عبد هللا محمود جياد34

2002/06/30البستنةاألول69,42هشام حمزة حسين عطيوي 35

2002/06/30البستنةاألول69,33اسراء شمسي جعفر باقر 36

2002/06/30البستنةاألول69,14احتراس ناظم محمد نصيف37

2002/06/30البستنةاألول68,93صدام احمد عبد هللا محمود38

2002/06/30البستنةاألول68,79داليا محمد علي عبد الرزاق 39

2002/06/30البستنةاألول68,25مصطفى رشيد مجيد قدوري 40

2002/06/30البستنةاألول67,74عادل هادي حسن ونس 41

2002/06/30البستنةاألول67,49زمان حسين عبد الرزاق كاظم 42

2002/06/30البستنةاألول66,85نغم سليم علي محمد 43

2002/06/30البستنةاألول66,79رنا عادل رشيد فرحان 44

2002/06/30البستنةاألول66,77 زهير سلمان حسين علي  45

2002/06/30البستنةاألول66,42علياء عبد الرسول عزاوي 46

2002/06/30البستنةاألول66,38اسراء طه اسمر مدهوش47

2002/06/30البستنةاألول66,15عماد سليمان فرج48

2002/06/30البستنةاألول66,09احالم جياد عطية49

2002/06/30البستنةاألول65,77ياسر هادي عزيز50

2002/06/30البستنةاألول65,57احمد كريم صحن51

2002/06/30البستنةاألول65,45حسين جواد كاظم52

2002/06/30البستنةاألول65,31ايناس فاضل كريم53

2002/06/30البستنةاألول65,13زينة سامي راشد54

2002/06/30البستنةاألول64,70رنا جعفر حسين55

2002/06/30البستنةاألول64,60انور صباح جليل56

2002/06/30البستنةاألول64,54بروين عالء الدين اسماعيل57

2002/06/30البستنةاألول64,19هشام محمد جاسم58

2002/06/30البستنةاألول64,11اسيل طه اسمر59

2002/06/30البستنةاألول64,04رنا خالد عبد هللا عبد الطيف60

2002/06/30البستنةاألول63,47بالل صباح خليل الكبيسي61
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2002/06/30البستنةاألول63,51احمد حماد محمود62

2002/06/30البستنةاألول63,10احمد رشيد صالح 63

2002/06/30البستنةاألول62,83قحطان محمد عبد حسين 64

2002/06/30البستنةاألول62,66جابر رحمن سليمان 65

2002/06/30البستنةاألول62,62خالد عبد الحسين هاشم 66

2002/06/30البستنةاألول62,59كواكب فاهم عمر 67

2002/06/30البستنةاألول61,82ابتسام حسين هذال68

2002/06/30البستنةاألول61,78حسين عبد االمير خدي69

2002/06/30البستنةاألول61,46يسرى محسن مخرب ناصر70

2002/06/30البستنةاألول61,40احمد فيصل ايديم71

2002/06/30البستنةاألول61,12محمد هادي حسن صفر العباسي72

2002/06/30البستنةاألول60,52امجد كريم عبد الرضا73

2002/06/30البستنةاألول60,43فاضل سالم هاشم 74

2002/06/30البستنةاألول60.03خالد ناجي عبد75

2002/06/30البستنةاألول59,77محمد عباس شاكر 76

2002/06/30البستنةاألول59,76قاسم كامل سلمان 77

2002/06/30البستنةاألول59,66علي عبد توفيق محمد78

2002/06/30البستنةاألول59.65حيدر محمود زبار جياد79

2002/06/30البستنةاألول59,26وميض خالد حسن 80

2002/06/30البستنةاألول59,12محمد راهي عباس جبار81

2002/10/01البستنةالثاني71,47هناء جبار حمد سلوم82

2002/10/01البستنةالثاني66,03نهله حيدر عسكر83

2002/10/01البستنةالثاني65,77ابراهيم عبد الواحد حسين84

2002/10/01البستنةالثاني64,63يونس تركي خيون 85

2002/10/01البستنةالثاني64,61جاسم محسن كريم86

2002/10/01البستنةالثاني63,66نشوان عبد الحميد عباس87

2002/10/01البستنةالثاني63,39عمر عبد الكريم عبد الفتاح88

2002/10/01البستنةالثاني61,78شيماء علي جواد علي89

2002/10/01البستنةالثاني61,33سيف عبد الكريم عبد المنعم90

2002/10/01البستنةالثاني61,30مهدي صاحب حسن شمخي91

2002/10/01البستنةالثاني60,90خالد حسين سلمان عباس92

2002/10/01البستنةالثاني60,76وائل منديل نعمه مذري93

2002/10/01البستنةالثاني60,21محمد ياسين محمود إسماعيل94

2002/10/01البستنةالثاني58,35نهاد فهد نوح مدلل95

2002/10/01البستنةالثاني58,21فضاء فيصل دعدوش96

2002/10/01البستنةالثاني56,73سنان ياسين محمد فياض97
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2002/10/01البستنةالثاني56,22محمد لطيف عبد الكاظم98

2002/10/01البستنةالثاني58,89كريم وضح وناس عبيد99

2002/06/30المكننة الزراعيةاألول77,35باسم عبود عباس محسن                 1

2002/06/30المكننة الزراعيةاألول76,57نبراس صباح غايب جواد2

2002/06/30المكننة الزراعيةاألول76,55موسى عبد صالح كيوش3

2002/06/30المكننة الزراعيةاألول74,29باسم احمد زيدان خلف4

2002/06/30المكننة الزراعيةاألول72,28اكرم طة صالح محمد5

2002/06/30المكننة الزراعيةاألول70,94علي حسن جبر عجير6

2002/06/30المكننة الزراعيةاألول68,90حسين تركي كاظم حران7

2002/06/30المكننة الزراعيةاألول68,63حيدر رحيم بعيو سلمان8

2002/06/30المكننة الزراعيةاألول68,35حسنين عبد الرحمن كريم عذاب9

2002/06/30المكننة الزراعيةاألول68,21نجم عبد الزهره فرهود عبد هللا10

2002/06/30المكننة الزراعيةاألول68,12احمد جعفر عزيز عباس11

2002/06/30المكننة الزراعيةاألول67,79اسامه عبد هللا محمد جاسم12

2002/06/30المكننة الزراعيةاألول67,76وضاح جرير حسن علي13

2002/06/30المكننة الزراعيةاألول67,72عصام حنا عسكر عيسى14

2002/06/30المكننة الزراعيةاألول67,4علي خالد حسين منصور صالح15

2002/06/30المكننة الزراعيةاألول67,35بشار سعد خالص جبر16

2002/06/30المكننة الزراعيةاألول67,34حسين ابراهيم محمد مهدي17

2002/06/30المكننة الزراعيةاألول67,21حيدر جواد تقي جواد18

2002/06/30المكننة الزراعيةاألول66,24علي فاضل عنبر 19

2002/06/30المكننة الزراعيةاألول66,2دحام ياسين مشعان طرفة20

2002/06/30المكننة الزراعيةاألول66,01عيسى رحمن عيسى صابر21

2002/06/30المكننة الزراعيةاألول65,99حسين علي عجاج محمد22

2002/06/30المكننة الزراعيةاألول65,73منصور ناصر حسين عطية23

2002/06/30المكننة الزراعيةاألول65,25احمد كاظم فياض بالل24

2002/06/30المكننة الزراعيةاألول64,45صالح حسن عوده جاسم25

2002/06/30المكننة الزراعيةاألول64,32خميس حيد عبد هللا26

2002/06/30المكننة الزراعيةاألول63,7باسم مهدي ربيع جياد27

2002/06/30المكننة الزراعيةاألول63,26قصي علوان سالم سلطان28

2002/06/30المكننة الزراعيةاألول62,3مهند عزيز حسين محمد باقر29

2002/06/30المكننة الزراعيةاألول61,68امين سليمان حمد المرافي30

2002/06/30المكننة الزراعيةاألول61,53محمود عبد عون سرسيح حسين31

2002/06/30المكننة الزراعيةاألول61,26ازهر عبد الجبار عبد القادر عبد العزيز32

2002/06/30المكننة الزراعيةاألول59,24عمر بشير علوان حمادي33
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2002/06/30المكننة الزراعيةاألول58,73خالد ابراهيم كاظم علي34

2002/10/01المكننة الزراعيةالثاني70,91واثق محمد جاسم كاظم                          35

2002/10/01المكننة الزراعيةالثاني66,65حسن كاظم صخي شاهين36

2002/10/01المكننة الزراعيةالثاني63,32رياض عدنان عمران علي37

2002/10/01المكننة الزراعيةالثاني61,73عبد الرحمن حسين احمد جاسم38

2002/10/01المكننة الزراعيةالثاني61,36رائد عبد صالح لفته39

2002/10/01المكننة الزراعيةالثاني60,02عمر فاروق اسماعيل داود40

2002/10/01المكننة الزراعيةالثاني59,35مؤيد داود سلمان عبد المجيد41

2002/06/30الصناعات الغذائيةاألول89,32محمد حسين ناصر عايد1

2002/06/30الصناعات الغذائيةاألول83,43ماجد احمد محمود احمد2

2002/06/30الصناعات الغذائيةاألول82,47مثنى مصطفى احمد صالح3

2002/06/30الصناعات الغذائيةاألول81,89ابراهيم يحيى حسن حسن4

2002/06/30الصناعات الغذائيةاألول81,62محمد يحيى محمد القليص5

2002/06/30الصناعات الغذائيةاألول81,42لؤي هويدي جاسم شجاي6

2002/06/30الصناعات الغذائيةاألول80,99حسن ابراهيم محسن علي7

2002/06/30الصناعات الغذائيةاألول80,51اسماء طارق ناجي لطيف العبيدي8

2002/06/30الصناعات الغذائيةاألول79,34منال عبد الواحد صلبوخ درعم السراجي9

2002/06/30الصناعات الغذائيةاألول79,02وفاء محمد عبد القادر محمود10

2002/06/30الصناعات الغذائيةاألول77,80انعام اسماعيل ابراهيم سلمان11

2002/06/30الصناعات الغذائيةاألول76,70منتظر خضير كريم غانم12

2002/06/30الصناعات الغذائيةاألول76,41 امين محسن احمد حسن البشيري13

2002/06/30الصناعات الغذائيةاألول74,90محمد خالد طه علي14

2002/06/30الصناعات الغذائيةاألول74,02سماح راشد حمادي عبرم البدري15

2002/06/30الصناعات الغذائيةاألول73,22حيدر ناجي رسن راضي الزبيدي16

2002/06/30الصناعات الغذائيةاألول72,43شيماء علي عبد الغفور داود 17

2002/06/30الصناعات الغذائيةاألول71,89تارا عادل عثمان سلمان السامرائي18

2002/06/30الصناعات الغذائيةاألول71,48لندا ايشوع مجيد بهنام اهدايا19

2002/06/30الصناعات الغذائيةاألول71,28تغريد خليل محمد خضير العاني20

2002/06/30الصناعات الغذائيةاألول70,65جمانة عبد علي مراد علي الساعدي21

2002/06/30الصناعات الغذائيةاألول70,47رائد سعدون سهيل نجم السامرائي22

2002/06/30الصناعات الغذائيةاألول70,37نور مجيد محمود احمد23

2002/06/30الصناعات الغذائيةاألول69,38نور الهدى نبيل احمد سلمان24

2002/06/30الصناعات الغذائيةاألول69,30رنا منذر حسن صالح الناصري25
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2002/06/30الصناعات الغذائيةاألول69,14رشا محسن جواد طالب الكروي26

2002/06/30الصناعات الغذائيةاألول69,07نادية فريد حسن صبري محمد علي27

2002/06/30الصناعات الغذائيةاألول68,97بالل جابر محمد28

2002/06/30الصناعات الغذائيةاألول68,18حال ناصر خليل عبود ال حمد29

2002/06/30الصناعات الغذائيةاألول67,17ميساء محمد عبد الغني علي االسدي30

2002/06/30الصناعات الغذائيةاألول66,00سمر محمد خير خلف ظاهر البطاينة31

2002/06/30الصناعات الغذائيةاألول65,88صادق علي عبد الخالق صبري المياحي32

2002/06/30الصناعات الغذائيةاألول65,62رواء منذر سويدان رديني33

2002/06/30الصناعات الغذائيةاألول65,56انفال سعدي لفتة عباس العزاوي34

2002/06/30الصناعات الغذائيةاألول65,36صفاء عبد اليمة اسماعيل خلف35

2002/06/30الصناعات الغذائيةاألول65,04هبة وليد طاهر عمر36

2002/06/30الصناعات الغذائيةاألول64,75جمال علي حسين السامرائي37

2002/06/30الصناعات الغذائيةاألول64,14ايناس هاشم ضيدان وهيب المشكور38

2002/06/30الصناعات الغذائيةاألول63,90شيماء محسن خلف كنفذ المكصوصي39

2002/06/30الصناعات الغذائيةاألول63,76حسين حسين علي جبر العايدي40

2002/06/30الصناعات الغذائيةاألول63,11رياض احمد لطيف ياسين المشهداني41

2002/06/30الصناعات الغذائيةاألول62,78ايمان مسلم عبد الجبار حسن االلوسي42

2002/06/30الصناعات الغذائيةاألول62,65سوزان جمال اسماعيل خضر الصفار43

2002/06/30الصناعات الغذائيةاألول62,61شروق حسن علوان فياض الزوبعي44

2002/06/30الصناعات الغذائيةاألول62,54شيماء هادي جواد عليوي الحمداني45

2002/06/30الصناعات الغذائيةاألول61,59هديل جمال حمود زائر الزبيدي46

2002/06/30الصناعات الغذائيةاألول61,57ينال شاهد فرحان عودة47

2002/06/30الصناعات الغذائيةاألول61,42وهيب علي محمود48

2002/06/30الصناعات الغذائيةاألول61,22سوزان صباح يحيى نادر الصفار49

2002/06/30الصناعات الغذائيةاألول61,19محمد سعد عبد المجيد محمود العجيلي50

2002/06/30الصناعات الغذائيةاألول61,05حسين حميد جلوي خلف الدليمي51

2002/06/30الصناعات الغذائيةاألول60,74سمراء فوزي خلف عواد العنزي52

2002/06/30الصناعات الغذائيةاألول60,71وسن برهان علوان احمد الناصري53

2002/06/30الصناعات الغذائيةاألول60,29رفل محمد صادق احمد الياسين54

2002/06/30الصناعات الغذائيةاألول60,06روان سالم عواد مفلح55

2002/06/30الصناعات الغذائيةاألول59,64نجوان علي اسماعيل شهد الزيدي56

2002/06/30الصناعات الغذائيةاألول58,71ذو الفقار محي رسول حمود الطائي57

2002/06/30الصناعات الغذائيةاألول58,65ثامر محمد عجاج احمد58

2002/06/30الصناعات الغذائيةاألول58,39فراس كاظم مكي فليح المالكي59

2002/06/30الصناعات الغذائيةاألول58,34هند عبد الكريم متعب صادور الجميلي60

2002/10/01الصناعات الغذائيةالثاني65,15سعد احمد ياسين محمد خلف61



اسم الخريجت
معدل 

التخرج

الدور 

الذي 

تخرج فيه

تأريخ التخرجالقسم العلمي

2002/10/01الصناعات الغذائيةالثاني65,11احمد رسول جابر محمد62

2002/10/01الصناعات الغذائيةالثاني62,68وسام نجم هادي نجم63

2002/10/01الصناعات الغذائيةالثاني62,54مروة محمود كباشي خلف64

2002/10/01الصناعات الغذائيةالثاني61,83سركون ايشو حسقيل ايشو زيا65

2002/10/01الصناعات الغذائيةالثاني61,70احمد عودة بعيد جبر الزيدي66

2002/10/01الصناعات الغذائيةالثاني61,64اشرف عيسى احمود سليمان67

2002/10/01الصناعات الغذائيةالثاني61,41احمد عبد الواحد عزيز خليل68

2002/10/01الصناعات الغذائيةالثاني61,37احمد عبد هللا حسين الطائي69

2002/10/01الصناعات الغذائيةالثاني60,86زينة عبد الستار عبد الجبار فليح70

2002/10/01الصناعات الغذائيةالثاني60,78صالح محمد صالح الجبوري71

2002/10/01الصناعات الغذائيةالثاني60,48هيثم سالم كشكول هندي72

2002/10/01الصناعات الغذائيةالثاني60,24احمد شهاب احمد سلمان الشمري73

2002/10/01الصناعات الغذائيةالثاني60,14سلوى سالم عبد هللا جواد درويش74

2002/10/01الصناعات الغذائيةالثاني60,00مريم ماجد عدنان عبد القادر الدوري75

2002/10/01الصناعات الغذائيةالثاني59,72محمد ضياء محمد عباس76

2002/10/01الصناعات الغذائيةالثاني59,56لؤي حسن رزاق عيدان77

2002/10/01الصناعات الغذائيةالثاني59,20اسراء فاضل عباس محمد حسين78

2002/10/01الصناعات الغذائيةالثاني59,12علي عربي جاسم ابراهيم79

2002/10/01الصناعات الغذائيةالثاني59,03وائل محي هالل سرحان التكريتي80

2002/10/01الصناعات الغذائيةالثاني58,98اسماعيل ابراهيم حمادي حدحود81

2002/10/01الصناعات الغذائيةالثاني58,83مضر سعد حسين اسماعيل82

2002/10/01الصناعات الغذائيةالثاني58,80سلوان محمود بريس مسلم العادلي83

2002/10/01الصناعات الغذائيةالثاني58,02سيف اثير سعيد حنا ماجد84

2002/10/01الصناعات الغذائيةالثاني57,41ادمون نجيب زيا القس85

2002/10/01الصناعات الغذائيةالثاني55,36علي فائق محمد عبد هللا الركابي86

2002/06/30المحاصيل الحقليةاألول81,15ياسر حسوني فزع جودة الحمداوي1

2002/06/30المحاصيل الحقليةاألول78,39حيدر طالب حسين دشر المبارك2

2002/06/30المحاصيل الحقليةاألول77,72نوار جالل ياقو هرمز شامايا3

2002/06/30المحاصيل الحقليةاألول76,50مزهر خميس حسين عباس التميمي4

2002/06/30المحاصيل الحقليةاألول75,77فرحان بشار تقي سلمان السالمي5

2002/06/30المحاصيل الحقليةاألول74,43دنيا زعالن منصور عبد النبي السبتي6

2002/06/30المحاصيل الحقليةاألول74,16قاسم سلمان عطيه مشكور الخزرجي7

2002/06/30المحاصيل الحقليةاألول73,93غازي محمد علي صادق جعفر الحكم8

2002/06/30المحاصيل الحقليةاألول72,60مشتاق قيس إبراهيم احمد النعيمي9

2002/06/30المحاصيل الحقليةاألول72,23عال عبود علي عطيه10
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2002/06/30المحاصيل الحقليةاألول71,97احمد عويد جعيدل عباس البهادلي11

2002/06/30المحاصيل الحقليةاألول71,16هبه مجيد علي عبيد عباس الخفاجي12

2002/06/30المحاصيل الحقليةاألول70,68احسان كريم نجم محمد الداودي13

2002/06/30المحاصيل الحقليةاألول69,64قيس فهد حسين علي14

2002/06/30المحاصيل الحقليةاألول69,22هيثم حسين عبيد عباس الخفاجي15

2002/06/30المحاصيل الحقليةاألول69,18حسين عبد االله حيدر محسن الشمري16

2002/06/30المحاصيل الحقليةاألول69,09شذى محي جعفر عباس المعمار17

2002/06/30المحاصيل الحقليةاألول68,95سرمد فيصل عيدان محمد حسين18

2002/06/30المحاصيل الحقليةاألول68,19علي اسد كاظم وسمي الزهيري19

2002/06/30المحاصيل الحقليةاألول68,13مؤيد عدنان حميد احمد العجيلي20

2002/06/30المحاصيل الحقليةاألول67,03اسعد خليل جواد كاظم الساعدي21

2002/06/30المحاصيل الحقليةاألول67,90باسم حسن عبد الحر جاسم الخفاجي22

2002/06/30المحاصيل الحقليةاألول67,37حسنين فاضل صادق عبد العظيم الربيعي23

2002/06/30المحاصيل الحقليةاألول66,81احمد شاكر حاتم احمد الكزاز24

2002/06/30المحاصيل الحقليةاألول66,62احمد جبار سبهان عليوي الساعدي25

2002/06/30المحاصيل الحقليةاألول65,47رمزي حازم حاتم ابراهيم السعدي26

2002/06/30المحاصيل الحقليةاألول65,42نصير ماجد عبد الحسن جويهد الجنابي27

2002/06/30المحاصيل الحقليةاألول65,27محمد عبد الرحمن محمد مدني العلي28

2002/06/30المحاصيل الحقليةاألول65,02سمير امير  محمد علوان العبادي29

2002/06/30المحاصيل الحقليةاألول64,94زينب كاظم حاتم عكبة30

2002/06/30المحاصيل الحقليةاألول64,90عمار طالل يوسف حامد العبدلي31

2002/06/30المحاصيل الحقليةاألول64,45حسين علي محمد علوان الزبيدي32

2002/06/30المحاصيل الحقليةاألول64,02سيف مضر محمد عمران العمران33

2002/06/30المحاصيل الحقليةاألول63,95سعدون جابر حيدر خضر الباوي34

2002/06/30المحاصيل الحقليةاألول63,88اسراء صالح عبيد ناصر المساري35

2002/06/30المحاصيل الحقليةاألول63,70غصون هيال لفته شويع الغانمي36

2002/06/30المحاصيل الحقليةاألول63,18قاسم نجم عبد مسلم الطائي37

2002/06/30المحاصيل الحقليةاألول63,09محمد عباس سليم علي الشهربلي38

2002/06/30المحاصيل الحقليةاألول63,05فاضل رمضان سلمان جبارة السراي39

2002/06/30المحاصيل الحقليةاألول62,91رسول زيدان خلف حسين الدليمي40

2002/06/30المحاصيل الحقليةاألول62,85محمد كتاب احمد كريمط الشجيري41

2002/06/30المحاصيل الحقليةاألول62,30عباس محمد عبيد عبيس الحمامي42

2002/06/30المحاصيل الحقليةاألول62,00بسام فؤاد عبد الكريم محسن العبيدي43

2002/06/30المحاصيل الحقليةاألول61,47دريد عبد الحسين فاضل جاسم العزاوي44

2002/06/30المحاصيل الحقليةاألول61,35عباس محمد صالح عبد الكريم الخزعلي45

2002/06/30المحاصيل الحقليةاألول60,19عثمان خليل ابراهيم حمادي الجنابي46

2002/06/30المحاصيل الحقليةاألول60,54محمود مهدي احمد عيدان الجميلي47

2002/06/30المحاصيل الحقليةاألول59,87عباس خضير عباس وهيب البيرماني48
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2002/06/30المحاصيل الحقليةاألول59,75احسان خضير مرداس جاسم الجنابي49

2002/06/30المحاصيل الحقليةاألول59,54عزت سالم عزيز سليمان النعماني50

2002/06/30المحاصيل الحقليةاألول59,49حيدر يوسف يعقوب جاسم العلي51

2002/06/30المحاصيل الحقليةاألول58,95حسين موسى عباس سماوي الرماحي52

2002/06/30المحاصيل الحقليةاألول58,71وليد رحمن عمير ديوان53

2002/06/30المحاصيل الحقليةاألول58,62حميد جاسم محمد ناصر العامري54

2002/06/30المحاصيل الحقليةاألول57,85شاكر محمود فلك نادر الالمي55

2002/06/30المحاصيل الحقليةاألول57,81حيدر محمود عبد هللا احمد المشهداني56

2002/06/30المحاصيل الحقليةاألول55,38اكرم حسون عبد االمير زيني السلماني57

2002/10/01المحاصيل الحقليةالثاني73,60ضحى عيسى علي هادي الموسوي58

2002/10/01المحاصيل الحقليةالثاني63,31صالح صالح شلكام بندر الطائي59

2002/10/01المحاصيل الحقليةالثاني60,02احمد عبد الفتاح عبد الحسين ابراهيم الخزرجي60

2002/10/01المحاصيل الحقليةالثاني59,88احمد عطيه خاطر فرج التميمي61

2002/10/01المحاصيل الحقليةالثاني59,72علي كاظم علي مناتي الجابري62

2002/10/01المحاصيل الحقليةالثاني59,42محمد صباح محمد مهاوش الدليمي63

2002/10/01المحاصيل الحقليةالثاني58,51مصطفى فاتح عبد القادر داود سلمان64

2002/10/01المحاصيل الحقليةالثاني58,34احمد عجمي حسين خليل الجنابي65

2002/10/01المحاصيل الحقليةالثاني58,10مناف محمد هاشم فارس الجنابي66

2002/10/01المحاصيل الحقليةالثاني57.99سامر ياسر حسن رجب العتابي67

2002/10/01المحاصيل الحقليةالثاني57,76احمد فوزي عبد شنيبه الزيادي68

2002/10/01المحاصيل الحقليةالثاني57,29مهدي حبيب محمد حسين الحرباوي69

2002/10/01المحاصيل الحقليةالثاني57,19رسول محمد فارس جالي الدليمي70

2002/10/01المحاصيل الحقليةالثاني57,04حميد سلمان عباس مشاري القريشي71

2002/10/01المحاصيل الحقليةالثاني56,13عمار عبد حريب غضيب الماجدي72

2002/10/01المحاصيل الحقليةالثاني54,21محمد عزيز بادي علي الخفاجي73

2002/06/30التربةاألول80,47حسام جبار قاسم  حميد1

2002/06/30التربةاألول80,43احمد نجم عبد هللا عيسى2

2002/06/30التربةاألول75,58عباس علي حسين محل3

2002/06/30التربةاألول75,16انور سالم عيدان مطلك4

2002/06/30التربةاألول75,06كفاح صادق تقي مهدي5

2002/06/30التربةاألول74,84نادية قاسم خادم رسن 6

2002/06/30التربةاألول74,09فراس وعد هللا احمدابرهيم7

2002/06/30التربةاألول73,89فراس اكرم هادي حسن8
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2002/06/30التربةاألول71,90حنان جمعة داود سلمان 9

2002/06/30التربةاألول71,7اسعد عتيت زنينل10

2002/06/30التربةاألول71,46مهدي فاضل بهجت رضا11

2002/06/30التربةاألول71,40علي صبيح عبد االمير حسن12

2002/06/30التربةاألول71,36مهند حميد رشيد محمد13

2002/06/30التربةاألول70,69محمد االمين ولد محمد المصطفى14

2002/06/30التربةاألول70,34سنان سمير جمعه محمود15

2002/06/30التربةاألول70,17محمود احمد لطيف16

2002/06/30التربةاألول69,80سهاد حسن حاجم سرحان17

2002/06/30التربةاألول69,26ناصر كعود رحمن مخيلف18

2002/06/30التربةاألول68,44حيدر عبد االمير شناوه19

2002/06/30التربةاألول68,10ثائر عوده سالم خلف20

2002/06/30التربةاألول67.47وليد فليح حسن عبد صافي21

2002/06/30التربةاألول67,40خلدون خالد كامل محمد22

2002/06/30التربةاألول67,17خلدون عبد القهار عبد الجبار23

2002/06/30التربةاألول67,12بسام مزهر كاظم محمد24

2002/06/30التربةاألول66,70محمد سوادي ذاكر فرحان25

2002/06/30التربةاألول66,59رائد عبد الحسين هاشم سياح26

2002/06/30التربةاألول66,27اشرف علي عبيد عالوين27

2002/06/30التربةاألول66,26سلوان محمد جاسم الزم28

2002/06/30التربةاألول66,11امجد محمد عبد الرضا ابراهيم29

2002/06/30التربةاألول65,78علي نوري مطر ياسين30

2002/06/30التربةاألول65,52طارق جعفر جلود طرباش31

2002/06/30التربةاألول65.89اركان فيصل لعيبي زامل32

2002/06/30التربةاألول65.35سنان نزارعبد المنعم عبد اللطيف33

2002/06/30التربةاألول64,52حسين جاسم عوده محمود34

2002/06/30التربةاألول64,22مروان عز الدين ناجي عبد الفتاح35

2002/06/30التربةاألول64,18محمد جاسم محمد جابر36

2002/06/30التربةاألول63,74عباس عبد خليل ابراهيم37

2002/06/30التربةاألول63,27عمار عزيز باهض عوده38

2002/06/30التربةاألول63,01احمد جاسم مطشر عيدان39

2002/06/30التربةاألول62,65احمد توفيق شفيق عباس40

2002/06/30التربةاألول61,85قتيبه صالل ثويني سعود41

2002/06/30التربةاألول61,79حنان حامد ضهد العبوس42

2002/06/30التربةاألول61,66عمار كريم عبد هللا سلمان43

2002/06/30التربةاألول61,33عقيل خلف محمد تعيب44

2002/06/30التربةاألول61,01عمار ثامر محمد ناصر45

2002/06/30التربةاألول60,43وليد تركي رشيد عبد هللا46
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2002/06/30التربةاألول60,34عامر طه خضير حسين47

2002/06/30التربةاألول60,22رائد عبد الكريم سعيد علي48

2002/06/30التربةاألول59,9خلود طه علي ثجيل49

2002/06/30التربةاألول59,59فراس خالد عبد حمادي50

2002/06/30التربةاألول56,81سيروان حشمت حسن احمد51

2002/10/01التربةالثاني66,5علي عبد الواحد عبد المهدي52

2002/10/01التربةالثاني64,99محمد فيصل جاسم خلف53

2002/10/01التربةالثاني63,34احمد حسين عباس ياسين54

2002/10/01التربةالثاني62,71سعدون كاظم خميس جميل55

2002/10/01التربةالثاني61,36احمد عوده اسماعيل  دخين56

2002/10/01التربةالثاني60,17كاظم شاكر مشرع مشهد57

2002/10/01التربةالثاني59,38قصي محمد مزعل مطر58

2002/10/01التربةالثاني58,32هشام جاسم علي يوسف59

2002/06/30اإلقتصاد الزراعياألول73,57سعد عبد القهار عز الدين حبيب العاني1

2002/06/30اإلقتصاد الزراعياألول70,67قيس كاطع جبر صخي الجيزاني2

2002/06/30اإلقتصاد الزراعياألول68,90سيراء حميد نايف احمد 3

2002/06/30اإلقتصاد الزراعياألول68,53حيدرفالح حسن علكم ال يوسف4

2002/06/30اإلقتصاد الزراعياألول68,16رائد خلف عبد هللا براد العيثاوي5

2002/06/30اإلقتصاد الزراعياألول65,35واثق مزهر غني مزعل الزيدي6

2002/06/30اإلقتصاد الزراعياألول64,63حميد شرهان عسكر دليفي 7

2002/06/30اإلقتصاد الزراعياألول64,61حسين علي كاظم جواد البهاش8

2002/06/30اإلقتصاد الزراعياألول61,06نمير مشكور موسى السلطاني9

2002/06/30اإلقتصاد الزراعياألول60,92فريد عبد هللا داود خضير النداوي10

2002/06/30اإلقتصاد الزراعياألول60,91اسامة عبد الكريم عبود الغريري 11

2002/06/30اإلقتصاد الزراعياألول60,50حسين نعمه هميت مير علي12

2002/06/30اإلقتصاد الزراعياألول57,73بشرى عباس عبد الزهرة جاسم 13

2002/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني63,73ظافر عباس عبد محمد14

2002/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني61,48عالء حسين هامل شلوح الشمري 15

2002/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني60,86اكرم محمد عبد الكريم سعيد العاني16

2002/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني60,62سيف  مجيد حمد عمر الجبوري17

2002/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني59,76رافد علي صالح محمد العبيدي18
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2002/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني59,54سديم موفق اسماعيل الجلبي19

2002/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني58,47اسامة علوان عبد السالم شهاب الراوي20

2002/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني58,41نسيم جواد كاظم جودي انداوي21

2002/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني57,56حبيب ظاهر غافل عويد الشمري22

2002/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني56,69مضر جاسم خليفة جاسم العزاوي23

2002/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني56,51صدام نوار عويد محمد الدليمي24

2002/06/30اإلرشاد الزراعياألول80,06إبراهيم شاكر محمود جار هللا الدايني1

2002/06/30اإلرشاد الزراعياألول75,61مازن عبيد جاسم عبد الفاضلي2

2002/06/30اإلرشاد الزراعياألول74,17بالل رفعت خيري عبد الرحمن العاني3

2002/06/30اإلرشاد الزراعياألول71,88محمد حمد تركي ثجيل الدليمي4

2002/06/30اإلرشاد الزراعياألول69,86مهدي عبد الكريم عبد هللا احمد الحيالي5

2002/06/30اإلرشاد الزراعياألول68,77عامر بليبص سمير محمد العائدي6

2002/06/30اإلرشاد الزراعياألول68,18اسعد عويد زويد حسين العكيلي7

2002/06/30اإلرشاد الزراعياألول67,46هشام علي هاشم رسن البيضاني8

2002/06/30اإلرشاد الزراعياألول67,29قاسم محسن سمير سالم القريشي9

2002/06/30اإلرشاد الزراعياألول65,70منتظر ياس عبد الخضر حسان السعدي10

2002/06/30اإلرشاد الزراعياألول65,10رحيم حسن علوان محمود الزهيري11

2002/06/30اإلرشاد الزراعياألول63,56ضياء محسن ثجيل عداي الزيدي12

2002/06/30اإلرشاد الزراعياألول62,46حيدر حمزة عبد اليمة محمد صالح الخفاجي13

2002/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني71,65علي حسن عبد هللا صحو القيسي14

2002/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني68,14محمد شاكر عبد الحسين مهدي الصالحي15

2002/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني64,94بشار اكرم امين محمد الصالحي16

2002/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني64,91وائل رياض محمد علي غالب المفتن17

2002/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني63,39حيدر هاشم عزيز بدر الربيعي18

2002/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني59,76علي فؤاد علي امين الكاكي19

2002/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني58,89محمد بدر عودة علي الماجدي20

2002/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني58,86عامر علي مكطوف صالح21

2002/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني57,97علي عبد الودود جبر جاسم الرمضاني22


