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2015عراقيةذكر82.45المحاصيل الحقليةمحمد قاسم محمد عبيد1

2015عراقيةانثى79.02المحاصيل الحقليةهيبت احمد دحام مجحم 2

2015عراقيةذكر77.17المحاصيل الحقليةخليل ابراهيم صالح عبد3

2015عراقيةانثى74.22المحاصيل الحقليةايالف خضر فالح خطاب 4

2015عراقيةانثى73.83المحاصيل الحقليةشهد اسامه جالل حمودي5

2015عراقيةانثى72.74المحاصيل الحقليةنبأ عادل هاشم جواد 6

2015عراقيةانثى70.11المحاصيل الحقليةزينب علي كمال احمد جوامير7

2015عراقيةذكر68.81المحاصيل الحقليةاياد مهنا هادي صالح 8

2015عراقيةذكر68.74المحاصيل الحقليةعبدهللا فاضل جبار مرزوق 9

2015عراقيةذكر68.12المحاصيل الحقليةطالل ناصر جبر علوان10

2015عراقيةذكر67.13المحاصيل الحقليةوسام عباس سليم جرمط11

2015عراقيةذكر67.10المحاصيل الحقليةحسين علي جواد علي12

2015عراقيةذكر66.63المحاصيل الحقليةعمر رعد كامل محمد13

2015عراقيةانثى66.05المحاصيل الحقليةغفران عزيز علي حسين 14

2015عراقيةذكر66.04المحاصيل الحقليةهشام عبدالرسول حمد جاسم 15

2015عراقيةذكر65.91المحاصيل الحقليةمحمد سالم خيري حسين 16

2015عراقيةذكر65.65المحاصيل الحقليةاحمد طالب ضيدان فزع17

2015عراقيةذكر65.45المحاصيل الحقليةاحمد عدنان علي محمد18

2015عراقيةانثى65.21المحاصيل الحقليةمهى سعدي عبود جياد 19

2015عراقيةانثى64.93المحاصيل الحقليةمها محمد سالم حبتور 20

2015عراقيةذكر64.54المحاصيل الحقليةسامان عامر عمران اميرعلي 21

2015عراقيةانثى63.90المحاصيل الحقليةصفاء حسين علي محمد22

2015عراقيةذكر63.67المحاصيل الحقليةعمار محمد علوي عكله 23

2015عراقيةانثى63.30المحاصيل الحقليةساره جليل نزال مشكور 24

2015عراقيةانثى63.29المحاصيل الحقليةمريم علي حسين ظاهر 25

2015عراقيةذكر61.99المحاصيل الحقليةمحمد كريم عبد فارس 26

2015عراقيةانثى61.80المحاصيل الحقليةرؤى هيثم مهدي حسن27

2015عراقيةذكر61.77المحاصيل الحقليةمحمد عبدالستار عبدالجبار ظاهر 28

2015عراقيةذكر61.52المحاصيل الحقليةكرم حسين علي رشيد29

2015عراقيةذكر61.44المحاصيل الحقليةايهاب عماد صالح دحام30

2015عراقيةانثى61.40المحاصيل الحقليةسمر هاشم تقي هادي 31

2015عراقيةذكر61.37المحاصيل الحقليةسامر حسين قمر عبد 32

2015عراقيةانثى61.33المحاصيل الحقليةشهد فؤاد احمد جاسم 33

2015عراقيةانثى61.20المحاصيل الحقليةسمر احمد ياسين ضايع34

2015عراقيةانثى61.13المحاصيل الحقليةعفراء عبدالجبار عبدهللا محمد 35

2015عراقيةذكر60.61المحاصيل الحقليةماهر ليث عاصي خليل 36

2015عراقيةانثى59.87المحاصيل الحقليةرغد باسل ابراهيم علي37

2015عراقيةانثى59.19المحاصيل الحقليةنبأ وليد صالح قدوري 38

2015عراقيةانثى58.87المحاصيل الحقليةعلياء مهند عبدالرزاق احمد39

2015عراقيةذكر58.62المحاصيل الحقليةحيدر عماد محمدامين عبدالغفور 40

2015عراقيةذكر58.33المحاصيل الحقليةمحمد جعفر صادق مهدي 41

2015عراقيةذكر57.80المحاصيل الحقليةالحمزه محمد عبد محيي42

2015عراقيةانثى57.65المحاصيل الحقليةضحى محمد شاكر محمود 43

2015عراقيةذكر57.47المحاصيل الحقليةعمر قاسم كريم حسين 44

2015عراقيةذكر57.26المحاصيل الحقليةعمر احمد عبيد كاظم45

2015عراقيةانثى56.78المحاصيل الحقليةساره عبدالكريم عباس داود46

2015عراقيةانثى56.73المحاصيل الحقليةشهب محمد جاسم طاهر 47

2015عراقيةانثى56.54المحاصيل الحقليةسالي مهدي نايف مهدي 48

2015عراقيةذكر56.38المحاصيل الحقليةوسام قحطان عدنان عباس 49

2015عراقيةذكر56.28المحاصيل الحقليةارشد عبدالستار جبار هاشم 50

2015عراقيةانثى55.97المحاصيل الحقليةهند مهند منير فوزي 51

2015عراقيةذكر55.19المحاصيل الحقليةهيثم حامد حسن علي52

2015عراقيةذكر54.61المحاصيل الحقليةوسام رحيم عبدالكريم احمد 53

2015عراقيةانثى54.42المحاصيل الحقليةافراح حسن علوان حسين 54

2015عراقيةذكر54.31المحاصيل الحقليةعلي عثمان علوان عليوي 55

2015عراقيةذكر54.24المحاصيل الحقليةيوسف محمد مهدي ناصر 56

2015عراقيةانثى54.20المحاصيل الحقليةساره مازن عبدالعباس ظاهر 57

2015عراقيةذكر53.72المحاصيل الحقليةرافد كامل عضيب بلهان 58

قسم المحاصيل الحقلية

       الموقع األلكتروني

   كلية الزراعة

هذه الوثيقة ليست صالحة ألغراض الدراسة


