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2005/06/30وقاية النباتاألول81.32عدنان عبد هللا عيسى حمد1

2005/06/30وقاية النباتاألول79.58محمد نديم قاسم حنتوش2

2005/06/30وقاية النباتاألول77.78عبد الجبارصالح احمد عبد اللطيف3

2005/06/30وقاية النباتاألول77.67عالء محمود جاسم محمد4

2005/06/30وقاية النباتاألول76.39انتصار حسن شريجي5

2005/06/30وقاية النباتاألول75.97اخالص عبد الجبار بديوي عبد الحميد6

2005/06/30وقاية النباتاألول75.20سوسن حسين علي حسين 7

2005/06/30وقاية النباتاألول74.56شيماء سالم حسن عواد 8

2005/06/30وقاية النباتاألول73.51سرى فؤاد انور جاسم 9

2005/06/30وقاية النباتاألول73.34علي فاهم محمد كاظم 10

2005/06/30وقاية النباتاألول72.91امل احمد علي حسين 11

2005/06/30وقاية النباتاألول72.49عاليه هيكل حسين مرزوك12

2005/06/30وقاية النباتاألول72.16ايات عبد الحافظ عبد اللطيف جاسم13

2005/06/30وقاية النباتاألول71.70زهراء زهير حسين هادي 14

2005/06/30وقاية النباتاألول71.62سهير محسن صكبان مطر15

2005/06/30وقاية النباتاألول71.47نور الهدى سعد جعفر عمران16

2005/06/30وقاية النباتاألول70.90حامد اسماعيل ابراهيم سليمان17

2005/06/30وقاية النباتاألول70.75معاذ قدوري عراك صكر 18

2005/06/30وقاية النباتاألول70.58شيماء احمد حبيب حمد 19

2005/06/30وقاية النباتاألول70.33سندرال عادل توما نوفل20

2005/06/30وقاية النباتاألول69.98جواد كاظم غالب تكليف 21

2005/06/30وقاية النباتاألول69.88محسن عبد علي محسن راضي 22

2005/06/30وقاية النباتاألول69.59لينا قاسم عيدان سراي23

2005/06/30وقاية النباتاألول69.53نجالء صبحي عبد الصاحب فارس24

2005/06/30وقاية النباتاألول69.50ميناء بشار محمد عرب 25

2005/06/30وقاية النباتاألول69.15اسماء حميد خلف تركي السلماني 26

2005/06/30وقاية النباتاألول69.09حيدر حميد نوار ربيع 27

2005/06/30وقاية النباتاألول69.02اسماء جابر اسماعيل خلف 28

2005/06/30وقاية النباتاألول68.94عمار جبار كريد حسين 29

2005/06/30وقاية النباتاألول68.32ابتسام حسين عواد علي 30

2005/06/30وقاية النباتاألول68.02اميره كاظم حسن فليح 31

2005/06/30وقاية النباتاألول67.97شيماء جواد كاظم عناد 32

2005/06/30وقاية النباتاألول67.32رشا جاسم محمد علي 33

2005/06/30وقاية النباتاألول66.85تمارا خالد محمد خضير 34

2005/06/30وقاية النباتاألول66.69علي حاتم كريم حسون 35

2005/06/30وقاية النباتاألول66.59اسيل رحيم محسن ساجي 36

2005/06/30وقاية النباتاألول66.36اسراء عدنان محسن علي 37

2005/06/30وقاية النباتاألول66.17سمر بشير طه عمر 38
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2005/06/30وقاية النباتاألول65.23هبه جاسم محمد بكال 39

2005/06/30وقاية النباتاألول64.91زهرة محمود زين العابدين حسن40

2005/06/30وقاية النباتاألول63.87حيدر عالء ابراهيم علي41

2005/06/30وقاية النباتاألول63.62لبنى عبد األمير كاظم سميج42

2005/06/30وقاية النباتاألول63.49نسرين وسمي رشيد حاوي 43

2005/06/30وقاية النباتاألول63.31هدى ابراهيم محسن عبد 44

2005/06/30وقاية النباتاألول63.29عالء محمد سيود منصور 45

2005/06/30وقاية النباتاألول63.23انتصار عباس مرزه حمزه46

2005/06/30وقاية النباتاألول63.16رؤى كاظم محمد نصيف47

2005/06/30وقاية النباتاألول62.89ربى محمد يوسف محمد 48

2005/06/30وقاية النباتاألول62.60عمار عبد الحسين كريم مرعي49

2005/06/30وقاية النباتاألول62.45حسام علي زغير جبر 50

2005/06/30وقاية النباتاألول62.31شيالن حسن حسين محمد 51

2005/06/30وقاية النباتاألول61.91علي ماجد احمد حسن 52

2005/06/30وقاية النباتاألول61.22محمد طاهر عبد الرضا علي53

2005/06/30وقاية النباتاألول60.95زينب مزهر نعمه عمران 54

2005/06/30وقاية النباتاألول60.92سرور ماجد عبد الحسن جويهل 55

2005/06/30وقاية النباتاألول60.86رافد رفعت علي جاسم56

2005/06/30وقاية النباتاألول60.25شيرين علي مرزه شاوي57

2005/06/30وقاية النباتاألول60.11رنا محمد صالح مهدي الخفاجي 58

2005/06/30وقاية النباتاألول59.08نور عبد الحسين عباس جبار59

2005/06/30وقاية النباتاألول56.74احمد كاظم يازع عطيوي 60

2005/10/01وقاية النباتالثاني66.37عالء دعبول سلمان محمد61

2005/10/01وقاية النباتالثاني66.01زينب خليل ابراهيم حسن 62

2005/10/01وقاية النباتالثاني65.52لينا علي حسين عالوي 63

2005/10/01وقاية النباتالثاني64.17ضياء الدين حسين جاسم 64

2005/10/01وقاية النباتالثاني64.10فرح طالب علي عبيد 65

2005/10/01وقاية النباتالثاني63.22سعد سليم خلف وهيب 66

2005/10/01وقاية النباتالثاني63.04مختار عبد الستار عارف  علي67

2005/10/01وقاية النباتالثاني62.85عمر اسماعيل خليل ابراهيم 68

2005/10/01وقاية النباتالثاني62.75انوار صباح قنبر رضا69

2005/10/01وقاية النباتالثاني61.98ماهر يحيى سبع خميس 70

2005/10/01وقاية النباتالثاني61.35زينب علي احمد 71

2005/10/01وقاية النباتالثاني60.92علي خليل ابراهيم 72

2005/10/01وقاية النباتالثاني60.12نورا رضا باقر علي 73

2005/10/01وقاية النباتالثاني60.02محمد امين صالح مخلف74
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2005/10/01وقاية النباتالثاني60.00االء شاكر احمد كاظم 75

2005/10/01وقاية النباتالثاني59.97يسرى جمال طالب منصور 76

2005/10/01وقاية النباتالثاني59.84ايمان عالء خضير عبد الجبار77

2005/10/01وقاية النباتالثاني59.78جمعه صالح نايف مطر 78

2005/10/01وقاية النباتالثاني59.38مصعب سامي عبد الرحمن الخزرجي79

2005/10/01وقاية النباتالثاني59.09رؤى ثائر ثامر نوري 80

2005/10/01وقاية النباتالثاني58.96علياء سعدي عبد الحليم عبد الفتاح81

2005/10/01وقاية النباتالثاني58.93نور غسان محمد عبد اللطيف82

2005/10/01وقاية النباتالثاني58.82ايهاب وحيد محسن عوده 83

2005/10/01وقاية النباتالثاني58.51مصطفى صالح مهدي محمد علي84

2005/10/01وقاية النباتالثاني57.80مثال طالب عواد حسين 85

2005/10/01وقاية النباتالثاني57.57نسرين عبد الرزاق محمد علي86

2005/10/01وقاية النباتالثاني57.40شيماء نزار نايف عناتي 87

2005/10/01وقاية النباتالثاني57.32هبه رشيد مرتضى هادي 88

2005/10/01وقاية النباتالثاني57.25وفاء داود سلمان جالل 89

2005/10/01وقاية النباتالثاني56.94همسه سعد كاظم فالح 90

2005/10/01وقاية النباتالثاني56.86شروق يوسف ذياب احمد 91

2005/10/01وقاية النباتالثاني56.62سيف نجدت حميد توفيق 92

2005/10/01وقاية النباتالثاني56.51صالح صباح صالح الدين 93

2005/10/01وقاية النباتالثاني56.21علي عيسى ادريس عيسى 94

2005/10/01وقاية النباتالثاني56.16سرى سمير احمد سلمان 95

2005/10/01وقاية النباتالثاني55.97محمود حسين محسن ملحم96

2005/10/01وقاية النباتالثاني55.77صالح مهدي قاسم فهمي97

2005/10/01وقاية النباتالثاني55.59ابراهيم شامل محمد ابراهيم 98

2005/10/01وقاية النباتالثاني55.47نسرين شاكر حسين جبر 99

2005/10/01وقاية النباتالثاني55.42منار كريم حميد محمد 100

2005/10/01وقاية النباتالثاني55.30محمد خالد محمد امين 101

2005/10/01وقاية النباتالثاني54.93ناقد مهدي حسن حسين102

2005/10/01وقاية النباتالثاني54.67عمر مظفر حسين محمدعلي103

2005/10/01وقاية النباتالثاني54.28زيد اكرم عبد الحسين عليوي104

2005/10/01وقاية النباتالثاني54.13سيف عبد الكريم محمد كاظم 105

2005/10/01وقاية النباتالثاني53.34ايمن مجيد عبد هللا احمد106

2005/06/30الثروة الحيوانيةاألول84.60نهاد محمد نفل ورد الدويني1

2005/06/30الثروة الحيوانيةاألول83.64صالح مهدي كاطع سلمان المعموري2
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2005/06/30الثروة الحيوانيةاألول80.31احمد شالكه صيوان3

2005/06/30الثروة الحيوانيةاألول79.23عماد طارق حسن مجيد الغريري4

2005/06/30الثروة الحيوانيةاألول78.10رجاء خالد ابراهيم ياسين الجنابي5

2005/06/30الثروة الحيوانيةاألول77.26اسامة خليل ابراهيم معروف البياتي6

2005/06/30الثروة الحيوانيةاألول77.26اسراء سليم نجف جاسم جعفر الطيار7

2005/06/30الثروة الحيوانيةاألول75.73منى عبد الخالق غيدان جليل العزاوي8

2005/06/30الثروة الحيوانيةاألول75.43عالء عادل جاسم محمد الحسني9

2005/06/30الثروة الحيوانيةاألول73.77صالح مهدي هادي متعب الشريفي10

2005/06/30الثروة الحيوانيةاألول72.23محمد علي حسين ناصر الجنابي11

2005/06/30الثروة الحيوانيةاألول72.08عصام محمد فريح ماهر الجنابي12

2005/06/30الثروة الحيوانيةاألول72.01علي مطيع عبد الحسين حمدي العبودي13

2005/06/30الثروة الحيوانيةاألول71.89عمر عدنان سلمان سعدون الكرخي14

2005/06/30الثروة الحيوانيةاألول71.69اركان عبيس هجول شبيب الشمري15

2005/06/30الثروة الحيوانيةاألول71.65سيف علي عبد الحسين حسن الوائلي16

2005/06/30الثروة الحيوانيةاألول71.51حيدر عبد الوهاب هداوي حمد الخزرجي17

2005/06/30الثروة الحيوانيةاألول71.40هند وحيد صبري عبد هللا السامرائي18

2005/06/30الثروة الحيوانيةاألول70.89رسل مهدي محمود حسن الدايني19

2005/06/30الثروة الحيوانيةاألول69.80والء شاكر جمعة حسين الناصري20

2005/06/30الثروة الحيوانيةاألول69.54روناك عادل حميد عبد الكريم الحمداني21

2005/06/30الثروة الحيوانيةاألول69.51افاق عبد الغني شياع عباس السعدي 22

2005/06/30الثروة الحيوانيةاألول69.46عامر عبد الكريم عبد علي محمود الموسوي23

2005/06/30الثروة الحيوانيةاألول69.39احمد مهدي صالح محمود القره غولي24

2005/06/30الثروة الحيوانيةاألول69.38نبيل كريم عباس محمد مكصوصي25

2005/06/30الثروة الحيوانيةاألول69.35احمد عبد االمير عبد علي عبيس الجنابي26

2005/06/30الثروة الحيوانيةاألول69.28فرقد شوقي ابراهيم 27

2005/06/30الثروة الحيوانيةاألول68.96قحطان عدنان جاسم محمد السعدي28

2005/06/30الثروة الحيوانيةاألول68.13لؤي محمد رشيد خلف اللهيبي29

2005/06/30الثروة الحيوانيةاألول68.12خالد محمد كاظم اسماعيل المشهداني30

2005/06/30الثروة الحيوانيةاألول67.89احمد هاشم طعمة 31

2005/06/30الثروة الحيوانيةاألول67.55نهرين هادي احمد حسن العامري32

2005/06/30الثروة الحيوانيةاألول67.29نبهان مهدي صبر صالح33

2005/06/30الثروة الحيوانيةاألول66.78علي صبري رجب صالح الراوي34

2005/06/30الثروة الحيوانيةاألول66.46هند شاكر سرحان لفتة العجيلي35

2005/06/30الثروة الحيوانيةاألول66.20اسراء عبد الوهاب عويد مزعل الجبوري36

2005/06/30الثروة الحيوانيةاألول65.27اثمار ثامر هادي محمد37

2005/06/30الثروة الحيوانيةاألول65.21صادق قاسم حسن محيميد العامري38

2005/06/30الثروة الحيوانيةاألول64.76نور علي عبد الحسين شلش الساعدي39

2005/06/30الثروة الحيوانيةاألول64.53انعام صباح نجم كاظم الجنابي40
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2005/06/30الثروة الحيوانيةاألول64.46عدي رعد سلطان41

2005/06/30الثروة الحيوانيةاألول64.31زينة سعدي مهدي كاظم السعدي42

2005/06/30الثروة الحيوانيةاألول64.24محمد سهير صالح مهدي العزاوي43

2005/06/30الثروة الحيوانيةاألول64.07تيسير مروان عبد الهادي غريب الطائي44

2005/06/30الثروة الحيوانيةاألول64.06علي مظهر نعمة حمود الغريباوي 45

2005/06/30الثروة الحيوانيةاألول63.84محمد باقر صادق جاسم الدباغ 46

2005/06/30الثروة الحيوانيةاألول63.76رشا عادل عبد االمير خلف حويجة 47

2005/06/30الثروة الحيوانيةاألول63.72زهراء موسى جميل موسى العزاوي48

2005/06/30الثروة الحيوانيةاألول63.57علي بدر ادريول علي البهادلي 49

2005/06/30الثروة الحيوانيةاألول63.32هبة سمير ذنون يونس الموالي50

2005/06/30الثروة الحيوانيةاألول63.25عبير هادي حسون عبد علي الجبوري 51

2005/06/30الثروة الحيوانيةاألول63.22مصطفى موفق احمد ياسين البكر 52

2005/06/30الثروة الحيوانيةاألول63.16زهراء ستار مصطاف علي العزاوي53

2005/06/30الثروة الحيوانيةاألول62.79محمد يحيى سلمان مسربت الجنابي54

2005/06/30الثروة الحيوانيةاألول62.64حيدر صباح خليل راهي 55

2005/06/30الثروة الحيوانيةاألول62.14عدي غازي حسين علي التميمي56

2005/06/30الثروة الحيوانيةاألول61.91سرمد عبد الرزاق عبد االمير عباس 57

2005/06/30الثروة الحيوانيةاألول61.48خالد عدنان عبد هللا عيثه58

2005/06/30الثروة الحيوانيةاألول61.05عمار سعد هللا الفي حبيب العاني59

2005/06/30الثروة الحيوانيةاألول60.11مالك موفق صالح سمير العاني60

2005/06/30الثروة الحيوانيةاألول59.78محمود شاكر محمود خضير النداوي61

2005/06/30الثروة الحيوانيةاألول59.58نصير عبد الحسين كريم محمد 62

2005/06/30الثروة الحيوانيةاألول59.41مصطفى رضا عبيد63

2005/06/30الثروة الحيوانيةاألول59.17علي جبار ربح حسن 64

2005/06/30الثروة الحيوانيةاألول58.99عباس غند جبر  سهيل السراي65

2005/06/30الثروة الحيوانيةاألول58.23عبد السالم احمد ناصر 66

2005/06/30الثروة الحيوانيةاألول58.18رشا محمد زامل67

2005/06/30الثروة الحيوانيةاألول58.14هشام عبد الرزاق فالح مهدي الجزناوي68

2005/06/30الثروة الحيوانيةاألول57.94محمد حسن دخيل عباس الطائي69

2005/06/30الثروة الحيوانيةاألول56.73مؤيد محمد حسين سلمان الخطيب70

2005/10/01الثروة الحيوانيةالثاني69.38يحيى جميل عبد الرزاق شاكر 71

2005/10/01الثروة الحيوانيةالثاني68.55شروق حميد صبري جبار72

2005/10/01الثروة الحيوانيةالثاني67.94ياسر عباس خضير عباس73

2005/10/01الثروة الحيوانيةالثاني66.77خلدون محمد ساطع عبد المنعم 74

2005/10/01الثروة الحيوانيةالثاني66.17وسام صباح نعمة فرحان 75

2005/10/01الثروة الحيوانيةالثاني65.30فيصل غازي جمعة خضير 76

2005/10/01الثروة الحيوانيةالثاني62.68مصطفىعماد عبد الواحد 77
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2005/10/01الثروة الحيوانيةالثاني61.9زيد كاظم محمد جواد 78

2005/10/01الثروة الحيوانيةالثاني60.90عمر عباس فاضل عمر 79

2005/10/01الثروة الحيوانيةالثاني60.82فرات فاضل عباس حسن80

2005/10/01الثروة الحيوانيةالثاني60.80صباح شعالن مظلوم كاطع 81

2005/10/01الثروة الحيوانيةالثاني60.73ميالد حسين خميس كريم 82

2005/10/01الثروة الحيوانيةالثاني60.54بالل عبد الكريم ابراهيم دوحان83

2005/10/01الثروة الحيوانيةالثاني60.33اياد جليل كاظم منصور84

2005/10/01الثروة الحيوانيةالثاني60.20وسام راضي مرهون عيسى85

2005/10/01الثروة الحيوانيةالثاني60.07يعرب حسن علي حسين الهاشمي86

2005/10/01الثروة الحيوانيةالثاني59.55معتز عاشور ابراهيم ناصر87

2005/10/01الثروة الحيوانيةالثاني58.90رائد جواد كاظم محمد علي88

2005/10/01الثروة الحيوانيةالثاني58.73أحمد فاضل محمد 89

2005/10/01الثروة الحيوانيةالثاني58.45شيماء عبد محمود احمد90

2005/10/01الثروة الحيوانيةالثاني58.42احمد عبد الكريم محمود 91

2005/10/01الثروة الحيوانيةالثاني58.26سيف باسم مرتضى هاشم 92

2005/10/01الثروة الحيوانيةالثاني58.03احمد سامي خشان 93

2005/10/01الثروة الحيوانيةالثاني58.02حسين علي جالل علي94

2005/10/01الثروة الحيوانيةالثاني57.42سمير جبار جاسم محمد 95

2005/10/01الثروة الحيوانيةالثاني56.89حسنين علي سلمان غازي96

2005/10/01الثروة الحيوانيةالثاني56.85حازم عبد الوهاب شاكر97

2005/10/01الثروة الحيوانيةالثاني56.64يعقوب جاسم عبد هللا احمد 98

2005/10/01الثروة الحيوانيةالثاني56.13بشار علي حسين كاظم99

2005/10/01الثروة الحيوانيةالثاني55.98لؤي جاسم محمد عبد هللا100

2005/10/01الثروة الحيوانيةالثاني55.93عالء احمد براك زهير101

2005/10/01الثروة الحيوانيةالثاني55.91عبد الصمد رشيد صالح حسين102

2005/10/01الثروة الحيوانيةالثاني55.53رياض معين وهاب عبد الباقي103

2005/10/01الثروة الحيوانيةالثاني55.48حسنين حاوي كاظم حسن104

2005/10/01الثروة الحيوانيةالثاني54.99زيد اسماعيل خليل منير 105

2005/10/01الثروة الحيوانيةالثاني54.07احمد سلمان ياس خضير106

2005/06/30البستنةاألول91.16رؤى عبد الحسين علي 1

2005/06/30البستنةاألول82.91مريم سامي الياس 2

2005/06/30البستنةاألول82.69علي هاني حمزه 3

2005/06/30البستنةاألول78.11رواء غالب مجيد 4

2005/06/30البستنةاألول77.75شيرين ابراهيم محمد 5

2005/06/30البستنةاألول77.10ساره ناصر عبد محمد 6

2005/06/30البستنةاألول76.57معد نصار محمد 7



اسم الخريجت
معدل 

التخرج

الدور 

الذي 

تخرج فيه

تأريخ التخرجالقسم العلمي

2005/06/30البستنةاألول74.39فرح هاشم ابراهيم 8

2005/06/30البستنةاألول74.17رؤى مصطفى كامل 9

2005/06/30البستنةاألول73.09ابتهال مسافر مطشر 10

2005/06/30البستنةاألول72.51مرتضى علي جاسم 11

2005/06/30البستنةاألول72.45خمائل صباح محسن 12

2005/06/30البستنةاألول71.92عمار محمود شاكر 13

2005/06/30البستنةاألول71.91وديان كاظم كريم 14

2005/06/30البستنةاألول71.89شيماء ذياب عبد حسن 15

2005/06/30البستنةاألول71.72لمياء سالم محيميد فياض 16

2005/06/30البستنةاألول71.43حال كاظم الزم 17

2005/06/30البستنةاألول71.07مهيمن مظفر غازي 18

2005/06/30البستنةاألول69.90مصطفى كامل رجب 19

2005/06/30البستنةاألول68.58عامر محمد حسين 20

2005/06/30البستنةاألول68.19ورود منير جالب 21

2005/06/30البستنةاألول68.14فاديه صالح حسن 22

2005/06/30البستنةاألول68.00ايمان علي احمد 23

2005/06/30البستنةاألول67.78بالسم جري حربي24

2005/06/30البستنةاألول67.59زمن عماد عبد األمير 25

2005/06/30البستنةاألول67.41دريد عامر مسلم 26

2005/06/30البستنةاألول67.26حيدر فاضل عباس حسون27

2005/06/30البستنةاألول67.18زهراء محمد مهدي 28

2005/06/30البستنةاألول67.05علياء علي محمد سعيد 29

2005/06/30البستنةاألول66.86شيماء ناظم محمد 30

2005/06/30البستنةاألول66.49علي محمد جاسم 31

2005/06/30البستنةاألول66.20اسماء جاسم حسين 32

2005/06/30البستنةاألول66.14هبه يونس فاضل 33

2005/06/30البستنةاألول66.08نور يوسف غضبان 34

2005/06/30البستنةاألول65.82حسين خضير عباس 35

2005/06/30البستنةاألول65.34زياد طارق ابراهيم 36

2005/06/30البستنةاألول65.00علي صالح محمد 37

2005/06/30البستنةاألول64.95رؤى احمد توفيق 38

2005/06/30البستنةاألول64.81هاله خالد شاكر 39

2005/06/30البستنةاألول64.19زهراء عبد الصاحب سعيد محسن40

2005/06/30البستنةاألول63.93ايمان موسى جمعه 41

2005/06/30البستنةاألول63.78حازم طركي راضي 42

2005/06/30البستنةاألول63.60نور خضير عباس 43

2005/06/30البستنةاألول63.59رشا فائز راهي 44

2005/06/30البستنةاألول63.48مناف قحطان محمد سعيد45



اسم الخريجت
معدل 

التخرج

الدور 

الذي 

تخرج فيه

تأريخ التخرجالقسم العلمي

2005/06/30البستنةاألول63.38رنا محمود عبد هللا راشد 46

2005/06/30البستنةاألول63.14هبه مهدي ناجي 47

2005/06/30البستنةاألول62.84حسام عالء الدين جواد 48

2005/06/30البستنةاألول62.71طارق عالوي كاظم 49

2005/06/30البستنةاألول62.56محمد حامد جواد 50

2005/06/30البستنةاألول62.51حسين عيسى محمد 51

2005/06/30البستنةاألول62.37جاسم عبد الحسن موسى 52

2005/06/30البستنةاألول62.30حسنين علي جاسم 53

2005/06/30البستنةاألول62.04هديل علوان حسين 54

2005/06/30البستنةاألول62.02صالح عبد المهدي صالح 55

2005/06/30البستنةاألول62.00هيام احمد ريسان 56

2005/06/30البستنةاألول61.95رؤى غياث عبد الجليل 57

2005/06/30البستنةاألول61.78اياد حسين كاظم 58

2005/06/30البستنةاألول61.75منذر مطشر حمدان 59

2005/06/30البستنةاألول60.86طيف نبيل محمود 60

2005/06/30البستنةاألول60.85رؤى محمد جواد 61

2005/06/30البستنةاألول60.66نور محمود عبد هللا 62

2005/06/30البستنةاألول60.32خالد وليد اسماعيل 63

2005/06/30البستنةاألول60.27فرح عيدان يوسف 64

2005/06/30البستنةاألول60.21هبه حماده فاخر 65

2005/06/30البستنةاألول59.94قصي فريد شالل 66

2005/06/30البستنةاألول59.10مأسي قيس صكبان 67

2005/06/30البستنةاألول59.09عبير خالد حبيب 68

2005/06/30البستنةاألول58.59زينه خالد راضي 69

2005/06/30البستنةاألول58.54عالء عبد الحسين مزاحم 70

2005/10/01البستنةالثاني 62.56احمد ناصر محمد علي71

2005/10/01البستنةالثاني 62.00رغد خميس فرج72

2005/10/01البستنةالثاني 61.55رغد عبد الستار عبد73

2005/10/01البستنةالثاني 61.18اسراء مهدي صالح74

2005/10/01البستنةالثاني 60.89احمد خلف علي75

2005/10/01البستنةالثاني 60.60حنان محمد حسين76

2005/10/01البستنةالثاني 60.43تانيا شيروان نايف77

2005/10/01البستنةالثاني 60.22علي سعد عبد علي78

2005/10/01البستنةالثاني 60.13ندى شاكر احمد79

2005/10/01البستنةالثاني 60.12ساره عبد الجبار حكمت80

2005/10/01البستنةالثاني 59.96عمر طالب مبارك81



اسم الخريجت
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التخرج

الدور 

الذي 

تخرج فيه

تأريخ التخرجالقسم العلمي

2005/10/01البستنةالثاني 59.94بشار جابر زغبر82

2005/10/01البستنةالثاني 59.94زياد صالح عبد القادر83

2005/10/01البستنةالثاني 59.87اميل ناجي شوكت84

2005/10/01البستنةالثاني 59.68باسم محمد برهان85

2005/10/01البستنةالثاني 59.52أيالف صالح عمران86

2005/10/01البستنةالثاني 59.31هبه عامر عبد عواد87

2005/10/01البستنةالثاني 59.06رحاب سامي خماس88

2005/10/01البستنةالثاني 58.96فاروق عادل عبد محمد89

2005/10/01البستنةالثاني 58.81عبير عدنان عبد الرحمن90

2005/10/01البستنةالثاني 58.74فاتن علوان حسين91

2005/10/01البستنةالثاني 58.59سالمة قحطان احمد92

2005/10/01البستنةالثاني 58.49عالء محمد نصيف جاسم93

2005/10/01البستنةالثاني 58.46محمد جبار حسين94

2005/10/01البستنةالثاني 58.02احمد محمد قنيد عليوي95

2005/10/01البستنةالثاني 57.98ميس علي حسين96

2005/10/01البستنةالثاني 57.90سرمد صالح شاكر97

2005/10/01البستنةالثاني 57.84احمد صالح حسن خلف98

2005/10/01البستنةالثاني 57.54عذراء صفاء الدين محمود99

2005/10/01البستنةالثاني 56.97سعد جبار عبد هللا100

2005/10/01البستنةالثاني 56.94سهى جاسم محمد 101

2005/10/01البستنةالثاني 56.70وسام محمد كريم ابراهيم  102

2005/10/01البستنةالثاني 56.67نبراس عطا جسام103

2005/10/01البستنةالثاني 56.48مهند طالب دحام104

2005/10/01البستنةالثاني 55.04خالد عبد الكريم جميل105

2005/06/30المكننة الزراعيةاألول81.36عالء كامل صبر موزان العكيلي  1

2005/06/30المكننة الزراعيةاألول79.00امير حيدر علي هاشم االحمدي2

2005/06/30المكننة الزراعيةاألول77.82تحسين عالوي ضلع عباس الشجيري3

2005/06/30المكننة الزراعيةاألول74.78اسلم محمد حسين كريم الخالد4

2005/06/30المكننة الزراعيةاألول73.18وليد عبد الغني خسرو رستم الدلوي 5

2005/06/30المكننة الزراعيةاألول72.32ايسر حسين حسن حسين الخفاجي 6

2005/06/30المكننة الزراعيةاألول72.07نجاح فاضل حسون عبد هللا المسعودي 7

2005/06/30المكننة الزراعيةاألول71.18عقيل حردان فليح غيالن الحلفـي 8

2005/06/30المكننة الزراعيةاألول71.02أمين عليوي عبيد اسيمر العرمشاوي 9

2005/06/30المكننة الزراعيةاألول70.15عدي صالح علي محمد الكنعاني 10

2005/06/30المكننة الزراعيةاألول69.88نبيل جبار حوالة عبد نور11
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تخرج فيه

تأريخ التخرجالقسم العلمي

2005/06/30المكننة الزراعيةاألول68.64شهد عباس مرزة حمزة الجبوري12

2005/06/30المكننة الزراعيةاألول68.64علي موسى كاظم حمد الشمري13

2005/06/30المكننة الزراعيةاألول67.90مالك علي حمد حسين الدليمي 14

2005/06/30المكننة الزراعيةاألول67.60كمال عبد الكاظم برغش محمد الشمري15

2005/06/30المكننة الزراعيةاألول67.01محمد سلمان جاسم محمد العامري16

2005/06/30المكننة الزراعيةاألول66.99عباس صالح عامر  شنيور الشمري 17

2005/06/30المكننة الزراعيةاألول66.84زيد نكة غيدان خلف الجبوري 18

2005/06/30المكننة الزراعيةاألول66.45رشا زمان محمد حسن السهالني 19

2005/06/30المكننة الزراعيةاألول66.30مصطفى قيس عبد الرحيم عبد اللطيف الجلبي 20

2005/06/30المكننة الزراعيةاألول66.08محمد شمسي عبد هللا خليل المعجلي21

2005/06/30المكننة الزراعيةاألول65.17مصطفى موفق محمودجاسم العاني22

2005/06/30المكننة الزراعيةاألول64.89نبراس جواد كاظم الرفاعي 23

2005/06/30المكننة الزراعيةاألول61.89اسامه حسن جوير عيادة24

2005/06/30المكننة الزراعيةاألول58.12وسام صبيح سعد حيدر الشمري 25

2005/10/01المكننة الزراعيةالثاني68.85حيدر ناهل حمودي عبد النجار 26

2005/10/01المكننة الزراعيةالثاني66.25نصر جهاد حسين علي القيسي 27

2005/10/01المكننة الزراعيةالثاني62.86عقيل عبيد حسين علي القيسي28

2005/10/01المكننة الزراعيةالثاني62.03احمد منفي احمد سبع الكرطاني29

2005/10/01المكننة الزراعيةالثاني61.67ثائر جهاد سعيد خصاف البومحمد 30

2005/10/01المكننة الزراعيةالثاني61.36عقيل كريم طالب كريم 31

2005/10/01المكننة الزراعيةالثاني59.06عمار سمير حسن عبود 32

2005/06/30الصناعات الغذائيةاألول81.35نور هشام محمد جاسم 1

2005/06/30الصناعات الغذائيةاألول80.82شيماء خالد نصري2

2005/06/30الصناعات الغذائيةاألول80.28ندى صكر سلمان 3

2005/06/30الصناعات الغذائيةاألول79.60علياء سلمان رجا4

2005/06/30الصناعات الغذائيةاألول78.96مريم مجيد كاظم 5

2005/06/30الصناعات الغذائيةاألول78.25بان عدنان صالح 6

2005/06/30الصناعات الغذائيةاألول78.24قبس طه خضير 7

2005/06/30الصناعات الغذائيةاألول77.83بان جالل مجيد8

2005/06/30الصناعات الغذائيةاألول77.11عزالدين كاظم حمود9

2005/06/30الصناعات الغذائيةاألول76.15كواكب عيادة مدهش10

2005/06/30الصناعات الغذائيةاألول75.57وسن عالوي ناصر11

2005/06/30الصناعات الغذائيةاألول74.84ميسون ظافر هادي12
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تأريخ التخرجالقسم العلمي

2005/06/30الصناعات الغذائيةاألول74.02سميه عامر احمد خضير13

2005/06/30الصناعات الغذائيةاألول73.68بان محمد كاظم 14

2005/06/30الصناعات الغذائيةاألول73.62وفاء عفان عويد 15

2005/06/30الصناعات الغذائيةاألول71.95سجى جعفر محمد 16

2005/06/30الصناعات الغذائيةاألول71.36رغد عبد الجبارعبود 17

2005/06/30الصناعات الغذائيةاألول71.31جوان طارق توفيق18

2005/06/30الصناعات الغذائيةاألول70.98زينة عبد السادة سعد19

2005/06/30الصناعات الغذائيةاألول70.85محمد صباح منهل 20

2005/06/30الصناعات الغذائيةاألول70.67شيماء عطا عبيد21

2005/06/30الصناعات الغذائيةاألول69.90احالم عباس سلمان22

2005/06/30الصناعات الغذائيةاألول69.78حنان فيصل هادي23

2005/06/30الصناعات الغذائيةاألول69.58مينا مؤيد محمد24

2005/06/30الصناعات الغذائيةاألول69.46خولة داود علي25

2005/06/30الصناعات الغذائيةاألول69.34احمد فاضل حسين 26

2005/06/30الصناعات الغذائيةاألول68.64لينا طالل عبد القادر 27

2005/06/30الصناعات الغذائيةاألول68.45احمد صالح مهدي لفته28

2005/06/30الصناعات الغذائيةاألول67.25زهراء قاسم حمدعلي29

2005/06/30الصناعات الغذائيةاألول67.11احمد صبحي خضير 30

2005/06/30الصناعات الغذائيةاألول66.97اسراء صالح عبد االمير 31

2005/06/30الصناعات الغذائيةاألول66.76وسن نعمان حميد32

2005/06/30الصناعات الغذائيةاألول66.67زمن جليل سبتي33

2005/06/30الصناعات الغذائيةاألول66.34زهراء حيدر عبود34

2005/06/30الصناعات الغذائيةاألول66.16ريم عبد الرحيم عبد الغفور35

2005/06/30الصناعات الغذائيةاألول65.91روزان صالح صبحي 36

2005/06/30الصناعات الغذائيةاألول65.56افراح اسماعيل بعيوي37

2005/06/30الصناعات الغذائيةاألول65.27زهراء كاصد شافي 38

2005/06/30الصناعات الغذائيةاألول65.23رؤى عبد العزيز غازي39

2005/06/30الصناعات الغذائيةاألول65.09ميادة عيسى حسن40

2005/06/30الصناعات الغذائيةاألول64.58زهراء نجم خميس41

2005/06/30الصناعات الغذائيةاألول64.28هدى خميس عكار 42

2005/06/30الصناعات الغذائيةاألول64.17ورود فوزي احمد43

2005/06/30الصناعات الغذائيةاألول63.97مجاهد فاضل محمد44

2005/06/30الصناعات الغذائيةاألول63.44عصام عبد الرضا جابر45

2005/06/30الصناعات الغذائيةاألول63.18علي قحطان سليمان46

2005/06/30الصناعات الغذائيةاألول63.11حامد وفيق ابراهيم47

2005/06/30الصناعات الغذائيةاألول62.68مروة يونس شفان48

2005/06/30الصناعات الغذائيةاألول62.66سراب مهدي علوان49

2005/06/30الصناعات الغذائيةاألول62.58انتظار نجم عبيد حسين50
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2005/06/30الصناعات الغذائيةاألول61.93فؤاد فاروق يوسف51

2005/06/30الصناعات الغذائيةاألول61.42اشرف ابراهيم مالح شراد52

2005/06/30الصناعات الغذائيةاألول61.35مهى عبد الواحد داود53

2005/06/30الصناعات الغذائيةاألول61.05سرمد علي مهدي54

2005/06/30الصناعات الغذائيةاألول60.75جعفر كاظم حسين55

2005/06/30الصناعات الغذائيةاألول60.17زينة عبد الرضا حسون56

2005/06/30الصناعات الغذائيةاألول59.46علياء جمال علي حسين57

2005/06/30الصناعات الغذائيةاألول59.26طارق حسين سلمان58

2005/06/30الصناعات الغذائيةاألول58.49مهند محمود علوان 59

2005/06/30الصناعات الغذائيةاألول56.67هدى طالب عبد السيد60

2005/10/01الصناعات الغذائيةالثاني69.92زينب صفاء ابراهيم علي 61

2005/10/01الصناعات الغذائيةالثاني62.46علياء محمد جبار جاسم62

2005/10/01الصناعات الغذائيةالثاني62.04مروة سعيد محمد سليم 63

2005/10/01الصناعات الغذائيةالثاني60.99رسل صبيح محمد حسين 64

2005/10/01الصناعات الغذائيةالثاني60.40تغريد سعيد حميد سلمان 65

2005/10/01الصناعات الغذائيةالثاني59.61رؤى محمد شوقي 66

2005/10/01الصناعات الغذائيةالثاني59.58حمزه شالل حسين 67

2005/10/01الصناعات الغذائيةالثاني59.39زينه جاسم محمد خلف 68

2005/10/01الصناعات الغذائيةالثاني59.00همسة احمد صبحي ويس 69

2005/10/01الصناعات الغذائيةالثاني58.86يسرى قادر حسين 70

2005/10/01الصناعات الغذائيةالثاني58.61مها محمد محسن حسن71

2005/10/01الصناعات الغذائيةالثاني58.13رجاء شاكر محل 72

2005/10/01الصناعات الغذائيةالثاني57.46صادق حسن احمد 73

2005/10/01الصناعات الغذائيةالثاني57.28وسام شهاب احمد 74

2005/10/01الصناعات الغذائيةالثاني57.18رشا حسن علوان 75

2005/10/01الصناعات الغذائيةالثاني56.68ضياء وسام حسناوي 76

2005/10/01الصناعات الغذائيةالثاني55.99صادق جعفر عزيز  77

2005/10/01الصناعات الغذائيةالثاني55.57عباس فاضل كاظم 78

2005/10/01الصناعات الغذائيةالثاني55.03سيماء شاكر محمود 79

2005/10/01الصناعات الغذائيةالثاني54.64محمد هاشم حسين 80

2005/06/30المحاصيل الحقليةاألول 82.25اوس علي محمد محمود 1

2005/06/30المحاصيل الحقليةاألول81.56مصطفى جمال رشيد كاظم الخفاجي2

2005/06/30المحاصيل الحقليةاألول80.05رؤى عبد رزوقي عكلة3

2005/06/30المحاصيل الحقليةاألول77.32سال باسم اسماعيل مصطفى4
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2005/06/30المحاصيل الحقليةاألول77.08حيدر عبد الرزاق باقر عبد الحسين5

2005/06/30المحاصيل الحقليةاألول 76.11سنان حبيب عبيد خليف 6

2005/06/30المحاصيل الحقليةاألول75.18نضال عجيل رفاك حسين 7

2005/06/30المحاصيل الحقليةاألول74.09ماهر جواد كاظم عبد 8

2005/06/30المحاصيل الحقليةاألول73.77علي طالب رضا حنتوش السلطاني9

2005/06/30المحاصيل الحقليةاألول72.67قاسم محمد كريم حسين 10

2005/06/30المحاصيل الحقليةاألول 72.52مهند ياسين جدوع عالوي 11

2005/06/30المحاصيل الحقليةاألول71.40شكرية أمين محمد جعفر 12

2005/06/30المحاصيل الحقليةاألول71.19محمد حسين محمد قاضي 13

2005/06/30المحاصيل الحقليةاألول70.19عمار عباس عبيد احمد14

2005/06/30المحاصيل الحقليةاألول70.15سرمد جاسم اسماعيل سمين الكواز15

2005/06/30المحاصيل الحقليةاألول 69.66مكي خالد علي حميد 16

2005/06/30المحاصيل الحقليةاألول69.60عدنان حسين علي فرحان17

2005/06/30المحاصيل الحقليةاألول69.25سعد بدر علي حسين18

2005/06/30المحاصيل الحقليةاألول68.81مهند محمد عريبي شاطي 19

2005/06/30المحاصيل الحقليةاألول68.70شيماء وهيب طعمه20

2005/06/30المحاصيل الحقليةاألول 67.02علي فاضل صالح حسن الكرعاوي21

2005/06/30المحاصيل الحقليةاألول66.48مصعب عبد األله ياسر ياسين 22

2005/06/30المحاصيل الحقليةاألول 66.11هبة خالد مصطاف 23

2005/06/30المحاصيل الحقليةاألول65.93مصعب عبد األله صالح محمد 24

2005/06/30المحاصيل الحقليةاألول65.47عقيل غالب عباس حسين25

2005/06/30المحاصيل الحقليةاألول65.24قيصر حسين عبد الصاحب صبري 26

2005/06/30المحاصيل الحقليةاألول64.97محمد ياسين كاظم صالح 27

2005/06/30المحاصيل الحقليةاألول 64.73مها عبد الرضا كمر كتوبي 28

2005/06/30المحاصيل الحقليةاألول63.88خالد جمال مجيد ولد بيك 29

2005/06/30المحاصيل الحقليةاألول63.48مصطفى عبيد عايد عمار30

2005/06/30المحاصيل الحقليةاألول63.36ضياء ناصر حسين عجيل 31

2005/06/30المحاصيل الحقليةاألول62.95ممدوح مهند ممدوح جبر32

2005/06/30المحاصيل الحقليةاألول 62.02حسين كزار شالل شعالن33

2005/06/30المحاصيل الحقليةاألول61.81ستار ابراهيم ميزر الساعدي34

2005/06/30المحاصيل الحقليةاألول61.19يحيى مجيد جبوري شبيب المياحي35

2005/06/30المحاصيل الحقليةاألول60.75وسام عبود ربح حسن36

2005/06/30المحاصيل الحقليةاألول60.01حيدر حسين كشكول موسى الطائي37

2005/06/30المحاصيل الحقليةاألول 59.50مثنى محمد لفته حسون 38

2005/06/30المحاصيل الحقليةاألول59.10فراس محمد علي محل الكبيسي39

2005/06/30المحاصيل الحقليةاألول57.59قاسم لفته حماده سلمان40

2005/06/30المحاصيل الحقليةاألول57.42علي نوري علوان كاظم41
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2005/10/01المحاصيل الحقليةالثاني 67.91علي فرحان كاظم اسمر السوداني42

2005/10/01المحاصيل الحقليةالثاني 65.97حسين علي كريم شخيتر الركابي43

2005/10/01المحاصيل الحقليةالثاني 65.79علي غافر حسين علي المعيني44

2005/10/01المحاصيل الحقليةالثاني 65.56هبه بديع احمد سلمان العنزي45

2005/10/01المحاصيل الحقليةالثاني 64.20مازن محمود حسين كاظم الزبيدي46

2005/10/01المحاصيل الحقليةالثاني 63.22فراس هادي جابرصبر العلوش47

2005/10/01المحاصيل الحقليةالثاني 61.33احمد كامل عباس هالل الربيعي48

2005/10/01المحاصيل الحقليةالثاني 61.28صفاء عبد الهادي جابر المعموري49

2005/10/01المحاصيل الحقليةالثاني 60.97رياض عبد ناصر حسن البوسلطان50

2005/10/01المحاصيل الحقليةالثاني 60.90اسامة فخري عبد الحسين كاظم51

2005/10/01المحاصيل الحقليةالثاني 60.73عمر ثامر عبد الستار عبد الرزاق52

2005/10/01المحاصيل الحقليةالثاني 60.47سنان عبد السالم مهدي صالح53

2005/10/01المحاصيل الحقليةالثاني 59.98احمد كاظم فارس مزبان الساعدي54

2005/10/01المحاصيل الحقليةالثاني 59.71جاسم محمد جعفر جابر الخفاجي55

2005/10/01المحاصيل الحقليةالثاني 59.30علي كشكول سلطان علي56

2005/10/01المحاصيل الحقليةالثاني 59.23عالء عزيز عليوي راشد النصراوي57

2005/10/01المحاصيل الحقليةالثاني 59.18صهيب قاسم حسين علي الحسون58

2005/10/01المحاصيل الحقليةالثاني 59.05ازهر هادي كاظم عريدة59

2005/10/01المحاصيل الحقليةالثاني 58.80جنيد مجيد حميد علي المياحي60

2005/10/01المحاصيل الحقليةالثاني 58.64ضياء عبد الجبار اكرم مهدي البياتي61

2005/10/01المحاصيل الحقليةالثاني 58.22ازهر جبار ابراهيم 62

2005/10/01المحاصيل الحقليةالثاني 58.20احمد عبد الوهاب عبد الرزاق عباس63

2005/10/01المحاصيل الحقليةالثاني 57.89صفاء محسن عنكود سلمان64

2005/10/01المحاصيل الحقليةالثاني 57.86اياد ابراهيم محمد كريم السامرائي65

2005/10/01المحاصيل الحقليةالثاني 56.87سنان عبد الصمد نجم عبد هللا الجعفري66

2005/10/01المحاصيل الحقليةالثاني 56.48جعفر حسن عبد الوهاب حسن السهيل67

2005/10/01المحاصيل الحقليةالثاني 56.17تراث جواد كاظم محيسن الورشاني68

2005/10/01المحاصيل الحقليةالثاني 55.86نبيل باسل عبد رجب التميمي 69

2005/10/01المحاصيل الحقليةالثاني 55.14احمد اياد محمد حسين الصفار70

2005/10/01المحاصيل الحقليةالثاني 54.53عمار وبدان مسير فرحان السعدون71

2005/10/01المحاصيل الحقليةالثاني 54.49عقيل جبار كرم علي الذهيباوي72

2005/10/01المحاصيل الحقليةالثاني 54.17سرمد خليل عبد الحسين علي االسدي73

2005/06/30علوم التربة و المياهاألول83.21شيرين مظفر علي خليل الخليل 1

2005/06/30علوم التربة و المياهاألول82.55احمد عبد الوهاب عبد الرضا عبد هللا العرازة 2

2005/06/30علوم التربة و المياهاألول77.78عمر طارق عبد المجيد زغير السالم 3
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2005/06/30علوم التربة و المياهاألول77.57احمد اسعد زعين نجيب المشهداني 4

2005/06/30علوم التربة و المياهاألول77.24وسام محمد عبدعواد الزوبعي 5

2005/06/30علوم التربة و المياهاألول75.97علي احمد عبد الستاركاظم الحيالي 6

2005/06/30علوم التربة و المياهاألول74.19طيبة مظفر صالح عبود مباركة 7

2005/06/30علوم التربة و المياهاألول73.34جنان عبد محمد 8

2005/06/30علوم التربة و المياهاألول72.50هديل جميل ابراهيم مهدي العزاوي 9

2005/06/30علوم التربة و المياهاألول72.09فادي داود بولص بطرس داي 10

2005/06/30علوم التربة و المياهاألول72.00رؤى عبد الكريم رسن حسين الربيعي 11

2005/06/30علوم التربة و المياهاألول71.72وسام محمد محيسن كاظم العليا وي 12

2005/06/30علوم التربة و المياهاألول70.82احمد نجم حسن صالح الجبوري 13

2005/06/30علوم التربة و المياهاألول68.62سيف حسن لفتة خشان الزاملي 14

2005/06/30علوم التربة و المياهاألول68.47علي جبير صبار نصيف الحمداني 15

2005/06/30علوم التربة و المياهاألول68.42شيماء اسماعيل محمد مشكور الزبيدي 16

2005/06/30علوم التربة و المياهاألول68.17بكر جالل مصطفى سعيد البياتي 17

2005/06/30علوم التربة و المياهاألول67.59علي جاسم كاظم ديوان البيضاوي 18

2005/06/30علوم التربة و المياهاألول67.50مروان جنان بهنام مجيد قالب 19

2005/06/30علوم التربة و المياهاألول67.36عبير منيرعبد الهادي جميل الراوي20

2005/06/30علوم التربة و المياهاألول67.34 كوران صفر محمد  ابراهيم الدوري21

2005/06/30علوم التربة و المياهاألول66.97ميثاق عالوي محمد شهاب الفراجي 22

2005/06/30علوم التربة و المياهاألول66.43حسين علي حسين حسن الزبيدي 23

2005/06/30علوم التربة و المياهاألول66.17اسماء عاشور حمداوي موسى الموسوي 24

2005/06/30علوم التربة و المياهاألول66.00 محمد عبد هللا حياوي علوان العجيلي 25

2005/06/30علوم التربة و المياهاألول65.94 منار جبار عبد الرزاق 26

2005/06/30علوم التربة و المياهاألول65.68الهام ساهي علي 27

2005/06/30علوم التربة و المياهاألول65.15 هند نجم عبد هللا راضي الجنابي 28

2005/06/30علوم التربة و المياهاألول64.99محمد عماد رفعت رؤوف الجباوي29

2005/06/30علوم التربة و المياهاألول64.46حيدر مهنا خلف حسين الجنابي 30

2005/06/30علوم التربة و المياهاألول64.34صالح عبد الحسن جابر كاظم حميدي 31

2005/06/30علوم التربة و المياهاألول64.23هيفاء عبد المنعم سلمان فليح الخفاجي 32

2005/06/30علوم التربة و المياهاألول63.52 بشرى عبود عبد المجيد خلف الخليفي 33

2005/06/30علوم التربة و المياهاألول63.30عامر عبد الحكيم عيدان فرحان االوسي 34

2005/06/30علوم التربة و المياهاألول63.30علي معن عبد الرزاق اسماعيل الخفاجي35

2005/06/30علوم التربة و المياهاألول63.01 صالح سرحان جميع زغير الشمري 36

2005/06/30علوم التربة و المياهاألول62.85علي محمود خضير عبد العالي االحمد 37

2005/06/30علوم التربة و المياهاألول62.57 عالء شالل حمادي عنيد الجنابي 38

2005/06/30علوم التربة و المياهاألول62.36 سيف طالل محمد كاظم الزهيري 39

2005/06/30علوم التربة و المياهاألول62.11مصطفى قيس محمد نايف القيسي 40

2005/06/30علوم التربة و المياهاألول62.09رشا جمال فرعون 41
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2005/06/30علوم التربة و المياهاألول61.80ذرى ثامر جعفر مهدي الصفار 42

2005/06/30علوم التربة و المياهاألول61.65محمد عون صادق 43

2005/06/30علوم التربة و المياهاألول61.17محمد ظافر كريم حسين الفراجي 44

2005/06/30علوم التربة و المياهاألول60.75بشار عبد الكريم كاظم حسن أكجيم 45

2005/06/30علوم التربة و المياهاألول60.66وسن مجيد جهاد 46

2005/06/30علوم التربة و المياهاألول60.34صباح نعيم شلش الزهيري 47

2005/06/30علوم التربة و المياهاألول60.20نوار فاضل عبد هللا احمد الكناني 48

2005/06/30علوم التربة و المياهاألول60.14حاتم ناهي عربي طين الشيباوي49

2005/06/30علوم التربة و المياهاألول60.04مهند عزيز جبر يوسف السعدي 50

2005/06/30علوم التربة و المياهاألول59.94شمس الدين محمد رفيق احمد الطائي 51

2005/06/30علوم التربة و المياهاألول59.93سامر بليبص سمير محمد العائدي 52

2005/06/30علوم التربة و المياهاألول57.61 مرتضى علي عبد الحسن حميدي 53

2005/06/30علوم التربة و المياهاألول57.38 ارشد عبد الرحمن كاظم علي البديري 54

2005/10/01علوم التربة و المياهالثاني61.19مروان مالك احمد حسن الجبوري55

2005/10/01علوم التربة و المياهالثاني60.70فدوى فاضل مصطفى محمد النداوي56

2005/10/01علوم التربة و المياهالثاني59.45ظاهر خميس مخلف مشحن57

2005/10/01علوم التربة و المياهالثاني59.14عقل كاظم سلمان مراح الزبيدي58

2005/10/01علوم التربة و المياهالثاني58.93فراس صادق غازي عباس الربيعي59

2005/10/01علوم التربة و المياهالثاني58.75علي نايف مدب فياض الزيدي60

2005/10/01علوم التربة و المياهالثاني58.73محمد عكاب جاسم محمد الحصونة61

2005/10/01علوم التربة و المياهالثاني58.56تيسير عبد الكريم عجم حسين الكناني62

2005/10/01علوم التربة و المياهالثاني58.31احمد حسن حسين كاظم التميمي63

2005/10/01علوم التربة و المياهالثاني57.94مضر ثامر علي عبد عبد هللا64

2005/10/01علوم التربة و المياهالثاني57.91مهند نضال محسن عبد هللا الكعبي65

2005/10/01علوم التربة و المياهالثاني57.88نذير جاسم محمد عيشة المشهداني66

2005/10/01علوم التربة و المياهالثاني57.87زياد عدنان عبد اللطيف جاسم الزبيدي67

2005/10/01علوم التربة و المياهالثاني57.78زيدون محمود جعفر ظاهر البدري68

2005/10/01علوم التربة و المياهالثاني56.91حيدر محمد غريب عالم الشرهاني69

2005/10/01علوم التربة و المياهالثاني55.89وسام ناصر حسين حمزة العوادي70

2005/06/30االقتصاد الزراعياألول81.01وسام حنا أيوب1

2005/06/30االقتصاد الزراعياألول80.31علي صالح شكر2

2005/06/30االقتصاد الزراعياألول77.89باسم عبدايوب حسن 3

2005/06/30االقتصاد الزراعياألول74.78عمار حسن عبد عون 4
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2005/06/30االقتصاد الزراعياألول72.28ايالف سلمان نعمة سلمان 5

2005/06/30االقتصاد الزراعياألول71.70زينة وليد نصرت 6

2005/06/30االقتصاد الزراعياألول70.77علي داخل صوكور 7

2005/06/30االقتصاد الزراعياألول69.66حيدر حبيب مكي 8

2005/06/30االقتصاد الزراعياألول69.46اسامة عبد الجليل خليل 9

2005/06/30االقتصاد الزراعياألول68.39حمزة عبد العطوف طاهر10

2005/06/30االقتصاد الزراعياألول68.21وسام عماد محمد حسن11

2005/06/30االقتصاد الزراعياألول67.59عصام سمير رمضان12

2005/06/30االقتصاد الزراعياألول67.38مهند جميل جهاد غالم13

2005/06/30االقتصاد الزراعياألول66.09فؤاد فائق عليوي ناصر 14

2005/06/30االقتصاد الزراعياألول64.90مقداد جاسم عبد عيدان 15

2005/06/30االقتصاد الزراعياألول64.71احمد رشيد حسين خلف16

2005/06/30االقتصاد الزراعياألول63.12مهند جميل كاظم خلف17

2005/06/30االقتصاد الزراعياألول60.63محمد عزيز عديم جلهام18

2005/06/30االقتصاد الزراعياألول59.67حيدر محمد حسن ياسين 19

2005/10/01االقتصاد الزراعيالثاني62.64محمد ابراهيم محسن 20

2005/10/01االقتصاد الزراعيالثاني62.39مروان كاظم محمد محمود 21

2005/10/01االقتصاد الزراعيالثاني61.61حيدر طارق عباس خلف 22

2005/10/01االقتصاد الزراعيالثاني59.64فاضل عباس فاضل 23

2005/10/01االقتصاد الزراعيالثاني58.93اوس رعد عبد الجبار 24

2005/10/01االقتصاد الزراعيالثاني57.61باسم محمد كريم 25

2005/10/01االقتصاد الزراعيالثاني57.30محمد عبد األمير ناصر 26

2005/06/30اإلرشاد الزراعياألول 78.61سعيد طنيش رزيج مسلم1

2005/06/30اإلرشاد الزراعياألول 77.70احمد ثويني هدوم راضي2

2005/06/30اإلرشاد الزراعياألول 72.92علي محمد سلمان مطر3

2005/06/30اإلرشاد الزراعياألول 71.03عباس جواد رشيد حمد4

2005/06/30اإلرشاد الزراعياألول 68.97حسن هادي شولي فرج5

2005/06/30اإلرشاد الزراعياألول 68.96فراس عبد هللا شاغي عكيه6

2005/06/30اإلرشاد الزراعياألول 68.50حسام احمد جاسم محمد7

2005/06/30اإلرشاد الزراعياألول 68.29زياد رياض سالم حسين8

2005/06/30اإلرشاد الزراعياألول 68.21جبارفخري منصور حسين9

2005/06/30اإلرشاد الزراعياألول 68.09علي جاسم كريم محمود10

2005/06/30اإلرشاد الزراعياألول 67.03نبيل جابر عناد كريم11
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2005/06/30اإلرشاد الزراعياألول 66.26عالء صالح حميد عبد هللا12

2005/06/30اإلرشاد الزراعياألول 65.74فائز نعمة رشيد حزوم13

2005/06/30اإلرشاد الزراعياألول 64.07عالء عبد الحسين دحام كاظم14

2005/06/30اإلرشاد الزراعياألول 64.02حسام الدين محمد عزيز الحجامي15

2005/06/30اإلرشاد الزراعياألول 62.67وايل حاتم وايل صالح المشهداني16

2005/06/30اإلرشاد الزراعياألول 62.65وسام حسين عبد هللا حمادي17

2005/06/30اإلرشاد الزراعياألول 60.03سامي عبد الحميد كاظم جبارة18

2005/06/30اإلرشاد الزراعياألول 60.00حسام علي حسين كاظم19

2005/06/30اإلرشاد الزراعياألول 55.41زيد فرحان مجول علي20

2005/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني 60.43علي جليل عبود مجلي التميمي 21

2005/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني 58.92ليث صالح كاظم حسن العامري 22

2005/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني 58.69حيدر قيس كرجي عبيد23


