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2007/07/15وقاية النباتاألول85.04ذوالفقار ليث عزالدين جعفر الصندوق1

2007/07/15وقاية النباتاألول83.28آمال حسين عبد هللا حمود2

2007/07/15وقاية النباتاألول78.25حسن هادي فرج فرحان النمشيماوي3

2007/07/15وقاية النباتاألول77.84تميم حسين ازرك جبارة التميمي4

2007/07/15وقاية النباتاألول75.82صفا خليل اسماعيل رحيم الكبيسي5

2007/07/15وقاية النباتاألول74.22خالد خليل مهنه بطاح العزي6

2007/07/15وقاية النباتاألول73.80زينب اياد مجيد خليل التميمي7

2007/07/15وقاية النباتاألول72.57سرور جاسم محمد عباس الخابوري8

2007/07/15وقاية النباتاألول72.04مها عبد هللا حمد كاظم الكرغلي9

2007/07/15وقاية النباتاألول71.91تميم طارق سعد حزام التميمي10

2007/07/15وقاية النباتاألول71.68منى طه حنتوش ناصر الشمري11

2007/07/15وقاية النباتاألول71.44عهود كاظم عباس ضعاف الشويلي12

2007/07/15وقاية النباتاألول71.07علوان هادي علوان فاضل الجبوري13

2007/07/15وقاية النباتاألول69.91علي كاظم ساجت داخل القيسي14

2007/07/15وقاية النباتاألول69.52علي حسين ذاري الغريري15

2007/07/15وقاية النباتاألول69.51اوس ياسين محمد امين الجبوري16

2007/07/15وقاية النباتاألول69.41عمار امجد عايش حبيب العاني17

2007/07/15وقاية النباتاألول69.25فاتن حسين محمود حسين العبدلي18

2007/07/15وقاية النباتاألول69.15حسين عبد الستار حسين صالح19

2007/07/15وقاية النباتاألول68.98اوس عبد الجبار هاشم20

2007/07/15وقاية النباتاألول67.53اريج طارق نوري طاهر الداغستاني21

2007/07/15وقاية النباتاألول67.37اكرم محمد جاسم محيمد المشهداني22

2007/07/15وقاية النباتاألول67.02هدى عبد االمير مهدي كاظم العامري23

2007/07/15وقاية النباتاألول66.95حسن علي عبد الجبار مهدي24

2007/07/15وقاية النباتاألول66.35مصطفى طه خضير دانه25

2007/07/15وقاية النباتاألول65.56سيف موفق محسن علي المرعشي26

2007/07/15وقاية النباتاألول65.38ياسمين عائد مدلول احمد السامرائي27

2007/07/15وقاية النباتاألول65.20حسام ابراهيم محمود ابراهيم البطاوي28

2007/07/15وقاية النباتاألول65.06نور عبد الخالق سلمان لطيف القيسي29

2007/07/15وقاية النباتاألول64.88مروان ماهر بهنام سليمان كاكا30

2007/07/15وقاية النباتاألول64.85مصطفى كريم جاسم محمد السامرائي31

2007/07/15وقاية النباتاألول64.76زياد احمد هيالن اسماعيل العزاوي32

2007/07/15وقاية النباتاألول64.35غفران حسين صاهود الخزرجي33

2007/07/15وقاية النباتاألول64.24مهند سعيد صبار جليد الطائي34

2007/07/15وقاية النباتاألول64.15علي عبد ذرب حمد الكعبي35

2007/07/15وقاية النباتاألول64.01عهود سلمان كاظم حسن العامري36

2007/07/15وقاية النباتاألول63.84اسامه محمد سلمان محمد الجبوري37

2007/07/15وقاية النباتاألول62.99رسول شريف حمزة ياسين الموسوي38
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2007/07/15وقاية النباتاألول62.94رحمه عقيل محسن ناصر البياتي39

2007/07/15وقاية النباتاألول62.93غصون حميد فرحان مراد الزويني40

2007/07/15وقاية النباتاألول62.66زهراء جواد جاسم حمود الجبوري41

2007/07/15وقاية النباتاألول62.15والء كاظم سعيد الخفاجي42

2007/07/15وقاية النباتاألول62.06زينب طاهر محمد بدير الزبيدي43

2007/07/15وقاية النباتاألول61.76ريم ناصر علي حسون االصيفر44

2007/07/15وقاية النباتاألول61.66حماده جبار لفته سلمان الربيعي 45

2007/07/15وقاية النباتاألول61.49االء سلمان طه عبد هللا الهيتي46

2007/07/15وقاية النباتاألول61.22احمد شالل جواد اوعيس السراجي47

2007/07/15وقاية النباتاألول60.97محمد عبد ياسين طاهر المياحي48

2007/07/15وقاية النباتاألول60.96حسن غالب دويج عاجل حسناوي49

2007/07/15وقاية النباتاألول60.86عبير ابراهيم مهدي جواد الشمري50

2007/07/15وقاية النباتاألول60.39علي هاشم ياسر غركان المكصوصي51

2007/07/15وقاية النباتاألول60.20عباس نعمه محمود حسن الزوبعي52

2007/07/15وقاية النباتاألول60.09غيث زوبع ياس خضير المعيني53

2007/07/15وقاية النباتاألول60.05هند سعد كاظم فالح الجبوري54

2007/07/15وقاية النباتاألول59.77ايناس جاسب دعير مويلح الدلفي55

2007/07/15وقاية النباتاألول58.76محمد قاسم شريف56

2007/07/15وقاية النباتاألول57.64احمد علي عبد الحسين الميالي57

2007/07/15وقاية النباتاألول56.77مصطفى حسين عبد سلمان58

2007/07/15وقاية النباتاألول56.57ماجد حامد لطيف لفته الجعيفري59

2007/07/15وقاية النباتاألول56.29ايسر حامد ساجت زغير الركابي60

2007/07/15وقاية النباتاألول55.81النصيريهشام عبد االمير احمد شريجي 61

2007/10/01وقاية النباتالثاني66.40دينا سعيد جاسم خزعل الكعبي 62

2007/10/01وقاية النباتالثاني63.58ماجده خالد داود عبد هللا63

2007/10/01وقاية النباتالثاني63.27رشا علي زعيان منصور64

2007/10/01وقاية النباتالثاني62.29نور عدنان عليوي داود65

2007/10/01وقاية النباتالثاني61.86مصطفى محمد عبد الرضا66

2007/10/01وقاية النباتالثاني61.84حيدر عباس علي حسن االميري67

2007/10/01وقاية النباتالثاني61.49رغد كاظم سلمان حازم الربيعي68

2007/10/01وقاية النباتالثاني60.99ياسر جمعه حسين فرج الشمري69

2007/10/01وقاية النباتالثاني60.73حسين غضبان كاطع راشد البيضاني70

2007/10/01وقاية النباتالثاني60.57مريم فريد حميد توفيق الناصري71

2007/10/01وقاية النباتالثاني60.53وسام حسين نديم عليوي العبودي72

2007/10/01وقاية النباتالثاني60.49فاتن جبار ساجت حسن الدراجي73

2007/10/01وقاية النباتالثاني60.35زينه علي محمود علي الفكيكي74

2007/10/01وقاية النباتالثاني60.22سامر شاكر ناصر حسين الجبوري75
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2007/10/01وقاية النباتالثاني59.96ايمان رافع محمد خلف الدليمي76

2007/10/01وقاية النباتالثاني59.75سرى صالح مهدي جاسم الدوري77

2007/10/01وقاية النباتالثاني59.69هديل مهدي صالح محمد الراوي78

2007/10/01وقاية النباتالثاني59.57ديار حسين علي النداوي79

2007/10/01وقاية النباتالثاني59.49حوراء عادل رشيد80

2007/10/01وقاية النباتالثاني59.21حنين محمد فاضل وادي السعدي81

2007/10/01وقاية النباتالثاني59.18همسة سميح ابراهيم كعيد82

2007/10/01وقاية النباتالثاني58.56خلدون عوده دخيل عبد حسين العاملي83

2007/10/01وقاية النباتالثاني58.56رواء رياض امجد حميد البياتي84

2007/10/01وقاية النباتالثاني58.31ريم خضير ابراهيم هاشم85

2007/10/01وقاية النباتالثاني58.27سرمد فيصل ضاري جاسم العامري86

2007/10/01وقاية النباتالثاني58.26براء نهاد رجب فؤاد87

2007/10/01وقاية النباتالثاني58.25احمد عباس عوده مهدي الربيعي88

2007/10/01وقاية النباتالثاني58.14رشا عبد المهدي عليوي89

2007/10/01وقاية النباتالثاني58.02ريم مثنى عبد الكريم ابراهيم الجراح90

2007/10/01وقاية النباتالثاني57.89علي محمود هادي جاسم الزبيدي91

2007/10/01وقاية النباتالثاني57.84نبراس عبد القادر علي رشيد الجواري92

2007/10/01وقاية النباتالثاني57.48ربى عبد الجبار عبد الحسين العاني93

2007/10/01وقاية النباتالثاني57.18خالد اسماعيل عبد الحميد غناش الراوي94

2007/10/01وقاية النباتالثاني57.09حيدر احمد عبد هللا محمد النصيري95

2007/10/01وقاية النباتالثاني56.41محمد عباس عبد المهدي احمد التميمي96

2007/10/01وقاية النباتالثاني56.37علي علكم محمد علي الموسوي97

2007/10/01وقاية النباتالثاني56.17عبير هادي الزم نجم98

2007/10/01وقاية النباتالثاني55.97عزالدين عبد هللا خليفه99

2007/10/01وقاية النباتالثاني55.10صادق حرب حسن صالح السواني100

2007/10/01وقاية النباتالثاني54.85صالح حسن محمود خميس101

2007/10/01وقاية النباتالثاني52.48مهند عماد رشيد رمله102

2007/07/15الثروة الحيوانيةاألول80.65سلوى عباس مضروب كاظم الطائي1

2007/07/15الثروة الحيوانيةاألول76.75محمد عبد هللا خميس سمين العقابي2

2007/07/15الثروة الحيوانيةاألول74.27خالد علي عبد هللا طه الربيعي3

2007/07/15الثروة الحيوانيةاألول73.86رحمن شنان عبد عودة العوادي4

2007/07/15الثروة الحيوانيةاألول73.35حيدر عباس حمد داود الطائي5

2007/07/15الثروة الحيوانيةاألول72.88رولى عبد الكريم ابراهيم6

2007/07/15الثروة الحيوانيةاألول72.77علي اياد حسين داود السبع7

2007/07/15الثروة الحيوانيةاألول72.05محمد حسنين سعد سامي8
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2007/07/15الثروة الحيوانيةاألول71.09هاوار رشيد عثمان لطيف هللا9

2007/07/15الثروة الحيوانيةاألول70.29حيدر كاظم جاسم زغير الكناني10

2007/07/15الثروة الحيوانيةاألول69.83منتظر عبد محمد11

2007/07/15الثروة الحيوانيةاألول69.33مروة نجم الدين عبد هللا اسماعيل الحياني12

2007/07/15الثروة الحيوانيةاألول69.21ظبية وجيه عبد هللا احمد ال مصطفى13

2007/07/15الثروة الحيوانيةاألول68.49محمد عارف حسين14

2007/07/15الثروة الحيوانيةاألول68.44محمد صباح عبد اللطيف15

2007/07/15الثروة الحيوانيةاألول68.42حيدر اسماعيل جبار حسوني الساعدي16

2007/07/15الثروة الحيوانيةاألول68.41عبد المطلب حازم خليل ثابت الثابت17

2007/07/15الثروة الحيوانيةاألول68.29يحيى نجدت مصطفى18

2007/07/15الثروة الحيوانيةاألول67.95سارة خالد محسن شنين19

2007/07/15الثروة الحيوانيةاألول67.66شوان عبد هللا كريم محمود اكو20

2007/07/15الثروة الحيوانيةاألول67.28حامد مصطفى حامد21

2007/07/15الثروة الحيوانيةاألول67.21رحاب صالح مطرود بجاي الزايلي22

2007/07/15الثروة الحيوانيةاألول67.20احمد مرشد محمود سليمان الجبوري23

2007/07/15الثروة الحيوانيةاألول67.06بان سلمان كاظم عايد24

2007/07/15الثروة الحيوانيةاألول67.05ازهار حسن علي عنزي25

2007/07/15الثروة الحيوانيةاألول66.79احمد محمود سعدون دليمي الزوبعي26

2007/07/15الثروة الحيوانيةاألول66.37مريم سعد عزيز محمد القره غولي27

2007/07/15الثروة الحيوانيةاألول65.94سارة فوزي نصيف جاسم الربيعي28

2007/07/15الثروة الحيوانيةاألول65.82شيماء محمد جعفر باقر الشديدي29

2007/07/15الثروة الحيوانيةاألول65.75مصطفى غانم عبد الجبار حسون الدليمي30

2007/07/15الثروة الحيوانيةاألول65.71رقية عبد الحسين جميل بندر المالكي31

2007/07/15الثروة الحيوانيةاألول65.65محمد جبار حسين عباس32

2007/07/15الثروة الحيوانيةاألول65.56علي ظاهر احمد قادر البياتي33

2007/07/15الثروة الحيوانيةاألول65.33منتصر عبد العباس هليل جوني الهذيلي34

2007/07/15الثروة الحيوانيةاألول65.21احمد سعدون عبيد شعالن الجميلي35

2007/07/15الثروة الحيوانيةاألول64.89امنة هاشم شافي علي الزبيدي36

2007/07/15الثروة الحيوانيةاألول64.57محمد حمادي ابراهيم درب العيساوي37

2007/07/15الثروة الحيوانيةاألول64.55سمية عبد الواحد صالح38

2007/07/15الثروة الحيوانيةاألول64.42محمد حسن ضخيل مطرود الجنابي39

2007/07/15الثروة الحيوانيةاألول64.41حسين خلف فياض حسن الجبوري40

2007/07/15الثروة الحيوانيةاألول64.40يعمر عبد احمد41

2007/07/15الثروة الحيوانيةاألول64.24رؤى جبار عبد علي سمير السبركلي42

2007/07/15الثروة الحيوانيةاألول63.90زيد حامد احمد دخيل43

2007/07/15الثروة الحيوانيةاألول63.80هاني جودة جابر حسين السعيدي44

2007/07/15الثروة الحيوانيةاألول63.79عبير عبد الرحمن محمد جميل المشهداني45

2007/07/15الثروة الحيوانيةاألول63.78منال نعمة فريح يوسف الكناني46
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2007/07/15الثروة الحيوانيةاألول63.75حسام عبد الجبار عباس مهدي47

2007/07/15الثروة الحيوانيةاألول63.49لينا سعدون عبد الحكيم عبد الرزاق48

2007/07/15الثروة الحيوانيةاألول63.39حيدر عبد المنعم عواد جاسم المحمد49

2007/07/15الثروة الحيوانيةاألول63.25مروه فوزي عليوي عبد السعدي50

2007/07/15الثروة الحيوانيةاألول63.09ايوب شاكر عودة سعيد الجنابي51

2007/07/15الثروة الحيوانيةاألول63.06حارث حامد عريبي52

2007/07/15الثروة الحيوانيةاألول63.05احمد حسين قاسم منصور المحمداوي53

2007/07/15الثروة الحيوانيةاألول62.81ياسر محمد عطا محمد الصافي54

2007/07/15الثروة الحيوانيةاألول62.35محمد بدري فياض55

2007/07/15الثروة الحيوانيةاألول62.34احمد منذر طه رمان الدوري56

2007/07/15الثروة الحيوانيةاألول62.31ومضاء اياد محمد يونس يحيى قاسم العبيدي57

2007/07/15الثروة الحيوانيةاألول62.28سامر مصطفى جليل58

2007/07/15الثروة الحيوانيةاألول62.07اسامة سلمان داود راضي زيد جاوي59

2007/07/15الثروة الحيوانيةاألول61.89احمد حسن علوان60

2007/07/15الثروة الحيوانيةاألول61.88محمد ماجد احمد حبيب61

2007/07/15الثروة الحيوانيةاألول61.85محمد راضي سعد غافل الربيعاوي62

2007/07/15الثروة الحيوانيةاألول61.59احمد خضير فالح جميل الزوبعي63

2007/07/15الثروة الحيوانيةاألول61.55نهلة كاظم علي عبد هللا القيسي64

2007/07/15الثروة الحيوانيةاألول61.39شروق عبد الحسين جابر65

2007/07/15الثروة الحيوانيةاألول61.11احالم غالي شدهان لفتة البيضاني66

2007/07/15الثروة الحيوانيةاألول60.83هبة احمد ابراهيم عبد االمير جالل67

2007/07/15الثروة الحيوانيةاألول60.60اسامة زهدي فتاح عران الكربولي68

2007/07/15الثروة الحيوانيةاألول60.37عذراء فياض علي عودة الكرطاني69

2007/07/15الثروة الحيوانيةاألول59.81نور رياض صبحي محمود المشهداني70

2007/07/15الثروة الحيوانيةاألول59.27نغم عبد الكريم حسون سلمان السهيلي71

2007/07/15الثروة الحيوانيةاألول59.25جبار بحر وادي صلبي الزوبعي72

2007/07/15الثروة الحيوانيةاألول59.07علي رائد محمد علي الحسني73

2007/07/15الثروة الحيوانيةاألول58.77نور فالح جبر عكاب الربيعي74

2007/07/15الثروة الحيوانيةاألول58.45نزار عادل محمد حسين75

2007/07/15الثروة الحيوانيةاألول58.44وسام محمود خلف عبد هللا76

2007/07/15الثروة الحيوانيةاألول58.05حسن احمد طه سلمان الجميلي77

2007/07/15الثروة الحيوانيةاألول56.93مصطفى محمد عبد الرحيم دايني78

2007/07/15الثروة الحيوانيةاألول56.69ابو بكر محمود عيسى79

2007/07/15الثروة الحيوانيةاألول56.51فاضل عناد ساجت80

2007/07/15الثروة الحيوانيةاألول55.79عزام اياد كمال عبيد81

2007/10/01الثروة الحيوانيةالثاني62.78اسيل جاسم محمد حضار االسدي82
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2007/10/01الثروة الحيوانيةالثاني62.52نسيم عكوبي يوسف83

2007/10/01الثروة الحيوانيةالثاني62.44اياد عبد الواحد كرم جبر الطائي84

2007/10/01الثروة الحيوانيةالثاني62.10عالء حسن محمد علي موسى85

2007/10/01الثروة الحيوانيةالثاني61.84فاطمة صالح كريم خضير الركابي86

2007/10/01الثروة الحيوانيةالثاني61.69علي عماد عبد اللطيف امانة سالم87

2007/10/01الثروة الحيوانيةالثاني61.63نور عبد الكريم حسين علي الخزعلي88

2007/10/01الثروة الحيوانيةالثاني61.41محمد كمال علي مهدي الحسني89

2007/10/01الثروة الحيوانيةالثاني61.32اسامة يوسف حسن90

2007/10/01الثروة الحيوانيةالثاني61.17رحاب علي عباس91

2007/10/01الثروة الحيوانيةالثاني60.83فرقان ارشد محي عليوي الجنابي92

2007/10/01الثروة الحيوانيةالثاني60.58نور خلف محمد هالل العبادي93

2007/10/01الثروة الحيوانيةالثاني60.39عمر كامل ابراهيم جاسم 94

2007/10/01الثروة الحيوانيةالثاني59.92سجاد عبد االله خورشيد محمد البياتي95

2007/10/01الثروة الحيوانيةالثاني59.82وسام صباح مطر الجبوري96

2007/10/01الثروة الحيوانيةالثاني59.73ايهاب زهير ناجي عبد الحميد الطائي97

2007/10/01الثروة الحيوانيةالثاني59.59اقبال محمد حسن اسماعيل االسدي98

2007/10/01الثروة الحيوانيةالثاني59.41غيدة حازم سعيد عبد الرحمن العبيدي99

2007/10/01الثروة الحيوانيةالثاني59.35هند راضي غاوي سعيد100

2007/10/01الثروة الحيوانيةالثاني59.07مهيمن طالب خضير101

2007/10/01الثروة الحيوانيةالثاني59.02علي محمد جمعة بدر 102

2007/10/01الثروة الحيوانيةالثاني58.96عمر اسماعيل جاسم103

2007/10/01الثروة الحيوانيةالثاني58.91لينا عبد السالم عبد السيد علي حسين الربيعي104

2007/10/01الثروة الحيوانيةالثاني58.89االء نصار ريسان105

2007/10/01الثروة الحيوانيةالثاني58.88بشار حسين علي حسين التميمي106

2007/10/01الثروة الحيوانيةالثاني58.45رائد ياسين خضير حسين النهيري107

2007/10/01الثروة الحيوانيةالثاني58.42عدي خالد علوان108

2007/10/01الثروة الحيوانيةالثاني58.35علي طه عيسى109

2007/10/01الثروة الحيوانيةالثاني58.25زياد طارق مجيد احمد العزاوي110

2007/10/01الثروة الحيوانيةالثاني58.22احمد عبد االمير جبار عيسى111

2007/10/01الثروة الحيوانيةالثاني58.06ثرى محمد عبد الرزاق محمد الدخولة112

2007/10/01الثروة الحيوانيةالثاني57.95علي مديح احمد صالح 113

2007/10/01الثروة الحيوانيةالثاني57.86مصطفى ممتاز صالح رفعت ال جومر114

2007/10/01الثروة الحيوانيةالثاني57.83دريد هادي قاسم سعيد115

2007/10/01الثروة الحيوانيةالثاني57.71فاضل عباس خضير محمود الجلبية116

2007/10/01الثروة الحيوانيةالثاني57.70سارة جمال حسين ضاحي الحجيمي117

2007/10/01الثروة الحيوانيةالثاني57.59جهاد ابو علي خلف فلوجي الزاملي118

2007/10/01الثروة الحيوانيةالثاني57.56ثائر مجيد حسين حسن البياتي119

2007/10/01الثروة الحيوانيةالثاني57.33سيف سعد جاسم محمد التميمي120
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2007/10/01الثروة الحيوانيةالثاني57.16اسامة هشام عبيد121

2007/10/01الثروة الحيوانيةالثاني57.03احمد خضير عباس وسمي الواسطي122

2007/10/01الثروة الحيوانيةالثاني56.95حسام هادي صالح جاسم العزي123

2007/10/01الثروة الحيوانيةالثاني56.72زهراء حمزة طاهر عزيز السوداني124

2007/10/01الثروة الحيوانيةالثاني56.14اثير موفق مهدي عباس125

2007/10/01الثروة الحيوانيةالثاني56.07ايهاب خضير عباس وهيب الجميلي126

2007/10/01الثروة الحيوانيةالثاني55.95وسام خليل ابراهيم احمد الحميداني127

2007/10/01الثروة الحيوانيةالثاني55.94محمد احمد عباس سعدون السعدون128

2007/10/01الثروة الحيوانيةالثاني55.86انسام خميس مجول سرهيد المعيني129

2007/10/01الثروة الحيوانيةالثاني55.78طه طارق طه130

2007/10/01الثروة الحيوانيةالثاني55.62اسامة بديع محمد جواد131

2007/10/01الثروة الحيوانيةالثاني54.99ظفر ظمير ضابط رحيم الرحيمي132

2007/10/01الثروة الحيوانيةالثاني54.98مصطفى نجدت شكر علي الصالحي133

2007/10/01الثروة الحيوانيةالثاني54.81حيدر عبد حسن جبر العزاوي134

2007/10/01الثروة الحيوانيةالثاني54.27نزار عبد الكريم عبد الستار135

2007/10/01الثروة الحيوانيةالثاني52.96علوان حسن علوان عبد هللا الخياط136

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول84.20زياد محمد عبد الرزاق 1

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول81.65مصطفى عيادة عداي 2

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول78.05خالد ابراهيم مصطاف 3

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول75.07عمار احمد عبد الستار كاظم 4

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول74.39فرح عبد الكريم خضير حسن العقابي 5

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول73.83مها حمود نعيم حمادي 6

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول73.77نور سعد سبع خميس 7

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول73.73اسيل محمد حسن هاتف 8

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول73.44عمار جبار خلف ابراهيم 9

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول72.29اسعد محمد عودة محسن 10

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول72.18حيدر عماد محمد اسماعيل 11

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول71.74وسام حبيب عبد هللا كاظم 12

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول70.53رغد عبد الكريم احمد علي الجبوري 13

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول70.46زهراء حسين محمد حسين 14

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول70.40جالل عبد الكاظم مسلم 15

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول70.37كاظم جبار عبد هللا غائب الجبوري 16

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول70.29حسين علي حسين محل العامري 17

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول69.41ميساء جالل شهاب عبد الدليمي 18

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول69.38نورس حاتم محمد اسود 19
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2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول69.29محمد عبد الحميد شاكر 20

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول69.15محمد طه خميس عبود الشمري 21

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول69.10رشا فوزي داود عبد الوهاب 22

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول68.74رافت عبد عون رحيم جاسم 23

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول68.71حيدر نصر حسن عليوي 24

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول68.27رؤى خليل ابراهيم الجنابي 25

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول68.26االء عبد الجبار احمد محمد حمد 26

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول68.23علي جواد حسين 27

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول68.21ثامر عبيد موسى جواد 28

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول67.77عالء خضير ويس فريد 29

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول67.61سندس عدنان محمد وسام 30

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول67.01ياسمين ناجي نافع الشيخ صالح 31

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول66.49اعتزاز ماجد جليل ابراهيم العبيدي 32

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول66.35عمار محمد صالح عبد الكريم 33

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول66.35نور الهدى حميد جعفر وادي 34

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول66.25نغم عبد هللا شناوة 35

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول66.09معاذ جاسم كريم سلمان الجبوري 36

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول66.04رنا رياض مسلم حسين 37

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول65.76جاسم محمد حسين 38

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول65.72مراد داود زيدان 39

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول65.56صفاء حسين عبد العزيز الخفاجي 40

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول65.28بلسم احمد عبد الكريم حسين 41

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول64.95محمد احمد جاسم 42

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول64.75مصطفى حسين علي سلمان 43

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول64.66امال عبد الوهاب عبد الكريم علي 44

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول64.63مصطفى قاسم رحيم مجيد المشهداني 45

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول64.39حمزة قاسم فريج علي 46

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول64.39ياسر فخري سعيد صالح 47

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول64.32محمد عبد محمد حسين الشمري 48

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول64.17ناسك مهدي محمد علي ال علي 49

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول64.00مدرك صدام محسن ضمد50

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول63.87عذراء شاكر مصعب الفتالوي 51

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول63.86حسن مزهر صالح عبد الحسين 52

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول63.80وسام ضياء شالل موسى 53

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول63.58زهراء علي عبد المجيد سلمان 54

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول63.49هديل فاضل غضبان الزم 55

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول63.38انسام ثامر خلف حمزة 56

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول63.15وسن مصطفى مثنى الكناني 57
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2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول63.03عمار طارق محسن 58

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول62.96لؤي قصي عبد الرؤوف 59

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول62.91سجى سالم عبود حسون 60

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول62.85محمد لطيف فاضل لطيف 61

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول62.77احمد سعيد حسين 62

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول62.76محمد قاسم عبد الحميد داود 63

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول62.75سارة احمد سليم سلمان 64

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول62.67محمد اياد عبد اللطيف 65

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول62.47انتصار سالم حمادي 66

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول62.45استبرق يوسف كمال 67

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول62.07اسامة سامي نوري 68

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول61.77ناظم علي حسين خشال 69

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول61.66رؤى عبد حسن محمد المهداوي 70

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول61.50ضحى لؤي علي 71

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول61.50لؤي عبد االمير عبد الرضا 72

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول61.24مالك عبد حسن جبر 73

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول61.02عالء ماجد دايح جبار 74

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول60.96سميرة وحيد عويد 75

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول60.76حوراء قاسم شاكر محمود 76

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول60.66مهدي خالد عثمان سعيد 77

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول60.59احمد ستار شمه مراد البياتي 78

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول60.56زهراء فائق حسن عبد الغني 79

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول60.55سارة جعفر محمد علي السعدي 80

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول60.54رغد محمد سرحان علي 81

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول60.23رشا محسن شريف زاير 82

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول59.92سرى منذر طالب السيد 83

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول59.72رياض عبد الحسن سعيد 84

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول59.68احمد نوفل طه علوان 85

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول59.59سجى عيد نصي سالم 86

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول59.42فراس خضير كاظم 87

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول59.34سارة رحيم كريم حسن 88

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول59.30حسين هاشم عبد هللا جودة 89

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول59.04علي رحمن دهام حمزة الشمري 90

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول58.93ريمة زهير ناصر يعقوب 91

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول58.65علي عباس فاضل 92

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول58.30محمد خالد عبد هللا معروف 93

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول58.20سيف محمد فخري عبد العادلي 94

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول58.17نور حمزة بعيوي فهد 95
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2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول58.15روناء وهاب حمد امين96

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول57.88والء عامر حسن علوان 97

2007/07/15البستنة و هندسة الحدائقاألول57.54حيدر حسين علي حسين 98

2007/10/01البستنة و هندسة الحدائقالثاني72.51زمن عبد الجبار مهدي99

2007/10/01البستنة و هندسة الحدائقالثاني71.75اصالة عبد الجبار مهدي 100

2007/10/01البستنة و هندسة الحدائقالثاني66.51مثنى عبد االمير جعاز101

2007/10/01البستنة و هندسة الحدائقالثاني63.40حارث صبحي سليم حمادي102

2007/10/01البستنة و هندسة الحدائقالثاني62.12علياء داود علي بيك 103

2007/10/01البستنة و هندسة الحدائقالثاني61.85سيف عبد االمير سلمان104

2007/10/01البستنة و هندسة الحدائقالثاني61.06غسان عبد الهادي علي105

2007/10/01البستنة و هندسة الحدائقالثاني60.91محمد طارق عزيز لطيف106

2007/10/01البستنة و هندسة الحدائقالثاني60.54منى حسن ندى حزوم107

2007/10/01البستنة و هندسة الحدائقالثاني60.39والء وليد احمد108

2007/10/01البستنة و هندسة الحدائقالثاني60.30نبيل مولود إبراهيم109

2007/10/01البستنة و هندسة الحدائقالثاني60.27حسام لطيف متعب110

2007/10/01البستنة و هندسة الحدائقالثاني60.11موسى حسين رسن شمخي111

2007/10/01البستنة و هندسة الحدائقالثاني60.07أسماء محمد حسن حسين112

2007/10/01البستنة و هندسة الحدائقالثاني60.06عمر حسان مرعي 113

2007/10/01البستنة و هندسة الحدائقالثاني59.93نبراس خليفة حسين114

2007/10/01البستنة و هندسة الحدائقالثاني59.82فرح طالب خليل إبراهيم115

2007/10/01البستنة و هندسة الحدائقالثاني59.55صفا عبد الحكيم عبد الدايم116

2007/10/01البستنة و هندسة الحدائقالثاني59.46زيد سمير عبد القادر صالح117

2007/10/01البستنة و هندسة الحدائقالثاني59.32همسة عباس عبد زيد118

2007/10/01البستنة و هندسة الحدائقالثاني59.31مها هادي طعمة 119

2007/10/01البستنة و هندسة الحدائقالثاني59.17أحالم عباس عبد الزهرة 120

2007/10/01البستنة و هندسة الحدائقالثاني58.98معتز ستار حافظ121

2007/10/01البستنة و هندسة الحدائقالثاني58.92وسام عباس مغير سلمان العماري122

2007/10/01البستنة و هندسة الحدائقالثاني58.88ماهر موفق جهودي 123

2007/10/01البستنة و هندسة الحدائقالثاني58.64محمد رياض احمد زيدان 124

2007/10/01البستنة و هندسة الحدائقالثاني58.51سهاد نصار حسين 125

2007/10/01البستنة و هندسة الحدائقالثاني58.39اراز عزت غفار حيدر  126

2007/10/01البستنة و هندسة الحدائقالثاني58.23محمد حامد احمد محمود 127

2007/10/01البستنة و هندسة الحدائقالثاني58.11رافد مجيد حسين حمد128

2007/10/01البستنة و هندسة الحدائقالثاني58.07فلورا فريدريك فريدون 129

2007/10/01البستنة و هندسة الحدائقالثاني57.96داليا محمد جعفر 130

2007/10/01البستنة و هندسة الحدائقالثاني57.80سوزان عباس حسن 131

2007/10/01البستنة و هندسة الحدائقالثاني57.73حنين مهدي فالح عثمان 132
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2007/10/01البستنة و هندسة الحدائقالثاني57.54تغريد عادل عبد المنعم133

2007/10/01البستنة و هندسة الحدائقالثاني57.49أسامة حسين علي حسين134

2007/10/01البستنة و هندسة الحدائقالثاني57.41سمر رحيم ثجيل شريان 135

2007/10/01البستنة و هندسة الحدائقالثاني57.31رؤى موفق كاظم احمد 136

2007/10/01البستنة و هندسة الحدائقالثاني57.03احمد كريم حسين رحيمه137

2007/10/01البستنة و هندسة الحدائقالثاني56.99محمد عبد الصاحب احمد138

2007/10/01البستنة و هندسة الحدائقالثاني56.80زيد محمد عاشور عباس 139

2007/10/01البستنة و هندسة الحدائقالثاني56.54جمال جاسم غائب 140

2007/10/01البستنة و هندسة الحدائقالثاني56.23انسام جمال عبد الرحمن 141

2007/10/01البستنة و هندسة الحدائقالثاني56.20محمد جواد كاظم 142

2007/10/01البستنة و هندسة الحدائقالثاني56.02رعد ماجد زعالن حسين 143

2007/10/01البستنة و هندسة الحدائقالثاني55.97محمد حسين عبد علي 144

2007/10/01البستنة و هندسة الحدائقالثاني55.88احمد سهام غايب عبد 145

2007/10/01البستنة و هندسة الحدائقالثاني55.69سيف عبد المطلب مجيد 146

2007/10/01البستنة و هندسة الحدائقالثاني55.63سارة سالم علي ياس 147

2007/10/01البستنة و هندسة الحدائقالثاني55.40شيماء جبار زغير جاسم 148

2007/10/01البستنة و هندسة الحدائقالثاني55.24علي سعد علي سالم 149

2007/10/01البستنة و هندسة الحدائقالثاني54.98هاجر مبارك عواد فريد 150

2007/10/01البستنة و هندسة الحدائقالثاني54.96براء جمال هادي الهاشمي 151

2007/10/01البستنة و هندسة الحدائقالثاني54.92حسين عامر حسين خدادة152

2007/10/01البستنة و هندسة الحدائقالثاني53.50علي حليم طالب علي 153

2007/07/15المكننة الزراعيةاألول80.37احمد اكبر علي احمد االركوازي1

2007/07/15المكننة الزراعيةاألول79.80جاسم محمد جاسم دبي الجبوري2

2007/07/15المكننة الزراعيةاألول76.53احمد عبد كاطع نرجس الشمري3

2007/07/15المكننة الزراعيةاألول76.42شروق كريم مهدي عبود العزاوي4

2007/07/15المكننة الزراعيةاألول75.89رشا اكرم توما اسحق كجو5

2007/07/15المكننة الزراعيةاألول74.00عمار سعد خالد محي السامرائي6

2007/07/15المكننة الزراعيةاألول73.53محمد رشيد سلمان صيوان الجميلي7

2007/07/15المكننة الزراعيةاألول73.17بسام عباس مزهر رشيد العبايجي8

2007/07/15المكننة الزراعيةاألول72.31حسن كاظم علي جواد التميمي9

2007/07/15المكننة الزراعيةاألول72.20خالد وليد محمد مصطفى الراوي10

2007/07/15المكننة الزراعيةاألول71.57عمار عبد هللا عبد عالوي الالمي11

2007/07/15المكننة الزراعيةاألول70.53كاظم رجب كاظم عبد ال ربيع12

2007/07/15المكننة الزراعيةاألول70.52علي عباس هاشم حميد13

2007/07/15المكننة الزراعيةاألول70.47ضياء جليل ابراهيم رشيد الدليمي14
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2007/07/15المكننة الزراعيةاألول69.94حسين محمد سعيد ابراهيم حسين االحمد15

2007/07/15المكننة الزراعيةاألول69.91عماد سعد مجيري يونس الزهيري16

2007/07/15المكننة الزراعيةاألول69.81حيدر خضير عباس فاضل الربيعي17

2007/07/15المكننة الزراعيةاألول69.41علي محمود عباس راجح العاني18

2007/07/15المكننة الزراعيةاألول69.29عالء كامل عبد صالح العقابي19

2007/07/15المكننة الزراعيةاألول69.19منتظر حسين حميد رشيد الشماع20

2007/07/15المكننة الزراعيةاألول69.12احمد ياسين صالح فياض العكيدي21

2007/07/15المكننة الزراعيةاألول68.82صفاء حسون سلمان داود القيسي22

2007/07/15المكننة الزراعيةاألول68.47ابراهيم خالد سلمان حمود العكيدي23

2007/07/15المكننة الزراعيةاألول68.30ماهر فاضل جدوع ضيدان ال مشلب24

2007/07/15المكننة الزراعيةاألول67.87كرم عصام عباس عبد المحسن المياحي25

2007/07/15المكننة الزراعيةاألول66.78احمد جبار رشك عودة الساعدي26

2007/07/15المكننة الزراعيةاألول66.61فكرت محمود حميد مجيد العبيدي27

2007/07/15المكننة الزراعيةاألول66.41منير رحيم بعيو28

2007/07/15المكننة الزراعيةاألول66.11حيدر خيون عيدان عبد هللا العيداني29

2007/07/15المكننة الزراعيةاألول65.47وجدان رشيد نصيف لطيف الربيعي30

2007/07/15المكننة الزراعيةاألول65.34سهاد محمد مراد غني الباجالني31

2007/07/15المكننة الزراعيةاألول64.21حوراء حيدر جعفر ناصر الخميسي32

2007/07/15المكننة الزراعيةاألول64.14عمر علي عاشور عباس الطائي33

2007/07/15المكننة الزراعيةاألول63.86وليد خالد عباس حمدان الجنابي34

2007/07/15المكننة الزراعيةاألول62.78احمد رحيم حسين معارج الشويلي35

2007/07/15المكننة الزراعيةاألول62.31علي محمد داود خضر الطائي36

2007/07/15المكننة الزراعيةاألول60.25قيصر عبد الجليل نعمة محمود العبيدي37

2007/07/15المكننة الزراعيةاألول60.07عمر هيثم محمود فليح بليبل38

2007/07/15المكننة الزراعيةاألول59.68محمد عبد الوهاب محمد عودة التكريتي39

2007/07/15المكننة الزراعيةاألول58.64مصطفى ثائر عبد الجليل مهدي السهروردي40

2007/07/15المكننة الزراعيةاألول58.31زينب قاسم كاظم كريم الساعدي41

2007/07/15المكننة الزراعيةاألول57.04وسام علي حسن حمزة الخفاجي42

2007/10/01المكننة الزراعيةالثاني67.75زينب عبد الحميد جاسم محمد توفيق الخالدي43

2007/10/01المكننة الزراعيةالثاني63.72مصطفى جار هللا جوالن الركابي44

2007/10/01المكننة الزراعيةالثاني63.15حيدر ابراهيم حسين عبادي الخضيري45

2007/10/01المكننة الزراعيةالثاني62.62حسن هادي جخير الموسوي46

2007/10/01المكننة الزراعيةالثاني62.10مهند احمد حمزة محمد علي الدفاعي47

2007/10/01المكننة الزراعيةالثاني61.44مهدي غضبان عنب فجر الساعدي48

2007/10/01المكننة الزراعيةالثاني60.78علي رزاق ناجي مطلك الشمري49

2007/10/01المكننة الزراعيةالثاني60.76محمد حافظ كاظم حسين التميمي50

2007/10/01المكننة الزراعيةالثاني60.44احمد فتحي عمران محمد اللهيبي51
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2007/10/01المكننة الزراعيةالثاني60.21ياسر صباح محمد علي كاظم الخفاجي52

2007/10/01المكننة الزراعيةالثاني59.28مثنى ثامر محمود شكر التميمي53

2007/10/01المكننة الزراعيةالثاني59.12عاصم اسعد عايش حبيب العاني54

2007/10/01المكننة الزراعيةالثاني57.39فرقان جالل علي فرهود55

2007/10/01المكننة الزراعيةالثاني57.35انمار منصور حسين سالم الداودي56

2007/10/01المكننة الزراعيةالثاني56.91اديب ناصر حسين لفتة الحدراوي57

2007/10/01المكننة الزراعيةالثاني56.76محمد حسن نوري عاجل القره غولي58

2007/10/01المكننة الزراعيةالثاني54.74احمد عماد لطوفي محمد السامرائي59

2007/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول91.57مصطفى ياسر داود سلمان يحيى 1

2007/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول85.60وسام حميد براك الزوبعي 2

2007/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول83.56محمد ايدن محمد علي الجاف 3

2007/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول81.42سهى صبار حميد الجبوري 4

2007/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول80.51فراس نجم اسماعيل الحديثي 5

2007/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول79.67قاسم فيصل عبد الكريم مصطاف 6

2007/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول78.89محمد عدنان علي عبد االمير العبيدي 7

2007/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول76.83مشتاق صباح حسن الدليمي 8

2007/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول76.37هند معن عبد االمير سبع الخزرجي 9

2007/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول76.09علي حامد طامي الشمري 10

2007/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول75.84محمد مظفر خليل جرجيس 11

2007/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول75.30فاطمة محمد صبري عبد الربيعي 12

2007/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول74.35رائد سعد عبد 13

2007/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول72.97صدى جميل صالح 14

2007/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول72.95ابو بكر عبد الكريم احمد نصيف الدليمي 15

2007/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول72.90كردستان عبد السالم عبد الكريم احمد 16

2007/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول72.60سارة وليد فتح هللا سعد هللا 17

2007/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول72.53عقيل جاسب شمخي جابر الحسيني 18

2007/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول72.19رواء شرف الدين محمود يونس 19

2007/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول71.55هديل فيصل علوان جواد 20

2007/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول71.38وضاح مهدي ناموس عطيوي 21

2007/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول71.18سرى يوسف حسن يوسف 22

2007/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول70.97سيف عماد الدين عبد العزيز 23

2007/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول70.84سارة حبيب عاصي حبوش 24

2007/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول70.63مروان عبد الستار عبد الجليل 25

2007/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول70.42محمد جميل عبد علو 26

2007/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول69.72حسنين فيصل فالح فرج 27
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2007/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول69.62سارة علي عبيد جلوب 28

2007/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول69.59علي حسين صاحب مهدي 29

2007/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول69.49النا صائب صالح فوريس 30

2007/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول68.51مها حسن كارش جبير 31

2007/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول68.43حمزة محمد عبد اللطيف سلمان 32

2007/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول68.36انسام فاضل عباس موسى 33

2007/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول67.97غسان كاظم علوان عبد هللا 34

2007/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول67.83عمر سعدي محمد رضوان 35

2007/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول67.48مروة منصور حسين سالم 36

2007/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول67.30عماد يونس عبد هللا 37

2007/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول66.61النا جليل كاكوال عبد القادر 38

2007/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول66.60شرف علي هادي الشيخ 39

2007/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول66.44فادي باسل جوزيف توماس 40

2007/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول66.36نور الهدى صبيح حنش41

2007/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول66.28علي وهب عبود باشي 42

2007/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول66.08احمد عباس محمود رويهي 43

2007/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول65.74عبد الهادي لوي عبد الهادي 44

2007/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول65.39سرى سعد ثامر جاسم 45

2007/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول64.65محمود صبحي محمد صالح 46

2007/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول64.54علي عبد القادر عزيز ابراهيم 47

2007/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول64.42تغريد سعدون محمد محسن العلياوي 48

2007/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول64.14هديل طه ياسين 49

2007/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول63.95سرمد حميد رشيد الدليمي 50

2007/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول63.50عكرمة عريم خليل عبد هللا 51

2007/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول63.46عامر امين جاسم محمد 52

2007/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول63.41رؤى مشعان مهدي علي التميمي 53

2007/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول63.20سارة عباس جبار خلف 54

2007/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول63.16منتظر سعد غني صالح 55

2007/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول63.08سارة ابراهيم صالح احمد 56

2007/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول62.81زينة خليل ابراهيم شبيب 57

2007/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول62.80دعاء خليل ابراهيم علي 58

2007/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول61.78نرمين سليمان كله خان علي 59

2007/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول61.66ضرغام فريد مجيد عبد المناف 60

2007/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول61.39ثامر اكرم مطر 61

2007/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول61.33مريم يحيى حسن علي 62

2007/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول61.30ايناس نجم عبد هللا عبد التميمي 63

2007/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول60.95وائل سلمان منسي مطشر 64

2007/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول60.78سيف سعد محمد حسن 65
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2007/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول60.28حنان عبد الحسين عبد سعدون 66

2007/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول59.88االء عبد الرزاق عبد هللا 67

2007/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول59.51صهيب قصي طه 68

2007/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول58.62صادق ضياء منير فاضل الشمري 69

2007/07/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول58.48االء عبد الرزاق مجيد علي الربيعي 70

الثاني69.81خلف مهدي صالح 71
علوم األغذية والتقانات 

اإلحيائية
2007/10/01

الثاني69.51ندى علي عباس خليل 72
علوم األغذية والتقانات 

اإلحيائية
2007/10/01

الثاني69.41محمد احمد سلمان 73
علوم األغذية والتقانات 

اإلحيائية
2007/10/01

الثاني67.74محمد عمران عباس 74
علوم األغذية والتقانات 

اإلحيائية
2007/10/01

الثاني64.82رنا قاسم ماهود 75
علوم األغذية والتقانات 

اإلحيائية
2007/10/01

الثاني63.89اوس احمد طه 76
علوم األغذية والتقانات 

اإلحيائية
2007/10/01

الثاني62.74قمر صالح حسن 77
علوم األغذية والتقانات 

اإلحيائية
2007/10/01

الثاني62.67نضال ساجد شكر محمد78
علوم األغذية والتقانات 

اإلحيائية
2007/10/01

الثاني62.58ميسم نزار ناظم عبد الخالق 79
علوم األغذية والتقانات 

اإلحيائية
2007/10/01

الثاني62.50رقيه ازهر شاكر 80
علوم األغذية والتقانات 

اإلحيائية
2007/10/01

الثاني62.42علياء رشيد عباس حسن81
علوم األغذية والتقانات 

اإلحيائية
2007/10/01

الثاني62.37رنا علي حسين 82
علوم األغذية والتقانات 

اإلحيائية
2007/10/01

الثاني62.33احمد محمدجواد جويد83
علوم األغذية والتقانات 

اإلحيائية
2007/10/01

الثاني62.23ل مظهر احمدبسي84
علوم األغذية والتقانات 

اإلحيائية
2007/10/01

الثاني62.20طارق زياد محمود 85
علوم األغذية والتقانات 

اإلحيائية
2007/10/01

الثاني61.97علي كريم حسوني عكار 86
علوم األغذية والتقانات 

اإلحيائية
2007/10/01

الثاني61.92ايفان خليل ابراهيم 87
علوم األغذية والتقانات 

اإلحيائية
2007/10/01

الثاني61.70بهاء عبد االمير عليوي 88
علوم األغذية والتقانات 

اإلحيائية
2007/10/01

الثاني61.47امير وحيد وهاب 89
علوم األغذية والتقانات 

اإلحيائية
2007/10/01

الثاني60.90فرات علوان خلف عطا90
علوم األغذية والتقانات 

اإلحيائية
2007/10/01

الثاني60.88سالم خالد ستار 91
علوم األغذية والتقانات 

اإلحيائية
2007/10/01

الثاني60.80انسام عبد الكريم عبد علي 92
علوم األغذية والتقانات 

اإلحيائية
2007/10/01

الثاني60.39ميادة محمد بديوي93
علوم األغذية والتقانات 

اإلحيائية
2007/10/01

الثاني60.27هديل عبد هللا منشد 94
علوم األغذية والتقانات 

اإلحيائية
2007/10/01

الثاني60.24سناء مظفر حسين 95
علوم األغذية والتقانات 

اإلحيائية
2007/10/01

الثاني60.20حيدر عبيد طالل 96
علوم األغذية والتقانات 

اإلحيائية
2007/10/01
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الثاني59.89ساره عماد شهاب 97
علوم األغذية والتقانات 

اإلحيائية
2007/10/01

الثاني59.83حمزة اسماعيل عيسى رؤوف 98
علوم األغذية والتقانات 

اإلحيائية
2007/10/01

الثاني59.80سمر حسن احمد 99
علوم األغذية والتقانات 

اإلحيائية
2007/10/01

الثاني59.57مروة مناف محمد100
علوم األغذية والتقانات 

اإلحيائية
2007/10/01

الثاني58.81رقية عبد الفتاح عالء الدين101
علوم األغذية والتقانات 

اإلحيائية
2007/10/01

الثاني58.56رحيم محسن شدهان102
علوم األغذية والتقانات 

اإلحيائية
2007/10/01

الثاني58.56زهراء شاكر محمود عبود103
علوم األغذية والتقانات 

اإلحيائية
2007/10/01

الثاني58.45حيدر محمد رسن104
علوم األغذية والتقانات 

اإلحيائية
2007/10/01

الثاني58.43اسماء ابراهيم عبد سالم105
علوم األغذية والتقانات 

اإلحيائية
2007/10/01

الثاني58.31سراء عبد الكاظم طعمة106
علوم األغذية والتقانات 

اإلحيائية
2007/10/01

الثاني58.19ايناس محمد محمود حنظل107
علوم األغذية والتقانات 

اإلحيائية
2007/10/01

الثاني57.85زهراء بشير حسن علي 108
علوم األغذية والتقانات 

اإلحيائية
2007/10/01

الثاني57.80علي داخل صعصاع109
علوم األغذية والتقانات 

اإلحيائية
2007/10/01

الثاني57.79حوراء خليل سلمان محسن 110
علوم األغذية والتقانات 

اإلحيائية
2007/10/01

الثاني57.09قصي معاد علي كاظم 111
علوم األغذية والتقانات 

اإلحيائية
2007/10/01

الثاني56.97حسين حبيب نصير كرار112
علوم األغذية والتقانات 

اإلحيائية
2007/10/01

الثاني56.87كمال علي عيسى 113
علوم األغذية والتقانات 

اإلحيائية
2007/10/01

الثاني56.75اسراء فائق علي عبد الحسين 114
علوم األغذية والتقانات 

اإلحيائية
2007/10/01

الثاني56.56زيد هشام عبد الستار حلمي 115
علوم األغذية والتقانات 

اإلحيائية
2007/10/01

الثاني55.99ايمان عبود عطية شرقي116
علوم األغذية والتقانات 

اإلحيائية
2007/10/01

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول87.69نصير فرج شجاي شناوة1

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول87.47حسين محمد كعيم الهاللي2

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول83.22فادية فؤاد صالح هادي3

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول81.68عالء عبد الحميد محمد العبيدي4

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول 79.70علي وسمي رشيد حاوي5

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول78.44علي صالح حسن كريم الجبوري6

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول76.49علي حميد تايه غايب7

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول74.80هدى علي محسن كامي8

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول74.37علي شمس هللا عزيز حسين9

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول 74.14علي حسين علوان عبد الحسين10

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول73.80رشا غازي نوري عباس11

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول73.60حسام سعدي محمد خلف12
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2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول73.51زهراء ياسر حريب خليف13

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول73.50علي راضي عبد الزهره محمد14

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول 73.32علي عبد الهادي حسن اسماعيل15

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول72.64رنا كاظم حمود عبيد16

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول72.16عدي حامد طه عبد هللا17

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول71.94قحطان عدنان سلوم فرحان18

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول71.59علي احمد كاظم مهدي الشمري19

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول71.49هبه مخلف حردان محمود20

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول70.93صدام حاتم عبد الرحيم صدام21

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول 70.92علي طالب شاني عبد الحسين22

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول70.42عالء عبد الحسين جبر سلمان23

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول70.42علي تموين عجيل24

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول69.99غيث منير حسين جاسم25

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول69.76سماح عماد عباس حسن26

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول69.21ورود جبار عيدان سراي27

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول68.89لينا علي وادي راضي28

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول68.88وليد محمد ناصر حسين29

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول68.45قطرالندى مؤيد حميد30

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول 68.04بهاء صباح عبد الستار خواف31

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول67.87احمد نبيل عبد هللا كاظم البكري32

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول67.85مروه كريم سلمان محسن33

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول67.84سعدية عباس محمد حبيب34

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول67.26علي مصطاف حسن 35

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول 67.15منير جابر كاظم فرحان36

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول67.11ساره سعد صالح حسين37

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول66.96لؤي كانون عبد هللا كاظم38

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول66.82وسام خالد صبري39

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول66.77زمن غالب محسن عايد40

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول 66.57حسن كريم خميس خضير41

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول66.45حيدر عبد الحسن محمد خصاف42

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول66.44الحمزه خيرالدين احمد سعيد43

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول66.14زهراء فؤاد خليل ياسين44

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول66.10سيماء سفيان سليمان45

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول66.09نور شاكر خشان مهدي46

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول66.08اوزل مقداد نجم47

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول 66.02كرار فالح هادي شهيد48

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول65.81هدى وحيد جبار وناس49

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول65.60علي سالم عبد الحسن حسين50
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2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول65.38زينب فالح حسن الكعبي51

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول64.94زمن ابو كيف كاطع فزع52

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول64.93ايناس جواد كاظم محمد53

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول64.75كطران كطوف عبد هللا حسين54

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول64.69ليث سعد فالح حمودي55

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول64.60عزيز فاضل عباس56

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول 64.53غفران كامل كريم فرحان57

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول64.44زمن داخل محمد علي58

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول64.42زاهد عبد اللطيف معين59

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول63.80حنان ابراهيم حسن عبد60

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول63.50نورس فيصل جاسم محمد61

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول 63.46عماد ابراهيم احمد62

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول63.40علي صادق حمود كاظم63

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول63.39علي رعد عبد الهادي حسين64

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول63.22طالب حميد علوان65

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول63.09الحسن فالح عبد الحسن66

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول 63.09رؤى جالء مهدي احمد67

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول62.99عماد جزو سليم خماط68

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول62.94عمار رياض صاحب محمد69

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول62.63محمد غازي عبد هللا حمادي70

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول62.62مظفر امين عبد الرزاق71

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول62.59سمير عمر عبد المجيد جاسم72

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول62.54علي محيسن عبيس طي73

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول 62.45كرار نجم عبد العباس الزبيدي74

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول62.42هاله فائز جابر عبد القادر75

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول62.38سالم عبد الزهره صاحب76

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول62.14سنان سامي عطشان باقر داغر77

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول62.13زيد طالل هادي توفيق78

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول62.13عمر قحطان يونس كطامي79

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول62.11ضحى احسان عباس هاشم80

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول62.04وامق صباح عبد هللا جرجيس صداد81

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول61.94عهود احمد جاسم لفته الالمي82

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول 61.88علي عادل ابراهيم حسون83

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول61.87وسام شاكر محمود ارميض84

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول61.83وسام نجاح حسن منسي85

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول61.74علي ابراهيم نعمه شويخ سلمان86

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول61.62مروان صالح هادي راشد87

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول 61.53زهره شايع خليل ابراهيم88
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2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول 61.47ساركون سالم شمعون رنو89

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول61.46ايناس عواد احمد علي المرهجي90

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول61.36االء خليل ابراهيم حمادي91

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول61.22نور معاد ابراهيم حسن92

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول60.72احمد فاضل شهاب احمد93

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول 60.72علي حميد ابراهيم صبيح النداوي94

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول60.71مي سامي اغا ابو طالب95

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول60.55زينب عبد الباسط خسرو دارخان96

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول60.33ميثم اكريم نعمه نعل97

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول60.24ايناس كاظم هاشم عبد البهادلي98

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول60.23هاجر عبد الكريم علي عبد هللا99

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول60.11هاله انور عبد الحميد عطيه100

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول 59.88سمر شاكر حسين شاطي 101

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول59.82حسن شوكت شويش102

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول59.45احمد عبد الوهاب عبد الكريم علي103

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول59.39جاسم علي حسين لفته104

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول59.38كاظم هاشم ثاني مارد الفرطوسي105

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول59.24نافع ضاحي عبد هللا106

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول58.94مؤيد محي شهاب احمد الربيعي107

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول58.86نضال وهيب جبر والي108

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول58.80محمد بنات حسين مطيلب109

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول 58.73خالد احمد حسن علي 110

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول58.64احمد صباح صخي عاشور111

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول58.58عمر تحسين صالح الدين عبد الحميد112

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول58.33مينا فوزي علي حسين113

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول58.19شيماء كاظم حسين عبود114

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول 58.18لينا فاضل عبد مجبل115

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول58.07رشا هادي عبد هللا شبيب116

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول58.03محمد محسن محمود 117

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول58.00عمر مناف رشيد عبد هللا118

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول57.87لمى رشيد سليمان عوده119

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول57.86ضحى سمير حسون علوان120

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول57.74مشتاق صبري مزهر عالوي121

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول57.24حامد هادي فزع علي122

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول56.97عبد الرحمن ستار عبد الجبار جاسم123

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول56.63رأفت كوركيس داود شمعون124

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول56.50احمد عبد المهدي نصيف احمد125

2007/07/15المحاصيل الحقليةاألول55.47قصي امير دالي الخزعلي126
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2007/10/01المحاصيل الحقليةالثاني 63.81مريم هاشم رشيد مجيد الجميلي127

2007/10/01المحاصيل الحقليةالثاني 63.35علي عبد نعيم حلوش128

2007/10/01المحاصيل الحقليةالثاني 62.04محمد عباس شمران129

2007/10/01المحاصيل الحقليةالثاني 61.21صالح هادي فرج130

2007/10/01المحاصيل الحقليةالثاني 60.57رشيد حميد ساجت مجرن131

2007/10/01المحاصيل الحقليةالثاني 60.33بالل حسن عليوي محمد132

2007/10/01المحاصيل الحقليةالثاني 59.16سهيل جمال زكي داود الصائغ133

2007/10/01المحاصيل الحقليةالثاني 59.15منتهى عباس دعير خلف الزيداوي134

2007/10/01المحاصيل الحقليةالثاني 58.70سندس محمود محيبس فرحان الجواري135

2007/10/01المحاصيل الحقليةالثاني 58.68محمد عبد عصمان فرحان الجبوري136

2007/10/01المحاصيل الحقليةالثاني 58.54مثنى بهجت علي حسين الجميلي137

2007/10/01المحاصيل الحقليةالثاني 58.23سهى فاضل صالح عبد اللطيف المشهداني138

2007/10/01المحاصيل الحقليةالثاني 58.05علي غالب سعدي فرحان هدر الطائي139

2007/10/01المحاصيل الحقليةالثاني 57.96عبد الكريم موفق خليل ابراهيم الجبوري140

2007/10/01المحاصيل الحقليةالثاني 57.79اكرم زامل عيسى ساعدي141

2007/10/01المحاصيل الحقليةالثاني 57.35هند راضي محمد فيروز البعاج142

2007/10/01المحاصيل الحقليةالثاني 57.15نصير خليفه فرحان حسوني الجميلي143

2007/10/01المحاصيل الحقليةالثاني 56.97زينب خالد ابراهيم حزام الخليفاوي144

2007/10/01المحاصيل الحقليةالثاني 56.85رؤى عماد عبد هللا نوري االمامي145

2007/10/01المحاصيل الحقليةالثاني 56.80احمد عبد هللا راضي شاهين146

2007/10/01المحاصيل الحقليةالثاني 56.77حيدر عبد االمير صادق محمد االوسي147

2007/10/01المحاصيل الحقليةالثاني 56.75احمد عبد علي حسن صالح148

2007/10/01المحاصيل الحقليةالثاني 56.58علي سالم عبد الكريم جاسم التميمي149

2007/10/01المحاصيل الحقليةالثاني 55.54مروه هادي صالح عبد هللا المشهداني150

2007/10/01المحاصيل الحقليةالثاني 55.34نهى حميد جلوي خلف 151

2007/10/01المحاصيل الحقليةالثاني 55.02عمار شاكر محمد152

2007/07/15علوم التربة و المياهاألول88.10ايهاب خليل محمد حسين1

2007/07/15علوم التربة و المياهاألول84.11جبار سالل عبد الحمزه مطر2

2007/07/15علوم التربة و المياهاألول77.98عزيزة عباس صالح مهدي3

2007/07/15علوم التربة و المياهاألول77.42عال نوري ابراهيم حسن المشهداني4

2007/07/15علوم التربة و المياهاألول72.87حيدر غازي محمد احمد5

2007/07/15علوم التربة و المياهاألول72.57سعدي ستار شحاذه دنبوس6

2007/07/15علوم التربة و المياهاألول71.74محمد طالب كديمي حمادي الحسني7
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2007/07/15علوم التربة و المياهاألول71.67هبه عماد حسن ناصر الجبوري8

2007/07/15علوم التربة و المياهاألول71.62حسين فاضل محمد كاظم العتبي9

2007/07/15علوم التربة و المياهاألول71.21مصطفى عبد الجبار محمد شيحان10

2007/07/15علوم التربة و المياهاألول69.99أروى عادل صالح كروم الخميسي11

2007/07/15علوم التربة و المياهاألول68.62رؤى قيس عبود جواد12

2007/07/15علوم التربة و المياهاألول68.57ليلى خليل ابراهيم محمد النعيمي13

2007/07/15علوم التربة و المياهاألول68.52نادية عبد الرحمن علي حسين العبيدي14

2007/07/15علوم التربة و المياهاألول68.21انس صبحي جاسم مرهون الموسوي15

2007/07/15علوم التربة و المياهاألول68.21مصطفى فرقد عبد الحميد عبد الجبار16

2007/07/15علوم التربة و المياهاألول68.03اصيل قيس سلمان عبود الكبير17

2007/07/15علوم التربة و المياهاألول67.71رنا مازن شاكر جاسم الزيودي18

2007/07/15علوم التربة و المياهاألول67.10اسماء عبد المهدي جابر سلمان19

2007/07/15علوم التربة و المياهاألول67.10سرمد قاسم احمد حسين الزيدي20

2007/07/15علوم التربة و المياهاألول66.67اسماء عبد الكريم رشيد شبيب البدري21

2007/07/15علوم التربة و المياهاألول66.66اميرة جالل محمد عبد الجليل السلماني22

2007/07/15علوم التربة و المياهاألول66.61احمد عبد الحمزة خميس عدوان23

2007/07/15علوم التربة و المياهاألول66.26بشار مزهر جادر علي24

2007/07/15علوم التربة و المياهاألول66.06مجيد حبيب مجيد حبيب اليساري25

2007/07/15علوم التربة و المياهاألول65.68احمد عباس طالب مهدي العاني26

2007/07/15علوم التربة و المياهاألول65.13ميس الريم سلمان داود سلمان العاني27

2007/07/15علوم التربة و المياهاألول64.90هبه غازي بديوي علي الشجيري28

2007/07/15علوم التربة و المياهاألول64.83اسراء سامي صاحب محمد علي الموسوي29

2007/07/15علوم التربة و المياهاألول64.76لمى فيصل جميل نجم سهيل الدليمي30

2007/07/15علوم التربة و المياهاألول64.47وسام عادي فاضل علو31

2007/07/15علوم التربة و المياهاألول64.05سمر ربيع احمد حسين الصفاف32

2007/07/15علوم التربة و المياهاألول63.88رواء عادل تركي مبارك الفتالوي33

2007/07/15علوم التربة و المياهاألول63.42سرور جعفر زغير جبر الطائي34

2007/07/15علوم التربة و المياهاألول63.39سارة قاسم محمد حسين علوان النصراوي35

2007/07/15علوم التربة و المياهاألول63.37عبير هادي احمد جاسم المشهداني36

2007/07/15علوم التربة و المياهاألول63.22عمار جبار عبد الرزاق شكر الجبوري37

2007/07/15علوم التربة و المياهاألول63.14علي عصام سعيد حسين العلوي38

2007/07/15علوم التربة و المياهاألول62.79بيداء سعد نايف خميس الليو39

2007/07/15علوم التربة و المياهاألول62.77مناف جبير محمد حسين40

2007/07/15علوم التربة و المياهاألول62.71وسن يحيى عبد عكلة العاني41

2007/07/15علوم التربة و المياهاألول62.56بشائر دوشي خماس مصيخ البخاتي42

2007/07/15علوم التربة و المياهاألول62.27هشام صادق رسن بيخ الخزاعي43

2007/07/15علوم التربة و المياهاألول62.14عمر فاضل عباس جاسم العبادي44

2007/07/15علوم التربة و المياهاألول62.08ليلى عبد الصاحب مجيد جواد الزبيدي45
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2007/07/15علوم التربة و المياهاألول62.03رباب طارق حسن علي الكرخي46

2007/07/15علوم التربة و المياهاألول61.74زينب شهيد جاسم ماهود االسدي47

2007/07/15علوم التربة و المياهاألول61.68وائل علي حسين علي48

2007/07/15علوم التربة و المياهاألول61.31كفاح رعد حنتوش سعيد البغدادي49

2007/07/15علوم التربة و المياهاألول60.92سارة عماد احمد عبود الخفاجي50

2007/07/15علوم التربة و المياهاألول60.87قصي علي حالوب حسن51

2007/07/15علوم التربة و المياهاألول60.83رنا كريم حسين فرحان52

2007/07/15علوم التربة و المياهاألول60.83وسام صبيح عبيد حسن53

2007/07/15علوم التربة و المياهاألول60.74مروة كريم مظلوم شلش الالمي54

2007/07/15علوم التربة و المياهاألول60.71سارة طالب صكوك حنش55

2007/07/15علوم التربة و المياهاألول60.42نور احمد عبود فاضل الدليمي56

2007/07/15علوم التربة و المياهاألول60.16وائل قاسم سالم  سعيد الالمي57

2007/07/15علوم التربة و المياهاألول59.94حيدر جبار عبد هللا حسين الشمري58

2007/07/15علوم التربة و المياهاألول59.50عبير فرج عبد ابراهيم السمناوي59

2007/07/15علوم التربة و المياهاألول59.35ايمن راشد ابراهيم حسوني60

2007/07/15علوم التربة و المياهاألول59.19رسل كريم مأمون مجدي الساعدي61

2007/07/15علوم التربة و المياهاألول58.81علي عبد الكريم لعيبي شمخي الربيعي62

2007/07/15علوم التربة و المياهاألول58.63جنان انتو شيموئيل ليو ركيس اليساري63

2007/07/15علوم التربة و المياهاألول58.16علي ضياء سعيد كاظم الخطيب64

2007/07/15علوم التربة و المياهاألول57.85علي طالب عبيد الموسوي65

2007/07/15علوم التربة و المياهاألول57.07حيدر مكي داود مهدي66

2007/07/15علوم التربة و المياهاألول57.06احمد عبد القادر عبد الكريم احمد الحداد67

2007/07/15علوم التربة و المياهاألول55.86سيف علي مجيد حاجم الخزرجي68

2007/10/01علوم التربة و المياهالثاني71.37امل كريم علي غالم الكناني69

2007/10/01علوم التربة و المياهالثاني69.23احمد عبد الحسن هادي علوان التميمي70

2007/10/01علوم التربة و المياهالثاني63.77سرى قيس ناجي عبد المجيد71

2007/10/01علوم التربة و المياهالثاني63.41علي محمد كاظم جاسم72

2007/10/01علوم التربة و المياهالثاني63.13صبا قاسم علوان هادي محمد المصلحي73

2007/10/01علوم التربة و المياهالثاني62.41راويه عبد الحسين سلمان كشيش74

2007/10/01علوم التربة و المياهالثاني61.91كاظم طارق كاظم حمودي75

2007/10/01علوم التربة و المياهالثاني61.76علي صبري تركي فرحان التميمي76

2007/10/01علوم التربة و المياهالثاني61.32انتصار كاظم جواد زاير الدراجي77

2007/10/01علوم التربة و المياهالثاني60.37سرى عبد الزهرة دهش سحر المنداوي78

2007/10/01علوم التربة و المياهالثاني60.09رنا شاكر عبد السادة مانع الشرهاني79

2007/10/01علوم التربة و المياهالثاني59.64فرح فائز نعوم عبد المسيح80

2007/10/01علوم التربة و المياهالثاني59.49زيد علي مزيد نزيل الحريشاوي81
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2007/10/01علوم التربة و المياهالثاني59.18احمد عادل جسام محمد82

2007/10/01علوم التربة و المياهالثاني59.04زينب صباح سعدون جنيد الزركاني83

2007/10/01علوم التربة و المياهالثاني58.97ايناس خليل جليل عناد ال موسى84

2007/10/01علوم التربة و المياهالثاني58.87منجد فيصل نايف مصلح85

2007/10/01علوم التربة و المياهالثاني58.74علي خضير ياس عوض الجبوري86

2007/10/01علوم التربة و المياهالثاني58.37علي عبد الستار حردان محمد87

2007/10/01علوم التربة و المياهالثاني58.32صالح مسلم احمد السامرائي88

2007/10/01علوم التربة و المياهالثاني58.14زهراء مجيد حميد عباس89

2007/10/01علوم التربة و المياهالثاني58.08نور حسن سهم محمد السوداني90

2007/10/01علوم التربة و المياهالثاني58.00سيف فائز خضر ريحان الدليمي91

2007/10/01علوم التربة و المياهالثاني57.94مصطفى تركي رجب دخيل92

2007/10/01علوم التربة و المياهالثاني57.68محسن هالل جبر عطية البهادلي93

2007/10/01علوم التربة و المياهالثاني57.54زياد راغب علي عباس العجيلي94

2007/10/01علوم التربة و المياهالثاني57.41همسه قاسم عبد الخالق جعفر القيم  95

2007/10/01علوم التربة و المياهالثاني57.35عمار كريم غريب96

2007/10/01علوم التربة و المياهالثاني57.27رنا علوان خلف مطشر الساعدي97

2007/10/01علوم التربة و المياهالثاني57.17ندى محمد جاسم  حمادي المشهداني98

2007/10/01علوم التربة و المياهالثاني57.10شيماء رشيد حميد موسى 99

2007/10/01علوم التربة و المياهالثاني57.04رنا هادي عبد جاسم العوادي100

2007/10/01علوم التربة و المياهالثاني57.02احمد انور طه حافظ التميمي101

2007/10/01علوم التربة و المياهالثاني56.26زينب رهيف ظالل سلمان الركابي102

2007/10/01علوم التربة و المياهالثاني56.17حوراء طالل محسن موسى زوين103

2007/10/01علوم التربة و المياهالثاني56.16محمود حسام  محمود جاسم الطبره104

2007/10/01علوم التربة و المياهالثاني55.76دريد مزهر صادق غضبان الساعدي105

2007/10/01علوم التربة و المياهالثاني55.47زيدون رشيد مهاوش عباس الشويلي106

2007/10/01علوم التربة و المياهالثاني55.43طارق محمد عزيزمحسن 107

2007/10/01علوم التربة و المياهالثاني55.24سجى حازم نايف محمود 108

2007/10/01علوم التربة و المياهالثاني55.14احمد عدنان عواد محسن العبيدي109

2007/10/01علوم التربة و المياهالثاني54.94حيدر صفاءعبد الوهاب الشكور110

2007/10/01علوم التربة و المياهالثاني54.47زينه موفق احمد كاظم الطائي111

2007/07/15االقتصاد الزراعياألول85.45زهراء علي محمد علي 1

2007/07/15االقتصاد الزراعياألول81.72قصي نزيه مطلك حمد 2

2007/07/15االقتصاد الزراعياألول81.38فرح موسى عبد الكريم 3

2007/07/15االقتصاد الزراعياألول79.59اسماء طارق عبود كاظم 4

2007/07/15االقتصاد الزراعياألول78.43محمد كامل مدب مجم 5
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2007/07/15االقتصاد الزراعياألول74.14كرار حميد فرج دبي الطائي 6

2007/07/15االقتصاد الزراعياألول73.82سارة علي حسين حمد 7

2007/07/15االقتصاد الزراعياألول72.98مروة فاروق فائق رشيد 8

2007/07/15االقتصاد الزراعياألول72.17محمد خالد محمد فرحان 9

2007/07/15االقتصاد الزراعياألول70.01احمد رحيم حمزة كجة 10

2007/07/15االقتصاد الزراعياألول67.04احمد هادي رشيد حمدي 11

2007/07/15االقتصاد الزراعياألول64.58قتيبة جمعة محمد حبيب 12

2007/07/15االقتصاد الزراعياألول64.15رشا فالح عبد االمير علوان 14

2007/07/15االقتصاد الزراعياألول64.05هدى عبد القادر علي عنيتك 13

2007/07/15االقتصاد الزراعياألول60.46عامر صبار عبد طاهر15

2007/07/15االقتصاد الزراعياألول59.77مصطفى حافظ مهدي 16

2007/07/15االقتصاد الزراعياألول58.18عامر مالح حسن عليوي 17

2007/07/15االقتصاد الزراعياألول55.72سعد هاني عبد الكريم 18

2007/10/01االقتصاد الزراعيالثاني77.25ايات شاكر عبد الصاحب خلف الياسري 19

2007/10/01االقتصاد الزراعيالثاني74.23والء ثامر كامل طه الحديثي 20

2007/10/01االقتصاد الزراعيالثاني71.65زينب عادل حسن جعفر 21

2007/10/01االقتصاد الزراعيالثاني68.51االء عبد الرزاق احمد ظاهر 22

2007/10/01االقتصاد الزراعيالثاني68.19فاتن عصام سلمان حمد العاني 23

2007/10/01االقتصاد الزراعيالثاني67.01عمر حقي اسماعيل فرج القيسي 24

2007/10/01االقتصاد الزراعيالثاني65.92حيدر عبد تركي عباس 25

26
االقتصاد الزراعيالثاني65.69ساره حطحوط شمه  

2007/10/01

2007/10/01االقتصاد الزراعيالثاني65.26مروه ضياء عيالن ثامر 27

2007/10/01االقتصاد الزراعيالثاني65.09اسراء محمود كاظم جاسم 28

2007/10/01االقتصاد الزراعيالثاني64.68عمر عادل فؤاد جواد 29

2007/10/01االقتصاد الزراعيالثاني64.59زهراء كامل جمعة العامري 30

2007/10/01االقتصاد الزراعيالثاني64.11ريم المثنى نعمان حمودي 31

2007/10/01االقتصاد الزراعيالثاني63.40شيماء علي صالح علي 32

2007/10/01االقتصاد الزراعيالثاني63.08وليد صالح محمد تايه 33

2007/10/01االقتصاد الزراعيالثاني63.03احمد عيسى امين مصطفى 34

2007/10/01االقتصاد الزراعيالثاني63.03رند حسام عبد الرزاق ابراهيم 35

2007/10/01االقتصاد الزراعيالثاني62.47نذير هالل عباس جمعه 36

2007/10/01االقتصاد الزراعيالثاني62.04زيد سالم عباس خضير 37

2007/10/01االقتصاد الزراعيالثاني61.86لينا عبد الوهاب عبد الرزاق 38

2007/10/01االقتصاد الزراعيالثاني61.73نور اسماعيل علي حسن 39

2007/10/01االقتصاد الزراعيالثاني61.36نادية حسن عريم علي 40
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2007/10/01االقتصاد الزراعيالثاني60.21زينب محمود عباس ابراهيم41

2007/10/01االقتصاد الزراعيالثاني59.48دالل وجعان عاجل الفداوي42

2007/10/01االقتصاد الزراعيالثاني59.29عباس كريم محمد داود 43

2007/10/01االقتصاد الزراعيالثاني59.22عبد النبي خليل عبد النبي الخفاجي44

2007/10/01االقتصاد الزراعيالثاني58.94صادق حركان ايدام المسعودي45

2007/10/01االقتصاد الزراعيالثاني58.55زينه رياح عبد الزهره عيدان46

2007/10/01االقتصاد الزراعيالثاني58.42مثنى دهام عبد الكريم الزوبعي47

2007/10/01االقتصاد الزراعيالثاني58.34علي كريم قاسم 48

2007/10/01االقتصاد الزراعيالثاني58.12سيماء محمد عبد الرسول حسين49

2007/10/01االقتصاد الزراعيالثاني57.80زياد يحيى عبد المحسن واحد 50

2007/10/01االقتصاد الزراعيالثاني57.52اياد عبد الرزاق حسين مشتاق 51

2007/10/01االقتصاد الزراعيالثاني57.34هبة فيصل عبد الوهاب الساعدي52

2007/10/01االقتصاد الزراعيالثاني57.02زياد احمد علوان غريب 53

2007/10/01االقتصاد الزراعيالثاني56.84علي عبد خليل 54

2007/10/01االقتصاد الزراعيالثاني56.54عالء احمد محي هادي 55

2007/10/01االقتصاد الزراعيالثاني56.16عامر هاشم محمد عنيد 56

2007/07/15اإلرشاد الزراعياألول 85.90وسن وديع اسكندر الصفار1

2007/07/15اإلرشاد الزراعياألول 79.15احمد سعدون جوحي وهيب العبودي 2

2007/07/15اإلرشاد الزراعياألول 74.43فاطمه كاظم عليوي واجد3

2007/07/15اإلرشاد الزراعياألول 73.90فاطمة عبد العباس هلهل درش العلي4

2007/07/15اإلرشاد الزراعياألول 72.86عمر خليل ابراهيم محمد الجبوري5

2007/07/15اإلرشاد الزراعياألول 72.77نور محمود طالب داود العاني6

2007/07/15اإلرشاد الزراعياألول 72.76صابرين عبد الصاحب حسن جبر الهادلي7

2007/07/15اإلرشاد الزراعياألول 70.75حيدر عباس عبد هللا بدن الساعدي8

2007/07/15اإلرشاد الزراعياألول 70.48ورود ناصر مانع شوره القريشي9

2007/07/15اإلرشاد الزراعياألول 68.42حيدر ليث يحيى مهدي البياتي10

2007/07/15اإلرشاد الزراعياألول 68.41نور محمد قاسم عبد الحسين الحداد11

2007/07/15اإلرشاد الزراعياألول 67.62نبأ نبيل ابراهيم عبد الوهاب الشوك12

2007/07/15اإلرشاد الزراعياألول 66.79وائل مهدي صالح احمد العزاوي13

2007/07/15اإلرشاد الزراعياألول 66.49علي قاسم محمد خنفر العلي14

2007/07/15اإلرشاد الزراعياألول 65.91وجدان عالوي ثجيل عوده البهادلي15

2007/07/15اإلرشاد الزراعياألول 65.54محمد عزيز مزهر عنتاكي16

2007/07/15اإلرشاد الزراعياألول 64.68رشا محمود عبد الرزاق احمد العاني17

2007/07/15اإلرشاد الزراعياألول 63.44نسرين سلمان عبود خضير الزوبعي18

2007/07/15اإلرشاد الزراعياألول 63.42مصطفى اسماعيل صباح عثمان الكبيسي19
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2007/07/15اإلرشاد الزراعياألول 63.38رحاب موزان محيسن علي الغريباوي20

2007/07/15اإلرشاد الزراعياألول 63.20جمال صالح محمد عبد الرزاق21

2007/07/15اإلرشاد الزراعياألول 63.14اسامه احمد حميد طه22

2007/07/15اإلرشاد الزراعياألول 62.43علي موسى محمد عبادي المطروحي23

2007/07/15اإلرشاد الزراعياألول 61.91اسراء عباس محمد علوش العاوي24

2007/07/15اإلرشاد الزراعياألول 61.54عثمان صاحب احمد سامان العكيدي25

2007/07/15اإلرشاد الزراعياألول 61.51احمد جثير حسين محمد العزاوي26

2007/07/15اإلرشاد الزراعياألول 60.55حيدر سهير نجم عبود الخزعلي27

2007/07/15اإلرشاد الزراعياألول 60.12وسن شاكر احمد معارج الحلبوشي28

2007/07/15اإلرشاد الزراعياألول 60.09ميثم جبارهادي محمد العبيدي29

2007/07/15اإلرشاد الزراعياألول 59.89عمر هيثم نصيف جاسم القيسي30

2007/07/15اإلرشاد الزراعياألول 59.78فاطمة سعدون علوان علي الوائلي31

2007/07/15اإلرشاد الزراعياألول 59.78مروان محي الدين احمد حسن الشيخلي32

2007/07/15اإلرشاد الزراعياألول 59.68حيدر علي خلف زعين الكعيبي33

2007/07/15اإلرشاد الزراعياألول 59.65جابر فالح عبد المهدي34

2007/07/15اإلرشاد الزراعياألول 59.52دلنيا نجم الدين عبد هللا اسماعيل35

2007/07/15اإلرشاد الزراعياألول 59.44ميسلون علي رزوقي كشمر آل بديري36

2007/07/15اإلرشاد الزراعياألول 59.39منار سمير مطرود حسين الشمري37

2007/07/15اإلرشاد الزراعياألول 57.88محمد عبد اللطيف حسين خضير العيثاوي38

2007/07/15اإلرشاد الزراعياألول 56.54رغيد خضير عبد العزيز مدلول39

2007/07/15اإلرشاد الزراعياألول 56.45مثنى جاسم محمد شهاب الجميلي40

2007/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني 62.77مرتضى ريسان عجمي مجول الشويلي41

2007/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني 62.28رواء سعدي وحيد هاشم العبودي42

2007/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني 61.32يسرى خالد سلمان الجواري43

2007/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني 58.44طه شاكر محمد سالم العكيدي44

2007/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني 58.43علياء حسين كاظم طميطم الربيعاوي45

2007/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني 58.12زيد سعد عبد الكاظم الجصاني46

2007/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني 57.97نصر محمود علي دخيل العامري47

2007/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني 57.41احمد نجم عبد جمعه الطائي 48

2007/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني 57.26زهير جمال حسن فياظ ابوسوط49

2007/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني 57.26سرمد علي ابراهيم محمد السيباوي50

2007/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني 56.36نجوان شوقي جميل فتح هللا مطلوب51

2007/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني 56.27افراح حسون كنعان كنحوت الفرطوسي52

2007/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني 55.74احمد حمزه فياض حسون المحياوي53


