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2014/07/15وقاية النباتاالول88.23علي عماد عبدهللا كاظم1

2014/07/15وقاية النباتاالول84.13ميس نجاح مهدي داود2

2014/07/15وقاية النباتاالول82.77براق عبدالحسن نصري هادي3

2014/07/15وقاية النباتاالول79.91محمد راشد شاكر غاوي4

2014/07/15وقاية النباتاالول79.55مازن حميد حسين محمد5

2014/07/15وقاية النباتاالول78.38منير زمان هاشم احمد6

2014/07/15وقاية النباتاالول78.20حنين باسل احمد جاسم7

2014/07/15وقاية النباتاالول78.10منال حسين هوشان جياد8

2014/07/15وقاية النباتاالول76.26ساره وليد عبد صالح9

2014/07/15وقاية النباتاالول74.76عفراء جالل داود احمد10

2014/07/15وقاية النباتاالول74.52ايه رعد  سعيد مولى11

2014/07/15وقاية النباتاالول74.28بشرى عبدالحسين عبدهللا صالح12

2014/07/15وقاية النباتاالول73.20بان جمال رحمان موسى13

2014/07/15وقاية النباتاالول72.30فاتن ماجد احمد ابراهيم14

2014/07/15وقاية النباتاالول71.25نجالء حميد محمد مهاوش15

2014/07/15وقاية النباتاالول68.89هدى علوان ناصر حسين16

2014/07/15وقاية النباتاالول68.80عمر احمد سويدان حمادي17

2014/07/15وقاية النباتاالول68.21رشد رضوان خليفه عبدالحليم18

2014/07/15وقاية النباتاالول67.77عمار عاصم محمد صالح مهدي 19

2014/07/15وقاية النباتاالول66.54ايمان عادل علي عليوي20

2014/07/15وقاية النباتاالول65.31نور عبد االمير محمد علي 21

2014/07/15وقاية النباتاالول65.11مصطفى جمال رمضان ابراهيم 22

2014/07/15وقاية النباتاالول64.30شهد عالء ماجد عزت 23

2014/07/15وقاية النباتاالول64.12علي ماجد حسن علي24

2014/07/15وقاية النباتاالول64.05محمد عبد هللا زاير حافظ25

2014/07/15وقاية النباتاالول63.64مها تحسين ذيب نزال26

2014/07/15وقاية النباتاالول63.38محمد عالء احمد داود27

2014/07/15وقاية النباتاالول63.03مثنى عزيز عطوان حطاب28

2014/09/30وقاية النباتالثاني62.44احمد عبدالسالم مجيد الطيف 29

2014/09/30وقاية النباتالثاني62.29زينه هاشم حسين مهدي 30

2014/07/15وقاية النباتاالول62.20روند محمد حسين علي 31

2014/09/30وقاية النباتالثاني61.10رسل جواد كاظم حزيم 32

2014/07/15وقاية النباتاالول60.75زينة احمد خلف محمود33

2014/07/15وقاية النباتاالول60.23ايه كامل جليل هندي 34

2014/07/15وقاية النباتاالول60.17مهند خالد حسن علي 35

2014/09/30وقاية النباتالثاني59.62زينه كمال كنهور جويد36

2014/09/30وقاية النباتالثاني59.59جميل علي شعالن عبد 37

2014/09/30وقاية النباتالثاني59.32امل رشيد حميد رجه38

2014/09/30وقاية النباتالثاني59.11زينب نومي حميد ارزيج39



2014/09/30وقاية النباتالثاني59.01سرور شدهان خليف فرج40

2014/09/30وقاية النباتالثاني58.99مريم سالم احمد حمد41

2014/09/30وقاية النباتالثاني58.89ياسمين كمال حسين نجم 42

2014/09/30وقاية النباتالثاني58.55دعاء عطية مهمود حسن 43

2014/09/30وقاية النباتالثاني58.52ياسمين علي خلف عصب 44

2014/09/30وقاية النباتالثاني58.41مصطفى ميثم عباس كريم 45

2014/07/15وقاية النباتاالول58.08زهراء عبدالكريم عبدالحكيم حميد46

2014/07/15وقاية النباتاالول57.86عبد المعز حامد احمد محمود 47

2014/09/30وقاية النباتالثاني58.39ايالف حميد عباس مراد48

2014/09/30وقاية النباتالثاني57.85رسل ناهض اسماعيل ابراهيم 49

2014/09/30وقاية النباتالثاني57.55محمد انور اسماعيل ابراهيم 50

2014/09/30وقاية النباتالثاني57.35ميس ناطق جبار حسن 51

2014/09/30وقاية النباتالثاني57.06مصعب محمد شحاذه محمد 52

2014/09/30وقاية النباتالثاني57.00شيماء رياض عمر رزوقي53

2014/09/30وقاية النباتالثاني56.25محمود شاكر محمود عبدهللا 54

2014/07/15وقاية النباتاالول56.23محمد حسين علي عدول 55

2014/09/30وقاية النباتالثاني56.15هاله تحسين علي جواد 56

2014/09/30وقاية النباتالثاني55.57علي ظاهر عزيز ظاهر 57

2014/07/15الثروة الحيوانيةاالول85.47ايمان عالء رشيد عبد الكريم1

2014/07/15الثروة الحيوانيةاالول83.45شهد علي جبار عبود كاظم2

2014/07/15الثروة الحيوانيةاالول82.06آية باسم عبد مخلف3

2014/07/15الثروة الحيوانيةاالول81.57نور موفق توفيق محمد صالح4

2014/07/15الثروة الحيوانيةاالول81.11رشاد فالح حمد شهاب5

2014/07/15الثروة الحيوانيةاالول78.44بكر علي عارف وهيب6

2014/07/15الثروة الحيوانيةاالول77.81محمد رعد كريم محمد7

2014/07/15الثروة الحيوانيةاالول77.68حمزة يوسف علي حسين8

2014/07/15الثروة الحيوانيةاالول76.23صهيب احمد خلف عجاج9

2014/07/15الثروة الحيوانيةاالول76.09ياسين علي حسين ناصر10

2014/07/15الثروة الحيوانيةاالول75.85انسام حازم نايف فرحان11

2014/07/15الثروة الحيوانيةاالول74.86حوراء رسن بردي حسين12

2014/07/15الثروة الحيوانيةاالول72.36آية ياسين شهاب احمد13

2014/07/15الثروة الحيوانيةاالول72.32مروة ناظم عبد الكريم سعيد14

2014/07/15الثروة الحيوانيةاالول72.04احمد رياض شمس حسين15

2014/07/15الثروة الحيوانيةاالول72.00جنان خالد فرحان محمود16

2014/07/15الثروة الحيوانيةاالول70.67عباس حامد فرحان سعود17

2014/07/15الثروة الحيوانيةاالول70.18سالي علي جبار خلف18

2014/07/15الثروة الحيوانيةاالول69.83سرى عباس ناصر صالح19

2014/07/15الثروة الحيوانيةاالول69.28نور احمد حقي فليح حسن20

2014/07/15الثروة الحيوانيةاالول69.26مصطفى مالك نصر جودة21

2014/07/15الثروة الحيوانيةاالول68.88خطاب عبد اللطيف نايف لطيف22

2014/07/15الثروة الحيوانيةاالول68.54ازهر مهدي باقر حمودي23

2014/07/15الثروة الحيوانيةاالول68.39معاذ عبد الجبار نايف عبد24



2014/07/15الثروة الحيوانيةاالول68.29هدى واثق عبد الكريم سلمان25

2014/07/15الثروة الحيوانيةاالول67.38ياسمين سليم داود سلمان26

2014/07/15الثروة الحيوانيةاالول66.59علي رعد غريب يوسف27

2014/07/15الثروة الحيوانيةاالول65.66محمد صباح حسين عباس28

2014/07/15الثروة الحيوانيةاالول65.52حواء حاتم زيدان خلف29

2014/07/15الثروة الحيوانيةاالول65.4اسيل جاسم محمد هجاوي30

2014/07/15الثروة الحيوانيةاالول65.16مروان طه ياسين خضير 31

2014/07/15الثروة الحيوانيةاالول65.14سارة عبد المجيد فاضل شهاب32

2014/07/15الثروة الحيوانيةاالول64.23حيدر سلمان سلطان شاتي33

2014/07/15الثروة الحيوانيةاالول63.25عقيل عمار جاسم عيسى34

2014/07/15الثروة الحيوانيةاالول62.46هادي عبد الحسن شنيف داخل35

2014/07/15الثروة الحيوانيةاالول62.44مصطفى عادل علي حايف36

2014/07/15الثروة الحيوانيةاالول62.38دعاء رافع عبد هللا نجم37

2014/07/15الثروة الحيوانيةاالول62.24محمد فاضل محمد رضا حسين38

2014/07/15الثروة الحيوانيةاالول61.89نور علي محمد داود39

2014/07/15الثروة الحيوانيةاالول61.65حيدر ثامر صادق عبود40

2014/07/15الثروة الحيوانيةاالول61.42مينا صادق محمد جعفر حسين41

2014/07/15الثروة الحيوانيةاالول61.20جنيد عبد السالم محمد ساير42

2014/07/15الثروة الحيوانيةاالول60.54دنيا عصام رزوقي وهيب43

2014/07/15الثروة الحيوانيةاالول60.46فادية ماجد جميل ابراهيم44

2014/09/30الثروة الحيوانيةالثاني59.76قصي سعد عبد المهدي كريم45

2014/07/15الثروة الحيوانيةاالول59.55نور صادق علي محسن46

2014/09/30الثروة الحيوانيةالثاني59.29احمد فالح حسن علي47

2014/07/15الثروة الحيوانيةاالول59.00علي خالد محمود حمدي48

2014/09/30الثروة الحيوانيةالثاني58.97ظافر كمال مصطفى عباس49

2014/09/30الثروة الحيوانيةالثاني58.56احمد كامل جاسم عبيد 50

2014/07/15الثروة الحيوانيةاالول58.22علي جاسم شرهان عوض51

2014/07/15الثروة الحيوانيةاالول58.08محمد حيدر احمد محمد52

2014/07/15الثروة الحيوانيةاالول57.91زهراء فالح حسن حمد 53

2014/07/15الثروة الحيوانيةاالول57.68رويده محمود خضير عيدان54

2014/09/30الثروة الحيوانيةالثاني57.41سيماء عماد ياسين نعيم55

2014/09/30الثروة الحيوانيةالثاني57.03احمد صالح احمد جوير56

2014/09/30الثروة الحيوانيةالثاني56.84اسراء سداد طلعت عبد الحكيم 57

2014/09/30الثروة الحيوانيةالثاني55.67احمد حبيب طلب حشيش58

2014/07/15الثروة الحيوانيةاالول55.73عالء عدنان غالم كريم 59

2014/07/15الثروة الحيوانيةاالول55.43نمير جمال سلمان احمد60

2014/09/30الثروة الحيوانيةالثاني53.98اياد فالح حسن سلمان61

2014/09/30الثروة الحيوانيةالثاني53.85فراس فاضل خضير عباس62

2014/09/30الثروة الحيوانيةالثاني52.91ليث محمد حسن ناجي63

2014/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول86.59ميالد خليل عباس خضير1

2014/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول85.19علي حمد سليم عزيز2

2014/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول84.35زهراء راغب كامل فياض 3



2014/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول83.58رغد حسين هادي شاكر4

2014/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول78.52نور يحيى منير شاكر5

2014/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول77.43دعاء عبود هارف عطية6

2014/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول76.10روز وليد طالب خضر 7

2014/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول75.28زينب حسن علي عبد الرضا8

2014/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول75.15عمار علي عبد الحسين محمد9

2014/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول74.28زينب جاسم مطشر خلف10

2014/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول72.97طيبة مازن هادي عباس11

2014/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول72.51ريام محمد حمود زعنون12

2014/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول72.06غصون ابراهيم صالح مهدي13

2014/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول71.60فرح علي سهر سعد14

2014/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول70.96فرح اياد عبد الكريم محمد15

2014/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول70.93ياسمين صباح عبد الجبار عوده16

2014/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول70.70حمد محمد شكور حمد17

2014/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول70.59غفران عبد الحميد محمود عبد الحسين18

2014/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول70.35نور باسم مجيد حميد19

2014/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول69.05هالة فيصل خزعل حميد20

2014/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول68.93ضحى حسين رحيم زغير21

2014/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول68.59انتصار سلوم مهدي حسون22

2014/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول68.45شهد اكرم عليوي ناجي23

2014/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول67.55زيد اسامة عبد الحافظ احمد 24

2014/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول67.41فرح رياض عيسى اسد25

2014/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول66.87عال محمد خليل نجم26

2014/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول66.76نور جبار حسن علوان27

2014/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول66.73رسل جبر شياع رداد 28

2014/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول66.48لينه عبد الخالق سعيد مجيد29

2014/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول66.21هشام صبار علي حسن30

2014/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول66.16زينب حامد عبد الرحيم مجيد 31

2014/09/30البستنة وهندسة الحدائقالثاني66.10احمد محمد جبار حسين32

2014/09/30البستنة وهندسة الحدائقالثاني65.97هبه عماد محمود احمد33

2014/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول65.84همام عدنان عزيز عباس 34

2014/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول65.81شدن باسم هاشم محسن35

2014/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول65.55شهد سعد قاسم محمد 36

2014/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول65.09آيات حميد طالب مجيد 37

2014/09/30البستنة وهندسة الحدائقالثاني64.75علي عبد الواحد ثاني راضي38

2014/09/30البستنة وهندسة الحدائقالثاني64.67حنين جاسم جابر محيسن39

2014/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول64.63علي سالم حسين علوان40

2014/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول64.30اسيل بهجت عبد المجيد جاسم41

2014/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول64.26اماني اسعد محمد كاظم42

2014/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول64.13بان صاحب حسين علي 43

2014/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول63.95اشواق طه محمد صياح44

2014/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول63.87سنان جمال علي عبد الحسين45



2014/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول63.86سندس طالب ياسين خميس46

2014/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول63.86هديل حميد حسين حمادي47

2014/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول63.78عبد الستار عبد الجبار عبد الوهاب عبد الرزاق48

2014/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول62.90ايناس طه عبد الحسين مزعل49

2014/09/30البستنة وهندسة الحدائقالثاني62.97غيث امجد احمد صبار50

2014/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول62.81عبد الرحمن عالء حسين علوان51

2014/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول62.79هبه رافع يعقوب حمادي52

2014/09/30البستنة وهندسة الحدائقالثاني62.31ازهار كمال حسين يوسف53

2014/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول62.01صفا علي طالب عاكف54

2014/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول61.75حمزة زهير بلداوي يعقوب55

2014/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول61.69جيهان محمد ناصر عبود56

2014/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول61.53مهند خضر هادي عاصي57

2014/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول61.46زيد كريم منهل مانع58

2014/09/30البستنة وهندسة الحدائقالثاني61.37سما طريف عثمان عبد الرزاق59

2014/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول61.28طيبة ظافر صادق عبد 60

2014/09/30البستنة وهندسة الحدائقالثاني61.31كرار امجد عبد الواحد مجيد61

2014/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول61.26احمد بشير احمد عناية هللا62

2014/09/30البستنة وهندسة الحدائقالثاني59.94سجى ضرار اسماعيل حمودي 63

2014/09/30البستنة وهندسة الحدائقالثاني59.80رنين راسم محمد خلف 64

2014/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول59.86عبد الرحمن عادل عمر عبد الرحمن65

2014/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول59.66سالي احمد ناجي محسن 66

2014/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول59.32ريم راضي حمزة خضير67

2014/09/30البستنة وهندسة الحدائقالثاني58.88حسن جعفر فخر الدين محمد جعفر68

2014/09/30البستنة وهندسة الحدائقالثاني58.82سجى عبد الرزاق تركي زيدان69

2014/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول58.55انهار عادل عبد الحميد عباس70

2014/09/30البستنة وهندسة الحدائقالثاني58.81محمد غالي نجم جبار71

2014/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول58.51بتول محمود سالم خضير72

2014/09/30البستنة وهندسة الحدائقالثاني58.08احمد عادل كاظم حسن73

2014/09/30البستنة وهندسة الحدائقالثاني57.88امجاد نعيم عيدان عبيد74

2014/09/30البستنة وهندسة الحدائقالثاني57.75زهراء قيس رشيد عبد 75

2014/09/30البستنة وهندسة الحدائقالثاني57.43علي سليم جواد كاظم76

2014/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول57.57اسامة حسن محمد زين77

2014/09/30البستنة وهندسة الحدائقالثاني56.35مروة عبد السميع مرعي حسن78

2014/09/30البستنة وهندسة الحدائقالثاني56.18رؤى منذر طالب عباس 79

2014/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول55.83محمد سلمان محمد عليوي80

2014/09/30البستنة وهندسة الحدائقالثاني55.47خلود مهدي احمد جاسم81

2014/09/30البستنة وهندسة الحدائقالثاني54.61دعاء عبد الكريم حسن ذيبان82

2014/09/30البستنة وهندسة الحدائقالثاني54.52احمد قاسم صالح مهدي 83

2014/09/30البستنة وهندسة الحدائقالثاني53.60عبد الحميد ماجد حميد فرحان 84

2014/09/30البستنة وهندسة الحدائقالثاني53.29دالل ظافر محمود محمد 85

2014/07/15المكائن و اآلالت الزراعيةاالول82.84مينا مساهر علوان حسين1

2014/07/15المكائن و اآلالت الزراعيةاالول81.48حوراء فليح حسن علوان2



2014/07/15المكائن و اآلالت الزراعيةاالول80.27ياسر عبد الرزاق عبد الكريم حسن3

2014/07/15المكائن و اآلالت الزراعيةاالول79.57زهراء عباس عبد الحسين عبد هللا 4

2014/07/15المكائن و اآلالت الزراعيةاالول78.30ريا جبار محسن حسون 5

2014/07/15المكائن و اآلالت الزراعيةاالول75.96سالي خلف محمد هالل6

2014/07/15المكائن و اآلالت الزراعيةاالول75.71سالم فواز سعدون فزع7

2014/07/15المكائن و اآلالت الزراعيةاالول75.11شهد ماجد هادي شاهين8

2014/07/15المكائن و اآلالت الزراعيةاالول73.97دعاء احمد يوسف جاسم9

2014/07/15المكائن و اآلالت الزراعيةاالول72.86ياسر علي عباس راجي 10

2014/07/15المكائن و اآلالت الزراعيةاالول70.23محمد حسن رحيم عمران11

2014/07/15المكائن و اآلالت الزراعيةاالول67.57احمد غانم محمد جاسم 12

2014/07/15المكائن و اآلالت الزراعيةاالول67.16خلدون فاضل نايف حمد13

2014/07/15المكائن و اآلالت الزراعيةاالول65.73محمود فوزي عبد القادر ابراهيم14

2014/09/30المكائن و اآلالت الزراعيةالثاني65.68محمد رعد محمد جاسم15

2014/07/15المكائن و اآلالت الزراعيةاالول65.30رؤى محمد علوان كاظم16

2014/07/15المكائن و اآلالت الزراعيةاالول63.42بشار عماد منشد سمير17

2014/07/15المكائن و اآلالت الزراعيةاالول63.13سعد عبد الستار جبير الطيف18

2014/09/30المكائن و اآلالت الزراعيةالثاني62.27علي سعد حميد ضاري19

2014/07/15المكائن و اآلالت الزراعيةاالول62.17ياسر احمد محمود جاسم20

2014/09/30المكائن و اآلالت الزراعيةالثاني62.02الحكم احمد محمود عبد هللا 21

2014/07/15المكائن و اآلالت الزراعيةاالول61.98محمد حافظ حسوني جاسم22

2014/07/15المكائن و اآلالت الزراعيةاالول61.94اكثم عبد الرحمن حمادي سلمان23

2014/07/15المكائن و اآلالت الزراعيةاالول60.15احمد عدنان نعمه محسن24

2014/07/15المكائن و اآلالت الزراعيةاالول59.32مريم بنت المكي القديدي25

2014/09/30المكائن و اآلالت الزراعيةالثاني58.86فاضل كاظم جواد كاظم26

2014/07/15المكائن و اآلالت الزراعيةاالول58.84عمر عادل جاسم عباس27

2014/09/30المكائن و اآلالت الزراعيةالثاني58.53احمد فاضل اختر احمد 28

2014/09/30المكائن و اآلالت الزراعيةالثاني57.83محمد شاكر محمود سعيد29

2014/09/30المكائن و اآلالت الزراعيةالثاني57.50حسين نشات سوادي حسن30

2014/09/30المكائن و اآلالت الزراعيةالثاني57.27حسين نعمان حسين تقي31

2014/09/30المكائن و اآلالت الزراعيةالثاني56.00هشام جمال سليم عبد الرحيم32

2014/09/30المكائن و اآلالت الزراعيةالثاني55.87علي رياض مالك عبد هللا33

2014/07/15علوم االغذيةاالول82.82محمد عبد الفتاح عبد الرحمن العياش1

2014/07/15علوم االغذيةاالول80.96زهراء علي مزهر رشيد2

2014/07/15علوم االغذيةاالول80.78محمد احمد طه ياسين3

2014/07/15علوم االغذيةاالول79.68حسين جعفر رمضان احمد4

2014/07/15علوم االغذيةاالول77.95عمر احمد اسماعيل وحيد5

2014/07/15علوم االغذيةاالول77.67مصطفى عامر شاكر حسن6

2014/07/15علوم االغذيةاالول77.50احمد سعدون عبيد ضاحي7

2014/07/15علوم االغذيةاالول76.99آية احمد عبد اللطيف احمد8

2014/07/15علوم االغذيةاالول76.80انفال سمير توفيق يحيي9

2014/07/15علوم االغذيةاالول76.01زينب علي مزهر رشيد10

2014/07/15علوم االغذيةاالول75.93مروه خليل ابراهيم علي11



2014/07/15علوم االغذيةاالول75.29محمد نايف عبد هللا محمد12

2014/07/15علوم االغذيةاالول74.72افراح جبار الزم محمد13

2014/07/15علوم االغذيةاالول74.02احمد محمد كاظم محمد14

2014/07/15علوم االغذيةاالول73.99عمر عبد الستار انور ياور15

2014/07/15علوم االغذيةاالول73.74شهد علي حسين خضير16

2014/07/15علوم االغذيةاالول72.91وقار وفقي حميد عبد هللا17

2014/07/15علوم االغذيةاالول72.79نور محمد اسماعيل نجم18

2014/07/15علوم االغذيةاالول72.05احمد سعد نوشي عويد19

2014/07/15علوم االغذيةاالول71.87محمد قاسم عبد الكريم صالح20

2014/07/15علوم االغذيةاالول71.84ايالف سالم حميد اسماعيل21

2014/07/15علوم االغذيةاالول71.24والء عامر نصيف جاسم22

2014/07/15علوم االغذيةاالول71.23زهراء عبد احمد سعود23

2014/07/15علوم االغذيةاالول70.66حور سالم وهاب كاطع24

2014/07/15علوم االغذيةاالول69.33اسماء عدنان عبد الوهاب بداي25

2014/07/15علوم االغذيةاالول69.17اسراء رياض صالح حمادي26

2014/07/15علوم االغذيةاالول69.06نبراس عصام عبد الستار مصطفى27

2014/07/15علوم االغذيةاالول68.47ابتهال عصام محمد صالح28

2014/07/15علوم االغذيةاالول68.42وليد مخلد عبد العزيز29

2014/07/15علوم االغذيةاالول67.45احمد سمير هاشم محمد30

2014/07/15علوم االغذيةاالول67.29رباب حسين عبد راهي31

2014/07/15علوم االغذيةاالول67.07فاتن جاسم كاظم محسن32

2014/07/15علوم االغذيةاالول66.83نور مخلف حردان محمود33

2014/07/15علوم االغذيةاالول66.43سالم سديم فخري أحمد34

2014/07/15علوم االغذيةاالول66.35سحر ياسين احمد جواد35

2014/07/15علوم االغذيةاالول65.84موج ماجد محمود ياسين36

2014/07/15علوم االغذيةاالول65.64غفران صالح الدين ابراهيم خليل37

2014/07/15علوم االغذيةاالول65.62مريم هادي مسلط مهدي38

2014/07/15علوم االغذيةاالول64.89يوسف عماد مجيد ابراهيم39

2014/07/15علوم االغذيةاالول64.46عبد هللا اسماعيل عواد عوسج40

2014/07/15علوم االغذيةاالول64.28فرح شاكر علي عبد اللطيف41

2014/07/15علوم االغذيةاالول63.99سمية عبد الرحمن عباس ظاهر42

2014/07/15علوم االغذيةاالول63.93مروه جاسم عبد ابو ريشه43

2014/07/15علوم االغذيةاالول63.88حيدر ثائر عائد عبيد44

2014/07/15علوم االغذيةاالول63.61مريم بدر محمود عبد هللا45

2014/07/15علوم االغذيةاالول62.47فرح احمد جبار لفته46

2014/07/15علوم االغذيةاالول62.06عبد هللا حسن علي زغير47

2014/07/15علوم االغذيةاالول61.44احمد عبد الحليم عبد الكريم محمد48

2014/07/15علوم االغذيةاالول61.30زيد علي حداد حسين السراي49

2014/07/15علوم االغذيةاالول61.07ديمن جوهر رضا كرم هللا50

2014/09/30علوم االغذيةالثاني60.46ايمان ثائر جعفر حسن51

2014/07/15علوم االغذيةاالول60.29عبير عبد العباس محمد حميد52

2014/09/30علوم االغذيةالثاني59.81عمار عبد االمير موسى 53



2014/09/30علوم االغذيةالثاني59.63ميسرة صالح عبد الحميد حسين 54

2014/07/15علوم االغذيةاالول59.65علي محمد سبع حمادي55

2014/09/30علوم االغذيةالثاني59.49طيبة عبد ليلو خليف56

2014/09/30علوم االغذيةالثاني59.35فاطمه عبد الجبار سلمان عباس57

2014/09/30علوم االغذيةالثاني59.29سرى كمال محمد عبد هللا58

2014/09/30علوم االغذيةالثاني59.00مروة ابراهيم فاضل ابراهيم59

2014/09/30علوم االغذيةالثاني58.83حيدر باقر رضا احمد 60

2014/09/30علوم االغذيةالثاني58.13محمد عالء لفته خشان61

2014/07/15علوم االغذيةاالول57.81امنة علي صادق يد هللا62

2014/09/30علوم االغذيةالثاني57.39ريم عبد الكريم جبار حسن63

2014/09/30علوم االغذيةالثاني57.32احمد صالح حسن علي64

2014/09/30علوم االغذيةالثاني56.98مصطفى عبد خليف مرعي65

2014/09/30علوم االغذيةالثاني56.83سجى طارق عزاوي سعودي66

2014/07/15علوم االغذيةاالول56.78 ياسر ناطق جبوري خماس67

2014/09/30علوم االغذيةالثاني56.51زهراء محمد ناصر عبود68

2014/09/30علوم االغذيةالثاني56.41صفا عبد الكريم جبار حسن69

2014/07/15علوم االغذيةاالول56.55عمر اياد طالب برجس70

2014/09/30علوم االغذيةالثاني55.83احمد كريم كاظم جلعوط 71

2014/07/15علوم االغذيةاالول55.44يحيى عبد حسين فرحان72

2014/09/30علوم االغذيةالثاني55.17رسل غسان جواد شمس الدين73

2014/09/30علوم االغذيةالثاني55.07محمد مصطفى فندي اغوان74

2014/09/30علوم االغذيةالثاني54.68شهد حمودي احمد حمودي75

2014/07/15علوم االغذيةاالول54.71مصطفى عبد الرزاق مظلوم علي76

2014/09/30علوم االغذيةالثاني54.13محمد سعد لطيف شفيق77

2014/07/15المحاصيل الحقليةاالول85.12نسور عادل جاسم علي 1

2014/07/15المحاصيل الحقليةاالول83.30كوثر خالد مجيد حميد2

2014/07/15المحاصيل الحقليةاالول80.51هبة عقيل حميد حسين 3

2014/07/15المحاصيل الحقليةاالول78.99رنين جواد علي حيدر 4

2014/07/15المحاصيل الحقليةاالول78.79ساره احسان ضاري حسن5

2014/07/15المحاصيل الحقليةاالول74.56عمر حسن محمد محمود6

2014/07/15المحاصيل الحقليةاالول74.39منى سمير عبد العظيم ابراهيم 7

2014/07/15المحاصيل الحقليةاالول74.03اكثم محمود عبد الصمد رشيد8

2014/07/15المحاصيل الحقليةاالول72.43محمد قاسم حسين محمد9

2014/07/15المحاصيل الحقليةاالول71.81سما نعمان شاكر محمود 10

2014/07/15المحاصيل الحقليةاالول71.00هبه حسين نصيف جاسم 11

2014/07/15المحاصيل الحقليةاالول70.71نجالء كريم عناد رشك 12

2014/07/15المحاصيل الحقليةاالول70.40وفاء محمد جواد كاظم 13

2014/07/15المحاصيل الحقليةاالول70.15حنين علي رجب محمد 14

2014/07/15المحاصيل الحقليةاالول70.14احمد عبد الواحد جاسم ويس15

2014/07/15المحاصيل الحقليةاالول69.61مصعب حسن عبد هللا نجم 16

2014/07/15المحاصيل الحقليةاالول69.47سرمد ابراهيم محمد خلف17

2014/07/15المحاصيل الحقليةاالول69.13هشام رعد علي ابراهيم18



2014/07/15المحاصيل الحقليةاالول69.11نور احمد سليم محسن 19

2014/07/15المحاصيل الحقليةاالول69.07محمد جاسم نعيمة رفيش20

2014/07/15المحاصيل الحقليةاالول69.03عال عبد الشريف جاسم مشري 21

2014/07/15المحاصيل الحقليةاالول68.60حسين عبد علي عوده عبد علي22

2014/07/15المحاصيل الحقليةاالول67.94تاره علي احسان غائب نجم23

2014/07/15المحاصيل الحقليةاالول67.90علي رشيد حميد ابراهيم 24

2014/07/15المحاصيل الحقليةاالول67.44ساره صفاءالدين ناجي احمد25

2014/07/15المحاصيل الحقليةاالول67.28جعفر اديب صادق جعفر 26

2014/07/15المحاصيل الحقليةاالول67.02علي امين خلف فري 27

2014/07/15المحاصيل الحقليةاالول66.89رؤى عمار امين محمود28

2014/07/15المحاصيل الحقليةاالول66.22عبد هللا فائق سلمان علي 29

2014/07/15المحاصيل الحقليةاالول66.05رهام بشار مصطفى مرشد 30

2014/07/15المحاصيل الحقليةاالول65.64ايات ستار رحمن هادي 31

2014/07/15المحاصيل الحقليةاالول65.42حنين جميل حسن جواد32

2014/07/15المحاصيل الحقليةاالول64.34وجدان محمد نصيف جاسم 33

2014/07/15المحاصيل الحقليةاالول64.27ازاد هفال انور طاهر 34

2014/09/30المحاصيل الحقليةالثاني64.11عالء جعفر عبد الجبار عبد الرضا35

2014/07/15المحاصيل الحقليةاالول63.59حميد مجيد احمد طه36

2014/07/15المحاصيل الحقليةاالول63.53ابراهيم جمعه هادي عاتي 37

2014/09/30المحاصيل الحقليةالثاني63.21زينب عبد االمير مطر علي 38

2014/09/30المحاصيل الحقليةالثاني63.06غفران يحيى عبيد نجم 39

2014/07/15المحاصيل الحقليةاالول62.53فيان تحسين كمال حسن 40

2014/07/15المحاصيل الحقليةاالول62.53والء محمود طعمة محمود 41

2014/07/15المحاصيل الحقليةاالول62.35ايه عبدالعزيز يونس عبدالعزيز 42

2014/07/15المحاصيل الحقليةاالول61.39زينب عبدالرزاق جواد هادي43

2014/07/15المحاصيل الحقليةاالول61.19مروه سعد جواد اصفر 44

2014/07/15المحاصيل الحقليةاالول61.10عالء عبد الحسن حمود كتيب 45

2014/07/15المحاصيل الحقليةاالول60.97اميمه مؤيد نافع جاسم46

2014/07/15المحاصيل الحقليةاالول60.73كمال الدين عبدالسالم هضم نصيف 47

2014/07/15المحاصيل الحقليةاالول60.42زهراء اسماعيل ابراهيم محمدعلي48

2014/07/15المحاصيل الحقليةاالول60.23اماني خالد منصور حسن49

2014/09/30المحاصيل الحقليةالثاني60.07شهد منذر عبد علي شهاب 50

2014/07/15المحاصيل الحقليةاالول60.00سوالف عباس علي قادر 51

2014/09/30المحاصيل الحقليةالثاني59.98غدير ماجد طعمه حواس 52

2014/09/30المحاصيل الحقليةالثاني59.91محمد حيدر فاضل هذال 53

2014/07/15المحاصيل الحقليةاالول59.90انمار ناجي ماجد صحن54

2014/09/30المحاصيل الحقليةالثاني59.47حيدر ناهي حميد غليم 55

2014/07/15المحاصيل الحقليةاالول59.46تمام محمد حسين باقر حسن 56

2014/07/15المحاصيل الحقليةاالول59.19محمد جاسب عجيل حسين57

2014/09/30المحاصيل الحقليةالثاني59.03سهى حاتم حمادي صالح58

2014/07/15المحاصيل الحقليةاالول58.76ساره فيصل عمران علي59

2014/09/30المحاصيل الحقليةالثاني58.64اسيل علي حسين عاكول60



2014/09/30المحاصيل الحقليةالثاني58.54احمد طالب حمزه خميس61

2014/09/30المحاصيل الحقليةالثاني58.50صابرين عبد عبد هللا حسين62

2014/09/30المحاصيل الحقليةالثاني58.35حسين نزار جبار سعدون 63

2014/09/30المحاصيل الحقليةالثاني58.33نور صباح مكي عبد الجبار 64

2014/09/30المحاصيل الحقليةالثاني58.25عبد الكريم محمود جاسم جلعوط65

2014/07/15المحاصيل الحقليةاالول58.14اريج حسين فهد صالح66

2014/09/30المحاصيل الحقليةالثاني58.07نورس صباح سعيد نعمه 67

2014/09/30المحاصيل الحقليةالثاني57.92بيمان امير عبد هللا قادر 68

2014/09/30المحاصيل الحقليةالثاني57.74عباس عبد الرحمن محمد جميل69

2014/09/30المحاصيل الحقليةالثاني57.68عبد الكريم فيصل عليوي فهد70

2014/09/30المحاصيل الحقليةالثاني57.53حنان حسن عباس نصيف71

2014/07/15المحاصيل الحقليةاالول57.51رؤى عبدالرحمن احمد جارهللا72

2014/07/15المحاصيل الحقليةاالول57.44احمد محمد فليح حسن73

2014/07/15المحاصيل الحقليةاالول57.07عمر فالح محمد اربيع74

2014/07/15المحاصيل الحقليةاالول56.97بيداء اسعد كامل فليح 75

2014/09/30المحاصيل الحقليةالثاني56.63ساره غسان عبد الجبار عبد الرزاق 76

2014/09/30المحاصيل الحقليةالثاني56.61محمد نجم عبد زيد عبيد77

2014/09/30المحاصيل الحقليةالثاني56.21زهراء سعد نوري جعفر 78

2014/09/30المحاصيل الحقليةالثاني56.16ساره علي مهدي كاظم79

2014/09/30المحاصيل الحقليةالثاني56.01حنين محمد حقي سلمان80

2014/09/30المحاصيل الحقليةالثاني55.85زهراء سعد عباس جاسم 81

2014/07/15المحاصيل الحقليةاالول55.70سرور احمد عبيد فياض 82

2014/09/30المحاصيل الحقليةالثاني55.63داليا رعد احمد جاسم83

2014/07/15المحاصيل الحقليةاالول55.58محمد جواد كاظم عبد الحسين84

2014/07/15المحاصيل الحقليةاالول55.08هاجر رياض مخلف رجب 85

2014/07/15المحاصيل الحقليةاالول55.08مصطفى رعد صبحي محسن 86

2014/09/30المحاصيل الحقليةالثاني55.07رغد حميد علي شراد87

2014/07/15المحاصيل الحقليةاالول54.83مازن محمد عبدالكريم محمد88

2014/09/30المحاصيل الحقليةالثاني54.77حيدر سليم علوان زبون89

2014/09/30المحاصيل الحقليةالثاني54.41احمد محمد سلمان ذياب90

2014/09/30المحاصيل الحقليةالثاني53.91محمود عبد الحميد خالد سلمان 91

2014/09/30المحاصيل الحقليةالثاني53.86لقاء عبد الوهاب محمد علي 92

2014/09/30المحاصيل الحقليةالثاني53.50دعاء عماد ثابت محمد93

2014/09/30المحاصيل الحقليةالثاني53.40طيبه وسام علي حسون 94

2014/09/30المحاصيل الحقليةالثاني53.02رعد ربيع عباس نعمه 95

2014/09/30المحاصيل الحقليةالثاني52.77مصطفى محمد فهد محمد 96

2014/09/30المحاصيل الحقليةالثاني51.83احمد رشيد جعفر حاجم 97

2014/07/15علوم التربة و الموارد المائيةاالول85.13عمار عبد الكريم عبد الرضا مهدي1

2014/07/15علوم التربة و الموارد المائيةاالول82.28ضحى محمود حامد سلمان2

2014/07/15علوم التربة و الموارد المائيةاالول80.65مروان موسى نصر شريدة3

2014/07/15علوم التربة و الموارد المائيةاالول75.29سجى مظهر علي حسين4

2014/07/15علوم التربة و الموارد المائيةاالول73.68سارة شكري كاظم احمد5



2014/07/15علوم التربة و الموارد المائيةاالول71.93زهراء طه محمد حميد6

2014/07/15علوم التربة و الموارد المائيةاالول71.51مروة عبد الجبار حسين علي7

2014/07/15علوم التربة و الموارد المائيةاالول70.53مصطفى كريم عباس حسين8

2014/07/15علوم التربة و الموارد المائيةاالول69.6رسل رعد حميد مجيد9

2014/07/15علوم التربة و الموارد المائيةاالول69.43دنيا جبار جاسم حسان10

2014/07/15علوم التربة و الموارد المائيةاالول68.22مروه احمد جواد غيدان11

2014/07/15علوم التربة و الموارد المائيةاالول68.2عزام ناجي جاسم علي12

2014/07/15علوم التربة و الموارد المائيةاالول67.85نبأ سعد ابراهيم رجب13

2014/07/15علوم التربة و الموارد المائيةاالول67.60سارة سعدي محمد علي14

2014/07/15علوم التربة و الموارد المائيةاالول67.35هالة صالح عبد الحسن غازي15

2014/07/15علوم التربة و الموارد المائيةاالول66.27جعفر رحيم محمد علي16

2014/07/15علوم التربة و الموارد المائيةاالول65.90ندى ميري عواد نعمه17

2014/09/30علوم التربة و الموارد المائيةالثاني65.51استبرق يحيى ابراهيم رسول18

2014/07/15علوم التربة و الموارد المائيةاالول65.15حسن هادي حاجم عجه19

2014/07/15علوم التربة و الموارد المائيةاالول65.14نور عماد عبد الرزاق دفتر20

2014/07/15علوم التربة و الموارد المائيةاالول64.21مروة هاشم مهدي عبود21

2014/07/15علوم التربة و الموارد المائيةاالول64.01دعاء يحيى ذياب عبد الحسن 22

2014/07/15علوم التربة و الموارد المائيةاالول63.96دعاء محمد عباس حسن23

2014/07/15علوم التربة و الموارد المائيةاالول63.49سيف علي محمد مصطفى24

2014/07/15علوم التربة و الموارد المائيةاالول63.39علياء ستار عبد الجبار فرج25

2014/07/15علوم التربة و الموارد المائيةاالول63.16رباب عادل حسين ما شاء هللا26

2014/07/15علوم التربة و الموارد المائيةاالول62.75حيدر عبد الغني عبد الكريم حسون27

2014/07/15علوم التربة و الموارد المائيةاالول62.57هاجر بدر سكران غافل28

2014/09/30علوم التربة و الموارد المائيةالثاني62.45نور سمير حميد بدع29

2014/09/30علوم التربة و الموارد المائيةالثاني61.98محمد ظافر هادي حسن30

2014/07/15علوم التربة و الموارد المائيةاالول61.65تمارة مازن فاضل عباس31

2014/07/15علوم التربة و الموارد المائيةاالول61.35نورهان اياد داود سلمان32

2014/09/30علوم التربة و الموارد المائيةالثاني61.22وسن رزاق جندي حسين33

2014/09/30علوم التربة و الموارد المائيةالثاني60.63شهد عبد الجبار فاضل بالسم34

2014/07/15علوم التربة و الموارد المائيةاالول60.44احمد سامال عبد القادر كريم35

2014/07/15علوم التربة و الموارد المائيةاالول59.92دعاء يحيى حميد الدين محمود زكريا36

2014/07/15علوم التربة و الموارد المائيةاالول58.99آمنة خالد محمود حسن37

2014/09/30علوم التربة و الموارد المائيةالثاني58.55زينة سالم خضير حليب38

2014/07/15علوم التربة و الموارد المائيةاالول58.24عبد الوهاب عدي ابراهيم غثوان39

2014/07/15علوم التربة و الموارد المائيةاالول58.21فؤاد مجيد موسى لفته40

2014/09/30علوم التربة و الموارد المائيةالثاني57.92اوس عمار اكرم امين41

2014/07/15علوم التربة و الموارد المائيةاالول57.83مروة عبد الكريم مرجان مري42

2014/09/30علوم التربة و الموارد المائيةالثاني57.49عبير منذر عبيد دبيس 43

2014/09/30علوم التربة و الموارد المائيةالثاني57.35طيبة خليل ابراهيم هليل44

2014/09/30علوم التربة و الموارد المائيةالثاني57.29بتول محمد فاضل عبد الرحيم45

2014/09/30علوم التربة و الموارد المائيةالثاني57.17سجا ابراهيم خليل ابراهيم46

2014/09/30علوم التربة و الموارد المائيةالثاني56.90هشام باسم عبد الغفور حسين47



2014/09/30علوم التربة و الموارد المائيةالثاني56.51خلود جاسم محمد دعيم48

2014/09/30علوم التربة و الموارد المائيةالثاني56.29لمى يوسف محسن زغير49

2014/09/30علوم التربة و الموارد المائيةالثاني56.26منار ميثم عبد الكريم حسين50

2014/07/15علوم التربة و الموارد المائيةاالول56.18هيبت هادي خلف نفل51

2014/09/30علوم التربة و الموارد المائيةالثاني55.47مالذ مخلف كاظم شرفي52

2014/09/30علوم التربة و الموارد المائيةالثاني54.98بسمة خالد طه عبد الجبار53

2014/07/15االقتصاد الزراعياالول88.64افتخار احمد اسماعيل احمد 1

2014/07/15االقتصاد الزراعياالول85.08رند قصي سامي سلمان2

2014/07/15االقتصاد الزراعياالول81.63اثمار منصور حمزة موسى3

2014/07/15االقتصاد الزراعياالول78.54سارة زيدان خلف غبين4

2014/07/15االقتصاد الزراعياالول78.16ياسمين سمير عبد علوان5

2014/07/15االقتصاد الزراعياالول78.15طيبة هادي صالح محمد سعيد6

2014/09/30االقتصاد الزراعيالثاني74.38حارث نشمي سهيل عبد هللا7

2014/07/15االقتصاد الزراعياالول74.02مها طعمه عبد جواد8

2014/07/15االقتصاد الزراعياالول71.35لؤي فالح مهدي علوان9

2014/07/15االقتصاد الزراعياالول71.27حسين نجم عبد الحسين منصور10

2014/07/15االقتصاد الزراعياالول69.26ايناس عبد الحسن حميد بدن11

2014/09/30االقتصاد الزراعيالثاني68.48صفاء حسن محمد نجم12

2014/07/15االقتصاد الزراعياالول68.41سرى باسم محمد علي ولي13

2014/07/15االقتصاد الزراعياالول67.77سماح عالء مصطفى محمد14

2014/07/15االقتصاد الزراعياالول67.62سارة نظام محمد جميل15

2014/07/15االقتصاد الزراعياالول66.81علي قاسم ابراهيم مجيد16

2014/07/15االقتصاد الزراعياالول65.72سمر حسين فندي حمد17

2014/07/15االقتصاد الزراعياالول65.31سارة خلف عطوان غيالن18

2014/07/15االقتصاد الزراعياالول64.67نور عباس محمد شلش19

2014/07/15االقتصاد الزراعياالول63.24مرتضى حميد عبد كريم حامي20

2014/09/30االقتصاد الزراعيالثاني62.27مصطفى بدر علي حمود21

2014/09/30االقتصاد الزراعيالثاني61.78دعاء غازي حاتم حسين22

2014/09/30االقتصاد الزراعيالثاني61.22اسامة سليم صافي كاطع23

2014/09/30االقتصاد الزراعيالثاني61.08فرح فائز رضا نجرس24

2014/07/15االقتصاد الزراعياالول60.95اميره صادق عبد الواحد عبد الجبار25

2014/09/30االقتصاد الزراعيالثاني61.02نصر هللا ضاري علي محسن26

2014/07/15االقتصاد الزراعياالول60.17رغدة كاظم خضير محمد27

2014/07/15االقتصاد الزراعياالول59.95محمد داود سلمان جابر28

2014/07/15االقتصاد الزراعياالول59.83مصطفى فاضل حمود حسن29

2014/07/15االقتصاد الزراعياالول59.51سجى جمال مبدر جلوب30

2014/07/15االقتصاد الزراعياالول59.12كرار حسن عالوي عبود31

2014/09/30االقتصاد الزراعيالثاني60.53نادية فؤاد خليف حسن32

2014/07/15االقتصاد الزراعياالول58.42وسام ساهر متي داريوس33

2014/09/30االقتصاد الزراعيالثاني58.93رنا شاكر محمود عباس34

2014/09/30االقتصاد الزراعيالثاني58.71نوار كريم ابراهيم سلمان35

2014/09/30االقتصاد الزراعيالثاني58.34فرقان معن عادل عبد الجليل36



2014/09/30االقتصاد الزراعيالثاني57.81هدى طالل داود حسين37

2014/09/30االقتصاد الزراعيالثاني57.79حنين حسن حميد كاطع38

2014/09/30االقتصاد الزراعيالثاني57.72زينة قتيبة احمد عزيز39

2014/09/30االقتصاد الزراعيالثاني57.54حسين طاهر علي رضا حسين40

2014/09/30االقتصاد الزراعيالثاني56.46مروان صالح مخلف حسين41

2014/09/30االقتصاد الزراعيالثاني56.11محمد عبد الكريم خليل مجيد42

2014/09/30االقتصاد الزراعيالثاني55.84سمر عبد الكريم هجول جواد43

2014/07/15االقتصاد الزراعياالول55.81نبيل رسول محمود عبد هللا44

2014/09/30االقتصاد الزراعيالثاني55.54علي طه محمد محمود45

2014/09/30االقتصاد الزراعيالثاني55.31غفران جليل هاشم شنشول 46

2014/07/15االقتصاد الزراعياالول54.85سارة محمد عبد الستار ابراهيم47

2014/07/15االقتصاد الزراعياالول54.67محمد فؤاد حمزة ابراهيم48

2014/09/30االقتصاد الزراعيالثاني54.24صبا عبد المنعم خلف عباس49

2014/07/15االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول80.4شيماء رحمان عزيمه حميد1

2014/07/15االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول79.82مروه عبد السالم احمد محمد سعيد2

2014/07/15االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول79.00صفا عباس حميد حسن3

2014/07/15االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول77.63زينب اسماعيل ابراهيم جياد4

2014/07/15االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول75.54اسماء قاسم مهدي محمد5

2014/07/15االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول75.3ساره عبد الكاظم راضي محيبس6

2014/07/15االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول74.11زينه حسن ربيع سويدان7

2014/07/15االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول73.66نور خميس حسين عبود8

2014/07/15االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول71.91زهراء حازم عبد شبيب9

2014/07/15االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول71.67محمد جاسم مطشر خلف10

2014/07/15االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول71.64حوراء فهد شحاذه حسين11

2014/07/15االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول68.70مهند وليد علي عبد الهادي12

2014/07/15االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول68.23شيرين خالد حمود جابر13

2014/07/15االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول67.61ساره غضبان سلمان حسين14

2014/07/15االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول67.46نزار سلمان حسن خميس15

2014/07/15االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول66.92هدى علي صادق عباس16

2014/07/15االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول66.62علي كاظم عبد الواحد حمزه17

2014/07/15االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول66.52هيفاء جبار زاير علي 18

2014/07/15االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول66.46غصون علي احمد عبد الجبار19

2014/07/15االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول66.26شذى كاظم شهاب سمير20

2014/07/15االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول65.57رسل ازهر عباس مطر21

2014/07/15االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول65.37افنان زاهد غني حسن22

2014/09/30االرشاد الزراعي ونقل التقنياتالثاني64.96اسماء محمد جمعة عبدالكريم23

2014/07/15االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول64.80فضل فاضل سلمان مرزه24

2014/07/15االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول64.5منى رياض محي عويد25

2014/07/15االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول64.26عبد هللا محمد عبد الرزاق محمد26

2014/07/15االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول62.99ايمن رافع مجيد محمد27

2014/07/15االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول62.95مروه علي فاضل عباس28

2014/07/15االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول62.69سبأ سعد احمد شالل 29



2014/07/15االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول60.82سفانه خالد محمود احمد30

2014/07/15االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول60.66احمد محمد حماد سليمان31

2014/07/15االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول60.37نورس اجبير جبوري خنجر32

2014/07/15االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول60.07عماد حامد شالل ذرب33

2014/07/15االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول59.94حسين علي حسين علي 34

2014/07/15االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول59.56رنا نجم عبد دحام 35

2014/09/30االرشاد الزراعي ونقل التقنياتالثاني57.67وسام نجم عبدهللا عوده 36

2014/09/30االرشاد الزراعي ونقل التقنياتالثاني57.57زينب طارق محمد كاظم 37

2014/09/30االرشاد الزراعي ونقل التقنياتالثاني57.36هند شمس الدين محمد عوض 38

2014/07/15االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول56.70ياسر عبد جانح حمد39

2014/07/15االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول56.48زيد سمير غالي ماجد40

2014/07/15االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول56.32محمد باسل ابراهيم علي41

2014/07/15االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول54.94سامر رعد مسلم اسماعيل 42

2014/07/15االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول54.56حمزه حسين مجيد حميد43

2014/09/30االرشاد الزراعي ونقل التقنياتالثاني53.89عمر عماد هاشم عباس 44

2014/09/30االرشاد الزراعي ونقل التقنياتالثاني53.36ايهاب جمال محسن زعيتر 45


