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2011عراقيةانثى83.88االقتصاد الزراعيآمنه محمد خيري شهاب 1

2011عراقيةانثى82.83االقتصاد الزراعيمروة عبد االمير حسين حساني2

2011عراقيةانثى80.39االقتصاد الزراعيلياء ضياء الدين محمد فائق حسين3

2011عراقيذكر77.67االقتصاد الزراعيبالل نجاح جبير حسين 4

2011عراقيةانثى77.37االقتصاد الزراعيدنيا موفق صادق عباس 5

2011عراقيةانثى77.37االقتصاد الزراعيفاضل سرى ستار جبار6

2011عراقيةانثى72.17االقتصاد الزراعيفرح جواد كاظم سريح 7

2011عراقيذكر70.59االقتصاد الزراعيجمال عيد نجم عبد هللا8

2011عراقيةانثى70.23االقتصاد الزراعيغفران علي عبد ساجت 9

2011عراقيةانثى68.88االقتصاد الزراعيأسماء عادل رزاق حسن 10

2011عراقيذكر67.79االقتصاد الزراعيواثق عايد طلب نصار11

2011عراقيةانثى66.44االقتصاد الزراعيآية نمير محمد عمر 12

2011عراقيةانثى66.12االقتصاد الزراعيمي حسن سعيد حسن 13

2011عراقيذكر65.03االقتصاد الزراعيعبد الرحمن ثامر فخري محمود14

2011عراقيذكر62.02االقتصاد الزراعيزيد مهدي لهيمص صيفي15

2011عراقيةانثى61.65االقتصاد الزراعينور عبد الكريم فالح سلمان 16

2011عراقيذكر61.34االقتصاد الزراعيمحمد ثائر عبد القادر طاهر 17

2011عراقيةانثى58.57االقتصاد الزراعيرنا جاسم محمد حمزة 18

2011عراقيذكر58.36االقتصاد الزراعيحيدر عبد هللا خليل كحول19

2011عراقيةانثى58.13االقتصاد الزراعيهند احمد ابراهيم نجم 20

2011عراقيةانثى58.10االقتصاد الزراعيمريم إبراهيم مهدي سلمان 21

2011عراقيةانثى57.73االقتصاد الزراعيدعاء حسن نعمه حسين22

2011عراقيذكر57.70االقتصاد الزراعيهشام خليل اسماعيل ابراهيم 23

2011عراقيذكر56.27االقتصاد الزراعيإيهاب عبد الفتاح جابر جاسر24

2011عراقيذكر55.92االقتصاد الزراعيعلي صادق هادي عباس 25

2011عراقيةانثى78.2االقتصاد الزراعيزينه صباح جاسم اسماعيل 26

2011عراقيةانثى71.61االقتصاد الزراعيساره بسام علي عوده 27

2011عراقيذكر66.3االقتصاد الزراعيحارث رائد كريم اسماعيل28

2011عراقيةانثى63.68االقتصاد الزراعيزينة مشرق ضياء هاشم 29

2011عراقيذكر62.18االقتصاد الزراعيمصطفى ثامر كامل مهدي 30

2011عراقيذكر61.36االقتصاد الزراعيزياد طارق إسماعيل حمادي 31

2011عراقيةانثى61.34االقتصاد الزراعينور اسعد عبد حمودي 32

2011عراقيذكر61.04االقتصاد الزراعينور الدين ياس خضير عباس 33

2011عراقيذكر60.88االقتصاد الزراعيعلي سلمان محسن ظاهر 34

2011عراقيةانثى60.41االقتصاد الزراعيهدى حاكم نعمه كاظم35

2011عراقيذكر60.34االقتصاد الزراعيمحمد فاخر محسن جبر 36

2011عراقيذكر59.56االقتصاد الزراعيياسر جابر ياسر عيسى 37

2011عراقيذكر59.45االقتصاد الزراعياحمد إحسان رفعت بكر38

2011عراقيذكر59.27االقتصاد الزراعيإسماعيل عامر حلوب حساني39

2011عراقيةانثى59.25االقتصاد الزراعيمروه وليد عبد الجبار محمد40

2011عراقيذكر59.12االقتصاد الزراعيمحمد احمد عباس حسن41

2011عراقيةانثى58.93االقتصاد الزراعينجالء عباس كاظم خوني42

2011عراقيةانثى58.77االقتصاد الزراعيشهد طالل إبراهيم 43

2011عراقيةانثى58.09االقتصاد الزراعيحنين ماجد محمد مفتن44

2011عراقيةانثى57.91االقتصاد الزراعياسماء كاظم عبد الحسن45

2011عراقيةانثى57.54االقتصاد الزراعيهديل احمد حسين احمد46

2011عراقيذكر57.35االقتصاد الزراعيمصطفى عبد العزيز عبد علي 47

2011عراقيذكر56.66االقتصاد الزراعيسرمد عالء رشيد عبد المجيد48

2011عراقيذكر56.48االقتصاد الزراعياحمد ناجح سلمان حسن49

2011عراقيذكر56.26االقتصاد الزراعيعلي صباح حمد احمد50

2011عراقيذكر55.44االقتصاد الزراعيحسن علي محمود حسن51

2011عراقيذكر54.72االقتصاد الزراعيعلي بندر علي حسين52

2011عراقيذكر54.59االقتصاد الزراعيحسن عقيل علي حسين53

قسم االقتصاد الزراعي

الموقع األلكتروني

كلية الزراعة هذه الوثيقة ليست صالحة ألغراض الدراسة


