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2011عراقيذكر82.58علوم األغذيةعلي حسين فياض سمير 1

2011عراقيذكر80.84علوم األغذيةسعد شالوي سهيل نجم2

2011عراقيذكر78.4علوم األغذيةعماد قيس صليوه دانيال 3

2011عراقيةانثى78.37علوم األغذيةهبه رعد فاضل احمد 4

2011عراقيذكر78.17علوم األغذيةوسمي ذياب سرحان ابراهيم5

2011عراقيذكر75.9علوم األغذيةعلي فاضل عطية محمد6

2011عراقيةانثى75.05علوم األغذيةرؤى جاسم كاظم  محسن7

2011عراقيةانثى72.66علوم األغذيةهالة سعيد احمد اضحوي8

2011عراقيةانثى69.23علوم األغذيةرؤى حامد خليل جاسم 9

2011عراقيذكر68.17علوم األغذيةعبد هللا عامر جاسم علي 10

2011عراقيذكر67.74علوم األغذيةحسام عالء حميد علي11

2011عراقيةانثى67.23علوم األغذيةمروة طارق جاسم فرحان 12

2011عراقيةانثى66.77علوم األغذيةفادية زياد منذر سعيد13

2011عراقيةانثى66.27علوم األغذيةفاطمة صالح عبد الوهاب عبد الحافظ14

2011عراقيةانثى66.23علوم األغذيةعلياء هاشم صادق جار هللا 15

2011عراقيذكر65.48علوم األغذيةحيدر كريم ناصر علي 16

2011عراقيذكر64.91علوم األغذيةسلوان محمد حسين محمود 17

2011عراقيذكر64.46علوم األغذيةعمر عادل عبيد صكر 18

2011عراقيةانثى63.79علوم األغذيةطيبة تركي مهدي شالل19

2011عراقيذكر63.35علوم األغذيةاحمد عبد الرزاق عباس حسين 20

2011عراقيةانثى62.89علوم األغذيةنور عبد الجبار عباس علي 21

2011عراقيذكر61.98علوم األغذيةعمر فاضل اسماعيل خليل 22

2011عراقيةانثى61.89علوم األغذيةإسراء حاتم عبد عبد هللا 23

2011عراقيذكر61.34علوم األغذيةحمزة سعدي حمزة براك24

2011عراقيذكر61.22علوم األغذيةعلي صالح حسن علوان25

2011عراقيذكر61.15علوم األغذيةمصطفى عالء هاشم محمد26

2011عراقيذكر61.05علوم األغذيةعادل طالب تركي سليمان 27

2011عراقيةانثى60.97علوم األغذيةانوار ثائر محمود نجم28

2011عراقيةانثى60.88علوم األغذيةدياري سعد عبد الغني شهاب29

2011عراقيةانثى60.58علوم األغذيةمأوى منير احمد علي30

2011عراقيذكر60.19علوم األغذيةهمام نبيل خلف ابراهيم 31

2011عراقيذكر60.16علوم األغذيةمصطفى صادق مهدي سلمان32

2011عراقيذكر60.09علوم األغذيةإبراهيم وليد جالب سالم33

2011عراقيةانثى60.08علوم األغذيةنورا صباح خالد ناجي34

2011عراقيذكر60.07علوم األغذيةإبراهيم عبد الكريم رحيم عبد هللا35

2011عراقيذكر59.14علوم األغذيةابراهيم علي حسين علي 36

2011عراقيذكر58.75علوم األغذيةبكر صادق شاكر محمود37

2011عراقيةانثى58.22علوم األغذيةهبة ضياء منير فاضل 38

2011عراقيذكر58.20علوم األغذيةفراس منذر شاكر جاسم39

2011عراقيةانثى58.03علوم األغذيةساره سلوان هادي مصطفى40

2011عراقيذكر57.46علوم األغذيةمصطفى بحر عواد محمد41

2011عراقيةانثى62.09علوم األغذيةشمس عبد الكريم وحيد محمد 42

2011عراقيةانثى61.53علوم األغذيةرنا تركي مجيد نومان 43

2011عراقيةانثى59.18علوم األغذيةسالي فاضل صباح محمد 44

2011عراقيذكر59.09علوم األغذيةعلي زهير حميد توفيق45

2011عراقيذكر58.74علوم األغذيةسامر سمير قاسم مهلهل 46

2011عراقيةانثى56.92علوم األغذيةشفاء ضياء خضر عبد الجبار47

2011عراقيةانثى55.84علوم األغذيةورود ربيع رحيم جاسم 48

2011عراقيذكر55.15علوم األغذيةمنقذ عباس علي ياسين 49

2011عراقيذكر54.93علوم األغذيةاحمد ماجد حميد حسن50

2011عراقيذكر54.57علوم األغذيةابراهيم محمد ابراهيم محمد51

2011عراقيذكر53.97علوم األغذيةرافد قاسم حسين علوان 52

قسم علوم األغذية

الموقع األلكتروني

كلية الزراعة هذه الوثيقة ليست صالحة ألغراض الدراسة


