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2006/07/15وقاية النباتاألول84.30رباب علي نعمه هاشم الفتالوي1

2006/07/15وقاية النباتاألول82.26احالم خليل ياسر جفيل الحجيمي2

2006/07/15وقاية النباتاألول78.12وليد علي حسين نجم المحياوي3

2006/07/15وقاية النباتاألول77.38كرار عبد الحسين كاظم محمد الجلبي4

2006/07/15وقاية النباتاألول76.44مينا وليد حاتم حسين المعموري5

2006/07/15وقاية النباتاألول75.04محمد شاكر منجي ظاهر البركي6

2006/07/15وقاية النباتاألول74.58ندى حبيب عقيل موسى الربيعي7

2006/07/15وقاية النباتاألول74.24فاتن ثجيل عبد علي خليف الركابي8

2006/07/15وقاية النباتاألول73.10اميمه عبد الرضا فاخر سلمان الساعدي9

2006/07/15وقاية النباتاألول70.10هبه صباح عبود رضا دكله10

2006/07/15وقاية النباتاألول69.89انتصار مرزوك حسين شنه العبيدي11

2006/07/15وقاية النباتاألول69.79فراس عباس زامل عبد علي السعدي12

2006/07/15وقاية النباتاألول69.36جنان حميد عبد سلمان الفالحي13

2006/07/15وقاية النباتاألول69.26حفصة فاروق فاضل سلمان العساف14

2006/07/15وقاية النباتاألول68.69سامر صباح عباس عالوي الشجيري15

2006/07/15وقاية النباتاألول68.59هدى ستار سالم عزيز الركابي16

2006/07/15وقاية النباتاألول68.45نور خلف ضعين سفاح العبادي17

2006/07/15وقاية النباتاألول67.97مياسة عزالدين محمد مهدي الموسوي18

2006/07/15وقاية النباتاألول67.94رؤى رعد عبد اللطيف عبد الستار محمد19

2006/07/15وقاية النباتاألول67.73مقداد قادر مجبل شياع العطوان20

2006/07/15وقاية النباتاألول67.12علي ناصر علي جواد العاني21

2006/07/15وقاية النباتاألول67.06فاطمه عبد الزهره عباس الساعدي22

2006/07/15وقاية النباتاألول67.01ميس نهاد عبد الرحمن ابراهيم العامري23

2006/07/15وقاية النباتاألول66.19احمد قيس مجيد حاجم العكيدي24

2006/07/15وقاية النباتاألول65.55رحاب عادل عبد الحسين جاسم العجيلي25

2006/07/15وقاية النباتاألول65.51رؤى يحيى ابراهيم خضير العامري26

2006/07/15وقاية النباتاألول65.19دالل سالم كامل كرار الخفاجي27

2006/07/15وقاية النباتاألول65.11علي عبد علي عبيد عريبي النصراوي28

2006/07/15وقاية النباتاألول64.91صباح صادق غازي عباس الربيعي29

2006/07/15وقاية النباتاألول64.76احمد قيس توفيق سلمان القيسي30

2006/07/15وقاية النباتاألول64.55رزان صباح قرياقوس شابا31

2006/07/15وقاية النباتاألول64.42حال حسين يوسف نجم االسدي32

2006/07/15وقاية النباتاألول64.34طه حمودي جواد حبش33

2006/07/15وقاية النباتاألول63.53نادية سالم ابراهيم صادق القزاز34

2006/07/15وقاية النباتاألول63.45احمد باقر مهدي ياس العجيلي35

2006/07/15وقاية النباتاألول63.15هدى جسام حمادي خلف الطائي36

2006/07/15وقاية النباتاألول63.12محمد عبد الرضا زيدان رزن النايلي37

2006/07/15وقاية النباتاألول63.07دالل حليبش سيد ياسين الالمي38
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2006/07/15وقاية النباتاألول62.89االء حميد سعود محيسن المعيني39

2006/07/15وقاية النباتاألول62.85عالء اسماعيل محسن محمود الجيزاني40

2006/07/15وقاية النباتاألول62.73مثنى رزاق يوسف كاظم الخضيري41

2006/07/15وقاية النباتاألول62.70سنان سامي عبد الجبار عبد اللطيف الهاشمي42

2006/07/15وقاية النباتاألول62.41مهند مناضل محمود عبد الهادي الصفار43

2006/07/15وقاية النباتاألول62.39ضحى عباس فاضل نجم المفرجي44

2006/07/15وقاية النباتاألول62.22علياء عبد الكريم حمد احسان العبودي45

2006/07/15وقاية النباتاألول62.01حسان طالب سلمان مهدي القيسي46

2006/07/15وقاية النباتاألول61.85ايمن محسن عبد الشافي الحياني47

2006/07/15وقاية النباتاألول61.04احمد ماجد شرهان علي الالمي48

2006/07/15وقاية النباتاألول60.94ايناس ثائر خالد عود الخميسي49

2006/07/15وقاية النباتاألول60.77علي خليل شهاب احمد البياتي50

2006/07/15وقاية النباتاألول60.75رنا صادق محمود حسن الباوي51

2006/07/15وقاية النباتاألول60.22علي احمد سلمان حسين العبيدي52

2006/07/15وقاية النباتاألول60.08صبا عبد الستار جبار محمد النداوي53

2006/07/15وقاية النباتاألول59.71بسعاد عبيد رباط جاسم الزبيدي54

2006/07/15وقاية النباتاألول59.53اسراء بطي حمزة ناجي العتابي55

2006/07/15وقاية النباتاألول59.27كريم حمد جمعه مزعل الشمري56

2006/07/15وقاية النباتاألول57.92عباس حميد عبد فرحان العتبي57

2006/07/15وقاية النباتاألول57.03هبه محمد عبد القادر محمد وشاح58

2006/07/15وقاية النباتاألول56.44االء باقر جواد كاظم الغريري59

2006/09/30وقاية النباتالثاني64.68طيبه نزار ابراهيم مجيد عزاوي60

2006/09/30وقاية النباتالثاني63.99رنا تركي عبيد صالح الشجيري61

2006/09/30وقاية النباتالثاني63.17هيام سمير عبد علي الراوي62

2006/09/30وقاية النباتالثاني62.19مصطفى سالم رشيد سعيد السعدي63

2006/09/30وقاية النباتالثاني61.98حسين سعد جاسم سالم الظاهري64

2006/09/30وقاية النباتالثاني61.82لينا كريم عباس سلمان الهواشم 65

2006/09/30وقاية النباتالثاني61.58علي محمد عبد هللا سليمان66

2006/09/30وقاية النباتالثاني60.60وليد خالد حمودي ابراهيم التميمي67

2006/09/30وقاية النباتالثاني60.43سيف محمد تقي عيسى علي الخطاوي68

2006/09/30وقاية النباتالثاني60.07سرى قاسم جعفر باقر الزبيدي69

2006/09/30وقاية النباتالثاني60.01نور زبن سليمان حسن70

2006/09/30وقاية النباتالثاني59.36علي جبار سواري دفار 71

2006/09/30وقاية النباتالثاني59.05احمد نجم عبد شايش المولى72

2006/09/30وقاية النباتالثاني58.90عبد هللا جميل نوري عبد الغني البياتي73

2006/09/30وقاية النباتالثاني58.63براء حميد كاظم رضا الجعيفري74
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2006/09/30وقاية النباتالثاني58.52محمد فائق عبد حسين العامري75

2006/09/30وقاية النباتالثاني58.51ابتهال عبد الكريم كسار محيسن الزيدي76

2006/09/30وقاية النباتالثاني58.43محمد عماد محمد اكبر الدركزلي77

2006/09/30وقاية النباتالثاني58.38حسين جليب حسين يديم العقابي78

2006/09/30وقاية النباتالثاني58.14سجى شاكر حسين محمد العزاوي79

2006/09/30وقاية النباتالثاني58.10فرح امجد باقر حسن المشاط80

2006/09/30وقاية النباتالثاني58.08احمد عبد الحسين مسلم حسن81

2006/09/30وقاية النباتالثاني57.81ورود رمزي اكرم شهوان82

2006/09/30وقاية النباتالثاني57.68عالء كاظم عبد محمد السعيدي 83

2006/09/30وقاية النباتالثاني57.27سماء باسم سلمان فليح القزاز84

2006/09/30وقاية النباتالثاني57.19احمد خضر عباس رضا الزهاوي85

2006/09/30وقاية النباتالثاني57.06رنا شريود صهيود حمد السوداني86

2006/09/30وقاية النباتالثاني56.95اسراء توفيق عباس مرعي العبيدي87

2006/09/30وقاية النباتالثاني56.45نور محمد سكران جواد العامري88

2006/09/30وقاية النباتالثاني56.44سيف سعد جارهللا احمد الطائي89

2006/09/30وقاية النباتالثاني56.14نور ناظم عبد الجبار عبد الرحمن النداوي90

2006/09/30وقاية النباتالثاني56.11دانة سالم خالد فزع المالكي91

2006/09/30وقاية النباتالثاني55.95حنان زهير جابر طه العاني92

2006/09/30وقاية النباتالثاني55.81هبه محمد فاضل محمود الخالدي93

2006/09/30وقاية النباتالثاني55.69فاديه جبر سعود عبد94

2006/09/30وقاية النباتالثاني54.74رلى موسى كاظم علي الطائي 95

وقاية النباتالثاني53.64علي مهدي محبس هميم 96
2006/09/30

2006/07/15الثروة الحيوانيةاألول84.31حميد رزاق عباس علي الجنابي1

2006/07/15الثروة الحيوانيةاألول78.73محمد صالح قدوري رفعت اصيل2

2006/07/15الثروة الحيوانيةاألول78.11همام علي مرزة خضير الربيعي3

2006/07/15الثروة الحيوانيةاألول77.88مازن رحومي محمود احمد المجمعي4

2006/07/15الثروة الحيوانيةاألول77.24عالء حسين ابراهيم سلمان المساري5

2006/07/15الثروة الحيوانيةاألول76.37زيد عماد حميد تقي زيني6

2006/07/15الثروة الحيوانيةاألول76.29حيدر علي مزعل حمود الزبيدي7

2006/07/15الثروة الحيوانيةاألول76.28صابرين علي نصيف جاسم العتابي8

2006/07/15الثروة الحيوانيةاألول76.18عمر مثنى عبد الوهاب احمد الضامن9

2006/07/15الثروة الحيوانيةاألول74.07محمد عبد الحسين مكي مرصاد السراي10

2006/07/15الثروة الحيوانيةاألول73.95عدي عبود علوان كاظم العامري11

2006/07/15الثروة الحيوانيةاألول73.01بان طالل احمد حمد 12
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2006/07/15الثروة الحيوانيةاألول72.90بشار ادهم احمد خليل الدليمي13

2006/07/15الثروة الحيوانيةاألول72.03علي فاروق حسن مصطفى جواد14

2006/07/15الثروة الحيوانيةاألول71.04اسامة احمد لطيف صالح الدليمي15

2006/07/15الثروة الحيوانيةاألول71.01بالل ناطق عبد الوهاب ابراهيم الجبوري16

2006/07/15الثروة الحيوانيةاألول70.12صدام احمد فتح هللا ابراهيم الخالدي17

2006/07/15الثروة الحيوانيةاألول69.82احمد اسماعيل خلف شنتور الكطاني18

2006/07/15الثروة الحيوانيةاألول69.78بسمة نجم عبد حسن التكريتي19

2006/07/15الثروة الحيوانيةاألول69.33محمد ارزوقي حسن عباس20

2006/07/15الثروة الحيوانيةاألول68.73محمد حسين جعفر جواد الشديدي21

2006/07/15الثروة الحيوانيةاألول68.55ورس سعود توفيق علي العبيدي22

2006/07/15الثروة الحيوانيةاألول68.44حيدر قاسم محمود خلف فراجي23

2006/07/15الثروة الحيوانيةاألول68.29هند نجم عبد هللا علي الفريجي24

2006/07/15الثروة الحيوانيةاألول68.25علي ضياء سلمان راضي الدباج25

2006/07/15الثروة الحيوانيةاألول68.03شيماء حمودي قدوري حمادي العبيدي26

2006/07/15الثروة الحيوانيةاألول67.62محمد فارس جلوب عبود الشمري27

2006/07/15الثروة الحيوانيةاألول67.60ضفاف صالح عباس محمد28

2006/07/15الثروة الحيوانيةاألول67.52وسام علي حسين خضير البدراني29

2006/07/15الثروة الحيوانيةاألول67.28هبة هللا عبد الهادي حسين محمد الزبيدي30

2006/07/15الثروة الحيوانيةاألول67.09محمود يحيى حسن فرهود الزركوشي31

2006/07/15الثروة الحيوانيةاألول66.90زهراء عالء عبد الحسين جلود الزيدي32

2006/07/15الثروة الحيوانيةاألول66.83محمد رفعت ابراهيم عبد هللا العمري33

2006/07/15الثروة الحيوانيةاألول66.56ريزان جاسم حسين علي السره ميري34

2006/07/15الثروة الحيوانيةاألول66.46نبراس زهير عبد الرزاق عبد المجيد الشكرجي35

2006/07/15الثروة الحيوانيةاألول66.23علي نجم عبد علي الربيعي36

2006/07/15الثروة الحيوانيةاألول66.20مصطفى مقداد ثابت نعمان الحسيني37

2006/07/15الثروة الحيوانيةاألول66.08مصطفى طه عبيد علوان القرة غولي38

2006/07/15الثروة الحيوانيةاألول65.95ياسر جبار عبد علي الساعدي39

2006/07/15الثروة الحيوانيةاألول65.88عبد الرحمن داود سلمان مجيد العاني40

2006/07/15الثروة الحيوانيةاألول65.75عمر احسان جمال عبد المجيد البياتي41

2006/07/15الثروة الحيوانيةاألول65.11نوفل حميد جاسم سلطان الصافي42

2006/07/15الثروة الحيوانيةاألول65.05عمر محمد شهاب حمد عليوي الجبوري43

2006/07/15الثروة الحيوانيةاألول64.84عمر حسن حمد خلف الجبوري44

2006/07/15الثروة الحيوانيةاألول64.82بشير عودة جبر45

2006/07/15الثروة الحيوانيةاألول64.77ياس احمد ياس داود الحديثي46

2006/07/15الثروة الحيوانيةاألول64.70زهراء صفاء حواس محل الزوبعي47

2006/07/15الثروة الحيوانيةاألول64.44احمد فدعم داود48

2006/07/15الثروة الحيوانيةاألول64.41اوراس رزوقي وهيب عمر الزيدي49

2006/07/15الثروة الحيوانيةاألول64.06عقيل فاضل مصلح احمد المساري50
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2006/07/15الثروة الحيوانيةاألول64.04محمد عبد الهادي عبد الحسين محمد حسن 51

2006/07/15الثروة الحيوانيةاألول63.15عمار محمود عبد االمير محمد الربيعي52

2006/07/15الثروة الحيوانيةاألول62.78حقي اسماعيل نصيف جاسم المشهداني53

2006/07/15الثروة الحيوانيةاألول62.59علي سياب خضير عباس الخزرجي54

2006/07/15الثروة الحيوانيةاألول62.50سماح خضر موسى جبار العجيلي55

2006/07/15الثروة الحيوانيةاألول61.99عالء محمود مجيد محمد العيسى56

2006/07/15الثروة الحيوانيةاألول61.59احمد مزهر محي حبيب العتبي57

2006/07/15الثروة الحيوانيةاألول61.54جاسم محمد شابت مؤنس الجيزاني58

2006/07/15الثروة الحيوانيةاألول61.54غفران منتصر عمر عبد العزيز العاني59

2006/07/15الثروة الحيوانيةاألول61.48محمد موسى عبد هللا60

2006/07/15الثروة الحيوانيةاألول60.99فوز قيس كريم عبد الرضا البدري61

2006/07/15الثروة الحيوانيةاألول60.93ازهر اسعد ابراهيم حسن المحمود62

2006/07/15الثروة الحيوانيةاألول59.57عمر حسن شياع منصور البيجاوي63

2006/07/15الثروة الحيوانيةاألول58.76معتز حسون كركوش64

2006/07/15الثروة الحيوانيةاألول58.17محمد عبود احمد محمد الراوي65

2006/07/15الثروة الحيوانيةاألول57.50محمد عبد الرزاق غلوم علي االميري66

2006/09/30الثروة الحيوانيةالثاني70.91نجاة نعمة شمران حسن الربيعي67

2006/09/30الثروة الحيوانيةالثاني66.57اسراء موحان محسن الرازقي68

2006/09/30الثروة الحيوانيةالثاني66.47قصي عبد الحميد سلمان عبد الحليم الراوي69

2006/09/30الثروة الحيوانيةالثاني65.04احمد عبد كاظم ظاهر الجنابي70

2006/09/30الثروة الحيوانيةالثاني64.11شيماء بدران مسير رداد71

2006/09/30الثروة الحيوانيةالثاني63.40عثمان شاكر محمود المشهداني72

2006/09/30الثروة الحيوانيةالثاني62.30عالء دنان خليف سلطان73

2006/09/30الثروة الحيوانيةالثاني62.19محمد سالم عزاوي حمادي العاني74

2006/09/30الثروة الحيوانيةالثاني62.06احمد حامد محمود عبد الجبار القيسي75

2006/09/30الثروة الحيوانيةالثاني61.98ميثم عبد المعين جبر خريف الربيعي76

2006/09/30الثروة الحيوانيةالثاني61.52علي صالح صادق صالح الربيعي77

2006/09/30الثروة الحيوانيةالثاني61.44حسام فالح عبد الوهاب قاسم البياتي78

2006/09/30الثروة الحيوانيةالثاني60.83حسنين جاسم رشيد مجيد الدليمي79

2006/09/30الثروة الحيوانيةالثاني60.76مصطفى قحطان حميد عبد الوهاب الربيعي80

2006/09/30الثروة الحيوانيةالثاني60.55حسين صالح نصيف مال الجالبي81

2006/09/30الثروة الحيوانيةالثاني60.32خوام مهدي احمد عبد العزي82

2006/09/30الثروة الحيوانيةالثاني59.89محمد نايف شهاب احمد الشيخلي83

2006/09/30الثروة الحيوانيةالثاني59.68اسامة حميد حمدان العلي النوعين84

2006/09/30الثروة الحيوانيةالثاني59.33اسامة يحيى شهاب احمد العاني85

2006/09/30الثروة الحيوانيةالثاني59.05علي عادل جاسم محمد86
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2006/09/30الثروة الحيوانيةالثاني58.99مازن مهدي صالح جاسم العنزي87

2006/09/30الثروة الحيوانيةالثاني58.83عبد الخالق محمد لفتة مؤيد الهاشمي88

2006/09/30الثروة الحيوانيةالثاني58.68عادل كاظم علوان عبيس المعموري89

2006/09/30الثروة الحيوانيةالثاني58.58سالم ابراهيم مطشر بحت الشمري90

2006/09/30الثروة الحيوانيةالثاني58.53فاضل اسامة عبد هللا خليل الخليل91

2006/09/30الثروة الحيوانيةالثاني58.50حسنين جواد كاظم عبود92

2006/09/30الثروة الحيوانيةالثاني58.46قاسم حسن علي وزير الناصري93

2006/09/30الثروة الحيوانيةالثاني58.45رؤى ماجد حسن علوان المطيري94

2006/09/30الثروة الحيوانيةالثاني58.44احمد فؤاد احمد سعيد المشهداني95

2006/09/30الثروة الحيوانيةالثاني58.42باقر حسن عبد96

2006/09/30الثروة الحيوانيةالثاني58.39عالء رعد عبد الحسين بربوتي الطائي97

2006/09/30الثروة الحيوانيةالثاني58.26عالء هادي عيسى مهدي الهاشمي98

2006/09/30الثروة الحيوانيةالثاني58.21وسام فرمان يوسف ابراهيم الخزرجي99

2006/09/30الثروة الحيوانيةالثاني58.14حسام نجم عبد الزم الالمي100

2006/09/30الثروة الحيوانيةالثاني57.95حيدر حميد رشيد عبود العاني101

2006/09/30الثروة الحيوانيةالثاني57.91مؤمل عالء محسن علي المكصوصي102

2006/09/30الثروة الحيوانيةالثاني57.68والء حسين علي حسين الشمري103

2006/09/30الثروة الحيوانيةالثاني57.66بهاء ناظم علي حسين الزبيدي104

2006/09/30الثروة الحيوانيةالثاني57.52علي زيد عبعوب حسين الكردي105

2006/09/30الثروة الحيوانيةالثاني57.37احمد خلف علكم عويز الكعبي106

2006/09/30الثروة الحيوانيةالثاني56.99ناصر خضر عبيس العبيدي107

2006/09/30الثروة الحيوانيةالثاني56.98علي عبد الحميد عبد الرحمن عبد الكريم 108

2006/09/30الثروة الحيوانيةالثاني56.97حيدر فائق اسماعيل109

2006/09/30الثروة الحيوانيةالثاني56.89سنان كاظم محمود كاظم الزبيدي110

2006/09/30الثروة الحيوانيةالثاني56.89سها عصام سالم حسين الالمي111

2006/09/30الثروة الحيوانيةالثاني56.88احمد حسين حسن محمد العامري112

2006/09/30الثروة الحيوانيةالثاني56.70احمد زهير سلمان صادق ابو التمن113

2006/09/30الثروة الحيوانيةالثاني56.70نزار باسم عبد علي لطيف اليوسف114

2006/09/30الثروة الحيوانيةالثاني56.46عمر احمد خليل ابراهيم الطفيلي115

2006/09/30الثروة الحيوانيةالثاني56.30احمد باسم ابراهيم محمد صالح116

2006/09/30الثروة الحيوانيةالثاني56.19حامد راضي عيدان عباس117

2006/09/30الثروة الحيوانيةالثاني56.16احمد سعد هاشم احمد الموسوي118

2006/09/30الثروة الحيوانيةالثاني56.06احمد مالك هاشم احمد االنباري119

2006/09/30الثروة الحيوانيةالثاني56.06صهيب احمد عبد الرزاق اسماعيل الفياض120

2006/09/30الثروة الحيوانيةالثاني56.04رنا محمد منهل علي المعموري121

2006/09/30الثروة الحيوانيةالثاني55.70محمود احمد عباس سعيد االسدي122

2006/09/30الثروة الحيوانيةالثاني55.40ظافر خليل عفتان وناس الربيعي123

2006/09/30الثروة الحيوانيةالثاني55.38حيدر كاظم حسن124
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2006/09/30الثروة الحيوانيةالثاني54.95محسن معيلو شعالن ولي القريشي125

2006/09/30الثروة الحيوانيةالثاني54.91احمد ابراهيم راضي محسن الموسوي126

2006/09/30الثروة الحيوانيةالثاني54.75عمر واثق محمود127

2006/09/30الثروة الحيوانيةالثاني54.55اسماعيل ابراهيم مهدي رشيد العزاوي128

2006/09/30الثروة الحيوانيةالثاني54.47مرتضى كريم علي سهر الزركاني129

2006/09/30الثروة الحيوانيةالثاني54.43سعاد كاظم ماري خفي الشويلي130

2006/09/30الثروة الحيوانيةالثاني53.42علي سلمان سعود سلمان الجاسم131

2006/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول86.56هيفاء غفوري محمد 1

2006/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول85.64جنان كاظم حمودي 2

2006/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول82.19سهاد سلمان قاسم 3

2006/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول81.08فرح حميد ابراهيم 4

2006/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول80.51انتصار خضير عباس 5

2006/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول78.08نور نبيل رجب6

2006/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول78.07رياض عبد الجبار محمد 7

2006/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول78.07سامر صباح توفيق 8

2006/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول77.54رؤى كريم مردان 9

2006/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول75.34هديل عباس عبد10

2006/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول75.30زينب حازم حسن 11

2006/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول75.19ايناس مالك صفاء 12

2006/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول74.75بشائر فاضل حسين 13

2006/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول74.50سارة خليل ابراهيم 14

2006/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول74.27رند طالب حنويت15

2006/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول73.02فاطمة علي عبيد 16

2006/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول72.35علي كريم فرحان 17

2006/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول71.82اساور فاروق احمد 18

2006/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول71.35زينة رسول محمد 19

2006/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول71.24موحان هالل هادوش 20

2006/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول70.96احمد عبد الكاظم عبيد جاسم21

2006/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول70.63سرى حاتم علي 22

2006/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول70.57مروة مقداد حمزة 23

2006/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول69.98علي صباح ثامر عبد السعدي24

2006/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول69.90سارة نجم عبد هللا 25

2006/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول69.80ردينة مقداد حمزة 26

2006/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول69.34نور اسماعيل محمد 27

2006/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول69.32االء جاسم خضير 28
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2006/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول68.45زينب رعد محمد 29

2006/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول68.38رشا حميد يوسف 30

2006/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول68.06بدر عبدول حاشي 31

2006/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول68.00مروة عبد المحسن نايف 32

2006/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول67.64دانيا عبد السالم علوان 33

2006/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول67.56مهند صالح قدوري 34

2006/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول67.49محمد حسين نور 35

2006/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول67.42حال عامر عجيمي 36

2006/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول67.34االء جاسم عبد هللا 37

2006/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول67.28بسام محمد حسين 38

2006/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول67.10محمد محمود خميس 39

2006/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول67.04مروة رفيق شاكر 40

2006/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول66.93مها غالب علوان 41

2006/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول66.30سماح داود سليمان 42

2006/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول65.81صادق لفته حسين 43

2006/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول65.68هبة جبار ابراهيم 44

2006/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول65.46مرتضى جاسم عطية 45

2006/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول65.45ميساء عبد االمير بدر 46

2006/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول65.03داليا باسم سعدي 47

2006/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول64.80هالة علي هالل 48

2006/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول64.24رغد نظام حسيب 49

2006/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول64.04رسل كريم حسين 50

2006/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول63.87هادي جميل فرحان 51

2006/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول63.82فراس حارث محمد 52

2006/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول63.39هديل حامد سرهيد 53

2006/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول63.21عالء عبد الهادي ياسر 54

2006/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول63.02معن شوقي سعود 55

2006/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول62.83رباب عبد المناف حكيم 56

2006/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول62.81رشا راغب عبد العزيز 57

2006/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول62.75علي محمد عادل عبد الرزاق 58

2006/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول61.59مها علي احمد 59

2006/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول61.58سمية حسين احمد 60

2006/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول61.47رشا سعد محمود 61

2006/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول61.42سوزان مازن زكي 62

2006/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول60.64سارة جليل عباس 63

2006/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول60.16المثنى كاظم شياع 64

2006/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول59.94رسول فخري حسين 65

2006/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول59.48رواد كريم سلومي 66
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2006/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول59.33حسين محمود عبد حسين 67

68
البستنة و هندسة الحدائقاألول59.21رامي خضر عيادة 

2006/07/15

2006/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول58.55احمد مصطفى كاظم 69

2006/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول58.55االء ظاهر اثر 70

2006/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول57.89خضر رشك محمد 71

2006/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول57.36كريم مشاي عطشان 72

2006/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول57.31معاذ عبد المجيد عارف 73

2006/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول56.45وسام فيصل عبد الهادي 74

2006/09/30البستنة و هندسة الحدائقالثاني 65.23هبة جاسم عبد صالح 75

2006/09/30البستنة و هندسة الحدائقالثاني 63.28علي صادق عبد هللا 76

2006/09/30البستنة و هندسة الحدائقالثاني 63.24سجى طارق خالد احمد 77

2006/09/30البستنة و هندسة الحدائقالثاني 62.94علي عدنان غني فياض 78

2006/09/30البستنة و هندسة الحدائقالثاني 61.44احمد نجاح لطيف ظاهر 79

2006/09/30البستنة و هندسة الحدائقالثاني 60.88رشا عرفان الدين عبد الهادي 80

2006/09/30البستنة و هندسة الحدائقالثاني 60.65رؤى حسين نايف 81

2006/09/30البستنة و هندسة الحدائقالثاني 60.46ملك عباس مرزة 82

2006/09/30البستنة و هندسة الحدائقالثاني 60.17وديان عبد الرضا خالد 83

2006/09/30البستنة و هندسة الحدائقالثاني 59.86مهدي صالح محمد 84

2006/09/30البستنة و هندسة الحدائقالثاني 59.41رنا جمال اسود عباس 85

2006/09/30البستنة و هندسة الحدائقالثاني 59.34نوار نصرات كاطع86

2006/09/30البستنة و هندسة الحدائقالثاني 59.28مهند سامي حريش 87

2006/09/30البستنة و هندسة الحدائقالثاني 59.23مها فاضل صالح 88

2006/09/30البستنة و هندسة الحدائقالثاني 58.66رؤى فيصل عبد الكريم 89

2006/09/30البستنة و هندسة الحدائقالثاني 58.55هبة جواد كاظم 90

2006/09/30البستنة و هندسة الحدائقالثاني 58.45عال صالح خليل ابراهيم 91

2006/09/30البستنة و هندسة الحدائقالثاني 58.27نبا ساجد جعفر 92

2006/09/30البستنة و هندسة الحدائقالثاني 58.10شيماء سالم عبد الجبار 93

2006/09/30البستنة و هندسة الحدائقالثاني 57.96ازل حسن حسين 94

2006/09/30البستنة و هندسة الحدائقالثاني 57.84لقاء عمران عباس 95

2006/09/30البستنة و هندسة الحدائقالثاني 57.75نهاد مجيد حميد حسن 96

2006/09/30البستنة و هندسة الحدائقالثاني 57.42ايناس غازي شكور 97

2006/09/30البستنة و هندسة الحدائقالثاني 57.19زينب ابراهيم مراد علي 98

2006/09/30البستنة و هندسة الحدائقالثاني 57.11نور محمد حميد مشكور 99

2006/09/30البستنة و هندسة الحدائقالثاني 57.06هدى كريم غزال 100

2006/09/30البستنة و هندسة الحدائقالثاني 56.78طيف صالح جاسم 101
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2006/09/30البستنة و هندسة الحدائقالثاني 56.52زياد حميد عطية 102

2006/09/30البستنة و هندسة الحدائقالثاني 56.17طالب محمود عكاب 103

2006/09/30البستنة و هندسة الحدائقالثاني 56.16احمد سهيل ثلج جاسم 104

2006/09/30البستنة و هندسة الحدائقالثاني 56.09زينة عبد هللا يونس 105

2006/09/30البستنة و هندسة الحدائقالثاني 56.09سلمان حمدان حسين 106

2006/09/30البستنة و هندسة الحدائقالثاني 56.01زينة فالح شكر 107

2006/09/30البستنة و هندسة الحدائقالثاني 55.95اوس جواد كاظم 108

2006/09/30البستنة و هندسة الحدائقالثاني 55.91سلوى حمود عبد عداي 109

2006/09/30البستنة و هندسة الحدائقالثاني 55.90نور عباس فاضل 110

2006/09/30البستنة و هندسة الحدائقالثاني 55.75سنا محمد فواد 111

2006/09/30البستنة و هندسة الحدائقالثاني 55.73علي سمير جبار 112

2006/09/30البستنة و هندسة الحدائقالثاني 55.54احمد علي محمد سالمة 113

2006/09/30البستنة و هندسة الحدائقالثاني 55.50مؤيد رضا كاظم 114

2006/09/30البستنة و هندسة الحدائقالثاني 55.30حوراء كاظم دعدوش 115

2006/09/30البستنة و هندسة الحدائقالثاني 54.12نشأت طارق حسين 116

2006/09/30البستنة و هندسة الحدائقالثاني 53.82عهد غنيس متعب 117

2006/09/30البستنة و هندسة الحدائقالثاني 53.76هدى شهاب هضم 118

2006/07/15المكننة الزراعيةاألول77.66فراس عبد هللا جبار عباس المحياوي1

2006/07/15المكننة الزراعيةاألول76.41شيماء سامي داود سلمان العجيلي2

2006/07/15المكننة الزراعيةاألول76.38علي جعفر كاظم محمد عوض3

2006/07/15المكننة الزراعيةاألول72.62عدنان حايف علوان عيسى العويس4

2006/07/15المكننة الزراعيةاألول71.41حيدر علي حسن علي الجبوري5

2006/07/15المكننة الزراعيةاألول71.23نجم قاسم مطنش نجم المراياتي6

2006/07/15المكننة الزراعيةاألول70.76مروان صالح حسين خضير التكريتي7

2006/07/15المكننة الزراعيةاألول70.09حسنين هاشم عبد الحسين صالح الموسوي8

2006/07/15المكننة الزراعيةاألول69.73أياد خلف عياش عويد الدليمي9

2006/07/15المكننة الزراعيةاألول69.46نزار زغير عباس حمادي الحمداني10

2006/07/15المكننة الزراعيةاألول69.24حسام خلف محان جساس العابدي11

2006/07/15المكننة الزراعيةاألول68.77رامي هيثم سليمان صادق اورو12

2006/07/15المكننة الزراعيةاألول68.21عدنان فرمان احمد حكمت الجوراني13

2006/07/15المكننة الزراعيةاألول67.92احمد شهاب احمد مطرود البرزنجي14

2006/07/15المكننة الزراعيةاألول67.67مصطفى سليم ابراهيم سبع الجنابي15

2006/07/15المكننة الزراعيةاألول67.32وسام رحيم جحيل دعيل الفتالوي16

2006/07/15المكننة الزراعيةاألول66.63قاسم ربيع عويد شمخي الركابي17

2006/07/15المكننة الزراعيةاألول66.10سمير عبد محمد حمد الجنابي18
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2006/07/15المكننة الزراعيةاألول65.96احمد سليم ذيبان سلمان الزبيدي19

2006/07/15المكننة الزراعيةاألول65.80علي صالح عبد الهادي عبد20

2006/07/15المكننة الزراعيةاألول65.48مناف منذر عبد الغني ابراهيم الحمامي21

2006/07/15المكننة الزراعيةاألول65.39احمد بداي ثامر سلمان الالمي22

2006/07/15المكننة الزراعيةاألول64.89ذر علي يوسف صغير السعدي23

2006/07/15المكننة الزراعيةاألول64.41رائد هادي ابراهيم لفتة التميمي24

2006/07/15المكننة الزراعيةاألول64.31عمر قيس خليل صدقي الفضلي25

2006/07/15المكننة الزراعيةاألول64.28عامر طالل حمودي سلمان الدليمي26

2006/07/15المكننة الزراعيةاألول63.77زهير طالب ساير كعيد الشورتاني27

2006/07/15المكننة الزراعيةاألول63.50ثائر ناظم حسن كاظم حسين الربيعي28

2006/07/15المكننة الزراعيةاألول62.12حيدر عبد الهادي علي شاه علي السره ميري29

2006/07/15المكننة الزراعيةاألول61.86ثائر مشكور احمد ياس العويس30

2006/07/15المكننة الزراعيةاألول61.51سعد هاشم شمران منذور الشريفي31

2006/07/15المكننة الزراعيةاألول61.35علي عزت مهدي كاظم الجوهر32

2006/07/15المكننة الزراعيةاألول60.96حسين علي عبد القادر جميل العنبكي33

2006/07/15المكننة الزراعيةاألول59.89طارق زيني حسين محمد الياسري34

2006/07/15المكننة الزراعيةاألول59.79علي فوزي دهري رشيد35

2006/07/15المكننة الزراعيةاألول58.93عمار مشرف عباس حمادي الربيعي36

2006/07/15المكننة الزراعيةاألول58.89مهند مؤيد غنام حمزة الجنابي37

2006/07/15المكننة الزراعيةاألول57.89ضياء داود علي جاسم الجبوري38

2006/09/30المكننة الزراعيةالثاني 70.39احمد خضير جبر عبد الدليمي39

2006/09/30المكننة الزراعيةالثاني 63.46محمد رضا جاسور40

2006/09/30المكننة الزراعيةالثاني 62.06ميثم سادة نعمة اسماعيل الزبيدي41

2006/09/30المكننة الزراعيةالثاني 60.88عصام طاهر حاجم بدر العبودي42

2006/09/30المكننة الزراعيةالثاني 58.87ابراهيم قاسم امين احمد العبيدي43

2006/09/30المكننة الزراعيةالثاني 58.64مصطفى فاضل عباس مهدي البياتي44

2006/09/30المكننة الزراعيةالثاني 57.41ايهاب اسماعيل جاسم عباس45

2006/09/30المكننة الزراعيةالثاني 57.36عالء طويرش خزيعل فرج هللا الساعدي46

2006/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول83.70بيداء حاتم كاظم1

2006/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول80.67احمد جلوب صدام2

2006/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول80.16زينة باسم محمد3

2006/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول79.36بيداء حافظ محمد4

2006/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول78.37محمد عبد الرضا موسى5
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2006/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول77.76علي والي موحي6

2006/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول77.68الرا طالب عبد صالح7

2006/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول75.47مكيه عبد الكريم حسين جبر8

2006/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول75.37وطبان جاسم محمد9

2006/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول75.17سارة حسن خضير10

2006/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول75.15رشا رمزي نعوم 11

2006/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول74.18نور محمد جواد 12

2006/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول73.67ليث محمد خضير 13

2006/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول73.02صديقة عبد الرزاق احمد 14

2006/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول72.91ديانا عبد الفتاح صادق 15

2006/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول71.72نور فرحان داود 16

2006/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول71.70بيداء شنين عيدان 17

2006/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول71.68محمد عبد الرحمن محمد سليم 18

2006/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول71.11نور شكر احمد 19

2006/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول71.04نسرين مهدي عبد الحسين 20

2006/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول71.03هدى محمد عبد محمد 21

2006/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول70.83رشا ناجي عبد حنش 22

2006/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول69.82محمد حسين رشيد 23

2006/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول69.70داليا حسين ناجي 24

2006/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول69.53منار خليل عبيد 25

2006/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول69.28مريم كاظم كشكول 26

2006/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول68.93هيام جاسم محمد 27

2006/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول68.58هبة ناجي توفيق 28

2006/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول67.33بشائر عبد الحسين يعقوب 29

2006/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول66.77رشا عبد العظيم خالد 30

2006/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول66.46رند عباس شهيد 31

2006/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول66.42دالل نعمه حميد كريم32

2006/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول66.14رشا قاسم محمد 33

2006/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول65.94اسماء مردل جسام34

2006/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول65.94عمر رعد احمد 35

2006/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول65.60حسنين محمد نوري 36

2006/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول65.56سلوان احمد يعقوب 37

2006/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول65.23معالي محمود شكر 38

2006/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول65.02عمر سلمان حمادي 39

2006/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول64.87ايناس ماجد علي 40

2006/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول64.80رفيف هادي حسون 41

2006/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول64.80شيماء عالء محمد 42

2006/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول64.47شيرين قاسم حسن 43



اسم الخريجت
معدل 

التخرج

الدور 

الذي 

تخرج فيه

تأريخ التخرجالقسم العلمي

2006/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول64.35كمال جاسم حسن 44

2006/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول64.12سماح ستار كريم 45

2006/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول64.08سارة عدنان مهدي 46

2006/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول64.06افتخار علي حسين 47

2006/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول63.96عمار ذاري مهدي 48

2006/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول63.81مصعب كاظم محمود 49

2006/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول63.80فؤاد كاظم عليوي 50

2006/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول63.68رغد دحام نصر 51

2006/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول63.58علي شاكر علي 52

2006/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول63.05لجين عبد الستار جبار 53

2006/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول63.03صهباء محمد قاسم 54

2006/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول62.75ازهار خميس كاظم 55

2006/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول62.68 سحر محمود لطيف  56

2006/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول62.57سماره كريم نايف 57

2006/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول61.87عقيل سامي مجيد 58

2006/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول61.86لمى رشيد وادي 59

2006/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول61.26ندى جمال عزيز 60

2006/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول60.93احمد عبد الجبار سلمان 61

2006/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول60.88مريم اسد احمد 62

2006/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول59.67مريم صادق ياسين 63

2006/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول59.62عمر عوف عبد الرحمن 64

2006/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول59.52محمد صبري جبر 65

2006/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول57.32علياء شعيب جاسم 66

2006/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول57.02حسن عباس جايش 67

2006/09/30علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةالثاني65.53اسماء صبحي احمد 68

2006/09/30علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةالثاني64.24ايناس عطوان موزان 69

2006/09/30علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةالثاني63.94علياء عباس احمد 70

2006/09/30علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةالثاني62.79اريج عدنان احمد 71

2006/09/30علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةالثاني62.58اسراء سعد عبد الكريم 72

2006/09/30علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةالثاني61.67احمد عبد االمير عبد الرب 73

2006/09/30علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةالثاني61.34اسيل احمد محمود 74

2006/09/30علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةالثاني60.84افراح سويد شعبان 75

2006/09/30علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةالثاني60.27نور محسن عبد علي 76

2006/09/30علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةالثاني60.11حكيم عطية زغير 77

2006/09/30علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةالثاني59.41هند صالح مهدي 78

2006/09/30علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةالثاني59.13شهالء احمد مجيد 79
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2006/09/30علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةالثاني59.06حيدر عبد الكاظم كريم 80

2006/09/30علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةالثاني58.82انمار ياسين طه احمد 81

2006/09/30علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةالثاني58.77عدنان شجر نايف 82

2006/09/30علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةالثاني58.7نور صباح طالب 83

2006/09/30علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةالثاني58.05رشا نايف راشد 84

2006/09/30علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةالثاني57.99هادي كشكول صالح 85

2006/09/30علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةالثاني57.96زينب محمد خالد 86

2006/09/30علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةالثاني57.42اسيل عبود عطية 87

2006/09/30علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةالثاني57.33ايناس عبد هللا محمد 88

2006/09/30علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةالثاني57.28احمد عادل محمد 89

2006/09/30علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةالثاني56.97رسول عبد الكريم عبد الجبار 90

2006/09/30علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةالثاني56.95زيد عوف عبد الرحمن 91

2006/09/30علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةالثاني56.94بشرى صالح عبد الهادي 92

2006/09/30علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةالثاني56.65عكاب ذياب احمد حسين 93

2006/09/30علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةالثاني56.61ياسر عدنان عبد الرحيم94

2006/09/30علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةالثاني56.42اروى عبد الكريم طلك شحاذ95

2006/09/30علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةالثاني56.01هديل زكي نصيف 96

2006/09/30علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةالثاني54.91سامر ذياب مسير عباس 97

2006/07/15المحاصيل الحقليةاألول82.34ادريس سهيل نجم عبود الجبوري1

2006/07/15المحاصيل الحقليةاألول76.80لينا علي حسين علي الربيعي2

2006/07/15المحاصيل الحقليةاألول76.08محمد عبد هللا محمد حسين3

2006/07/15المحاصيل الحقليةاألول75.68سهى خالد احمد عبد هللا السامرائي4

2006/07/15المحاصيل الحقليةاألول 75.36لينا حامد جاسم محمد القريشي5

2006/07/15المحاصيل الحقليةاألول74.78وفاء عبد الحافظ كاظم عبود العامري6

2006/07/15المحاصيل الحقليةاألول74.71بسام حميد وهاب مهدي االنصاري7

2006/07/15المحاصيل الحقليةاألول74.30احمد جميل مهدي علي السليبي8

2006/07/15المحاصيل الحقليةاألول74.23سعد جابر غند ياسر الموزاني9

2006/07/15المحاصيل الحقليةاألول 73.80حسن علي مجيد محمود السعيدي10

2006/07/15المحاصيل الحقليةاألول73.51جميل حسوني فني سلمان الذريجاوي11

2006/07/15المحاصيل الحقليةاألول72.63يوسف فارس اسماعيل ابراهيم القاضي12

2006/07/15المحاصيل الحقليةاألول72.33فراس علي تمن حنون البدري13

2006/07/15المحاصيل الحقليةاألول72.27علي حميد اسماعيل مصطاف االسودي14

2006/07/15المحاصيل الحقليةاألول 72.02منتصر خضر ساهي مويح العليخان15

2006/07/15المحاصيل الحقليةاألول71.93وليد خالد عبد علي جاسم العجيلي16

2006/07/15المحاصيل الحقليةاألول71.56عمر ضياء محمود فتنه العاني17
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2006/07/15المحاصيل الحقليةاألول70.83هدى مهدي سالم كاظم الخفاجي18

2006/07/15المحاصيل الحقليةاألول68.89زهراء ارزوقي احمد حسن البلداوي19

2006/07/15المحاصيل الحقليةاألول68.54سنان سمير خليل يوسف20

2006/07/15المحاصيل الحقليةاألول68.20عامر هواس جاسم محمد21

2006/07/15المحاصيل الحقليةاألول 68.03سمير محمد حمد فياض الجبوري22

2006/07/15المحاصيل الحقليةاألول68.01فاطمه هادي احمد عبد العتبي23

2006/07/15المحاصيل الحقليةاألول63.52وسام نوري شوكه جبار العتابي24

2006/07/15المحاصيل الحقليةاألول62.96وسام سعد عواد رضا القيسي25

2006/07/15المحاصيل الحقليةاألول62.36ماجد مشير غائب حسين26

2006/09/30المحاصيل الحقليةالثاني 70.27اشرف هاشم علي البياتي27

2006/09/30المحاصيل الحقليةالثاني 69.79محمد بستان حنون مخيط السعيدي28

2006/09/30المحاصيل الحقليةالثاني 66.21عمار غسان جرجيس جبوري عناني29

2006/09/30المحاصيل الحقليةالثاني 65.90علي هشام عبد هللا امير االمير30

2006/09/30المحاصيل الحقليةالثاني 64.94نور حميد حسين منشد السراي31

2006/09/30المحاصيل الحقليةالثاني 64.73حيدر محمد عبد العزيز نقل االمير32

2006/09/30المحاصيل الحقليةالثاني 64.66رعد يوسف طاهر جواد القيسي33

2006/09/30المحاصيل الحقليةالثاني 64.56نور محمد حسين عبدربه الهاللي34

2006/09/30المحاصيل الحقليةالثاني 64.53حيدر نعيم علي محيسن الدلفي 35

2006/09/30المحاصيل الحقليةالثاني 64.52حسن عدنان شواي36

2006/09/30المحاصيل الحقليةالثاني 64.19رؤوف مجيد حميد بهرم الداودي37

2006/09/30المحاصيل الحقليةالثاني 64.18محمد جودت كاظم رستم السعدي38

2006/09/30المحاصيل الحقليةالثاني 63.57احمد جمعه سلمان خلف البياتي39

2006/09/30المحاصيل الحقليةالثاني 63.57عزيز سعدون شالل وادي الجنابي40

2006/09/30المحاصيل الحقليةالثاني 63.08نزار الزم سوادي وجر الساعدي41

2006/09/30المحاصيل الحقليةالثاني 62.92محمد شاكر داخل سلطان البريعي42

2006/09/30المحاصيل الحقليةالثاني 62.74عماد مخلف شالل مخلف الزوبعي43

2006/09/30المحاصيل الحقليةالثاني 62.02زيد حسين امين44

2006/09/30المحاصيل الحقليةالثاني 61.92علي مالك طرد زغير الزاملي45

2006/09/30المحاصيل الحقليةالثاني 61.85ايهاب عبد الرزاق محمد حسين النعيمي46

2006/09/30المحاصيل الحقليةالثاني 61.79زياد خليف عبود كرجون الطائي47

2006/09/30المحاصيل الحقليةالثاني 61.73احسان فرحان عاشور سعد الزكي48

2006/09/30المحاصيل الحقليةالثاني 61.35فاضل عمران علكم عناد49

2006/09/30المحاصيل الحقليةالثاني 61.28حسين عبد العباس عبد علي حسين الكالبي50

2006/09/30المحاصيل الحقليةالثاني 61.20حيدر نبيل مهدي ناصر الطائي51

2006/09/30المحاصيل الحقليةالثاني 61.10سنابل وذيح زبون معارج السراي52

2006/09/30المحاصيل الحقليةالثاني 60.92عالء عبد الحسين جليل حسين53
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2006/09/30المحاصيل الحقليةالثاني 60.75مهند طارق حسن جواد المكدمي54

2006/09/30المحاصيل الحقليةالثاني 60.69عاد عبد هللا عبيد حمزه البكري55

2006/09/30المحاصيل الحقليةالثاني 60.48محمد بدير كزار جبر الحسناوي56

2006/09/30المحاصيل الحقليةالثاني 60.11وسام حسن سعيد مانع السراي57

2006/09/30المحاصيل الحقليةالثاني 59.93محمد علي عبد الرضا رشك السعدي 58

2006/09/30المحاصيل الحقليةالثاني 59.86علي عبد الرضا عبد الحسين ماجد59

2006/09/30المحاصيل الحقليةالثاني 59.35اسيل حسين خضير دغيمر الحجيمي60

2006/09/30المحاصيل الحقليةالثاني 59.34وسام عبد االله خادم عزيز سلمان61

2006/09/30المحاصيل الحقليةالثاني 59.00ميمن موسى عبيس علوان الحسناوي62

2006/09/30المحاصيل الحقليةالثاني 58.73حسام الدين عمر عوض كامل الشمري63

2006/09/30المحاصيل الحقليةالثاني 58.61مهدي حسين علوان داود التميمي64

2006/09/30المحاصيل الحقليةالثاني 58.51ضرغام عقيل جعفر خميس الشاعلي65

2006/09/30المحاصيل الحقليةالثاني 58.46عدي زيدان حسين حمد الدليمي66

2006/09/30المحاصيل الحقليةالثاني 58.41اسامه بشير عبد العزيز دفتر االوسي67

2006/09/30المحاصيل الحقليةالثاني 58.39حسام عادل طعيس عبود العجيلي68

2006/09/30المحاصيل الحقليةالثاني 58.10عمار حكمت محمد سعيد العبدلي69

2006/09/30المحاصيل الحقليةالثاني 57.24علي سالم ناهي ناجي الكواك70

2006/09/30المحاصيل الحقليةالثاني 57.17علي هادي كاظم فارس الخفاجي71

2006/09/30المحاصيل الحقليةالثاني 57.08اسيل عبد الخضر حسين راضي اليساري72

2006/09/30المحاصيل الحقليةالثاني 57.04عبد القادر حسين علي رشيد الجاف73

2006/09/30المحاصيل الحقليةالثاني 56.76سجاد عباس حمدان تعبان العبادي74

2006/09/30المحاصيل الحقليةالثاني 56.71وائل علي هادي مروح الدليمي75

2006/09/30المحاصيل الحقليةالثاني 56.21مصطفى ياسين جاسم حسين الدليمي76

2006/07/15علوم التربة و المياهاألول80.01حسن ستار ناجي حسين السامرائي1

2006/07/15علوم التربة و المياهاألول73.85علي جاسم هادي حسين التميمي2

2006/07/15علوم التربة و المياهاألول72.70عبد الكريم مالح كاظم خلف العمري3

2006/07/15علوم التربة و المياهاألول70.92هديل عامر جبار علوان العامري4

2006/07/15علوم التربة و المياهاألول70.73لمى صادق خضير عباس الجبوري5

2006/07/15علوم التربة و المياهاألول70.22ليث جودة كريم لزام الدايمي6

2006/07/15علوم التربة و المياهاألول70.09طارق كمال مسعود حاذور العبيدي7

2006/07/15علوم التربة و المياهاألول69.96قصي عبيد حمادي عبد هللا الدليمي8

2006/07/15علوم التربة و المياهاألول68.18نجاة ريسان فضل جبر العبودي9

2006/07/15علوم التربة و المياهاألول67.46محمد جواد عبد الكاظم رضا الشمري10

2006/07/15علوم التربة و المياهاألول66.71نور حسن سلطان جبر الالمي11

2006/07/15علوم التربة و المياهاألول66.22كرستينا سالم بيثو بلبل 12
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2006/07/15علوم التربة و المياهاألول66.21مكارم محمد امين صالح حسين الجلبي13

2006/07/15علوم التربة و المياهاألول65.83ضياء عبد الحسين ناصر مختار الحلفي14

2006/07/15علوم التربة و المياهاألول65.17احمد اياد عبد الهادي حسن االعرجي15

2006/07/15علوم التربة و المياهاألول64.58جنان علي رمضان احمد العبيدي16

2006/07/15علوم التربة و المياهاألول64.04فالح حسن خضر مجبي الخفاجي17

2006/07/15علوم التربة و المياهاألول63.88عمر عصام كامل مراد الجيجاني18

2006/07/15علوم التربة و المياهاألول63.14طالب خيري محسن ياس العاني19

2006/07/15علوم التربة و المياهاألول63.12ياسر عداي سهيل عبد الزوبعي20

2006/07/15علوم التربة و المياهاألول62.88علي خليل طه عبد هللا المشهداني21

2006/07/15علوم التربة و المياهاألول62.54نصر عباس جالب عبد السراي22

2006/07/15علوم التربة و المياهاألول62.42شيماء علي عباس عاصي الشمري23

2006/07/15علوم التربة و المياهاألول62.00بسمه حميد مجيد سلمان الحسناوي24

2006/07/15علوم التربة و المياهاألول61.98علي ساجي حسوني شويلي الحسناوي25

2006/07/15علوم التربة و المياهاألول61.64رشا ابراهيم جدعان ذياب العجيلي26

2006/07/15علوم التربة و المياهاألول60.92ليلى عبد ابراهيم مهنا العامري27

2006/07/15علوم التربة و المياهاألول60.88عالء خضير جباره28

2006/07/15علوم التربة و المياهاألول60.87رنا جبر عبود هندي المعموري29

2006/07/15علوم التربة و المياهاألول60.54علي محمد رضيوا وشيل 30

2006/07/15علوم التربة و المياهاألول60.45قيس حاتم احمد ياسين التميمي31

2006/07/15علوم التربة و المياهاألول60.44احمد حكمت عباس معطي الصميدعي32

2006/07/15علوم التربة و المياهاألول60.44هبة ابراهيم محمد عبد الرزاق العاني33

2006/07/15علوم التربة و المياهاألول60.41ميثاق حمزه ماجد احمد الجبوري34

2006/07/15علوم التربة و المياهاألول60.09محمد رعد حميد مجيد الشوك 35

2006/07/15علوم التربة و المياهاألول58.54باسم حسين حمد حمزه الشمري36

2006/09/30علوم التربة و المياهالثاني64.20ياسر عامر لطيف مجيد العزاوي37

2006/09/30علوم التربة و المياهالثاني64.14قتيبة اسماعيل قدوري مجيد الدوري38

2006/09/30علوم التربة و المياهالثاني62.36بيرق نزار عبد العباس مهدي الهاللي39

2006/09/30علوم التربة و المياهالثاني62.30اسامة عبد الحسين يارمراد االركوازي40

2006/09/30علوم التربة و المياهالثاني61.79بالل شاكر عبد المحسن موسى 41

2006/09/30علوم التربة و المياهالثاني61.44محمد انمار محمد نذير الفالحي42

2006/09/30علوم التربة و المياهالثاني59.63اسراء طه فياض شتران عويد الدليمي43

2006/09/30علوم التربة و المياهالثاني59.57حميد كاظم الزم روزي المكاصيصي44

2006/09/30علوم التربة و المياهالثاني59.49عقيل محمد عباس سلمان التميمي45

2006/09/30علوم التربة و المياهالثاني59.20لينا نجم عبد هللا علي العبيدي46

2006/09/30علوم التربة و المياهالثاني59.08محمد فرحان مخيط عبوسي الدايني47

2006/09/30علوم التربة و المياهالثاني58.92مقداد حميد علي حسين الحمداني48
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2006/09/30علوم التربة و المياهالثاني58.57علي قيس امين عبد الرحمن احمد القزاز49

2006/09/30علوم التربة و المياهالثاني58.16محمد عبد عون حمزة الجشعمي50

2006/09/30علوم التربة و المياهالثاني57.20سعدون خالد خليل رزوقي الجشعمي51

2006/09/30علوم التربة و المياهالثاني56.88احمد عادل عبد الحميد عبد الرحمن الجبوري52

2006/09/30علوم التربة و المياهالثاني56.78عصام سادة علي عنيد الالمي53

2006/09/30علوم التربة و المياهالثاني56.77ايهاب كريم بدر عبود العبودي54

2006/09/30علوم التربة و المياهالثاني56.57راندي صالح اوراجا القس يونان55

2006/09/30علوم التربة و المياهالثاني56.46علي فهد صحن جبار المهنداوي56

2006/09/30علوم التربة و المياهالثاني56.14طالب حسين محمد رزوقي الدهلكي57

2006/09/30علوم التربة و المياهالثاني56.10حيدر فيصل موازي عطشان الراوي58

2006/09/30علوم التربة و المياهالثاني55.94حسنين رياض منيشد وادي الغرباوي59

2006/09/30علوم التربة و المياهالثاني55.68سلمان صميم سلمان صالح العكيلي60

2006/09/30علوم التربة و المياهالثاني55.38احمد كاظم رحيم حافظ الحيدري61

2006/09/30علوم التربة و المياهالثاني54.90عادل عامر عبد الجليل حسن 62

2006/09/30علوم التربة و المياهالثاني54.86احمد فاضل عباس ناصر الكناني63

2006/09/30علوم التربة و المياهالثاني54.73وسام سعد حميد الظاهر الخفاجي64

2006/07/15االقتصاد الزراعياألول82.50ضرغام سلمان بربار مطر الغزالي 1

2006/07/15االقتصاد الزراعياألول72.63سرى صائل عبد مشعل 2

2006/07/15االقتصاد الزراعياألول72.24حيدر جاسم محمد 3

2006/07/15االقتصاد الزراعياألول67.01عماد ابراهيم علي 4

2006/07/15االقتصاد الزراعياألول66.80زمان صالح مجيد 5

2006/07/15االقتصاد الزراعياألول66.38ياسر عباس علي 6

2006/07/15االقتصاد الزراعياألول65.70زياد نعمة مدحوس 7

2006/07/15االقتصاد الزراعياألول64.78محمد حمزة عمران 8

2006/07/15االقتصاد الزراعياألول64.69معاذ عدنان جميل 9

2006/07/15االقتصاد الزراعياألول63.59عقيل حمود حسن 10

2006/07/15االقتصاد الزراعياألول62.77ناصر حسين كاظم 11

2006/07/15االقتصاد الزراعياألول61.27فائز ناصر حسين 12

2006/07/15االقتصاد الزراعياألول60.45ابكر محمد عيسى 13

2006/07/15االقتصاد الزراعياألول59.23سيف عيسى شاكر 14

2006/09/30االقتصاد الزراعيالثاني62.98رويد رويد محمد عبد الرزاق15

2006/09/30االقتصاد الزراعيالثاني61.32نغم رحمن محمد عبد هللا16

2006/09/30االقتصاد الزراعيالثاني60.57دريد كاظم خضير عباس17
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2006/09/30االقتصاد الزراعيالثاني59.69نمير نزار رفيق رشيد18

2006/09/30االقتصاد الزراعيالثاني58.61وليد محمد صبحي19

2006/09/30االقتصاد الزراعيالثاني58.01صدام عبد هللا صالح20

2006/09/30االقتصاد الزراعيالثاني56.93مثنى جمال غالم21

2006/07/15اإلرشاد الزراعياألول82.75علي لطيف جاسم محمد المشهداني1

2006/07/15اإلرشاد الزراعياألول75.54زيد ابراهيم مرهون ابراهيم القيسي2

2006/07/15اإلرشاد الزراعياألول74.70عاطف خالد محمد علي جابر الحالوي3

2006/07/15اإلرشاد الزراعياألول67.82فاضل عجيل محسن حسين الحجامي4

2006/07/15اإلرشاد الزراعياألول67.79رؤى قاسم حسن محمد الخفاجي5

2006/07/15اإلرشاد الزراعياألول66.74علي غازي خلف عبد هللا الدليمي6

2006/07/15اإلرشاد الزراعياألول66.46لؤي مؤيد توفيق عبد الرزاق القيسي7

2006/07/15اإلرشاد الزراعياألول65.64اياد خليل مصطفى محمد تركي8

2006/07/15اإلرشاد الزراعياألول64.88سليمان ظافر سلمان الالمي9

2006/07/15اإلرشاد الزراعياألول64.71اسامة ياسين خضير علي العزاوي10

2006/07/15اإلرشاد الزراعياألول63.31محمد شدهان محمد فرج الربيعي11

2006/07/15اإلرشاد الزراعياألول63.19محمد عماد حسن حسين السامرائي12

2006/07/15اإلرشاد الزراعياألول62.80عماد سمير جميل حنا العيسى13

2006/07/15اإلرشاد الزراعياألول62.08جاسم محمد هجوج علي الجنابي14

2006/07/15اإلرشاد الزراعياألول58.07سرمد فاضل رومي ابراهيم 15

2006/09/30اإلرشاد الزراعيالثاني 79.73انعام شاكر محمود شاكر16

2006/09/30اإلرشاد الزراعيالثاني 63.07عدي جمعه خلف داود الطائي17

2006/09/30اإلرشاد الزراعيالثاني 61.64نهاد سلمان حمد سليمان الجبوري18

2006/09/30اإلرشاد الزراعيالثاني 61.49رغد عادل محمد صادق الخزعلي19

2006/09/30اإلرشاد الزراعيالثاني 61.37علي طالب ثابت خلف العاني20

2006/09/30اإلرشاد الزراعيالثاني 60.08حيدر مكي جودي كاظم العكايش 21

2006/09/30اإلرشاد الزراعيالثاني 57.68باقر عبد الحسين فالح سعد الساعدي22

2006/09/30اإلرشاد الزراعيالثاني 57.54عمر عباس صالل ضاحي الجعفري23


