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2004/06/30وقاية النباتاألول85, 61حال كاظم جبير جبل الجبوري1

2004/06/30وقاية النباتاألول81, 64عهد عبد علي هادي مطلوب المعموري2

2004/06/30وقاية النباتاألول80, 59أيمان خليل عبد الكريم حسين االسدي3

2004/06/30وقاية النباتاألول79, 40جمال صالح مهدي ارميض الجبوري4

2004/06/30وقاية النباتاألول75, 11اسيل بدر عبد علي البطاوي5

2004/06/30وقاية النباتاألول74, 80منال محمد نياز نجف البياتي6

2004/06/30وقاية النباتاألول74, 73غزوان جليل حسن عباس االسدي7

2004/06/30وقاية النباتاألول74, 20حسن عباس جالب مفضل المكصوصي8

2004/06/30وقاية النباتاألول73, 78نبراس باسل احمد جمعة الجنابي9

2004/06/30وقاية النباتاألول73, 61نعيم محمد عبد الحسن خليفة 10

2004/06/30وقاية النباتاألول72, 63حسنين طاهر كريم عبد الحجامي11

2004/06/30وقاية النباتاألول72, 03نجوان دلف عباس بارود الزوبعي12

2004/06/30وقاية النباتاألول71, 57زهراء هشام عبد الخالق محمود13

2004/06/30وقاية النباتاألول71, 32سوسن احمد خلف جمعة الحديثي14

2004/06/30وقاية النباتاألول71, 16حسين علي مطني علي العنبكي15

2004/06/30وقاية النباتاألول71, 16هشام مطلك فرحان كرمش 16

2004/06/30وقاية النباتاألول70, 97عباس شاكر فاضل علوان الكرطاني17

2004/06/30وقاية النباتاألول69, 64ديار داخل صوكر منصور الزبيدي18

2004/06/30وقاية النباتاألول69, 15رشا راسم محمد جواد الراضي19

2004/06/30وقاية النباتاألول68, 83امنه نايف شاكر علي االلوسي 20

2004/06/30وقاية النباتاألول67, 27هدى عبد القادر رشيد محمد 21

2004/06/30وقاية النباتاألول67, 16هديل صبري ناصر الساعدي22

2004/06/30وقاية النباتاألول67, 00عقيل عبد الرزاق كريدي حبوب الساعدي23

2004/06/30وقاية النباتاألول66, 97حسين كمال حسن سلوم العبيدي24

2004/06/30وقاية النباتاألول66, 85احمد قاسم راشد جبارة الدلفي25

2004/06/30وقاية النباتاألول66, 70ذكرى ياسين خضير حسين26

2004/06/30وقاية النباتاألول66, 48فؤاد عواد نجم حميد الدلفي27

2004/06/30وقاية النباتاألول66, 46رهان حميد خلف خربيط الدليمي28

2004/06/30وقاية النباتاألول65, 88ايناس حاتم كريم راشد البندر 29

2004/06/30وقاية النباتاألول65, 85علي ابراهيم صافي السعدون30

2004/06/30وقاية النباتاألول65, 66شيماء عبد الحسين صالح السعيدي31

2004/06/30وقاية النباتاألول65, 29سارة سمير هادي صالح السامرائي32

2004/06/30وقاية النباتاألول64, 86بيداء نعمة حمادي زيدان المعموري33

2004/06/30وقاية النباتاألول64, 69الرا بشير ياسر سلطان الصافي 34

2004/06/30وقاية النباتاألول64, 23محمد مطلك عواد فزع الشمري35

2004/06/30وقاية النباتاألول63, 11تدمر عبد الرزاق مالك36

2004/06/30وقاية النباتاألول63, 05رغد منير يوسف صدقي الطائي37

2004/06/30وقاية النباتاألول62, 76تهاني عبد الرزاق عبد الكريم حسن الصباح38



اسم الخريجت
معدل 

التخرج

الدور 

الذي 

تخرج فيه

تأريخ التخرجالقسم العلمي

2004/06/30وقاية النباتاألول61, 91يسرى جاسم محمد مفتن خليفة الالمي39

2004/06/30وقاية النباتاألول61, 43حسنين كامل عودة ابراهيم العوادي40

2004/06/30وقاية النباتاألول61, 22نهروان عبد الكريم حسين علي الحياني41

2004/06/30وقاية النباتاألول60, 90فاتن عبد السالم سعيد عبود الخفاجي42

2004/06/30وقاية النباتاألول60, 68نورا حعفر كطوف جليوي العنزي43

2004/06/30وقاية النباتاألول60, 42رغد عباس زعالن حسين التميمي44

2004/06/30وقاية النباتاألول60, 37عبد الرسول شالل طة ابراهيم الطائي45

2004/06/30وقاية النباتاألول59, 99مالك خضير علي نهاية العجياري46

2004/06/30وقاية النباتاألول59, 71قصي ابراهيم ناصر حسين الكبيسي 47

2004/06/30وقاية النباتاألول59, 62هدى سعدون خضير عباس االوسي48

2004/06/30وقاية النباتاألول59, 36وسام ياس خضير عباس 49

2004/06/30وقاية النباتاألول56, 90علي عبد زيد مبارك كاظم الفتالوي50

2004/06/30وقاية النباتاألول55, 97صباح زبار حمد حمود الشحماوي51

2004/09/30وقاية النباتالثاني64,54علي محمد رحمان غباش52

2004/09/30وقاية النباتالثاني62,17هبة حسين شمر عبد هللا الحمداني 53

2004/09/30وقاية النباتالثاني61,59نجوى هاشم عبد المجيد حمد الحديثي54

2004/09/30وقاية النباتالثاني61,1مهند محسن شدهان زاهي الغرباوي 55

2004/09/30وقاية النباتالثاني60,22علي اسماعيل مصطفى زيدان الطائي 56

2004/09/30وقاية النباتالثاني60,17احمد حسين سلطان علي البهادلي 57

2004/09/30وقاية النباتالثاني60,13داليا رشيد شهاب احمد المشهداني 58

2004/09/30وقاية النباتالثاني59,77حيدرهادي سبع خميس الدليمي 59

2004/09/30وقاية النباتالثاني59,07عبد الرحمن عالء حسين علي الجنابي 60

2004/09/30وقاية النباتالثاني58,45روزة فاضل عبد مجيجيل البهادلي61

2004/09/30وقاية النباتالثاني58,11وقاص قيس يوسف اسماعيل القيسي 62

2004/09/30وقاية النباتالثاني57,74محمد حميد ضايع علي حسين المجمعي 63

2004/09/30وقاية النباتالثاني56,68شيماء عباس خلف ايدام العكيلي64

2004/09/30وقاية النباتالثاني56,54محمد قيس خليل محمد سعيد الفضيلي 65

2004/09/30وقاية النباتالثاني55,2لؤي جواد صباح حسون القريشي 66

2004/09/30وقاية النباتالثاني54,58حيدر محسن ثجيل كشمر العظامي 67

2004/06/30الثروة الحيوانيةاألول79, 92احمد سامي محمد1

2004/06/30الثروة الحيوانيةاألول76, 35حسنين نشات عزت إبراهيم الشيخلي2

2004/06/30الثروة الحيوانيةاألول75, 10حنان عيسى حسين علي المشهداني3

2004/06/30الثروة الحيوانيةاألول74, 98غزوان جمال عزيز القابجي 4
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2004/06/30الثروة الحيوانيةاألول74, 54ياسين محمد عودة محمود السعدي5

2004/06/30الثروة الحيوانيةاألول74, 52احمد يونس سعيد حبيب الدليمي 6

2004/06/30الثروة الحيوانيةاألول74, 10سرى قصي علي محمد البصراوي7

2004/06/30الثروة الحيوانيةاألول74 , 08علي عبد الجبار ابراهيم علي الجعفري8

2004/06/30الثروة الحيوانيةاألول73, 44عباس سالم حسين خشان العنزي 9

2004/06/30الثروة الحيوانيةاألول70 , 99علي مرعب داخل عبطان العبادي10

2004/06/30الثروة الحيوانيةاألول70, 75اسامة محمد حسن علوان11

2004/06/30الثروة الحيوانيةاألول70, 48عدي رحمن فاضل حمرين المياحي12

2004/06/30الثروة الحيوانيةاألول70, 30علي كاظم عطية حسون القريشي13

2004/06/30الثروة الحيوانيةاألول69, 85ضياء حسين عالوي صالح العلواني14

2004/06/30الثروة الحيوانيةاألول69, 66شيماء احمد رؤوف ظاهر الجنابي15

2004/06/30الثروة الحيوانيةاألول67, 81ياسين حامد فرحان حمد الدليمي16

2004/06/30الثروة الحيوانيةاألول67, 63نور شهاب الدين أحمد17

2004/06/30الثروة الحيوانيةاألول67, 14زينة سعدي لفتة عباس العزواي18

2004/06/30الثروة الحيوانيةاألول67, 09ميثاق فاروق سليم19

2004/06/30الثروة الحيوانيةاألول66, 93جاسم خضير جميل20

2004/06/30الثروة الحيوانيةاألول65, 66مهند نعمان جبار شغي الناشيئ21

2004/06/30الثروة الحيوانيةاألول65, 51دلف علي حسين حبيب22

2004/06/30الثروة الحيوانيةاألول65, 35رسول جميل جمعة أحمد البياتي23

2004/06/30الثروة الحيوانيةاألول65, 34حسين حاجم دعيم عباس القريشي 24

2004/06/30الثروة الحيوانيةاألول65, 19ضمياء عليوي عبد الحسين حمد السعدي25

2004/06/30الثروة الحيوانيةاألول65, 01قتيبة صاحب جاسم علي الال مي26

2004/06/30الثروة الحيوانيةاألول64, 92محمد رياض عبد الخالق سلمان الشمري27

2004/06/30الثروة الحيوانيةاألول64, 88عباس عبد حوشي سعد الدلفي28

2004/06/30الثروة الحيوانيةاألول64, 82سحر نافع حنوش سعيد المعاضيدي29

2004/06/30الثروة الحيوانيةاألول64, 77فالح حسن رشيد خالد  30

2004/06/30الثروة الحيوانيةاألول64.6579حسن هاشم عويد كريم المياحي31

2004/06/30الثروة الحيوانيةاألول64.6533ياسمين كامل مهدي صالح32

2004/06/30الثروة الحيوانيةاألول64, 58اسامة علي عبد  حسن الدليمي33

2004/06/30الثروة الحيوانيةاألول64, 56عمر حميد حسين علي االحبابي34

2004/06/30الثروة الحيوانيةاألول64, 44نور الدين احمد ادم احمد35

2004/06/30الثروة الحيوانيةاألول64, 20شهاب احمد عبد خضير المفرجي36

2004/06/30الثروة الحيوانيةاألول64, 14محمد خليل سلمان كويش العلياوي37

2004/06/30الثروة الحيوانيةاألول64, 06حيدر اكرم هاتف عبد اللطيف38

2004/06/30الثروة الحيوانيةاألول64, 01سحر عبد الحمزة طه الركابي39

2004/06/30الثروة الحيوانيةاألول63, 92حسام صالح جواد محمد الجلبي40

2004/06/30الثروة الحيوانيةاألول63, 17انس فيصل علي محمد التميمي41

2004/06/30الثروة الحيوانيةاألول62, 89انتصار جاسم جواد عثمان العبيدي42
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2004/06/30الثروة الحيوانيةاألول62, 79محمد اسماعيل ابراهيم محمد العكيدي43

2004/06/30الثروة الحيوانيةاألول62, 65فادي سمير جبرائيل بهنام المقدسي44

2004/06/30الثروة الحيوانيةاألول62, 62وليد خالد محمد عبد الستار الخالدي45

2004/06/30الثروة الحيوانيةاألول62.5055ابراهيم خليل محمد رمضان 46

2004/06/30الثروة الحيوانيةاألول62.5146محسن علوان كاظم الرديني47

2004/06/30الثروة الحيوانيةاألول62, 23حسين علي نوري عنبر الدايني48

2004/06/30الثروة الحيوانيةاألول61, 99علي حمدي صالح موسى البطاط 49

2004/06/30الثروة الحيوانيةاألول61, 98علي محسن جبار عبد الرضا الخنجراوي50

2004/06/30الثروة الحيوانيةاألول61, 95احمد جميل محمود حميد51

2004/06/30الثروة الحيوانيةاألول61.64علي عبد الرضا عبد هللا سلمان52

2004/06/30الثروة الحيوانيةاألول61, 56قاسم صباح علي طاهر الحيالي53

2004/06/30الثروة الحيوانيةاألول61, 29خلود غازي عبد هللا احمد الجبوري54

2004/06/30الثروة الحيوانيةاألول61, 19حميد حنتاو علي السامرائي55

2004/06/30الثروة الحيوانيةاألول61.0406احمد علي زيدان خلف العكيدي56

2004/06/30الثروة الحيوانيةاألول61.033عمر عيسى علوان حمد النعيمي57

2004/06/30الثروة الحيوانيةاألول60.84رغد عالوي حسين علي الدليمي58

2004/06/30الثروة الحيوانيةاألول60, 60سنان عامر عبد احمد 59

2004/06/30الثروة الحيوانيةاألول60, 32فريد جدوع عارف حسين العبادي60

2004/06/30الثروة الحيوانيةاألول60, 21بالل مؤيد ثابت عباس سعدون العاني61

2004/06/30الثروة الحيوانيةاألول60, 17محمد راضي تحيلس طعمة62

2004/06/30الثروة الحيوانيةاألول59, 96فريدون ابراهيم محمد سبع القيسي63

2004/06/30الثروة الحيوانيةاألول59, 86عمار كاظم عبد الرزاق عوادالدليمي64

2004/06/30الثروة الحيوانيةاألول59, 74حارث مضر جواد هادي65

2004/06/30الثروة الحيوانيةاألول59, 61ايهاب عبد الوهاب عبد الرزاق زيدان العيداني66

2004/06/30الثروة الحيوانيةاألول59, 30سوزان حسين رضا خورشيد الطائي67

2004/06/30الثروة الحيوانيةاألول58, 84غسان يعقوب فاضل نصار الزهيري68

2004/06/30الثروة الحيوانيةاألول58, 69احمد باسل طاهر عبد الجبار الشيخلي69

2004/06/30الثروة الحيوانيةاألول58, 52حيدر سالم جاسم 70

2004/06/30الثروة الحيوانيةاألول57, 78زياد رشيد محيسن مهاوش الزيدي 71

2004/06/30الثروة الحيوانيةاألول57, 66عمار أسماعيل حميد الركابي72

2004/06/30الثروة الحيوانيةاألول57, 42محمود شاكر حميد عبد الرزاق العضاض73

2004/09/30الثروة الحيوانيةالثاني64,63قادسية رجب فرحان عبد الرزاق 74

2004/09/30الثروة الحيوانيةالثاني62,43زكريا محي احمد شهاب 75

2004/09/30الثروة الحيوانيةالثاني62,06االء محيسن محمد دنينة المفرجي76

2004/09/30الثروة الحيوانيةالثاني60,54اسامة علي ياسين عبد اللة المفرجي77
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2004/09/30الثروة الحيوانيةالثاني60,44جمال ناصر عليوي عطية الربيعي 78

2004/09/30الثروة الحيوانيةالثاني60,42لواء عبد الحسن كاظم جابر البهادلي 79

2004/09/30الثروة الحيوانيةالثاني59,86مهند حميد كاظم كاطع 80

2004/09/30الثروة الحيوانيةالثاني59,85محمد مصطفى ابراهيم عباس 81

2004/09/30الثروة الحيوانيةالثاني59,81عمار وحيد عبد شبوط المرشداوي 82

2004/09/30الثروة الحيوانيةالثاني59,63ماجد عبد الخالق مجيد مهدي الربيعي83

2004/09/30الثروة الحيوانيةالثاني59,38باسم محسن نداوي رخيص الشمري 84

2004/09/30الثروة الحيوانيةالثاني58,88قاسم حميد حمزة خلف العامري 85

2004/09/30الثروة الحيوانيةالثاني58,65عدنان محمد شاكر العبد هللا 86

2004/09/30الثروة الحيوانيةالثاني58,65محمد جبار حسن عوفي الناصري 87

2004/09/30الثروة الحيوانيةالثاني58,53تراث محمود كريم السعدي 88

2004/09/30الثروة الحيوانيةالثاني58,48انمار عبد الرزاق عبد الوهاب خليل العبيدي 89

2004/09/30الثروة الحيوانيةالثاني58.35شاكر محمود شاكر محمود90

2004/09/30الثروة الحيوانيةالثاني58,17ازهار شاكر عودة ناصر الكناني 91

2004/09/30الثروة الحيوانيةالثاني58,07احمد عامر حمود حمود النوري 92

2004/09/30الثروة الحيوانيةالثاني57,8ماهر خزعل صالح فرج 93

2004/09/30الثروة الحيوانيةالثاني57,8مي سعد احمد94

2004/09/30الثروة الحيوانيةالثاني57,13امال عدنان محمد صالح الكبيسي 95

2004/09/30الثروة الحيوانيةالثاني57,09انيس رياض جواد علي السبتي 96

2004/09/30الثروة الحيوانيةالثاني57,4محمد عباس ياسين 97

2004/09/30الثروة الحيوانيةالثاني56.25غزوة حامد مهدي98

2004/09/30الثروة الحيوانيةالثاني55,68سامر محمد عبد المحسن99

2004/09/30الثروة الحيوانيةالثاني55,05عمار صالح حسن جواد100

2004/06/30البستنةاألول80.38ميادة طارق علوان حسين الجبوري1

2004/06/30البستنةاألول77.99محمد محمود محمد محمود المشهداني2

2004/06/30البستنةاألول77.41شيماء محمد جبير خضير الزبيدي3

2004/06/30البستنةاألول77.34احمد هاشم عبد الرزاق عمر4

2004/06/30البستنةاألول77.17حيدر علي حسين الربيعي5

2004/06/30البستنةاألول76.64خالد كعيد صعيصع سلمان6

2004/06/30البستنةاألول76.48ياسر رفعت خيري عبد الرحمن7

2004/06/30البستنةاألول76.09زهراء عبد الستارخلف مهدي العكيدي8

2004/06/30البستنةاألول75.04حسين خضير عنيزان نطاح9

2004/06/30البستنةاألول74.79رشا محمد خضير عباس المشهداني10

2004/06/30البستنةاألول74.77زهراء هاشم عبد الجبار صالح 11

2004/06/30البستنةاألول74.73لينا صادق محمد تقي الموسوي12
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2004/06/30البستنةاألول74.43هديل زكي خزعل باهر العيداني13

2004/06/30البستنةاألول74.25نسرين جبار عبددخيل الركابي14

2004/06/30البستنةاألول73.65زمن علي سكران عيدان العامري15

2004/06/30البستنةاألول73.61رنا حمزة كاظم حبيب الجبوري16

2004/06/30البستنةاألول73.26زينب جواد حسن علي العبيدي17

2004/06/30البستنةاألول73.07شيماء عبد محمد مخلف الدليمي18

2004/06/30البستنةاألول72.91أسماء حميد عطية محمد19

2004/06/30البستنةاألول72.29علي قحطان داود نجرس البياتي20

2004/06/30البستنةاألول72.09سرى قاسم عبد اللطيف حمد المعاضيدي21

2004/06/30البستنةاألول74.4زيد عبد هللا عزيز عواد الجميلي22

2004/06/30البستنةاألول72.03رنا نعمان نجم عبد هللا العاني23

2004/06/30البستنةاألول71.54االء شالل نايف مهدي الدليمي24

2004/06/30البستنةاألول71.54صادق محمد صادق حسن العاني25

2004/06/30البستنةاألول71.52محمد جعفر علي حسين الجميلي26

2004/06/30البستنةاألول71.06هبة علي شغاني علي االبيض27

2004/06/30البستنةاألول70.66رسل عبد الوهاب عبد الرزاق احمد العزاوي28

2004/06/30البستنةاألول70.45نبراس حسن محمدمحمود العيثاوي29

2004/06/30البستنةاألول69.63رشا شامل عبد الرحمن حسين العزاوي30

2004/06/30البستنةاألول69.12امال اسماعيل حسين سلطان البهادلي31

2004/06/30البستنةاألول69.4هالة هادي عبد هللا الجالب العجيلي32

2004/06/30البستنةاألول68.45محمد ياس خضر33

2004/06/30البستنةاألول68.25احسان حمزة عبد هللا مهدي34

2004/06/30البستنةاألول68.19جبار حردان سلمان35

2004/06/30البستنةاألول68.11عمر عثمان عبيد محيسن المفرجي36

2004/06/30البستنةاألول68.01زينب عبد علي محمد جواد السماك37

2004/06/30البستنةاألول68عمار كريم جاسم حمادي النجار38

2004/06/30البستنةاألول67.79لميس عصام صكب كامل الزبيدي39

2004/06/30البستنةاألول67.46نهى سعيد تقي ناصر الموسوي40

2004/06/30البستنةاألول67.5اسراء خالد لعيبي صحين 41

2004/06/30البستنةاألول67.4داليا خليل ابراهيم خضر الدليمي42

2004/06/30البستنةاألول66.92علي صالح حسين فليح الربيعي43

2004/06/30البستنةاألول66.59شيرين رياض عبد اليمه حسن الدحيدحاوي44

2004/06/30البستنةاألول66.04نيازك علي حسن فضل45

2004/06/30البستنةاألول65.93انتصار رافع عواد الكبيسي46

2004/06/30البستنةاألول65.27فادي زهير سعيد داود مشموس47

2004/06/30البستنةاألول64.92اسراء علي عبيس خليل العطية 48

2004/06/30البستنةاألول64.31نور حسين علي حسين سالم49

2004/06/30البستنةاألول64.18قاسم  مالك حسين مياح50
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2004/06/30البستنةاألول64.13فالح حسن سوادي الزيدي51

2004/06/30البستنةاألول64.9فؤاد نوري محمد فرحان الخزرجي 52

2004/06/30البستنةاألول64.06قيس عبد الوهاب جاسم 53

2004/06/30البستنةاألول63.72عذراء هالمة حمادي دخيل العزاوي54

2004/06/30البستنةاألول62.65سحر ستار جبار كاطع السويعدي55

2004/06/30البستنةاألول62.33نصير سعد علي 56

2004/06/30البستنةاألول60.37هاله علي موسى كاظم الهنداوي57

2004/06/30البستنةاألول60.24هدى عبد المنعم نايف بدر السعدون58

2004/06/30البستنةاألول60.3زمن يعقوب عالوي يعقوب الجنابي59

2004/06/30البستنةاألول59.77زهراء موسى كاظم جواد60

2004/06/30البستنةاألول58.69محمد رشيد عبد هللا جوهر61

2004/06/30البستنةاألول57.86لمى سعدون خيون الجابري62

2004/09/30البستنةالثاني72,51عامر صباح ناصر حسين الدوري63

2004/09/30البستنةالثاني66,74فرا س عدنان عزيز محمد علي الساعدي64

2004/09/30البستنةالثاني65,57زينب عالوي ارزيج عبد التميمي65

2004/09/30البستنةالثاني65,55اسراء عبد الجبار حسين محمد الخزرجي66

2004/09/30البستنةالثاني65,26عبير نور الدين عبد اللطيف67

2004/09/30البستنةالثاني64,5اسراء سعد عبيد جودة ال ربيعة68

2004/09/30البستنةالثاني64,42اكرام مؤيد لطيف داود القيس69

2004/09/30البستنةالثاني64,19انتصار محمد محسن طارش الصافي70

2004/09/30البستنةالثاني63,82رسل سلمان حمادي سلمان الجبوري71

2004/09/30البستنةالثاني61,91رسول مطر خلف حسين البخاتي72

2004/09/30البستنةالثاني61,06ايمان داود سلمان عريبي الشمري73

2004/09/30البستنةالثاني60,67زهراء محمد توفيق ولي الركابي74

2004/09/30البستنةالثاني60,43هالة حسن حميد ياس الجبوري75

2004/09/30البستنةالثاني60,41سراي زهير ابراهيم جودي 76

2004/09/30البستنةالثاني59,69شيالن عادل عمر محي الدين بدير77

2004/09/30البستنةالثاني59,37علياء تركي مهدي شالل الدليمي 78

2004/09/30البستنةالثاني59,34قصي حاتم عبد النبي كلنحات البيضي 79

2004/09/30البستنةالثاني59,09ايمان جاسم لفتة باتول80

2004/09/30البستنةالثاني58,98حنان جاسم لفتة باتول81

2004/09/30البستنةالثاني57,9عالء كامل حيال82

2004/09/30البستنةالثاني56,15مخلد خضير عبد االمير حسين عبود83

2004/09/30البستنةالثاني55,85فراس ثابت عبد الكريم الفارس84

2004/09/30البستنةالثاني55,17سالم عبد النبي محمد جاسم85
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2004/06/30المكننة الزراعيةاألول77, 43ايوب حسين محمد طاهر السلمان 1

2004/06/30المكننة الزراعيةاألول76, 68هيثم نجم عبد هللا سعيد التميمي 2

2004/06/30المكننة الزراعيةاألول74, 79ظافر علي عون جواد الشمري 3

2004/06/30المكننة الزراعيةاألول74, 74نجيب عبد الخالق كمال محمد الخطيب 4

2004/06/30المكننة الزراعيةاألول74, 15علي كاظم احمد ياسين التميمي5

2004/06/30المكننة الزراعيةاألول71, 56حارث عبد الصاحب عبد الحسن مويش العكيلي6

2004/06/30المكننة الزراعيةاألول71, 51امير عطية ابراهيم شنين ابو عميمة7

2004/06/30المكننة الزراعيةاألول71 , 07سرمد فاضل ذياب8

2004/06/30المكننة الزراعيةاألول70 , 68حيدر علي حسن نبات العزاوي 9

2004/06/30المكننة الزراعيةاألول69, 93اسماعيل مرتضى عبد هللا جاسم الموالني10

2004/06/30المكننة الزراعيةاألول68 , 11احمد رشيد عبد الهادي محمد محبوبة 11

2004/06/30المكننة الزراعيةاألول67, 86محمد يحيى ضياء عبد الغني الحمامي12

2004/06/30المكننة الزراعيةاألول67, 75خالد عباس حديد راشد الشمري 13

2004/06/30المكننة الزراعيةاألول67, 48يعرب صبحي ناجي شكر الدجيلي 14

2004/06/30المكننة الزراعيةاألول67, 17زهراء مهدي حميد حيدر 15

2004/06/30المكننة الزراعيةاألول66, 68وسام صبري حمود حيدر الحسناوي 16

2004/06/30المكننة الزراعيةاألول66, 46عمار يوسف حاتم عبد الرضا المالكي17

2004/06/30المكننة الزراعيةاألول64 , 82ميثاق طليب فيصل احمد الجحيشي18

2004/06/30المكننة الزراعيةاألول63, 31حسنين عمار حسن محمد صالح الصفار 19

2004/06/30المكننة الزراعيةاألول62 , 04محمد حمزة دواح 20

2004/06/30المكننة الزراعيةاألول61, 48محمد قاسم حسين 21

2004/09/30المكننة الزراعيةالثاني 68,79ياسر عبد الحميد سلمان محمد الجبوري 22

2004/09/30المكننة الزراعيةالثاني 59,50ثائر ياس خضير سيد الجادري  23

2004/09/30المكننة الزراعيةالثاني 58,26 علي ارحيم فارس حسين 24

2004/06/30الصناعات الغذائيةاألول83, 26اشراق منير محمد عبد الرزاق 1

2004/06/30الصناعات الغذائيةاألول82, 75غصون حاتم جاسم حمادي 2

2004/06/30الصناعات الغذائيةاألول81, 23سربيل خالد صالح محمد 3

2004/06/30الصناعات الغذائيةاألول80, 33 زينة أديب حسن عبد الحسين4

2004/06/30الصناعات الغذائيةاألول79, 04أبتسام خلف دنبوس5

2004/06/30الصناعات الغذائيةاألول77, 63خمائل علي رسم سوادي6

2004/06/30الصناعات الغذائيةاألول76, 63لينا رحيم جاسم 7
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2004/06/30الصناعات الغذائيةاألول75, 08زينب بهاء عبد االمير محمد8

2004/06/30الصناعات الغذائيةاألول74, 82فيصل سلطان قاسم صالح 9

2004/06/30الصناعات الغذائيةاألول74, 78امل حسن فالح محسن 10

2004/06/30الصناعات الغذائيةاألول72, 55رؤى صالح كنو هرمز 11

2004/06/30الصناعات الغذائيةاألول70, 13سيف علي حسين خضير12

2004/06/30الصناعات الغذائيةاألول69, 7هبة كريم كاظم حسن الخالدي13

2004/06/30الصناعات الغذائيةاألول69.45رشا سالم اسماعيل جسام14

2004/06/30الصناعات الغذائيةاألول68, 11علي مظلوم حمد فرج15

2004/06/30الصناعات الغذائيةاألول67, 16ميادة جاسم محمد علوان16

2004/06/30الصناعات الغذائيةاألول66, 92حال رحيم جويد هاشم العابدي17

2004/06/30الصناعات الغذائيةاألول64, 85بشرى كريم كاظم رسن البصري18

2004/06/30الصناعات الغذائيةاألول64, 23مهدي عباس عبود19

2004/06/30الصناعات الغذائيةاألول64, 14منى جاسم حمود خلف المولى20

2004/06/30الصناعات الغذائيةاألول63, 69وائل طالب أحمد عبد الهادي الصفار21

2004/06/30الصناعات الغذائيةاألول63, 13رنا رياض احمد ابراهيم العزواي22

2004/06/30الصناعات الغذائيةاألول61, 73أريج موسى مصطفى محمد23

2004/06/30الصناعات الغذائيةاألول61, 66فاتن طارق محمد نعاس24

2004/06/30الصناعات الغذائيةاألول60, 68رعد سالم عبد هللا25

2004/06/30الصناعات الغذائيةاألول58, 54عزة زهير محمود سعيد القزاز26

2004/06/30الصناعات الغذائيةاألول56, 78اكرم فليح حسن كاظم27

2004/09/30الصناعات الغذائيةالثاني68,48سرمد سعد يوسف طاهر السعدون28

2004/09/30الصناعات الغذائيةالثاني66,21عماد كامل محمد محي الدين29

2004/09/30الصناعات الغذائيةالثاني62,34فاضل عزيز عبود الشايع30

2004/09/30الصناعات الغذائيةالثاني61,55بان كاظم حسون عباس البياتي31

2004/09/30الصناعات الغذائيةالثاني60,18اوس خليل بنيان حسون32

2004/09/30الصناعات الغذائيةالثاني59,99هدى محمد سلمان لفتة33

2004/09/30الصناعات الغذائيةالثاني59,80ادهم محمد عيال مظلوم34

2004/09/30الصناعات الغذائيةالثاني58,57حيد ر عباس عبد الرضا خليفة35

2004/09/30الصناعات الغذائيةالثاني58,55ايهاب هادي نعمان الهيتي36

2004/09/30الصناعات الغذائيةالثاني58,45حسنين هادي فاضل مسلم السعدي37

2004/09/30الصناعات الغذائيةالثاني58,19احمد عليوي جاسم38

2004/09/30الصناعات الغذائيةالثاني57,44ثامر محمود جمعة بيجان زنكنة39

2004/09/30الصناعات الغذائيةالثاني57,10احمد غني عبد الكريم مهدي المرياني40

2004/09/30الصناعات الغذائيةالثاني56,71ضياء عبد الساده نوار خويط41

2004/09/30الصناعات الغذائيةالثاني56,36زينب حسين جواد كاظم االسدي42
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2004/06/30المحاصيل الحقليةاألول 79, 88فرحان علي حسين خضر الزوبعي 1

2004/06/30المحاصيل الحقليةاألول79,00علي صباح علي حسن الحسن 2

2004/06/30المحاصيل الحقليةاألول76, 98محمد سليم حمادي مغامس العيداني3

2004/06/30المحاصيل الحقليةاألول76, 51عدنان محمد ياسين محمد الصميدعي 4

2004/06/30المحاصيل الحقليةاألول74, 17خالد ناصر حسين صافي الزيدي 5

2004/06/30المحاصيل الحقليةاألول 72, 36ياسين محسن غضيب عويد البهادلي 6

2004/06/30المحاصيل الحقليةاألول72, 32نايف جبار حسين دخيل الزيدي 7

2004/06/30المحاصيل الحقليةاألول71, 99علي ابراهيم احمد هويدي السعيدي 8

2004/06/30المحاصيل الحقليةاألول71,60نعمه فيصل ساجت عنزي9

2004/06/30المحاصيل الحقليةاألول70, 28سعيد غافل عبد ثنوان العميري 10

2004/06/30المحاصيل الحقليةاألول69, 74غسان عباس خضير ياسين الربيعي 11

2004/06/30المحاصيل الحقليةاألول 69, 52قصي عباس محمد حسين الطائي12

2004/06/30المحاصيل الحقليةاألول69, 15صدام محمد عطية خنيزير الجبوري13

2004/06/30المحاصيل الحقليةاألول69,00عمار عبيس عبيد طالب14

2004/06/30المحاصيل الحقليةاألول68, 89وسام عبود ناجي هدب الطائي15

2004/06/30المحاصيل الحقليةاألول68, 88خالد غالي جبر خلف الحجامي16

2004/06/30المحاصيل الحقليةاألول 68, 28عبد الرحمن عباس جياد جلب السوداني17

2004/06/30المحاصيل الحقليةاألول67, 75حيدر عبد الزهرة محمد عباس18

2004/06/30المحاصيل الحقليةاألول67, 68سعد محمود شاكر محمود الطائي19

2004/06/30المحاصيل الحقليةاألول67, 52ميران عثمان احمد محمد الجاف20

2004/06/30المحاصيل الحقليةاألول66, 78منال ناطق محمد جواد العكيدي21

2004/06/30المحاصيل الحقليةاألول 66, 68لؤي تركي عبد االمير محمد آل هذال22

2004/06/30المحاصيل الحقليةاألول66, 46اسعد يوسف طعمة طالع الربيعي23

2004/06/30المحاصيل الحقليةاألول66, 38حال عبد الرحمن موسى مظلوم السهالني24

2004/06/30المحاصيل الحقليةاألول 66, 04مجدي عبد الصاحب حسين علي الخالدي25

2004/06/30المحاصيل الحقليةاألول65, 57يحيى جسام محمد سعود الخزرجي26

2004/06/30المحاصيل الحقليةاألول65, 37علي جبر حسن سوادي الشمري27

2004/06/30المحاصيل الحقليةاألول64, 19قصي عادل مطلك خلف الدليمي 28

2004/06/30المحاصيل الحقليةاألول63, 63فراس عبد الكريم مكي جاسم العزاوي29

2004/06/30المحاصيل الحقليةاألول 62, 69عمر عبد عبد الجبار صالح الرفاعي30

2004/06/30المحاصيل الحقليةاألول62, 63وسام فجر خلف جاسم حسين العزاوي31

2004/06/30المحاصيل الحقليةاألول62, 29مخلد ستار جبار نعمة 32

2004/06/30المحاصيل الحقليةاألول61, 91محمد نجم عبد سلمان الخفاجي33

2004/06/30المحاصيل الحقليةاألول61, 04اياد مصدق رشيد توفيق االمين34

2004/06/30المحاصيل الحقليةاألول 60, 98عمار فاضل محمد خليل الربيعي35

2004/06/30المحاصيل الحقليةاألول60, 68علي عباس حرج علي الغريري36
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2004/06/30المحاصيل الحقليةاألول60, 65احمد كريم جياد داخل الحسيناوي37

2004/06/30المحاصيل الحقليةاألول60, 54حيدر محمد عبد الزهرة فهد السعدي38

2004/06/30المحاصيل الحقليةاألول60, 50احمد سالم محمد علي العبيدي39

2004/06/30المحاصيل الحقليةاألول 59,00محمد عبد الدين اسماعيل يوسف البدري40

2004/06/30المحاصيل الحقليةاألول58.95نصير عبد الباري محمد شالل الجبوري41

2004/06/30المحاصيل الحقليةاألول57, 38اسعد حسين عبيد حمزة الزيدي42

2004/09/30المحاصيل الحقليةالثاني 65,99 عمر اسماعيل ابراهيم عودة الدليمي43

2004/09/30المحاصيل الحقليةالثاني 60,9علي مزعل اليذ حسن 44

2004/09/30المحاصيل الحقليةالثاني 59,61 صباح محمد مسحور جواد الربيعي 45

2004/09/30المحاصيل الحقليةالثاني 57,98فالح حسن عبد الحسن فرج العامري 46

2004/09/30المحاصيل الحقليةالثاني 57,84كرار كاظم جودة ناصرالعرداوي 47

2004/09/30المحاصيل الحقليةالثاني 57,73وميض عبد الرحيم مداح حسن الراوي48

2004/09/30المحاصيل الحقليةالثاني صالح محمد احمد وصفي49

2004/06/30التربةاألول78.19صالح مهدي نجم حسن العجيلي1

2004/06/30التربةاألول76.38محمود ناصر حسين عرسان2

2004/06/30التربةاألول74.88ثائر عدنان بكر فياض الشوراني 3

2004/06/30التربةاألول74.86سيف حسين ناصر القريشي4

2004/06/30التربةاألول73.63حسين عبد علي عيسى صالح السراجاني5

2004/06/30التربةاألول71.62حسين علي محمد عبد المجيد الراضي6

2004/06/30التربةاألول70.78زياد عبد القادر عبد هللا محمد الكبيسي7

2004/06/30التربةاألول68.92احمد رعد فتاح مولود الشيخلي 8

2004/06/30التربةاألول68.70صادق جعفر داود سلمان9

2004/06/30التربةاألول67.62عدي منصور صالل سعيد الجنابي 10

2004/06/30التربةاألول66.84مصعب عدنان ياسين خضير الجبوري11

2004/06/30التربةاألول66.78عالء حسب هللا ناصر حسين الدايني12

2004/06/30التربةاألول66.42يحيى عبد المنعم عبد صبري13

2004/06/30التربةاألول66.40صادق محمد خربط عبد العباس المنصوري14

2004/06/30التربةاألول66.17مصطفى حسن علي حيدر الكيالني15

2004/06/30التربةاألول65.93احمد جبار حسين حبيب16

2004/06/30التربةاألول65.91محمد سعد عبد اللطيف عناية هللا العماري17

2004/06/30التربةاألول65.53عزيز محمود حمزة علي المساري18

2004/06/30التربةاألول65.43نبراس عادل ابراهيم عبد علي الجابري19

2004/06/30التربةاألول65.07محمد رجب عباس ياسر الجنابي20
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2004/06/30التربةاألول64.57معتز ميسر علي عبد الرحمن21

2004/06/30التربةاألول64.56رعد سليم ناصرحسين الجنابي 22

2004/06/30التربةاألول64.22عقيل ويس خضير عباس العبيدي23

2004/06/30التربةاألول63.89عقيل مزهر حسن راضي العكيلي24

2004/06/30التربةاألول63.11أزهر محمد حسن عبد الكاظم محمود25

2004/06/30التربةاألول62.54سيف علي فياض مصلح المشهداني26

2004/06/30التربةاألول62.45احمد عبد الحسن حسين27

2004/06/30التربةاألول62.08سيف صالح مهدي كاظم الياسري28

2004/06/30التربةاألول61.33والء خليل حمدان نصيف الزوبعي29

2004/06/30التربةاألول61.16هبة ثامر موسى محمد الكناني30

2004/06/30التربةاألول61.00حيدر عدنان عبد العظيم محمد الياسري31

2004/06/30التربةاألول60.91جنان خلف جبير فتحي النداوي32

2004/06/30التربةاألول60.24مروان خزعل عبد محمد الخالدي33

2004/06/30التربةاألول60.18هالة سعد ناجي سعيد العزي 34

2004/06/30التربةاألول59.98عمر اسماعيل ابراهيم احمد الجبوري 35

2004/06/30التربةاألول59.82اسامة حسن شياع محمد القيسي36

2004/06/30التربةاألول58.10وديع جابر محمد علي عبد الكاظم الزهيري 37

2004/06/30التربةاألول53.92حيدر حسين علي محمود الخزعلي38

2004/09/30التربةالثاني 68,29ابراهيم رجب مهيدي صالح 39

2004/09/30التربةالثاني 64,15احمد عبد الجبار رؤوف مهدي40

2004/09/30التربةالثاني 60,52عدي طه حسين احمد العيساوي41

2004/09/30التربةالثاني 60,44هشام أياد هاشم مصطفى النعيمي42

2004/09/30التربةالثاني 59,79انمار عبد االمير حسن دبي الطائي43

2004/09/30التربةالثاني 57,95زهراء عقيل عزيز سلمان الربيعي44

2004/09/30التربةالثاني 57,75وسام قحطان علوان محمد المفرجي45

2004/09/30التربةالثاني 57,70عالء هاشم جهلول خلف الشرع 46

2004/09/30التربةالثاني 57,12انيس نعيم عبد الكاظم 47

2004/09/30التربةالثاني 54.00مهدي صالح مهدي عباس الشمري48

2004/06/30االقتصاد الزراعياألول83.88 محمد علي عبد هللا الحيمي  1

2004/06/30االقتصاد الزراعياألول78.38قيس طامي جسام نزال 2

2004/06/30االقتصاد الزراعياألول73.88عمر عادل جاسم محمد العاني 3

2004/06/30االقتصاد الزراعياألول73.61مهنة عبد هللا محمود علي 4

2004/06/30االقتصاد الزراعياألول72.32قصي كريم محيسن حسن 5
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2004/06/30االقتصاد الزراعياألول71.57محمد علي محمود عبد الواحد 6

2004/06/30االقتصاد الزراعياألول68.44فارس عبد الحسن موسى حسن 7

2004/06/30االقتصاد الزراعياألول68.06 وسام دريد سعدي صالح 8

2004/06/30االقتصاد الزراعياألول62.91مهند قاسم فاضل كاطع 9

2004/06/30االقتصاد الزراعياألول62.17اثير محمود احمد عبد الكريم 10

2004/06/30االقتصاد الزراعياألول59.4 هيثم اسماعيل نوفل 11

2004/09/30االقتصاد الزراعيالثاني62.02احمد عبد زيد عبد العباس 12

2004/09/30االقتصاد الزراعيالثاني61.33لويس كامل جايد نجرس 13

2004/06/30اإلرشاد الزراعياألول81.21محمود احمد جلوب ابراهيم الحيالي1

2004/06/30اإلرشاد الزراعياألول77.65فؤاد حسن سويدان كاظم البطاوي2

2004/06/30اإلرشاد الزراعياألول70.99نهاد اسماعيل كمير سرحان التميمي 3

2004/06/30اإلرشاد الزراعياألول70.91صدام عباس حسكه زركان المجمعي 4

2004/06/30اإلرشاد الزراعياألول70.83سيف عبد هللا قاسم احمد العبادي 5

2004/06/30اإلرشاد الزراعياألول69.41احمد ابراهيم حامد سعيد الضمور6

2004/06/30اإلرشاد الزراعياألول68.93فائز خلف محمد حسين السامرائي 7

2004/06/30اإلرشاد الزراعياألول68.35حسين رومي جاسم حاجي العامري 8

2004/06/30اإلرشاد الزراعياألول66.04رزاق حنون الزم غافل 9

2004/06/30اإلرشاد الزراعياألول65.92عالء حسين علي كاظم الطائي 10

2004/06/30اإلرشاد الزراعياألول65.72سامر غالب سلمان ثويني  11

2004/06/30اإلرشاد الزراعياألول65.25ثائر فرج فرحان شندول الركابي 12

2004/06/30اإلرشاد الزراعياألول61.26عدي بسام حمود محمد الفتالوي 13

2004/06/30اإلرشاد الزراعياألول61.23ابراهيم عبد الرزاق سلمان المكصوصي14

2004/06/30اإلرشاد الزراعياألول59.78زين العابدين حسين علي عبد الحسين 15

2004/09/30اإلرشاد الزراعيالثاني61.15قصي رشيد داخل شايع الالمي 16

2004/09/30اإلرشاد الزراعيالثاني59.12حيدر خضير عبد علي محسن الخيكاني 17

2004/09/30اإلرشاد الزراعيالثاني56.33احمد هاني رضا محمد الصباغ 18


