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2009/06/30وقاية النباتاألول83.76فراس جيد ساجر محمد1

2009/06/30وقاية النباتاألول81.94هلدا جورجي لويس2

2009/06/30وقاية النباتاألول77.69باسم حسن خضير حيدر3

2009/06/30وقاية النباتاألول74.66ساره طارق حسن عليوي4

2009/06/30وقاية النباتاألول74.21نورس جبار سهيل عزيز5

2009/06/30وقاية النباتاألول73.28كرار علي احمد جاسم 6

2009/06/30وقاية النباتاألول73.24مروان حقي اسماعيل ابراهيم7

2009/06/30وقاية النباتاألول72.97علياء ابراهيم علي عبد8

2009/06/30وقاية النباتاألول71.87سيمون سامي ايشو دنخا9

2009/06/30وقاية النباتاألول70.88غفران عاشور صالح فرحان10

2009/06/30وقاية النباتاألول70.71علي عايد خليل عباس11

2009/06/30وقاية النباتاألول69.96حسام دحام شمخي شويع12

2009/06/30وقاية النباتاألول69.65ساره كريم جليل محمد13

2009/06/30وقاية النباتاألول68.45هشام جاسم عرنوص جالي 14

2009/06/30وقاية النباتاألول67.84سامر ابراهيم عبيد15

2009/06/30وقاية النباتاألول67.53محمد محمود عبد الحسين محمد16

2009/06/30وقاية النباتاألول66.65اروى محمد علي الحارثي17

2009/06/30وقاية النباتاألول66.20عباس حسن عبد هللا عباس18

2009/06/30وقاية النباتاألول66.14مصطفى اياد سعد نصيف19

2009/06/30وقاية النباتاألول64.78مروه سعد عبد الرزاق 20

2009/06/30وقاية النباتاألول64.45طيف صالح عبد الصاحب هادي21

2009/06/30وقاية النباتاألول64.44حسنين محمد عبد الحسين22

2009/06/30وقاية النباتاألول64.33حمزه لفته دامج خليف23

2009/06/30وقاية النباتاألول63.70عمر مهدي صالح محمد24

2009/06/30وقاية النباتاألول63.63نور سعد ديبان سلمان25

2009/06/30وقاية النباتاألول63.40سماره سمير ابراهيم محمد26

2009/06/30وقاية النباتاألول63.04نوفل طالل بهاء الدين عثمان27

2009/06/30وقاية النباتاألول62.85سلوان فخري سلمان حسن28

2009/06/30وقاية النباتاألول62.72الزهراء طالب ذاكر حسين29

2009/06/30وقاية النباتاألول61.84عبد السالم عوني عبد الباقي30

2009/06/30وقاية النباتاألول60.93صفا ابراهيم باقر 31

2009/06/30وقاية النباتاألول60.82غاده عبد علي جاسم ابراهيم32

2009/06/30وقاية النباتاألول60.56رؤى كاظم عبد الكريم جواد 33

2009/06/30وقاية النباتاألول60.00وسام عباس مصعب 34

2009/06/30وقاية النباتاألول59.95غفران جمعه عبد الحسين 35

2009/06/30وقاية النباتاألول59.93سعيد حسن خلف علي36

2009/06/30وقاية النباتاألول59.66سدير صباح احمد السلمان37

2009/06/30وقاية النباتاألول59.63محمد حازم احمد عويد38
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2009/06/30وقاية النباتاألول59.58اشراق عبد الرزاق شياع واجد39

2009/06/30وقاية النباتاألول59.32عمر ضياء بدر 40

2009/06/30وقاية النباتاألول59.05مهدي عباس محمد كيطان41

2009/06/30وقاية النباتاألول57.87علي نوري هادي خميس42

2009/06/30وقاية النباتاألول57.30عالء صباح جوي الالمي43

2009/06/30وقاية النباتاألول54.97سعد محيسن خزعل مطر44

2009/10/15وقاية النباتالثاني64.40مريم حسين علي الحميري45

2009/10/15وقاية النباتالثاني63.88مينا عبد الرزاق كاظم سامر46

2009/10/15وقاية النباتالثاني63.32اسامة جبار رزوقي47

2009/10/15وقاية النباتالثاني62.12رشا عماد خليل محمد48

2009/10/15وقاية النباتالثاني61.94بالل عبد الكريم عبود احمد49

2009/10/15وقاية النباتالثاني61.07نور عبد القادر عبد الباقي عبد هللا50

2009/10/15وقاية النباتالثاني60.03ياسر حمد علي محمود51

2009/10/15وقاية النباتالثاني60.01روال عبد هللا عبد الجبار 52

2009/10/15وقاية النباتالثاني59.57زمن حسين علي عطشان53

2009/10/15وقاية النباتالثاني59.25طارق عبد فهد54

2009/10/15وقاية النباتالثاني59.01حسن حبيب يحيى جودة العوادي55

2009/10/15وقاية النباتالثاني58.79هدى رعد محمود مطلك56

2009/10/15وقاية النباتالثاني58.53سرى عصام عبد الجبار سعيد57

2009/10/15وقاية النباتالثاني58.50كرم مقدام عبد الكريم58

2009/10/15وقاية النباتالثاني58.37هبة غني جسام حمادي العامري59

2009/10/15وقاية النباتالثاني57.96ضمياء خضير محمد خضير60

2009/10/15وقاية النباتالثاني57.92ضرغام صباح نوري مصطفى61

2009/10/15وقاية النباتالثاني57.76سارة عامر حسين ابراهيم العبيدي62

2009/10/15وقاية النباتالثاني57.45زينب عبد الكريم حميد عبيد63

2009/10/15وقاية النباتالثاني57.32عمر سعيد اندراوس حنا64

2009/10/15وقاية النباتالثاني57.24حامد رياض حامد توفيق65

2009/10/15وقاية النباتالثاني57.22محمد مزهر فهد ضمد66

2009/10/15وقاية النباتالثاني57.01بارق حميد خلف ياسين67

2009/10/15وقاية النباتالثاني56.32هبة حسن حسين حمد68

2009/10/15وقاية النباتالثاني56.07فارس علي محمد عبد69

2009/10/15وقاية النباتالثاني56.07زينة طارق نجم هالل الدليمي70

2009/10/15وقاية النباتالثاني55.68محمد عيد حمود عبد هللا71

2009/10/15وقاية النباتالثاني55.66سارة محمد مهدي حسين72

2009/10/15وقاية النباتالثاني55.34محمد واصل محمد حسين الراوي73

2009/10/15وقاية النباتالثاني55.16علي عدنان سعدون محمد74
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2009/06/30الثروة الحيوانيةاألول86.66احمد عليوي كاطع سيد المحياوي1

2009/06/30الثروة الحيوانيةاألول83.43محمد عبد االمير رشيد2

2009/06/30الثروة الحيوانيةاألول83.00ابراهيم حكمت ابراهيم صالح3

2009/06/30الثروة الحيوانيةاألول79.87عبد هللا عبد حمد الراوي4

2009/06/30الثروة الحيوانيةاألول74.56رسل رافع عواد فيصل الكبيسي5

2009/06/30الثروة الحيوانيةاألول74.53كرار جمال طالب منصور االسدي6

2009/06/30الثروة الحيوانيةاألول71.97احمد عبودي جودي كاظم خضير7

2009/06/30الثروة الحيوانيةاألول71.56مصطفى عباس محمود محمد8

2009/06/30الثروة الحيوانيةاألول70.32علي خضر عباس نعمة البيضاني9

2009/06/30الثروة الحيوانيةاألول69.85احمد مهدي سمين مصطفى10

2009/06/30الثروة الحيوانيةاألول69.46ميس سفيان جمعة محمد11

2009/06/30الثروة الحيوانيةاألول68.46دنيا عدنان ابراهيم خليل المشهداني12

2009/06/30الثروة الحيوانيةاألول68.18محمد عايد عبد هللا الشيخلي13

2009/06/30الثروة الحيوانيةاألول68.08علي نوري كريم مهدي14

2009/06/30الثروة الحيوانيةاألول66.97هالة علي حسن حسين التميمي 15

2009/06/30الثروة الحيوانيةاألول66.37عباس اموري عبد جاسم االسدي16

2009/06/30الثروة الحيوانيةاألول65.42صالح ابراهيم خليف حسن االلوسي17

2009/06/30الثروة الحيوانيةاألول65.30زهراء مجيد عباس العلي 18

2009/06/30الثروة الحيوانيةاألول65.11شهد صالح صادق صالح الربيعي19

2009/06/30الثروة الحيوانيةاألول64.26هبة احمد صالح يوسف التايه20

2009/06/30الثروة الحيوانيةاألول63.49انوار خضير عيدان محمد الدليمي21

2009/06/30الثروة الحيوانيةاألول63.43صالح حسن كاظم22

2009/06/30الثروة الحيوانيةاألول63.15علي هاشم وردي ابراهيم23

2009/06/30الثروة الحيوانيةاألول62.11احمد عبد الكريم خلف عودة24

2009/06/30الثروة الحيوانيةاألول62.08مهند طالب ثجيل فهد العسكري25

2009/06/30الثروة الحيوانيةاألول61.92احمد ناطق غازي فيصل المكصوصي26

2009/06/30الثروة الحيوانيةاألول61.91سجا كاظم سلمان سعيد الموسوي27

2009/06/30الثروة الحيوانيةاألول61.88اسامة عبد المنعم خيري محمد العبيدي28

2009/06/30الثروة الحيوانيةاألول61.81محمد سهيم محمد مردان29

2009/06/30الثروة الحيوانيةاألول61.73غيث فراس عبد الودود فؤاد30

2009/06/30الثروة الحيوانيةاألول61.42ريداء مبارك وثيج عكيلي ال يوسف31

2009/06/30الثروة الحيوانيةاألول61.29رؤى حميد فاضل عباس الركابي32

2009/06/30الثروة الحيوانيةاألول60.72جاسم طه جاسم33

2009/06/30الثروة الحيوانيةاألول60.65عالء عصام ذنون يحيى الفخاري34

2009/06/30الثروة الحيوانيةاألول60.63حيدر غني محمد رميض35
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2009/06/30الثروة الحيوانيةاألول60.56ايهاب احمد عبد الستار سلمان العساف36

2009/06/30الثروة الحيوانيةاألول60.31معتز عماد خالص راغب37

2009/06/30الثروة الحيوانيةاألول60.14رنا عادل صادق جعفر الخزرجي38

2009/06/30الثروة الحيوانيةاألول59.62نهى خلف حميد مجيد الكبيسي39

2009/06/30الثروة الحيوانيةاألول59.53خالد ناجي راضي محيبس الدليمي40

2009/06/30الثروة الحيوانيةاألول59.13اسيد باقر جواد حسن االمير41

2009/06/30الثروة الحيوانيةاألول58.67مروان نور ي محسن42

2009/06/30الثروة الحيوانيةاألول58.62احمد هاشم محمد عالوي الدليمي43

2009/06/30الثروة الحيوانيةاألول58.58واصف سعد لويس منصور شلبة44

2009/06/30الثروة الحيوانيةاألول58.18مصطفى عبد اللطيف عويد العاني45

2009/06/30الثروة الحيوانيةاألول57.97عمر محمد عبد القادر غالب المفتي46

2009/06/30الثروة الحيوانيةاألول57.40رسل ناظم عباس مطلك الموسوي47

2009/06/30الثروة الحيوانيةاألول56.74عباس منصور حسين بوحاتم48

2009/06/30الثروة الحيوانيةاألول56.25مهند جبار نصار علي الحياني49

2009/06/30الثروة الحيوانيةاألول55.89شيماء ابراهيم يعقوب موسى50

2009/06/30الثروة الحيوانيةاألول55.06سندس اكرم باقر حسين الصفار51

2009/10/15الثروة الحيوانيةالثاني72.35اثار عاصم  خضير عبود52

2009/10/15الثروة الحيوانيةالثاني68.73اسراء ماجد عبد الزهرة علي 53

2009/10/15الثروة الحيوانيةالثاني67.78علي سعدون جعفر حسن العكام54

2009/10/15الثروة الحيوانيةالثاني61.36محمد حامد عيسى عبد هللا55

2009/10/15الثروة الحيوانيةالثاني60.68سيف الدين محمد حميد رشيد56

2009/10/15الثروة الحيوانيةالثاني59.99نور علي ياسين عداي57

2009/10/15الثروة الحيوانيةالثاني59.35احمد محمد عبد الحسن لطيف 58

2009/10/15الثروة الحيوانيةالثاني59.05حسن هادي ساجد راضي59

2009/10/15الثروة الحيوانيةالثاني58.85سيف نجم عبد هللا طاهر60

2009/10/15الثروة الحيوانيةالثاني58.05بالل عيسى علوان حمد61

2009/10/15الثروة الحيوانيةالثاني57.84علي حامد بحر فياض62

2009/10/15الثروة الحيوانيةالثاني57.62مهى حازم مالك 63

2009/10/15الثروة الحيوانيةالثاني56.89ندى نجم عبد 64

2009/10/15الثروة الحيوانيةالثاني56.75يوسف محمد علي عبد عيسى65

2009/10/15الثروة الحيوانيةالثاني56.02ضياء ياسر مثجل ناصر66

2009/10/15الثروة الحيوانيةالثاني55.73عبد المطلب جعفر كاظم67

2009/10/15الثروة الحيوانيةالثاني55.45حسان زهير محمد رضا68

2009/10/15الثروة الحيوانيةالثاني55.44حسام ياسين خضير69

2009/10/15الثروة الحيوانيةالثاني55.30هديل رضا حسين باقر الخفاجي70

2009/10/15الثروة الحيوانيةالثاني55.04يسرى احمد محمد جاسم71
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2009/10/15الثروة الحيوانيةالثاني54.60حسام مالك عمران عبد هللا 72

2009/10/15الثروة الحيوانيةالثاني54.43اسامة ابراهيم فزع73

2009/10/15الثروة الحيوانيةالثاني53.78هيثم حميد جبار محسن74

2009/10/15الثروة الحيوانيةالثاني53.31ضفاف حسن داغر 75

2009/06/30البستنة و هندسة الحدائقاألول81.23محمد صباح طاهر 1

2009/06/30البستنة و هندسة الحدائقاألول79.80امنه عصام منصور حسين 2

2009/06/30البستنة و هندسة الحدائقاألول76.84احمد سعد عبد الكاظم عزيز 3

2009/06/30البستنة و هندسة الحدائقاألول75.96حمزة صباح صنكور4

2009/06/30البستنة و هندسة الحدائقاألول74.55لؤي خالد مهدي صالح 5

2009/06/30البستنة و هندسة الحدائقاألول71.00علي خليل ابراهيم محمد6

2009/06/30البستنة و هندسة الحدائقاألول70.35نسرين حمزة حسين محمد 7

2009/06/30البستنة و هندسة الحدائقاألول70.17احمد صالح احمد سلمان 8

2009/06/30البستنة و هندسة الحدائقاألول69.49ياسمين حسين حسن 9

2009/06/30البستنة و هندسة الحدائقاألول69.39احمد يوسف ياسر موسى10

2009/06/30البستنة و هندسة الحدائقاألول68.74عباس فاضل عودة 11

2009/06/30البستنة و هندسة الحدائقاألول68.67ريام عبد الستار عبد الجبار 12

2009/06/30البستنة و هندسة الحدائقاألول68.28ميس احمد سلمان 13

2009/06/30البستنة و هندسة الحدائقاألول68.20وئام معين ابراهيم 14

2009/06/30البستنة و هندسة الحدائقاألول67.99دينا جودت عدنان جودت15

2009/06/30البستنة و هندسة الحدائقاألول67.90رغد علي اسود 16

2009/06/30البستنة و هندسة الحدائقاألول67.60منال رعد عطا هللا  17

2009/06/30البستنة و هندسة الحدائقاألول67.57سحر خالد عبود محمد 18

2009/06/30البستنة و هندسة الحدائقاألول66.79زمن طارق حسن سعدي 19

2009/06/30البستنة و هندسة الحدائقاألول66.73رونق محمد داود 20

2009/06/30البستنة و هندسة الحدائقاألول66.37علي حسين اشرف 21

2009/06/30البستنة و هندسة الحدائقاألول66.36فاطمة حسين علي كاطع 22

2009/06/30البستنة و هندسة الحدائقاألول66.03ياسر زهير محي الدين 23

2009/06/30البستنة و هندسة الحدائقاألول65.68منى اسماعيل جاسم 24

2009/06/30البستنة و هندسة الحدائقاألول65.61عال موجد عبد الزهرة 25

2009/06/30البستنة و هندسة الحدائقاألول65.32فرح نبيل جعفر 26

2009/06/30البستنة و هندسة الحدائقاألول65.27رغد بشار حازم رؤوف 27

2009/06/30البستنة و هندسة الحدائقاألول64.73دريد محمد دغيم 28

2009/06/30البستنة و هندسة الحدائقاألول64.63زهراء محمد حسين عبد العزيز 29

2009/06/30البستنة و هندسة الحدائقاألول64.48محمد خضير عباس مطشر السوداني30

2009/06/30البستنة و هندسة الحدائقاألول64.27سلمان وادي محمد 31
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2009/06/30البستنة و هندسة الحدائقاألول64.00احمد حامد كافي 32

2009/06/30البستنة و هندسة الحدائقاألول63.99خنساء صفاء عبد الجبار مهدي 33

2009/06/30البستنة و هندسة الحدائقاألول63.97سامي رشيد فليح 34

2009/06/30البستنة و هندسة الحدائقاألول63.96مصطفى محمد مهدي جواد 35

2009/06/30البستنة و هندسة الحدائقاألول63.70همسة رياض بهاء الدين 36

2009/06/30البستنة و هندسة الحدائقاألول63.26نور جبار ابراهيم 37

2009/06/30البستنة و هندسة الحدائقاألول63.14مريم جواد كاظم 38

2009/06/30البستنة و هندسة الحدائقاألول62.88سيماء وليد غالم رسول39

2009/06/30البستنة و هندسة الحدائقاألول62.74وفاء عبد الواحد كامل 40

2009/06/30البستنة و هندسة الحدائقاألول62.06اميرة صالح عباس علي 41

2009/06/30البستنة و هندسة الحدائقاألول61.91ناهد اياد عبد الهادي 42

2009/06/30البستنة و هندسة الحدائقاألول61.47حسام ابراهيم محمد 43

2009/06/30البستنة و هندسة الحدائقاألول60.73مشتاق عبد هللا محمد 44

2009/06/30البستنة و هندسة الحدائقاألول60.55نور عدنان عبد الرضا45

2009/06/30البستنة و هندسة الحدائقاألول60.10زيد عدنان خضير46

2009/06/30البستنة و هندسة الحدائقاألول59.47لمياء شكر احمد 47

2009/06/30البستنة و هندسة الحدائقاألول59.46نبأ حسين ابراهيم 48

2009/06/30البستنة و هندسة الحدائقاألول59.25محمد انور عبد الفتاح 49

2009/06/30البستنة و هندسة الحدائقاألول59.15ساره خضير عبد هللا موسى50

2009/06/30البستنة و هندسة الحدائقاألول59.07حسين علي عبد الحسين طه 51

2009/06/30البستنة و هندسة الحدائقاألول58.99احمد علي هاني علك 52

2009/06/30البستنة و هندسة الحدائقاألول58.61عبد هللا محمد حميد 53

2009/06/30البستنة و هندسة الحدائقاألول58.18عيسى مهدي صالح 54

2009/06/30البستنة و هندسة الحدائقاألول58.00نورا عبد المنعم غفوري 55

2009/06/30البستنة و هندسة الحدائقاألول57.47مهند محمد مهدي 56

2009/06/30البستنة و هندسة الحدائقاألول57.09محمد علي محمود حمد 57

2009/06/30البستنة و هندسة الحدائقاألول57.05نهى حسين جاسم احمد 58

2009/06/30البستنة و هندسة الحدائقاألول51.34مصطفى قيس جميل 59

2009/06/30البستنة و هندسة الحدائقاألول50.60عبير جميل جلود جويعد كريم 60

2009/10/15البستنة و هندسة الحدائقالثاني 66.04محمد معتصم عارف61

2009/10/15البستنة و هندسة الحدائقالثاني 65.65ميسر رياض زمان62

2009/10/15البستنة و هندسة الحدائقالثاني 64.77زينة كامل جبار63

2009/10/15البستنة و هندسة الحدائقالثاني 64.77محمد سامي خليل64

2009/10/15البستنة و هندسة الحدائقالثاني 64.18بثينة داود سلمان65

2009/10/15البستنة و هندسة الحدائقالثاني 63.84محمد مناف احمد حسون 66

2009/10/15البستنة و هندسة الحدائقالثاني 62.51امال سعيد هندال67
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2009/10/15البستنة و هندسة الحدائقالثاني 62.10كريم حاتم محيسن68

2009/10/15البستنة و هندسة الحدائقالثاني 61.91هند احمد شهيد 69

2009/10/15البستنة و هندسة الحدائقالثاني 61.84زينب كاظم هبش70

2009/10/15البستنة و هندسة الحدائقالثاني 61.67محمد جالل محمد جواد 71

2009/10/15البستنة و هندسة الحدائقالثاني 61.64رسل صفاء عبد الكاظم عبد الحسين72

2009/10/15البستنة و هندسة الحدائقالثاني 61.62براء رزاق مشوت73

2009/10/15البستنة و هندسة الحدائقالثاني 61.05احمد شاكر راهي74

2009/10/15البستنة و هندسة الحدائقالثاني 59.90مازن حميد عبيد75

2009/10/15البستنة و هندسة الحدائقالثاني 59.79سهى خضير عباس76

2009/10/15البستنة و هندسة الحدائقالثاني 59.70بسمة رشيد داود سلمان 77

2009/10/15البستنة و هندسة الحدائقالثاني 59.24وافي هادي مايح78

2009/10/15البستنة و هندسة الحدائقالثاني 58.89نور اياد عبد الجبار79

2009/10/15البستنة و هندسة الحدائقالثاني 58.89نور يحيى عبد حسين80

2009/10/15البستنة و هندسة الحدائقالثاني 58.83مصطفى طارق عبد الخالق 81

2009/10/15البستنة و هندسة الحدائقالثاني 58.68لينا عدنان عبد هللا82

2009/10/15البستنة و هندسة الحدائقالثاني 57.46انس هاني علي عبد الغني83

2009/10/15البستنة و هندسة الحدائقالثاني 57.10ميس رعد عطا هللا84

2009/10/15البستنة و هندسة الحدائقالثاني 57.07علي عامر احمد جاسم 85

2009/10/15البستنة و هندسة الحدائقالثاني 56.94نور عبد هللا حميد86

2009/10/15البستنة و هندسة الحدائقالثاني 56.93احمد رعد فليح حسن87

2009/10/15البستنة و هندسة الحدائقالثاني 56.79احمد مشتاق احمد علي88

2009/10/15البستنة و هندسة الحدائقالثاني 55.98امير محمد صادق مهدي حيدر89

2009/10/15البستنة و هندسة الحدائقالثاني 55.77حسن ضياء عبد االمير جودي90

2009/10/15البستنة و هندسة الحدائقالثاني 55.67حسام فاخر شاكر91

2009/10/15البستنة و هندسة الحدائقالثاني 55.50صادق عبد المنعم صادق92

2009/10/15البستنة و هندسة الحدائقالثاني 55.47هبة هيثم صالح93

2009/10/15البستنة و هندسة الحدائقالثاني 55.46فادية جاسب جهاد 94

2009/10/15البستنة و هندسة الحدائقالثاني 54.73ميديا محسن طاهر95

2009/10/15البستنة و هندسة الحدائقالثاني 53.96وسام حسين بشيت96

2009/10/15البستنة و هندسة الحدائقالثاني 53.42نور عدنان حسن جبار97

2009/10/15البستنة و هندسة الحدائقالثاني 52.57سيف الدين حقي مطشر 98

2009/10/15البستنة و هندسة الحدائقالثاني 52.23ياسر رضا باقر علي 99

2009/10/15البستنة و هندسة الحدائقالثاني 51.30سامر سعد عواد جياد100

2009/06/30المكننة الزراعيةاألول86.64ضاحي تركي جداح1

2009/06/30المكننة الزراعيةاألول81.09عمر طلب هزاع السرحان2
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2009/06/30المكننة الزراعيةاألول78.81وائل كريم عيدان عبيد3

2009/06/30المكننة الزراعيةاألول78.46وليد خالد حسين محمد4

2009/06/30المكننة الزراعيةاألول78.29عبد هللا حميد شاكر محمود5

2009/06/30المكننة الزراعيةاألول76.99سنن حسين علي جاسم6

2009/06/30المكننة الزراعيةاألول76.53اسماء علي عبد االمير محمد7

2009/06/30المكننة الزراعيةاألول74.51حسام حسين نايف عبد8

2009/06/30المكننة الزراعيةاألول73.35حنان عبد الحسين جميل مشلوش9

2009/06/30المكننة الزراعيةاألول72.64خلدون ابراهيم عباس حسن10

2009/06/30المكننة الزراعيةاألول72.35محسن حميد جاسم نصيف11

2009/06/30المكننة الزراعيةاألول70.49عمر علي حسين عبد12

2009/06/30المكننة الزراعيةاألول70.29ياسر سمير صادق فليح13

2009/06/30المكننة الزراعيةاألول70.13شيماء نوري عبد علي14

2009/06/30المكننة الزراعيةاألول69.39مصطفى جاسم محمد سلمان15

2009/06/30المكننة الزراعيةاألول69.25حبيب هاشم خابط عويض16

2009/06/30المكننة الزراعيةاألول68.46وسام ماجد مهدي عليوي17

2009/06/30المكننة الزراعيةاألول68.33حسين علي حميد محمد18

2009/06/30المكننة الزراعيةاألول67.27زهراء ستار حسين علي سيره ميري19

2009/06/30المكننة الزراعيةاألول66.97علي خالد محمد ياس20

2009/06/30المكننة الزراعيةاألول66.36احمد ضياء رشيد عبد21

2009/06/30المكننة الزراعيةاألول66.17محمد صالح عبد حسين22

2009/06/30المكننة الزراعيةاألول65.52حارث حامد محمود علي23

2009/06/30المكننة الزراعيةاألول65.23عالء مكي جبر فهد24

2009/06/30المكننة الزراعيةاألول64.96سرمد جمال عبد الملك محمد25

2009/06/30المكننة الزراعيةاألول64.36محمد عالء الدين حيدر جاسم26

2009/06/30المكننة الزراعيةاألول64.16سمير نجم عبد هللا عباس27

2009/06/30المكننة الزراعيةاألول63.87الخطاب نهاد موسى محمود28

2009/06/30المكننة الزراعيةاألول63.82علي سلمان حسن عاشور29

2009/06/30المكننة الزراعيةاألول63.71عمر شاكر شفيق خماس30

2009/06/30المكننة الزراعيةاألول63.41اسماء صالل علي الكرطاني31

2009/06/30المكننة الزراعيةاألول62.16منتصر رضوان فرحان علي32

2009/06/30المكننة الزراعيةاألول61.97اوس رعد محمد حسن33

2009/06/30المكننة الزراعيةاألول61.20اسامه قيس حمدان خضير34

2009/06/30المكننة الزراعيةاألول60.37محمد رياض عباس علي35

2009/06/30المكننة الزراعيةاألول60.21علي ابراهيم عطا محمد36

2009/10/15المكننة الزراعيةالثاني65.64 وليد سعدون عبيد مطشر المالكي37

2009/10/15المكننة الزراعيةالثاني64.41 حيدر محي حميد عبد الواحد38
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2009/10/15المكننة الزراعيةالثاني64.13علي طه رديف سلمان39

2009/10/15المكننة الزراعيةالثاني63.77مقداد نبيل خليل حسين العجيلي40

2009/10/15المكننة الزراعيةالثاني63.61احمد عبد الكريم اسماعيل حميد الناصري41

2009/10/15المكننة الزراعيةالثاني63.05اثير صبار محمد آل علي42

2009/10/15المكننة الزراعيةالثاني62.11علي محمد كريم راضي43

2009/10/15المكننة الزراعيةالثاني60.32ذنون عبد المطلب محمد جواد44

2009/10/15المكننة الزراعيةالثاني60.28ميثم طالب جبر درويش العجيلي45

2009/10/15المكننة الزراعيةالثاني59.87اثير عادل عبد مولى وتوت46

2009/10/15المكننة الزراعيةالثاني59.84محمد شاكر جواد47

48
2009/10/15المكننة الزراعيةالثاني59.62بريفان علي حسين خانة الباري

2009/10/15المكننة الزراعيةالثاني59.42مهند حسام حسين عليوي الجندي49

2009/10/15المكننة الزراعيةالثاني59.29علي طارق عبيد حسون 50

2009/10/15المكننة الزراعيةالثاني59.26مهند صافي عراك سلمان العجيلي51

2009/10/15المكننة الزراعيةالثاني59.25عمر احمد حساب نصيف العزاوي52

2009/10/15المكننة الزراعيةالثاني58.31حسنين محمد علي باقر العيسى53

2009/10/15المكننة الزراعيةالثاني58.11براء سعدي مناحي عماش الربيعي54

2009/10/15المكننة الزراعيةالثاني57.34عالء محسن كرجي رجة اللهيبي55

2009/06/30علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول84.11عباس مرعب داخل1

2009/06/30علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول82.48عمار شهاب محمد علي 2

2009/06/30علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول80.97هدى فاروق عباس علي 3

2009/06/30علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول79.93اسراء عبيد جياد حسن 4

2009/06/30علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول76.35احمد حسن محيسن غليم 5

2009/06/30علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول74.25مصطفى صباح محمد حسن 6

2009/06/30علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول73.32حيدر ناصر سلمان خلف 7

2009/06/30علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول73.05اسراء محمد مصطفى موسى 8

2009/06/30علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول72.69رامي عدنان كاظم عزيز 9

2009/06/30علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول72.31مصطفى عبد الرحيم حسين سعيد 10

2009/06/30علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول71.55حيدر حسن علوان مطر 11

2009/06/30علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول70.61انمار عادل جسام محمد12

2009/06/30علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول69.81احمد عبد السالم محمود 13

2009/06/30علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول69.68زبيدة حسين فرحان محمد 14

2009/06/30علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول69.10نور الهدى عامر عبد الرزاق 15

2009/06/30علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول68.96محمود عبد هللا رشيد 16

2009/06/30علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول68.75هبة غالم اسود ياسين 17
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2009/06/30علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول68.03سرى رياض حمزة محمد علي 18

2009/06/30علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول67.35لهيب يحيى خلف فهد 19

2009/06/30علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول67.30مصطفى حميد نايف عبد 20

2009/06/30علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول67.08همسة عبد هللا متعب شريف 21

2009/06/30علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول65.88كريم عبد الرحمن كريم محمد 22

2009/06/30علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول65.66شهالء سهير جهاد داود 23

2009/06/30علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول65.48احمد لطيف كريم عطية 24

2009/06/30علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول65.01هدى محمد رشيد علي 25

2009/06/30علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول64.39سمارة موفق محمد مهدي 26

2009/06/30علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول64.38علي حسن ابراهيم حسن 27

2009/06/30علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول63.96سفيان خالد ابراهيم مهدي 28

2009/06/30علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول63.78سرى حسين فهد ازغير 29

2009/06/30علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول63.69قصي محمود سلمان درويش 30

2009/06/30علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول63.25خالد احمد مهدي محمد 31

2009/06/30علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول63.18مصطفى احمد عبد الحافظ طه 32

2009/06/30علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول62.89زيد حسين محمود 33

2009/06/30علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول62.56ياسر علي محمد فتيح34

2009/06/30علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول61.95حيدر اياد مكطوف عدامة 35

2009/06/30علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول61.54سرمد مجيد عبود حمادي 36

2009/06/30علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول60.56خالد عبود كردي جاسم 37

2009/06/30علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول60.35ايهاب محمود عبد الهادي 38

2009/06/30علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول60.24صفاء صباح حسين علوان 39

2009/06/30علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول59.91نور هاشم شيحان غضبان 40

2009/06/30علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول59.89نوار خليل ابراهيم عبد الكريم 41

2009/06/30علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول59.87حيدر احمد محسن 42

2009/06/30علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول58.10جاسم محمد حسن 43

2009/06/30علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةاألول52.93نبيل جميل ثامر 44

2009/10/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةالثاني64.52نور رعد احمد قادر45

2009/10/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةالثاني63.85شيماء صبري محسن حيدر46

2009/10/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةالثاني62.66فلة غالي خريبط47

2009/10/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةالثاني62.43عمر إبراهيم محمد احمد48

2009/10/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةالثاني61.82دعاء عبد الحميد محسن49

2009/10/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةالثاني61.53فرح نصر عبيد عبد هللا50

2009/10/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةالثاني60.36نور ستار زويد محمد51

2009/10/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةالثاني60.18سرى ابراهيم نواف سعود 52

2009/10/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةالثاني60.01محمد جبار رشيد عبود53
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2009/10/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةالثاني59.48ميس مالك عطا روؤف 54

2009/10/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةالثاني58.90علي عبد القادر عبد الباقي عبد هللا55

2009/10/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةالثاني58.45هبة خالد حسن الربيعي56

2009/10/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةالثاني58.33رائد عبد علي محمد رضا57

2009/10/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةالثاني58.13وسام داود سلمان كاظم58

2009/10/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةالثاني58.08عمر مثنى عبد العزيز محمود59

2009/10/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةالثاني57.77محمد خالد محمد ابراهيم60

2009/10/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةالثاني57.03محمد عماد جاسم عبد 61

2009/10/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةالثاني56.87وميض محمود جاسم عباس62

2009/10/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةالثاني56.82غيث نهاد رشيد محمد63

2009/10/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةالثاني56.40محمد جواد محيسن جبر64

2009/10/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةالثاني56.20مصطفى سالم كريم65

2009/10/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةالثاني56.15عالء عذاب خضر حمادي66

2009/10/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةالثاني55.98صابرين صالل نايف67

2009/10/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةالثاني55.84عالء صباح عباس عالوي68

2009/10/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةالثاني54.75رويد احمد حسين فاخر69

2009/10/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةالثاني53.86محمد عادل عطا هللا70

2009/10/15علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةالثاني52.95علي اسماعيل احمد عباس71

2009/06/30المحاصيل الحقليةاألول84.21افراح لطيف علوان غياض1

2009/06/30المحاصيل الحقليةاألول83.91بشرى جابر محمد2

2009/06/30المحاصيل الحقليةاألول78.36هيام عامر محمد سعيد3

2009/06/30المحاصيل الحقليةاألول78.02مريم محسن خضير نزال4

2009/06/30المحاصيل الحقليةاألول76.86مها هاني هاشم هالل5

2009/06/30المحاصيل الحقليةاألول75.29سحر داود سلمان حمدي6

2009/06/30المحاصيل الحقليةاألول74.99محمد عبد الغفور محمد 7

2009/06/30المحاصيل الحقليةاألول73.45هبة صالح ندى محبوب8

2009/06/30المحاصيل الحقليةاألول72.30ضحى احمد عبد الحسين علي9

2009/06/30المحاصيل الحقليةاألول71.97احمد سالم ابراهيم محمد10

2009/06/30المحاصيل الحقليةاألول71.79امير خضير متعب حمد الجبوري11

2009/06/30المحاصيل الحقليةاألول70.54نور منذر كاظم حمزه12

2009/06/30المحاصيل الحقليةاألول70.22احمد رعد عبد المهدي كرم الجبوري13

2009/06/30المحاصيل الحقليةاألول70.07رياض مال هللا دنان ليلو14

2009/06/30المحاصيل الحقليةاألول68.52مريم ابراهيم حسين عاتي15

2009/06/30المحاصيل الحقليةاألول68.11نور علي عبد جسام محمد16

2009/06/30المحاصيل الحقليةاألول68.08رغد كاطع لفته راشد17
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2009/06/30المحاصيل الحقليةاألول67.62انسام سعد سوادي عالوي18

2009/06/30المحاصيل الحقليةاألول67.48لينا عباس فاضل حسين19

2009/06/30المحاصيل الحقليةاألول66.99سماح محمد صبري20

2009/06/30المحاصيل الحقليةاألول66.94عدنان ياس ربيع21

2009/06/30المحاصيل الحقليةاألول66.72خوله عباس علي باد محمد الجاف22

2009/06/30المحاصيل الحقليةاألول66.61رزاق عبد الرب جعفر سلمان23

2009/06/30المحاصيل الحقليةاألول66.48سرى سامي محمد جاسم24

2009/06/30المحاصيل الحقليةاألول66.04اوس موفق صالح مهدي25

2009/06/30المحاصيل الحقليةاألول65.87نور حسن كاظم حسين 26

2009/06/30المحاصيل الحقليةاألول64.57رغد موسى خورشيد27

2009/06/30المحاصيل الحقليةاألول64.19رانيا احمد عليوي حسين28

2009/06/30المحاصيل الحقليةاألول64.17ميساء عبد الكريم جمال 29

2009/06/30المحاصيل الحقليةاألول63.82رفل حيدر كاظم عبود30

2009/06/30المحاصيل الحقليةاألول63.71علي سعد محمد علي31

2009/06/30المحاصيل الحقليةاألول63.08زمن تركي عزيز محمود32

2009/06/30المحاصيل الحقليةاألول62.51همسه رعد كريم هجر33

2009/06/30المحاصيل الحقليةاألول62.24انس ماهر محمد قاسم34

2009/06/30المحاصيل الحقليةاألول62.23علي كاظم عواد عباس35

2009/06/30المحاصيل الحقليةاألول62.22ايمن عبد المجيد محمد سعيد36

2009/06/30المحاصيل الحقليةاألول61.79رشا حميد محمد حميد37

2009/06/30المحاصيل الحقليةاألول61.70حسين علي حسين رضا38

2009/06/30المحاصيل الحقليةاألول61.65مقداد صالح الدين احمد39

2009/06/30المحاصيل الحقليةاألول61.60رؤى عبود عيدان40

2009/06/30المحاصيل الحقليةاألول61.58اسراء ياسين عليوي41

2009/06/30المحاصيل الحقليةاألول61.16حيدر حميد محمد42

2009/06/30المحاصيل الحقليةاألول61.11ميس عماد خضير عباس43

2009/06/30المحاصيل الحقليةاألول60.28حمزه حسون باني44

2009/06/30المحاصيل الحقليةاألول60.23حارث زيد مهدي جعفر45

2009/06/30المحاصيل الحقليةاألول59.97اشواق ساهي ناصر كسار46

2009/06/30المحاصيل الحقليةاألول59.91وسام فائق زومان ابراهيم47

2009/06/30المحاصيل الحقليةاألول59.88راوية غالب محمد علوان48

2009/06/30المحاصيل الحقليةاألول59.86نور عبد الكريم تايه ناصر49

2009/06/30المحاصيل الحقليةاألول59.82مخلد ابراهيم فليح حسن50

2009/06/30المحاصيل الحقليةاألول59.58زين العابدين صالح مهدي51

2009/06/30المحاصيل الحقليةاألول59.50مروان خلف حسن عالوي52

2009/06/30المحاصيل الحقليةاألول59.38دينا شالل فرحان سعيد53

2009/06/30المحاصيل الحقليةاألول59.34سهاد ساجت محسن حافظ54

2009/06/30المحاصيل الحقليةاألول59.22ضرغام هادي حسن زامل55
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2009/06/30المحاصيل الحقليةاألول58.58علي سمير نوري جميل56

2009/06/30المحاصيل الحقليةاألول57.40سمير سامي اسماعيل عبد الجليل57

2009/06/30المحاصيل الحقليةاألول55.50عدنان قحطان جميل رحيمه58

2009/06/30المحاصيل الحقليةاألول54.68احمد رسم جلوب ماهود59

2009/06/30المحاصيل الحقليةاألول53.70علي نجاح ناجي عبود اللوزه60

2009/10/15المحاصيل الحقليةالثاني71.59عذراء عبد االمير حلبوص حسين61

2009/10/15المحاصيل الحقليةالثاني64.19فالح حسن كاظم62

2009/10/15المحاصيل الحقليةالثاني62.81جنيد عبد الكريم مخلف غريب63

2009/10/15المحاصيل الحقليةالثاني62.34نصير ماجد عباس مطر 64

2009/10/15المحاصيل الحقليةالثاني61.23نوهارا ايار شيبا زيا65

2009/10/15المحاصيل الحقليةالثاني60.47سجاد عبد االله عبد الجبار عبد66

2009/10/15المحاصيل الحقليةالثاني60.16احمد عبد السالم علي مجيد67

2009/10/15المحاصيل الحقليةالثاني59.62تغريد جواد عبد68

2009/10/15المحاصيل الحقليةالثاني59.26مروه فاضل مهدي صالح المشهداني69

2009/10/15المحاصيل الحقليةالثاني59.20محمد حسين علي محمد70

2009/10/15المحاصيل الحقليةالثاني58.81مروى حسين علي صالح71

2009/10/15المحاصيل الحقليةالثاني58.66سارة غسان خليفة72

2009/10/15المحاصيل الحقليةالثاني58.26محمد جبار احمد اسود73

2009/10/15المحاصيل الحقليةالثاني58.11حنان سعدي صالح مهدي74

2009/10/15المحاصيل الحقليةالثاني58.06نور محمود شاكر محمود75

2009/10/15المحاصيل الحقليةالثاني57.45حسين علي عبد احمد76

2009/10/15المحاصيل الحقليةالثاني57.17زينب جبار احمد محمد77

2009/10/15المحاصيل الحقليةالثاني56.83طارق عفات عواد حسن78

2009/10/15المحاصيل الحقليةالثاني56.36ساجد عجيمي سليم عزيز79

2009/10/15المحاصيل الحقليةالثاني56.20ريهام فالح احمد عبد القادر80

2009/10/15المحاصيل الحقليةالثاني56.14تبارك حسين غالم81

2009/10/15المحاصيل الحقليةالثاني55.96هند حسن حسين حسن82

2009/10/15المحاصيل الحقليةالثاني55.72سيف سليم فرحان83

2009/10/15المحاصيل الحقليةالثاني55.50حنان ميزر احمود عبيد84

2009/10/15المحاصيل الحقليةالثاني54.85مصطفى قيس عبد الكريم عبد الحسين85

2009/10/15المحاصيل الحقليةالثاني54.72عمار زكي عبد االمير عبد هللا86

2009/10/15المحاصيل الحقليةالثاني54.67علي رعد كاظم جاسم87

2009/10/15المحاصيل الحقليةالثاني54.54جعفر صادق صيهود حسين88

2009/10/15المحاصيل الحقليةالثاني52.04حسين سعدون راعي جوير89
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2009/06/30علوم التربة و المياهاألول83.53مازن فاضل خضير عفتان1

2009/06/30علوم التربة و المياهاألول79.93فرح علي عبد الحسين كوماني2

2009/06/30علوم التربة و المياهاألول75.79نور فارس يوسف سعيد3

2009/06/30علوم التربة و المياهاألول74.70زهراء عالء عبد السادة4

2009/06/30علوم التربة و المياهاألول72.97اوس حسن علي سعيد الحديثي5

2009/06/30علوم التربة و المياهاألول72.60هدى شاكر محمود صالح6

2009/06/30علوم التربة و المياهاألول72.50رشا سعدي محمد علوان الدليمي7

2009/06/30علوم التربة و المياهاألول71.50ثامر يحيى ثامر محسن8

2009/06/30علوم التربة و المياهاألول69.96عمار طاهر راضي ناهي9

2009/06/30علوم التربة و المياهاألول68.73صالح محمود صالح الفهداوي10

2009/06/30علوم التربة و المياهاألول68.50نورا موفق فخري علي11

2009/06/30علوم التربة و المياهاألول68.43هندرين اسماعيل ابراهيم رمزي12

2009/06/30علوم التربة و المياهاألول68.28اسراء حسين وهيب يوسف13

2009/06/30علوم التربة و المياهاألول66.96الحسن رياض عبد اليمة الرهيداوي14

2009/06/30علوم التربة و المياهاألول66.88عمر محمد حسين عبد العيساوي15

2009/06/30علوم التربة و المياهاألول66.68هديل عبد الرزاق وهيب ابراهيم16

2009/06/30علوم التربة و المياهاألول66.64نبيل عبد علي عودة17

2009/06/30علوم التربة و المياهاألول66.46احمد نايف لطيف مهدي الدوري18

2009/06/30علوم التربة و المياهاألول66.17عمر خليل ابراهيم فهد19

2009/06/30علوم التربة و المياهاألول66.06زينة اسماعيل خليل20

2009/06/30علوم التربة و المياهاألول65.83سرى ثامر شرقي محمد حسين21

2009/06/30علوم التربة و المياهاألول64.61يعرب مظفر حميد جاسم22

2009/06/30علوم التربة و المياهاألول64.04احمد سالم نجم عبد23

2009/06/30علوم التربة و المياهاألول63.82زيد محمود شاكر محمود الطائي24

2009/06/30علوم التربة و المياهاألول63.74عمر احمد متعب حماد25

2009/06/30علوم التربة و المياهاألول63.57اماني حسين عباس دحام26

2009/06/30علوم التربة و المياهاألول63.46دينا عبد الحسن كاظم27

2009/06/30علوم التربة و المياهاألول63.46زينب جعفر صالح مهدي28

2009/06/30علوم التربة و المياهاألول63.15شكيب عبد العزيز رجب29

2009/06/30علوم التربة و المياهاألول63.03خديجة مجيد علوان حاجم30

2009/06/30علوم التربة و المياهاألول62.84رانية شاكر سليم حسن 31

2009/06/30علوم التربة و المياهاألول62.81فرح وسام عبد الستار فائق32

2009/06/30علوم التربة و المياهاألول62.75مها نجم عبد جودة33

2009/06/30علوم التربة و المياهاألول62.73همسة سعدون حيدر حاتم34

2009/06/30علوم التربة و المياهاألول62.61زهراء رحيم جاسم35

2009/06/30علوم التربة و المياهاألول62.36زينة صاحب حميد36

2009/06/30علوم التربة و المياهاألول62.26دعاء عباس حنون عبد هللا البياتي37
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2009/06/30علوم التربة و المياهاألول62.07حنان اياد علي غضبان38

2009/06/30علوم التربة و المياهاألول61.91احمد حميد عذاب سلمان39

2009/06/30علوم التربة و المياهاألول61.41مازن صباح نصيف جاسم العزاوي40

2009/06/30علوم التربة و المياهاألول61.05زيد انور سعيد مهدي41

2009/06/30علوم التربة و المياهاألول60.51محمد لطيف شرفي احمد42

2009/06/30علوم التربة و المياهاألول60.17غسق عدنان كريم صالح43

2009/06/30علوم التربة و المياهاألول60.11سيف حسين مريح44

2009/06/30علوم التربة و المياهاألول60.10احمد قيس حسين علي 45

2009/06/30علوم التربة و المياهاألول59.93فرح ثامر مهدي صالح46

2009/06/30علوم التربة و المياهاألول59.61احمد جمال صالح احمد47

2009/06/30علوم التربة و المياهاألول59.33نور رعد غضبان48

2009/06/30علوم التربة و المياهاألول59.19قتيبه يوسف رديف عبد الستار 49

2009/06/30علوم التربة و المياهاألول59.11نارمين ناظم سلمان ياسين50

2009/06/30علوم التربة و المياهاألول59.07بشير حسن حمد مصلح51

2009/06/30علوم التربة و المياهاألول58.75مصطفى خالد خلف مجيد52

2009/06/30علوم التربة و المياهاألول58.68فاطمه جواد عبد الكاظم جاسم53

2009/06/30علوم التربة و المياهاألول58.67اثير ثامر سبع خميس54

2009/06/30علوم التربة و المياهاألول58.46غصون ضياء صاحب علوان55

2009/06/30علوم التربة و المياهاألول58.33فرح عنوان ندة نايل56

2009/06/30علوم التربة و المياهاألول57.85حميد يوسف صالح كرير الزوبعي57

2009/06/30علوم التربة و المياهاألول55.90علي بدر رحيم سربوت 58

2009/06/30علوم التربة و المياهاألول55.28سيف علي خضر عباس59

2009/06/30علوم التربة و المياهاألول53.99حنان محمد فدعم ركبان60

2009/10/15علوم التربة و المياهالثاني66.21علي كريم شعيوط61

2009/10/15علوم التربة و المياهالثاني64.60اطياف ثامر فياض62

2009/10/15علوم التربة و المياهالثاني61.84وسام اسماعيل ابراهيم صالح63

2009/10/15علوم التربة و المياهالثاني60.93سيف غازي دلبوش64

2009/10/15علوم التربة و المياهالثاني59.86محمد عبد الرزاق حمود65

2009/10/15علوم التربة و المياهالثاني59.36سمية محمد كامل 66

2009/10/15علوم التربة و المياهالثاني59.20مروة نزار قاسم مجيد67

2009/10/15علوم التربة و المياهالثاني59.03زينب زهير اسماعيل68

2009/10/15علوم التربة و المياهالثاني58.31نشأت عيد عواد عبد  69

2009/10/15علوم التربة و المياهالثاني58.02سلوان جهاد صالح70

2009/10/15علوم التربة و المياهالثاني57.81ماهر جبار عبد عون 71

2009/10/15علوم التربة و المياهالثاني57.77محمد ناظم محمد بيرام 72

2009/10/15علوم التربة و المياهالثاني57.57سالم محمود عبد73
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2009/10/15علوم التربة و المياهالثاني57.37هاشم مصدق ابراهيم 74

2009/10/15علوم التربة و المياهالثاني57.19مروه فاروق عبد الحسن75

2009/10/15علوم التربة و المياهالثاني56.98نور عبد العباس عبد المطلب 76

2009/10/15علوم التربة و المياهالثاني56.87احمد طه كاظم زباله77

2009/10/15علوم التربة و المياهالثاني56.81خنساء سعد طه78

2009/10/15علوم التربة و المياهالثاني56.08محسن قاسم عباس مزعل79

2009/10/15علوم التربة و المياهالثاني55.10مياده فارس فاضل80

2009/10/15علوم التربة و المياهالثاني55.04احمد لواء عبد الستار زيدان81

2009/10/15علوم التربة و المياهالثاني55.00سماح رعد حاتم82

2009/10/15علوم التربة و المياهالثاني54.12محمد علوان مهدي عبد83

2009/10/15علوم التربة و المياهالثاني53.55مهند عبد حنون84

2009/10/15علوم التربة و المياهالثاني53.18فارس جليل رمضان عبد الحسن 85

2009/10/15علوم التربة و المياهالثاني53.05كرار سهيل خيرهللا86

2009/06/30اإلقتصاد الزراعياألول81.69رسول يحيى مشكور رسول 1

2009/06/30اإلقتصاد الزراعياألول78.43علي غيدان زيدان خلف الجبوري2

2009/06/30اإلقتصاد الزراعياألول77.88فردوس ثامر حسن العكيلي3

2009/06/30اإلقتصاد الزراعياألول74.26رشا محمد عباس ظاهر4

2009/06/30اإلقتصاد الزراعياألول73.02ضياء الدين محسن شيخه5

2009/06/30اإلقتصاد الزراعياألول70.34زينب علي جبار شالل السبع6

2009/06/30اإلقتصاد الزراعياألول69.79علي حسين هادي رشيد7

2009/06/30اإلقتصاد الزراعياألول64.33رشا باسم حميد احمد8

2009/06/30اإلقتصاد الزراعياألول62.48محمد راضي سيد الصباحي9

2009/10/15اإلقتصاد الزراعيالثاني77.36علياء خالد احمد صالح10

2009/10/15اإلقتصاد الزراعيالثاني70.84محمد داود علي كريم11

2009/10/15اإلقتصاد الزراعيالثاني69.25هبة حسين محمد علي محمد12

2009/10/15اإلقتصاد الزراعيالثاني67.10سهاد حسن كريم سلمان13

2009/10/15اإلقتصاد الزراعيالثاني66.67سنا عادل عباس محمد14

2009/10/15اإلقتصاد الزراعيالثاني66.64نبأ احمد شهاب احمد15

2009/10/15اإلقتصاد الزراعيالثاني65.64عمار محمد عبد ملحم16

2009/10/15اإلقتصاد الزراعيالثاني65.50نور مزهر حمدي عبد الجبار17

2009/10/15اإلقتصاد الزراعيالثاني64.95نبراس فاضل كامل18

2009/10/15اإلقتصاد الزراعيالثاني64.94نبيل كاظم شالل محمد19

2009/10/15اإلقتصاد الزراعيالثاني64.58علي كاظم سهم لجالج20
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2009/10/15اإلقتصاد الزراعيالثاني64.42هبة احمد طه محمد21

2009/10/15اإلقتصاد الزراعيالثاني63.69فاتن عبد الزهرة حمد عبد الحسين22

2009/10/15اإلقتصاد الزراعيالثاني63.60بسمة سعد هللا بهجت23

2009/10/15اإلقتصاد الزراعيالثاني62.27فادي ادورد نوري كامل24

2009/10/15اإلقتصاد الزراعيالثاني61.99رافد جاسم حسن الساعدي25

2009/10/15اإلقتصاد الزراعيالثاني61.65جعفر محمد باقر محمد26

2009/10/15اإلقتصاد الزراعيالثاني61.21هند عبد الكريم كسار محيسن27

2009/10/15اإلقتصاد الزراعيالثاني61.05احمد فاهم عبد28

2009/10/15اإلقتصاد الزراعيالثاني60.00نبراس هادي كاظم فارس29

2009/10/15اإلقتصاد الزراعيالثاني59.86بيداء باسم جعفر صادق30

2009/10/15اإلقتصاد الزراعيالثاني59.15سعد محمد عبد الرحمن محمد31

2009/10/15اإلقتصاد الزراعيالثاني59.09حسام سلمان حواس32

2009/10/15اإلقتصاد الزراعيالثاني59.02انمار منتصر عمر عبد العزيز33

2009/10/15اإلقتصاد الزراعيالثاني58.01اساور عباس كاطع عباس34

2009/10/15اإلقتصاد الزراعيالثاني57.74احمد شهاب حمادي35

2009/10/15اإلقتصاد الزراعيالثاني57.30حسين صفاء مهدي سلمان36

2009/10/15اإلقتصاد الزراعيالثاني57.18هبا صباح محمد يوسف37

2009/10/15اإلقتصاد الزراعيالثاني56.96انمار عدنان عبود عبد38

2009/10/15اإلقتصاد الزراعيالثاني56.75زينب صالح عبيد صالح39

2009/10/15اإلقتصاد الزراعيالثاني56.20زينب محمد سالم حسن40

2009/10/15اإلقتصاد الزراعيالثاني56.12احمد رحيم عطية سهيل41

2009/10/15اإلقتصاد الزراعيالثاني56.05جالل كاظم احمد عبد42

2009/10/15اإلقتصاد الزراعيالثاني56.02مرتضى مهدي صالح ترك43

2009/10/15اإلقتصاد الزراعيالثاني56.01احمد نعيم مرداس ابراهيم44

2009/10/15اإلقتصاد الزراعيالثاني55.94مهند مزهر دعير كريم45

2009/10/15اإلقتصاد الزراعيالثاني55.44مصطفى محمود سعدي توفيق46

2009/10/15اإلقتصاد الزراعيالثاني55.30عمار عايد حسين47

2009/10/15اإلقتصاد الزراعيالثاني55.06عقيل حمد هللا عبد الياسري48

2009/10/15اإلقتصاد الزراعيالثاني53.09عالء جمعه بكر نايف49

2009/10/15اإلقتصاد الزراعيالثاني50.24فرح محمد علي حسين50

2009/06/30(عام)اإلرشاد الزراعياألول86.00نور فوزي محمد جباره1

2009/06/30(وقاية النبات)اإلرشاد الزراعياألول82.36ريا فاضل عودة جاسم 2

2009/06/30(وقاية النبات)اإلرشاد الزراعياألول74.42صفا جواد فياض عبد3

2009/06/30(عام)اإلرشاد الزراعياألول72.99دعاء عباس عبد مرزوق4

2009/06/30(وقاية النبات)اإلرشاد الزراعياألول71.52زينب مهدي محمدسعيد صالح5
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2009/06/30(وقاية النبات)اإلرشاد الزراعياألول70.28ساره هادي خضير محمود6

2009/06/30(وقاية النبات)اإلرشاد الزراعياألول69.60هدى صالح حسن نومي7

2009/06/30(عام)اإلرشاد الزراعياألول68.94مصطفى جمال عبد االمير العساف8

2009/06/30(عام)اإلرشاد الزراعياألول68.76بنان احمد محمد حسن9

2009/06/30(وقاية النبات)اإلرشاد الزراعياألول68.03هند سعد احمد حسون10

2009/06/30(وقاية النبات)اإلرشاد الزراعياألول67.51رغد رائد عثمان كاظم11

2009/06/30(عام)اإلرشاد الزراعياألول67.44بسمه طالل جميل يوسف12

2009/06/30(عام)اإلرشاد الزراعياألول66.90زينب محمد حمزه محسن13

2009/06/30(عام)اإلرشاد الزراعياألول66.77خنساء جمال عبد االمير صالح14

2009/06/30(وقاية النبات)اإلرشاد الزراعياألول65.83سازان سعدهللا عبد الغني موسى15

2009/06/30(عام)اإلرشاد الزراعياألول65.63حيدر كريم محمد مرتضى16

2009/06/30(وقاية النبات)اإلرشاد الزراعياألول65.34عمار وصفي جواد حكمت17

2009/06/30(عام)اإلرشاد الزراعياألول65.13امير اكرم فاضل حسوني18

2009/06/30(وقاية النبات)اإلرشاد الزراعياألول64.74نورس فاضل يونس عيسى19

2009/06/30(وقاية النبات)اإلرشاد الزراعياألول64.34عذراء واثق عبد الكاظم علي20

2009/06/30(وقاية النبات)اإلرشاد الزراعياألول64.11علي عبد هللا سعودي محمد21

2009/06/30(وقاية النبات)اإلرشاد الزراعياألول64.03كرار حيدر سلمان عبد الرضا22

2009/06/30(عام)اإلرشاد الزراعياألول63.99لهيب صبري موسى اسحق23

2009/06/30(عام)اإلرشاد الزراعياألول62.02علي حسون عناد علي 24

2009/06/30(وقاية النبات)اإلرشاد الزراعياألول61.21رشا جبرهللا حاوي نصر الربيعي25

2009/06/30(عام)اإلرشاد الزراعياألول61.13حسين ابراهيم هادي كاظم26

2009/06/30(عام)اإلرشاد الزراعياألول60.97نرمين محمد جميل احمد27

2009/06/30(عام)اإلرشاد الزراعياألول60.58ساره ليث مراد مصطفى28

2009/06/30(وقاية النبات)اإلرشاد الزراعياألول60.40سؤدد علي حسين29

2009/06/30(عام)اإلرشاد الزراعياألول60.17زينب صالح عبد الرحمن جواد30

2009/06/30(وقاية النبات)اإلرشاد الزراعياألول59.99عمر عادل عبد الرحمن محمود31

2009/06/30(عام)اإلرشاد الزراعياألول59.99مينا فارس عبد الهادي حسن 32

2009/06/30(وقاية النبات)اإلرشاد الزراعياألول58.66هديل طالب يعقوب عنيد33

2009/06/30(عام)اإلرشاد الزراعياألول58.39ايات حقي اسماعيل ابراهيم34

2009/06/30(عام)اإلرشاد الزراعياألول57.35حسين كامل حسن 35

2009/10/15(عام)اإلرشاد الزراعيالثاني61.38انتصار خليل ماهور36

2009/10/15(عام)اإلرشاد الزراعيالثاني60.08لقاء دهام احمد37

2009/10/15(عام)اإلرشاد الزراعيالثاني59.72سعد حريجه محمد حسين العطواني38

2009/10/15(عام)اإلرشاد الزراعيالثاني58.31خالد محمد ولي عيسى مراد السيفاوي39

2009/10/15(عام)اإلرشاد الزراعيالثاني58.30هبة ناهض نجم الدين عبد هللا النعيمي40

2009/10/15(عام)اإلرشاد الزراعيالثاني57.60كيالن سعدون جبار نفيلي العابدي41
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2009/10/15(عام)اإلرشاد الزراعيالثاني57.48طه داود سلمان قاسم حسن42

2009/10/15(وقاية النبات)اإلرشاد الزراعيالثاني57.21محمد سعدون خضير خميس الحيالي43

2009/10/15(وقاية النبات)اإلرشاد الزراعيالثاني56.54علي عامر حاتم  الشياع44

2009/10/15(عام)اإلرشاد الزراعيالثاني55.76عماد عبد الكريم مشعان حسين الجميلي45

2009/10/15(عام)اإلرشاد الزراعيالثاني55.49نبراس محسن محمود نصار الجابري46

2009/10/15(عام)اإلرشاد الزراعيالثاني55.12زيد فالح شنين جابر47

2009/10/15(عام)اإلرشاد الزراعيالثاني54.90عبد المهيمن عارف عبد الرزاق الشافعي48

2009/10/15(وقاية النبات)اإلرشاد الزراعيالثاني54.83مصطفى محمد رضا مهدي نصر49


