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2001/06/30وقاية النباتاألول76,74مقداد علي عبد هللا نصر هللا ألبياتي1

2001/06/30وقاية النباتاألول76,6سحر هاشم حسن عامر العكيدي2

2001/06/30وقاية النباتاألول74,38شيماء حميد مجيد راشد ألعبيدي3

2001/06/30وقاية النباتاألول73,86فرح عبد الستار عبد الجبار جاسم العاني4

2001/06/30وقاية النباتاألول73,7شهالء صادق شاكر محمود الراوي5

2001/06/30وقاية النباتاألول73,12ياسر ناصر حسين كاظم الحميري6

2001/06/30وقاية النباتاألول72,73سعد طارق عبد الملك ياس القرغولي7

2001/06/30وقاية النباتاألول72,67فهمي طه ياسين جوري الدليمي8

2001/06/30وقاية النباتاألول72,39علي عبد المعين عالوي دبي الطربوشي9

2001/06/30وقاية النباتاألول72,16زهير فليح حسن زهو الزبيدي10

2001/06/30وقاية النباتاألول71,59جنان علي عبد الغفورحسن الحديثي11

2001/06/30وقاية النباتاألول71,46علي حسن جواد كاظم التميمي12

2001/06/30وقاية النباتاألول70,78مهدي هاشم علي حسان التميمي13

2001/06/30وقاية النباتاألول70,2مرتضى حسين فليح محي14

2001/06/30وقاية النباتاألول69,76سمراء عبد الحسن كاظم جابر الرفاعي15

2001/06/30وقاية النباتاألول69,49قاسم جابر عبود عمر الجبوري16

2001/06/30وقاية النباتاألول69,05ايناس حامد مجيد جمعة العاني17

2001/06/30وقاية النباتاألول68,55صفاء نعمت حسين رستم18

2001/06/30وقاية النباتاألول68,28ثامر سلطان سليمان سعيد الروساني19

2001/06/30وقاية النباتاألول68,00رفاه عزيز جميل جاسم المشهداني20

2001/06/30وقاية النباتاألول67,75احمد امين عالوي حبيب السعيدي21

2001/06/30وقاية النباتاألول67,68يوسف محسن حبيني هلول 22

2001/06/30وقاية النباتاألول67,53احمد فالح صاحب شذر الخفاجي23

2001/06/30وقاية النباتاألول67,46فراس وليد نعمان عبد الرزاق العاني24

2001/06/30وقاية النباتاألول67,4طاهر محمود حسن خلف  25

2001/06/30وقاية النباتاألول66,74عالء فاضل عباس حسين   26

2001/06/30وقاية النباتاألول66,73رشا صالح عبد الرزاق صالح العاني27

2001/06/30وقاية النباتاألول66,47اباء صالح الدين ناصر حسين الدوري28

2001/06/30وقاية النباتاألول66.39مناهل قاسم محمد محمود القيسي29

2001/06/30وقاية النباتاألول65,93اراس خليل سيف هللا علي الطالباني30

2001/06/30وقاية النباتاألول65,47مثنى طالب عبد الحسين علي ولي البياني31

2001/06/30وقاية النباتاألول65,44عالء ضمد جمعة علي الربيعي32

2001/06/30وقاية النباتاألول65,14ثائر متعب سلمان مهدي الزبيدي33

2001/06/30وقاية النباتاألول65,08بكر فاروق شفيق امين الربيعي34

2001/06/30وقاية النباتاألول65,06صباح كاظم عويز ارهيف العكيدي35

2001/06/30وقاية النباتاألول64,99اسماعيل خليل ابراهيم عباس الجميلي36

2001/06/30وقاية النباتاألول64,56بيري كمال احمد زينل البرزنجي37

2001/06/30وقاية النباتاألول64,45ياسر سهيل مهاوش38
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2001/06/30وقاية النباتاألول64,36انيس ناظم حسين حميد39

2001/06/30وقاية النباتاألول64,31جواد فاضل حسين رضا البيا تي40

2001/06/30وقاية النباتاألول63,93صالح عبد هللا نافع جوير الراوي41

2001/06/30وقاية النباتاألول63,89شيماء سعدون جبار محمد الزبيدي42

2001/06/30وقاية النباتاألول63,87ليث حسين ابراهيم عواد االعظمي43

2001/06/30وقاية النباتاألول63,87نبراس صباح فاضل خضير الجبوري44

2001/06/30وقاية النباتاألول63,76االء محمد علي عبد الرضا الشمري45

2001/06/30وقاية النباتاألول63,66سعد عبد هللا نافع جوير الراوي46

2001/06/30وقاية النباتاألول63,51احمد محمد طاهر ياسين الغنام47

2001/06/30وقاية النباتاألول63,47مروج هادي حبيب48

2001/06/30وقاية النباتاألول63,90رأفت رشيد حميد كاظم الخفاجي49

2001/06/30وقاية النباتاألول63,50صباح أرحيم صبر شيحان النداوي50

2001/06/30وقاية النباتاألول62,93احمد محسن دهش جفيل الشمري51

2001/06/30وقاية النباتاألول62,79هدى محمد نوري محسن عبد الجبوري52

2001/06/30وقاية النباتاألول62,72حسن عليوي كمباز زاميش السعيدي53

2001/06/30وقاية النباتاألول62,57حسن راضي عيسى محسن الحثياني54

2001/06/30وقاية النباتاألول62,33عقيل رحيم جبر كاظم العزاوي55

2001/06/30وقاية النباتاألول62,18اسماعيل خليل اسماعيل56

2001/06/30وقاية النباتاألول62,12رزاق كاظم مسعود جساب الشيباني57

2001/06/30وقاية النباتاألول62,1عباس كمال عباس زينل البياتي58

2001/06/30وقاية النباتاألول61,98قاسم جاسب علي الياسري59

2001/06/30وقاية النباتاألول61,86عادل سهيل محمد علي60

2001/06/30وقاية النباتاألول61,78ارسالن زهير مطرود صريع العيداني61

2001/06/30وقاية النباتاألول61,55وليد عبيد ناصر محمد الجبوري62

2001/06/30وقاية النباتاألول61,47اوس عبد اللطيف محي عبد العزيز  63

2001/06/30وقاية النباتاألول61,03احمد قاسم حمودي شهاب الدوري64

2001/06/30وقاية النباتاألول60,96محمد عبد االله حسن يوسف العزاوي65

2001/06/30وقاية النباتاألول60,96هديل عبد الكريم رسمي عبد الجبار 66

2001/06/30وقاية النباتاألول60,65احسان عبد العباس ستار جعاز67

2001/06/30وقاية النباتاألول60,57بشار فؤاد حسن سلمان النصراوي68

2001/06/30وقاية النباتاألول60,44نبراس  سلمان داود عبد الحسين 69

2001/06/30وقاية النباتاألول60,13محمود اسماعيل صالح علي الزهيري70

2001/06/30وقاية النباتاألول60,04رنا سهيل نجم عبد هللا البياتي71

2001/06/30وقاية النباتاألول59,83ماهر حافظ وادي حبيب الالمي72

2001/06/30وقاية النباتاألول59,49ميسون علي عبد الحسين مربع المعموري73

2001/06/30وقاية النباتاألول58,92مظفر حكمت حمزه محمد التميمي74

2001/06/30وقاية النباتاألول58,87ناطق خضير عباس حسين الكاظمي75

2001/06/30وقاية النباتاألول58,49مأمون كمال عبد خميس مرجي76
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2001/06/30وقاية النباتاألول58,49ميرفت باسم جداوي  كاظم الصافي77

2001/06/30وقاية النباتاألول58,11عمر حسن نهار78

2001/06/30وقاية النباتاألول57,64علي عبد هللا راشد حسون المحياوي79

2001/10/01وقاية النباتالثاني69,03خالد عالوي شحاذه نايف المشهداني80

2001/10/01وقاية النباتالثاني68,47نجاح كاظم موسى مدلول الحلفي81

2001/10/01وقاية النباتالثاني64,35فالح ابراهيم ضاحي عزيز الدليمي82

2001/10/01وقاية النباتالثاني63,51عماد عبد عطيه محمد الجياش 83

2001/10/01وقاية النباتالثاني62,56رافع سعدي هادي محمد الخزرجي84

2001/10/01وقاية النباتالثاني61,76االء صالح كاظم حسين الساعدي85

2001/10/01وقاية النباتالثاني61,60وسن حسين سماوي حسين المعموري86

2001/10/01وقاية النباتالثاني61.24باسم محمد راضي غدير العقابي87

2001/10/01وقاية النباتالثاني61,10انفال مهدي احمد صاحب المبارك88

2001/10/01وقاية النباتالثاني60,96سمر حميد مجيد عبد الرزاق العاني89

2001/10/01وقاية النباتالثاني60,25محمد خليل ابراهيم محمد ال كسار90

2001/10/01وقاية النباتالثاني59,98رسول كريم رسن حمد الكعبي91

2001/10/01وقاية النباتالثاني59,95وفي طالب عباس كاظم المعموري92

2001/10/01وقاية النباتالثاني59,88مسلم صكبان عبد الوهاب حسن التميمي93

2001/10/01وقاية النباتالثاني59,62ايناس عبد خليفه سلمان العزاوي94

2001/10/01وقاية النباتالثاني59,14احمد علي ولي علي الجميلي95

2001/10/01وقاية النباتالثاني58,96رزاق حامد عبود علوان الجبوري96

2001/10/01وقاية النباتالثاني58,94اسيل مناف احمد الجابري97

2001/10/01وقاية النباتالثاني58,45جاسم غازي محمد مطلك98

2001/10/01وقاية النباتالثاني58,34احمد عبد الرسول كريم  سويف الزبيدي99

2001/10/01وقاية النباتالثاني57,61حيدر طارق محمد حسين المجمعي100

2001/10/01وقاية النباتالثاني57,42تميم عبد الحسين يعقوب يوسف101

2001/10/01وقاية النباتالثاني57,39سوزان فتاح علي محمد البرزنجي102

2001/10/01وقاية النباتالثاني57,34حافظ حسين سلمان حسون 103

2001/10/01وقاية النباتالثاني57,03وضاح عبد الخضر عبد الساده ضيدان  104

2001/10/01وقاية النباتالثاني56,82احمد عدنان حبيب مغير الخفاجي 105

2001/10/01وقاية النباتالثاني56,22هبه احمد محمد عيسى النبالي106

2001/10/01وقاية النباتالثاني55,96عادل محمد طه عبد الكعبي107

2001/10/01وقاية النباتالثاني55,49حسن مؤيد عباس حمادي الجيراني108

2001/06/30الثروة الحيوانيةاألول81,71هدى قاسم زبالة حمدي1
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2001/06/30الثروة الحيوانيةاألول79,35سندس فاروق محمد علم الدين2

2001/06/30الثروة الحيوانيةاألول76.70احمد جاسم شاكر عبد علي3

2001/06/30الثروة الحيوانيةاألول76,61عمار طالب ذياب4

2001/06/30الثروة الحيوانيةاألول76,57عباس عبد الوهاب جمعة5

2001/06/30الثروة الحيوانيةاألول75,70سعد مزاحم معروف6

2001/06/30الثروة الحيوانيةاألول74,95غسان محمد حسن جعفر7

2001/06/30الثروة الحيوانيةاألول73,87عدنان محمد محمود8

2001/06/30الثروة الحيوانيةاألول73,69محمد احمد شويل كاظم9

2001/06/30الثروة الحيوانيةاألول73,39صالح حسن يوسف محمود10

2001/06/30الثروة الحيوانيةاألول73,32شيماء فيصل خضير عبيد11

2001/06/30الثروة الحيوانيةاألول72,85ظافر عبد علي مهدي12

2001/06/30الثروة الحيوانيةاألول71,35عمار يوسف نمر عبد13

2001/06/30الثروة الحيوانيةاألول69,95ليث شاكر محمد عبد14

2001/06/30الثروة الحيوانيةاألول69,74حيدر دهام جلوب15

2001/06/30الثروة الحيوانيةاألول69,57ضياء منير زامل16

2001/06/30الثروة الحيوانيةاألول69,22احمد عزت مهدي كاظم17

2001/06/30الثروة الحيوانيةاألول68,71شاكر محمود مجيد احمد18

2001/06/30الثروة الحيوانيةاألول68,39نهلة اسامة ابراهيم19

2001/06/30الثروة الحيوانيةاألول68,35طالب مظهور محمود خضير20

2001/06/30الثروة الحيوانيةاألول68,23عامر عبد الحميد سعيد21

2001/06/30الثروة الحيوانيةاألول67,44عمار عبد النبي مجيد22

2001/06/30الثروة الحيوانيةاألول67,04حسين خطاب حسين23

2001/06/30الثروة الحيوانيةاألول66,68ياسمين خلدون حميد24

2001/06/30الثروة الحيوانيةاألول66,67صاحب جبير حنون25

2001/06/30الثروة الحيوانيةاألول66,44احمد راضي اسماعيل26

2001/06/30الثروة الحيوانيةاألول66,38مالك نجم عبد هللا27

2001/06/30الثروة الحيوانيةاألول66,07علي غالي نعيمة رخيص28

2001/06/30الثروة الحيوانيةاألول65,81مضر شاكر حسين29

2001/06/30الثروة الحيوانيةاألول65,80عبد اللطيف عادل عبد اللطيف30

2001/06/30الثروة الحيوانيةاألول65,74تميم حسين علي سعيد31

2001/06/30الثروة الحيوانيةاألول65,64عالء علوان حمدان32

2001/06/30الثروة الحيوانيةاألول65,31نادية ياسر كريم33

2001/06/30الثروة الحيوانيةاألول65,29حيدر قاسم باقر جابر34

2001/06/30الثروة الحيوانيةاألول65.21حيدر محمد علي جاسم35

2001/06/30الثروة الحيوانيةاألول65,05رباح احمد مهدي علي36

2001/06/30الثروة الحيوانيةاألول65,02دريد حسن محسن حسان37

2001/06/30الثروة الحيوانيةاألول64,98مصعب غسان جابر38

2001/06/30الثروة الحيوانيةاألول64.85صالح هادي طاهر سلمان39
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2001/06/30الثروة الحيوانيةاألول64.83حسين ياسين هنواط40

2001/06/30الثروة الحيوانيةاألول64,84امجد اسماعيل ابراهيم41

2001/06/30الثروة الحيوانيةاألول64,50سعد سوادي حمد مخيلف42

2001/06/30الثروة الحيوانيةاألول64,14اسامة عماد جبار43

2001/06/30الثروة الحيوانيةاألول63,82قيس اعطية حسين مرشد44

2001/06/30الثروة الحيوانيةاألول63,59سعيد جمعة ياسين احمد45

2001/06/30الثروة الحيوانيةاألول63,59علي عبد علوان حمزة46

2001/06/30الثروة الحيوانيةاألول63,29وسام عبد الزهرة عبد هللا47

2001/06/30الثروة الحيوانيةاألول63,25حسن هادي حسين ضايع48

2001/06/30الثروة الحيوانيةاألول62,83عقيل جبر هداد رهيف49

2001/06/30الثروة الحيوانيةاألول62,79حسين نعيم كزار50

2001/06/30الثروة الحيوانيةاألول62,72محمد سامي حسين51

2001/06/30الثروة الحيوانيةاألول62,5حوراء عبد العظيم علي52

2001/06/30الثروة الحيوانيةاألول62,06حسين علي محمد عبد53

2001/06/30الثروة الحيوانيةاألول62,02وئام سالم رشيد54

2001/06/30الثروة الحيوانيةاألول61,98مدى خالد عبد ياسين55

2001/06/30الثروة الحيوانيةاألول61,51علي ظافر عبد الحميد56

2001/06/30الثروة الحيوانيةاألول61,50ايهاب رياض جاسم محمد57

2001/06/30الثروة الحيوانيةاألول61,73حسام علي حسن محمد58

2001/06/30الثروة الحيوانيةاألول61,21مازن عدنان ناصر59

2001/06/30الثروة الحيوانيةاألول60,97اسماء اسماعيل توفيق60

2001/06/30الثروة الحيوانيةاألول60,94حسين رشيد حميد61

62
الثروة الحيوانيةاألول60.75سيف وضاح اسماعيل

2001/06/30

2001/06/30الثروة الحيوانيةاألول60,71حسان خالد قاسم راضي63

2001/06/30الثروة الحيوانيةاألول60,69محمد حسين نعمة64

2001/06/30الثروة الحيوانيةاألول60,66سعد نزال طامي جماش65

2001/06/30الثروة الحيوانيةاألول60,58نبراس جبار ناصر66

2001/06/30الثروة الحيوانيةاألول60,51عباس صاحب كريم67

2001/06/30الثروة الحيوانيةاألول60,25عادل رحيم عباس68

2001/06/30الثروة الحيوانيةاألول60,23عرفان عبد الخالق ميتسو69

2001/06/30الثروة الحيوانيةاألول60,00سيف الدين كاظم جواد70

2001/06/30الثروة الحيوانيةاألول59,70رعد جمعة عبد هللا وحيد71

2001/06/30الثروة الحيوانيةاألول59,41واثق عبد الغني جواد72

2001/06/30الثروة الحيوانيةاألول59,25زينة علي سلمان73

2001/06/30الثروة الحيوانيةاألول59,16محمد محيسن جبير74

2001/06/30الثروة الحيوانيةاألول58,99ابراهيم محسن مكي75

2001/06/30الثروة الحيوانيةاألول58,83وائل عبيد علي حمزة76
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2001/06/30الثروة الحيوانيةاألول58,76طارق عبد الواحد شهاب77

2001/06/30الثروة الحيوانيةاألول58,59محمد ماهر محمد عبد العزيز78

2001/06/30الثروة الحيوانيةاألول58,53نزار عباس مالك79

2001/06/30الثروة الحيوانيةاألول58,38ايهاب يحيى عبد الهادي80

2001/10/01الثروة الحيوانيةالثاني69,80علي كشاش عطبان سرحان81

2001/10/01الثروة الحيوانيةالثاني63,69علي موسى سلمان82

2001/10/01الثروة الحيوانيةالثاني62,24ميثاق سالم عباس جبر83

2001/10/01الثروة الحيوانيةالثاني61,17ناظم هادي كاظم84

2001/10/01الثروة الحيوانيةالثاني60,71احمد مهنا محسن85

2001/10/01الثروة الحيوانيةالثاني60,67يوسف محمد عطية86

87
الثروة الحيوانيةالثاني60.65علي عامر علي عزيز

2001/10/01

2001/10/01الثروة الحيوانيةالثاني60,04عماد داخل محسن عبد هللا88

2001/10/01الثروة الحيوانيةالثاني59,99ابراهيم عبد هللا جسيح89

2001/10/01الثروة الحيوانيةالثاني59,09عمر زهير توفيق90

2001/10/01الثروة الحيوانيةالثاني58,94صالح حسن خضير91

2001/10/01الثروة الحيوانيةالثاني58.68سامر عمار مهدي92

2001/10/01الثروة الحيوانيةالثاني58.6773دريد سليمان سلمان93

2001/10/01الثروة الحيوانيةالثاني58,41احمد لؤي صديق94

2001/10/01الثروة الحيوانيةالثاني58,00عرفان زهدي قاسم95

2001/10/01الثروة الحيوانيةالثاني57,26ستار جبار حسن عيسى96

2001/10/01الثروة الحيوانيةالثاني57,22حازم دحام سهيل97

2001/10/01الثروة الحيوانيةالثاني57,37عثمان مندب جياد98

2001/10/01الثروة الحيوانيةالثاني56,72مسار عبد المحسن راضي99

2001/10/01الثروة الحيوانيةالثاني56,27محسن جبار عباس100

2001/10/01الثروة الحيوانيةالثاني55,86سيف علي عبد الزهرة101

2001/10/01الثروة الحيوانيةالثاني55,14االء محمد بيدي عباس102

2001/06/30البستنةاألول86,41عبير داود سلمان داود1

2001/06/30البستنةاألول83,06زينب عبد الحسين ابو كطيف2

2001/06/30البستنةاألول79,22محمد عمر محمد عرار3

2001/06/30البستنةاألول78,95هشام عبد منصور حمد4

2001/06/30البستنةاألول76,79مثنى جواد محمود فرحان5

2001/06/30البستنةاألول75,99مؤيد حسن فالح6



اسم الخريجت
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التخرج

الدور 

الذي 

تخرج فيه

تأريخ التخرجالقسم العلمي

2001/06/30البستنةاألول74,42محمد جاسم محمد عيسى7

2001/06/30البستنةاألول73,52فيصل طالل مصطفى صالح8

2001/06/30البستنةاألول73,20فالح درويش حمد كريم9

2001/06/30البستنةاألول72,36فراس حسين علي مهدي10

2001/06/30البستنةاألول72,28مروه برهان علوان حمد11

2001/06/30البستنةاألول72,16زهراء كامل جواد كاظم12

2001/06/30البستنةاألول71,78سناء صالح عبد علي فرحان13

2001/06/30البستنةاألول71,48عالء عصام حاتم حسين14

2001/06/30البستنةاألول70,94فاضل عباس محمد عيسى15

2001/06/30البستنةاألول70,87مها علي حسين علوان16

2001/06/30البستنةاألول70,48عمار كريم خضير عباس17

2001/06/30البستنةاألول70,26ثامر سمير محمد داود18

2001/06/30البستنةاألول70,02فالح حسين ازرك حاوي19

2001/06/30البستنةاألول69,56رواء خضير خزعل ناصر20

2001/06/30البستنةاألول69,46ثائر عيدان عباس سالم21

2001/06/30البستنةاألول68,96ندى حسين حمد محمد22

2001/06/30البستنةاألول68,82سوزان سامي جاسم مهدي23

2001/06/30البستنةاألول68,59كريمه عبد عيدان صالح24

2001/06/30البستنةاألول68,56عذراء حسين هادي كاظم25

2001/06/30البستنةاألول68,11حيدر علي سلمان حبيب26

2001/06/30البستنةاألول68,00طه محمد مقبل عون27

2001/06/30البستنةاألول67,54داليا عبد الجبار صادق عباس28

2001/06/30البستنةاألول67,38شيماء محمد سعيد ابراهيم29

2001/06/30البستنةاألول67,37اثير محمد اسماعيل علي30

2001/06/30البستنةاألول67,26رنا عبد الحمزه كاظم حسن31

2001/06/30البستنةاألول66,65شيماء زيد اسماعيل مجيد32

2001/06/30البستنةاألول66,61خمائل حاتم محمد علي33

2001/06/30البستنةاألول66,51دريد نزار علي حسين المختار34

2001/06/30البستنةاألول66,49عالء فالح عطيب تايه35

2001/06/30البستنةاألول66,25مها مهدي عبد الكريم حسن36

2001/06/30البستنةاألول66,21نعيم كريم ماجان حسين37

2001/06/30البستنةاألول66,15رشا فائق صدام طالل38

39
البستنةاألول65,97تمارى خيري ابراهيم عبد الكريم

2001/06/30

2001/06/30البستنةاألول65,66رغد عماد يحيى عبود40

2001/06/30البستنةاألول65,59شموس حسين مالك حنتوش41

2001/06/30البستنةاألول65,18نورا صاحب عبد حسين42

2001/06/30البستنةاألول65,17عروبة سلوم شكير محمود43
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التخرج
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الذي 

تخرج فيه

تأريخ التخرجالقسم العلمي

2001/06/30البستنةاألول64,47شفق مهدي عبد علي الزيدي44

2001/06/30البستنةاألول64,31ضحى علي مهدي صالح45

2001/06/30البستنةاألول64,21جيهان نبيل عزيز مصطفى46

2001/06/30البستنةاألول64,20حيدر ياسين سلوم صالح47

2001/06/30البستنةاألول64,09عبد هللا حسن خليف عنيد48

2001/06/30البستنةاألول63,82جيهان عالء الدين عباس موسى49

2001/06/30البستنةاألول63,82عادل ياسين علي حسن50

2001/06/30البستنةاألول63,64وهاب عبد الحسين وهاب صالح51

2001/06/30البستنةاألول63,42راسم سعدون اسماعيل جاسم52

2001/06/30البستنةاألول63,41احمد يونس حسن عبود53

2001/06/30البستنةاألول63,37احمد مجيد خلف مذكور54

2001/06/30البستنةاألول63,23شيماء عدنان راضي كاظم55

2001/06/30البستنةاألول63,06محمد غازي نزار علي56

2001/06/30البستنةاألول63,05عمار مزهر زامل57

2001/06/30البستنةاألول63,01يسرى جبار فرحان سرحان58

2001/06/30البستنةاألول62,99نبيل نوري داود غزال59

2001/06/30البستنةاألول62,47محمد مهدي جاسم مهدي60

2001/06/30البستنةاألول62,53محمد حسن نعمه مخيفي61

2001/06/30البستنةاألول62,31هديل ابراهيم محمد كريم62

2001/06/30البستنةاألول62,15عالء حسون عبد موسى63

2001/06/30البستنةاألول61,91امجد جبار مطر خلف64

2001/06/30البستنةاألول61,56رافد عبد هللا مالح مطر65

2001/06/30البستنةاألول61,53شيماء حسن مزبان درويش66

2001/06/30البستنةاألول61,42علي طه عليوي سلمان67

2001/06/30البستنةاألول61,22محمد لطيف حمزة رسن68

2001/06/30البستنةاألول61,40كوثر كاظم علي غافل69

2001/06/30البستنةاألول61,07عبد الوهاب فليح حسن ادريس70

2001/06/30البستنةاألول60,49اثير عبد الصاحب محمد71

2001/06/30البستنةاألول60,39سمير عبد السادة لفته سرحان72

2001/06/30البستنةاألول60,21ابتهال حسين حنتوش احمد73

2001/06/30البستنةاألول59,76مالك علي جواد كاظم74

2001/06/30البستنةاألول59,73خلود ناجي شنين ظاهر75

2001/06/30البستنةاألول59,49احمد حسين علوان حمادي76

2001/06/30البستنةاألول59,46محمد صالح خلف فياض77

2001/06/30البستنةاألول59,43ماجد عباس حبيب حسين78

2001/06/30البستنةاألول59,50محمد كاظم عاصي مصيخ79

2001/06/30البستنةاألول59,20ماهر حمود مطر ظاهر80

2001/06/30البستنةاألول58,96علي ناظم عبد االمير عمران81
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الذي 

تخرج فيه

تأريخ التخرجالقسم العلمي

2001/06/30البستنةاألول58,83ختام هاشم عبد الرزاق علوان82

2001/06/30البستنةاألول58,69سهى عبد المنعم محمد فخري83

2001/06/30البستنةاألول58,55علي مانع عطيه سلمان84

2001/06/30البستنةاألول58,02عبد الرحمن عبد هللا محمد حسين85

2001/06/30البستنةاألول57,81ايمان جواد عباس علي86

2001/06/30البستنةاألول57,77محمد جليل حميدي قنبر87

2001/06/30البستنةاألول57,62ميثاق عبد الوهاب حسن حمد88

2001/10/01البستنةالثاني69,73رياض عمران موسى جدوي89

2001/10/01البستنةالثاني63,03عبد الرزاق ظاهر خميس ضاري90

2001/10/01البستنةالثاني62,05حيدر هادي عبيد عباس91

2001/10/01البستنةالثاني61,89فالح حسن محمد كاظم92

2001/10/01البستنةالثاني61,85زوبع هادي حميد عواد93

2001/10/01البستنةالثاني60,86صالح مهدي عبد هللا علي94

2001/10/01البستنةالثاني60,55مؤيد يونس عبد الجبارمحمد95

2001/10/01البستنةالثاني60,45مصطفى حريجه محمد حسين96

2001/10/01البستنةالثاني60,38عدي محمد عبد هللا خميس97

2001/10/01البستنةالثاني60,35حسن عادل حسين مهدي98

2001/10/01البستنةالثاني60,16اسماعيل محمد نجم رمضان99

2001/10/01البستنةالثاني60,07سنان نعيم عبد الوهاب خضير100

2001/10/01البستنةالثاني59,61مشرق عبد الواحد قاسم موسى101

2001/10/01البستنةالثاني59,59منتظر جحات عباس خلف102

2001/10/01البستنةالثاني59,57رشيد ياسين محيبس 103

2001/10/01البستنةالثاني59,35علي عبد الحسين هادي104

2001/10/01البستنةالثاني59,29بدور فخري عبد هللا105

2001/10/01البستنةالثاني58,95اياد حميد حسين لفته106

2001/10/01البستنةالثاني58,84مهند مصطفى رفعت احمد107

2001/10/01البستنةالثاني58,81عباس جبار عبد االمير108

2001/10/01البستنةالثاني58,38رنا عدنان احمد محمود109

2001/10/01البستنةالثاني58,18محمد شاكر مغير جسام110

2001/10/01البستنةالثاني58,08عدي جواد كاظم عباس111

2001/10/01البستنةالثاني57,94ضياء محمد علي احمد112

2001/10/01البستنةالثاني57,58عدي عدنان شحيت ظاهر113

2001/10/01البستنةالثاني57,44تحسين حامد مطر عبود114

2001/10/01البستنةالثاني57,43غيث صافي حمزة علوان115

2001/10/01البستنةالثاني57,27حارث ظاهر خميس ضاري116

2001/10/01البستنةالثاني56,97فالح هادي شالل حربي117
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الدور 

الذي 

تخرج فيه

تأريخ التخرجالقسم العلمي

2001/10/01البستنةالثاني56,91اراس مالك حاتم جوزي118

2001/10/01البستنةالثاني56,83حيدر عزاوي عكاب تركي119

2001/10/01البستنةالثاني56,83ليث عبد اللطيف حسين محمد120

2001/10/01البستنةالثاني56,69واثق حميد عبد هللا اسماعيل121

2001/10/01البستنةالثاني56,53بهروز محمد امين جميل122

2001/10/01البستنةالثاني55,24حكم هاشم عزو مجيد123

2001/10/01البستنةالثاني55,01ظافر قاسم سلمان جابر124

2001/10/01البستنةالثاني55,18فضاء خرباط شذر عيال125

2001/10/01البستنةالثاني54,72قيس عودة صالح محمد126

2001/10/01البستنةالثاني54,05مصلح سامي ناظم سعيد127

2001/06/30المكننة الزراعيةاألول77,35محمد مزهر حسن وكف                 1

2001/06/30المكننة الزراعيةاألول75,94فراس جمعه طه عباس2

2001/06/30المكننة الزراعيةاألول75.78محمد عبد الستار خضير علوان3

2001/06/30المكننة الزراعيةاألول75,63مناهل عباس طاهر مهدي4

2001/06/30المكننة الزراعيةاألول75,04شامل مظهر عبود دفار5

2001/06/30المكننة الزراعيةاألول74,77جاسم محمد محمود خضير6

2001/06/30المكننة الزراعيةاألول74,24يوسف صادق صالح رستم7

2001/06/30المكننة الزراعيةاألول73,68محمود مجبل جميل مهدي8

2001/06/30المكننة الزراعيةاألول73,29طه حسين مراد علي9

2001/06/30المكننة الزراعيةاألول73,12عبد الكريم شحاذه عبد الكريم10

2001/06/30المكننة الزراعيةاألول72,87عمر نايف سليمان محمد العثمان11

2001/06/30المكننة الزراعيةاألول72,53قصي عبد علي كريم حسين12

2001/06/30المكننة الزراعيةاألول72,21مصطفى حسن وريوش حلو13

2001/06/30المكننة الزراعيةاألول69,98عارف علي عبد العباس مهدي14

2001/06/30المكننة الزراعيةاألول69,31وسام عادل حميد رشيد15

2001/06/30المكننة الزراعيةاألول68,63عدي حاتم عبد محمد16

2001/06/30المكننة الزراعيةاألول68,58عماد سعود امانة مسافر17

2001/06/30المكننة الزراعيةاألول67,83علي خليفه جعفر حسن18

2001/06/30المكننة الزراعيةاألول67,74فراس صالح الدين عبد القادر طه19

2001/06/30المكننة الزراعيةاألول67,35صادق محمد طاهر سلمان20

2001/06/30المكننة الزراعيةاألول67,30علي رحيم ثعبان حسون21

2001/06/30المكننة الزراعيةاألول67,06هدير نافع ابراهيم منصور22

2001/06/30المكننة الزراعيةاألول66,63احمد محمود صالح مهدي23

2001/06/30المكننة الزراعيةاألول66,24غالب عبد الكاظم محيبس زاير24

2001/06/30المكننة الزراعيةاألول65,79رافد حميد رستم حمزة25
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تخرج فيه

تأريخ التخرجالقسم العلمي

2001/06/30المكننة الزراعيةاألول65,14علي عبد الحسين ابراهيم خلف26

2001/06/30المكننة الزراعيةاألول65,00رائد كاظم جواد صادق27

2001/06/30المكننة الزراعيةاألول64,80محمد حمدي بخيت علي28

2001/06/30المكننة الزراعيةاألول64,63اسراء شاكر علي سلمان29

2001/06/30المكننة الزراعيةاألول64,07مؤيد منصور علي شبيب30

2001/06/30المكننة الزراعيةاألول63,93همام غازي سعد هللا اسماعيل31

2001/06/30المكننة الزراعيةاألول63,83رعد مزعل جابر شمخي32

2001/06/30المكننة الزراعيةاألول63,02وميض يوسف حماده امين33

2001/06/30المكننة الزراعيةاألول63,01ضمير احسان عبد الحسن ناصر34

2001/06/30المكننة الزراعيةاألول63,00يونس ستار نصيف جاسم35

2001/06/30المكننة الزراعيةاألول61,80محمد علي حسين رفيق36

2001/06/30المكننة الزراعيةاألول59,32فراس ذنون سلطان الياس37

2001/10/01المكننة الزراعيةالثاني74,49خالد حسين مهدي عبد هللا38

2001/10/01المكننة الزراعيةالثاني69,83مثنى كاظم حبيب هوي39

2001/10/01المكننة الزراعيةالثاني68.41حسنين سعيد حميد رمضان40

2001/10/01المكننة الزراعيةالثاني65,21خالد ناظم وهاب جواد41

2001/10/01المكننة الزراعيةالثاني65,02قائد خير هللا جبل عباس42

2001/10/01المكننة الزراعيةالثاني63,90محمد باقر عبد الواحد عبد الرضا43

2001/10/01المكننة الزراعيةالثاني62,88عامر عبد عذاب سليمان44

2001/10/01المكننة الزراعيةالثاني62,48محمد احمد جاسم هليل45

2001/10/01المكننة الزراعيةالثاني62,06علي حيدر طه ابراهيم46

2001/10/01المكننة الزراعيةالثاني61,48علي وادي بداي علي47

2001/10/01المكننة الزراعيةالثاني61,48محمد شكر محمود خلف48

2001/10/01المكننة الزراعيةالثاني61,64عامر عدنان سعيد محمد49

2001/10/01المكننة الزراعيةالثاني61,35رائد كاظم كريم عصب50

2001/10/01المكننة الزراعيةالثاني61,04ايمن عبد االمير رحيم سعد51

2001/10/01المكننة الزراعيةالثاني60.38سرمد علي جلوب عبد الرضا52

2001/10/01المكننة الزراعيةالثاني59,97سرمد عبد العباس اسماعيل53

2001/10/01المكننة الزراعيةالثاني59,95كاظم علي منصور محمد54

2001/10/01المكننة الزراعيةالثاني58,95علي رعد عبد الجليل علي55

2001/10/01المكننة الزراعيةالثاني57,45بشار مالك عبد الكريم جواد56

2001/06/30الصناعات الغذائيةاألول83,88 احمد عبد الهادي احمد محمد1

2001/06/30الصناعات الغذائيةاألول81,10 موسى داود موسى موسى جابر2
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2001/06/30الصناعات الغذائيةاألول79,55 وليد صالح مبروك صالح3

2001/06/30الصناعات الغذائيةاألول78,46 ايات عدنان عباس حسين  4

2001/06/30الصناعات الغذائيةاألول78,05 اسماعيل حميد محمد غالب5

2001/06/30الصناعات الغذائيةاألول77,26 عمر علي محمد عبد هللا كنعان6

2001/06/30الصناعات الغذائيةاألول76,23 رائد محمد خلف حرج الزيدي  7

2001/06/30الصناعات الغذائيةاألول76,07 عبير صالح مهدي عبد الحسين  8

2001/06/30الصناعات الغذائيةاألول75,63 باسم محمد سيف سعيد9

2001/06/30الصناعات الغذائيةاألول75,51 زياد شالل عباس غزاي  10

2001/06/30الصناعات الغذائيةاألول75,17 لمى قاسم كاظم حسون  11

2001/06/30الصناعات الغذائيةاألول75,03 زيد اكرم ثابت محمد سعيد  12

2001/06/30الصناعات الغذائيةاألول73,75 ازهار اموري علوان سلمان  13

2001/06/30الصناعات الغذائيةاألول73,41 خالد عدنان خالد كتاكري14

2001/06/30الصناعات الغذائيةاألول73,34 هبه قاسم حميد جاسم  15

2001/06/30الصناعات الغذائيةاألول72,81 مروان خالد حسون علي  16

2001/06/30الصناعات الغذائيةاألول72,46 حيدر فواد ابراهيم عبد االبراهيمي 17

2001/06/30الصناعات الغذائيةاألول71,97 حميد حمد حسن خايف الزوبعي  18

2001/06/30الصناعات الغذائيةاألول71,79 ميسم مجيد محمود احمد  19

2001/06/30الصناعات الغذائيةاألول71,69 رنا عبد هللا حسين سلمان  20

2001/06/30الصناعات الغذائيةاألول71,67 سنان محمد جاسم الزم  21

2001/06/30الصناعات الغذائيةاألول71,54 خالد محمد عمر المرازيف22

2001/06/30الصناعات الغذائيةاألول71,46  محمد هاشم سلمان صباح  23

2001/06/30الصناعات الغذائيةاألول71,27 زينه حسين عبد المهدي حسن  24

2001/06/30الصناعات الغذائيةاألول71,07 رائد داود ارحيل الهرمش25

2001/06/30الصناعات الغذائيةاألول71,03 لميس ثامر مطشر الحديدي  26

2001/06/30الصناعات الغذائيةاألول70,84 ناديه حنون سلمان عامر  27

2001/06/30الصناعات الغذائيةاألول70,60 نسيم حسين سلمان محمد  28

2001/06/30الصناعات الغذائيةاألول70,23 نضال سليم قاسم رشيد29

2001/06/30الصناعات الغذائيةاألول70,02 نصر سلمان مدلول شكر  30

2001/06/30الصناعات الغذائيةاألول69,96 فادي سليمان احمد محمد31

2001/06/30الصناعات الغذائيةاألول69,94 هاني قاسم محمد زفر  32

2001/06/30الصناعات الغذائيةاألول69,82 مهند سعدي صالح محمد رضا  33

2001/06/30الصناعات الغذائيةاألول69,55 محمد فاروق احمد فرحات34

2001/06/30الصناعات الغذائيةاألول69,25 عبد هللا عمر سعيد رحيم35

2001/06/30الصناعات الغذائيةاألول68,76 بشير نذير عبد الهادي  36

2001/06/30الصناعات الغذائيةاألول68,93 مريم اكرم محمد عبد العباس  37

2001/06/30الصناعات الغذائيةاألول68,90 زهير غناوي مبارك سالم  38

2001/06/30الصناعات الغذائيةاألول68,48 زياد كاظم علي مبارك  39

2001/06/30الصناعات الغذائيةاألول68,20 عمر امين يونس صالح40
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2001/06/30الصناعات الغذائيةاألول68,19 سما لطيف عوديش هرمز  41

2001/06/30الصناعات الغذائيةاألول68,17 زيد عبد االمير كاظم محمد  42

2001/06/30الصناعات الغذائيةاألول68,07 مجاهد ناصر احمد القادر43

2001/06/30الصناعات الغذائيةاألول67,99 يسار اسماعيل محمد مصلح44

2001/06/30الصناعات الغذائيةاألول67,77 هبه شهاب احمد ناصر  45

2001/06/30الصناعات الغذائيةاألول67,23 عدي حاتم عبد عبد هللا  46

2001/06/30الصناعات الغذائيةاألول66,96 حسام حسين عيدان داود 47

2001/06/30الصناعات الغذائيةاألول66,90 عبد القادر عبد الحكيم مطلك عبد القادر48

2001/06/30الصناعات الغذائيةاألول66,89 عمار نجم عبد كاطع  49

2001/06/30الصناعات الغذائيةاألول66,66 مناف عز الدين ناجي عبد الفتاح  50

2001/06/30الصناعات الغذائيةاألول66,35 اركان جاسم محمد فهد 51

2001/06/30الصناعات الغذائيةاألول66,01 ايهاب اسعد عزيز محمود  52

2001/06/30الصناعات الغذائيةاألول65,91 فراس محمد راضي كاظم 53

2001/06/30الصناعات الغذائيةاألول65,67 سلمى جاسم كاطع كريم  54

2001/06/30الصناعات الغذائيةاألول65,64 كاظم ناجي جاسم شايع  55

2001/06/30الصناعات الغذائيةاألول65,53 هناء مجيد عبد محمد  56

2001/06/30الصناعات الغذائيةاألول65,35 خليل ابراهيم محمود احمد  57

2001/06/30الصناعات الغذائيةاألول65,25 غاده بدر حمدان مانع  58

2001/06/30الصناعات الغذائيةاألول64.52 اقبال سامي عباس حمد59

2001/06/30الصناعات الغذائيةاألول63,95 قاسم عبد هللا محمد حسن  60

2001/06/30الصناعات الغذائيةاألول63,76 بان جواد كاظم ايدام  61

2001/06/30الصناعات الغذائيةاألول63.43 منتظر محمد علي حسن 62

2001/06/30الصناعات الغذائيةاألول62,83 سامر محمد خير خلف63

2001/06/30الصناعات الغذائيةاألول62,81 شيماء احمد عبد احمد 64

2001/06/30الصناعات الغذائيةاألول62,06 والء صبري رحيم عبد الشمري 65

2001/06/30الصناعات الغذائيةاألول62,51 هدى حسن محسن حسن 66

2001/06/30الصناعات الغذائيةاألول62,14 محمد فاروق عزت مهدي 67

2001/06/30الصناعات الغذائيةاألول62,13 علي غسان حسين علي 68

2001/06/30الصناعات الغذائيةاألول61,50 باجس محمد ابراهيم سرحان69

2001/06/30الصناعات الغذائيةاألول61,04 فراس احمد صالح محيميد 70

2001/06/30الصناعات الغذائيةاألول60,57 مصطفى محمد حسين عباس 71

2001/06/30الصناعات الغذائيةاألول60,46 شيماء رياض خالد عبد هللا 72

2001/06/30الصناعات الغذائيةاألول60,07 صباح حسين علي كاظم 73

2001/06/30الصناعات الغذائيةاألول59,46 ريهام عويد مشالي رشيد 74

2001/06/30الصناعات الغذائيةاألول59,23 محمد جاسم دوش علي 75

2001/10/01الصناعات الغذائيةالثاني69,83 حيدر جاسم حمدان يوسف       76
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2001/10/01الصناعات الغذائيةالثاني66,65 زينب محمد علي جيجان عباس  77

2001/10/01الصناعات الغذائيةالثاني66,21 زهراء مطشر مفتن مرعي 78

2001/10/01الصناعات الغذائيةالثاني65,79 مها عصام محمد عبيد الربيعي 79

2001/10/01الصناعات الغذائيةالثاني65,76 هناء مهدي خضير صالح 80

2001/10/01الصناعات الغذائيةالثاني65,05 عماد اسماعيل دخيل صالح 81

2001/10/01الصناعات الغذائيةالثاني64,04 اسراء محمد علي عبد الزهرة 82

2001/10/01الصناعات الغذائيةالثاني63,85 رغد غياث حميد مولى 83

2001/10/01الصناعات الغذائيةالثاني63,20 هند ابراهيم احمد فالح الحسن84

2001/10/01الصناعات الغذائيةالثاني63,13 حنان جاسم هاتف عبيد 85

2001/10/01الصناعات الغذائيةالثاني63,47 زهراء احمد حميد وناس 86

2001/10/01الصناعات الغذائيةالثاني62,29 شذى مهدي صالح حمادي 87

2001/10/01الصناعات الغذائيةالثاني62,22 غاده وليد احمد عطا الصميدي 88

2001/10/01الصناعات الغذائيةالثاني62,04 فراس حسين محمد حسين 89

2001/10/01الصناعات الغذائيةالثاني60,88 عالء كامل غليم ثامر الكيالني 90

2001/10/01الصناعات الغذائيةالثاني60,62 رشا محمد حسن كمر الباوي 91

2001/10/01الصناعات الغذائيةالثاني60,70 لوي اكرم محمد محمود92

2001/10/01الصناعات الغذائيةالثاني60,51 صدام حميد جعفر وادي الدهوي 93

2001/10/01الصناعات الغذائيةالثاني60,30 غيداء نجيب عايد94

2001/10/01الصناعات الغذائيةالثاني60,29 صبا صكبان تركي95

2001/10/01الصناعات الغذائيةالثاني59,79 حكمت وهاب عبد الحسن حميدي96

2001/10/01الصناعات الغذائيةالثاني59,78 وليد خالد كاظم عبد الحميري 97

2001/10/01الصناعات الغذائيةالثاني58,76 مظفر كاظم حسن نعسان98

2001/10/01الصناعات الغذائيةالثاني58,27 فريد سعدون عبد هللا حبيب99

2001/10/01الصناعات الغذائيةالثاني57,82 عمر نبيل شوكت رفعت العبيدي 100

2001/10/01الصناعات الغذائيةالثاني57,64 احمد قدوري عراك صكر 101

2001/10/01الصناعات الغذائيةالثاني57,61 قصي قيس كريم مراد الكيالني 102

2001/10/01الصناعات الغذائيةالثاني57,53 زينب سلمان سايب عليوي 103

2001/10/01الصناعات الغذائيةالثاني57,21 احسان عبد الزهرة محمد طاهر 104

2001/10/01الصناعات الغذائيةالثاني57,18 عمار محمد حسن عبد الزهره 105

2001/10/01الصناعات الغذائيةالثاني57,10 حسنين علي اسماعيل كاظم 106

2001/10/01الصناعات الغذائيةالثاني56,99 انغام عادل عبد المحسن يوسف 107

2001/10/01الصناعات الغذائيةالثاني56,87 زياد طه عبد الجبار احمد الشيخلي 108

2001/10/01الصناعات الغذائيةالثاني56,61 علي عبد الواحد وهيب جواد 109

2001/10/01الصناعات الغذائيةالثاني54,63 سعد غضبان علي سهيل 110

2001/06/30المحاصيل الحقليةاألول80,74محمود عبد الحسين جواد كاظم البو قاسم1
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2001/06/30المحاصيل الحقليةاألول77,47صدام حكيم جياد تبن الدليمي2

2001/06/30المحاصيل الحقليةاألول77,46صفاء عبد الحسن غضبان محمد العلي3

2001/06/30المحاصيل الحقليةاألول76,70احمد عبد العظيم عبد االمير جواد الخلبوص4

2001/06/30المحاصيل الحقليةاألول76,22عالء عبد القادر ثابت نعمان العزاوي5

2001/06/30المحاصيل الحقليةاألول76,14رئام شاكر محمود حسون الزبيدي 6

2001/06/30المحاصيل الحقليةاألول75,77حسين ابراهيم طارش صبر المترفي7

2001/06/30المحاصيل الحقليةاألول75,77رافد احمد عباس غركان الخالدي8

2001/06/30المحاصيل الحقليةاألول74,95ايهاب جبار جهاد عبد القادر الدباغ9

2001/06/30المحاصيل الحقليةاألول73,82سرى جاسم بندر شبيب العجراوي10

2001/06/30المحاصيل الحقليةاألول73,24ضياء علي فيصل محرب11

2001/06/30المحاصيل الحقليةاألول73,06سامر حسن فالح محمد العمادي12

2001/06/30المحاصيل الحقليةاألول72,8منير كامل جاهل حسون العرداوي13

2001/06/30المحاصيل الحقليةاألول72.6علي حسين خلف جاسم البهادلي14

2001/06/30المحاصيل الحقليةاألول72,1بشير عبد هللا إبراهيم مطلك النداوي15

2001/06/30المحاصيل الحقليةاألول71,26زينب جودي حمود جواد الحسني16

2001/06/30المحاصيل الحقليةاألول70,73إبراهيم فايق حربي إبراهيم الدليمي17

2001/06/30المحاصيل الحقليةاألول68,67لمى سالم عبد الكريم محمد العلي18

2001/06/30المحاصيل الحقليةاألول68,64حيدر داود سلمان رحيم الركابي19

2001/06/30المحاصيل الحقليةاألول68,41حيدر عبد الحسين محسن مغير المغير20

2001/06/30المحاصيل الحقليةاألول67,77فالح كمال محمد عبد الحسين الخفاجي21

2001/06/30المحاصيل الحقليةاألول67,29مهند موسى شوكان هنود الزبيدي22

2001/06/30المحاصيل الحقليةاألول66,99رواء داود سلمان عبد الرزاق القيسي23

2001/06/30المحاصيل الحقليةاألول66,79حسن محسن عبيس24

2001/06/30المحاصيل الحقليةاألول66,59حمزه زيدان محسن دهام العجيلي25

2001/06/30المحاصيل الحقليةاألول66,57منقذ محمد عبد الوهاب حسن الكريطي26

2001/06/30المحاصيل الحقليةاألول66,56عمر حمد عبيد عبد هللا الدليمي27

2001/06/30المحاصيل الحقليةاألول66,49عشتار فهمي موسى حسن العزاوي28

2001/06/30المحاصيل الحقليةاألول66,19ثامر عبد الكريم حسين علي التميمي29

2001/06/30المحاصيل الحقليةاألول65,74محمد حسن عبود مخلف  العبودي30

2001/06/30المحاصيل الحقليةاألول65,45وسن حسين عباس وهيب الحالف31

2001/06/30المحاصيل الحقليةاألول64,83ظافر عبد الرحيم شاكر محمود الشمري32

2001/06/30المحاصيل الحقليةاألول64,50صباح علي محمد عكار العكيلي33

2001/06/30المحاصيل الحقليةاألول64,22عمار صادق مهدي علوان الزبيدي34

2001/06/30المحاصيل الحقليةاألول64,03حيدر حسين نوير عباس الجبوري35

2001/06/30المحاصيل الحقليةاألول64,00صبا انور يونس محمود الجبوري36

2001/06/30المحاصيل الحقليةاألول63,91اسامه هاشم حسين موسى الموسوي37

2001/06/30المحاصيل الحقليةاألول63,81امير اسماعيل جبر حسين الكريطي38

2001/06/30المحاصيل الحقليةاألول63,19فرقد خالد علي حسين االشكيرة39
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2001/06/30المحاصيل الحقليةاألول63,77بادي سهيل عيسى سالم البقاعين40

2001/06/30المحاصيل الحقليةاألول62,65مرتضى محمد عبد جواد الربيعي41

2001/06/30المحاصيل الحقليةاألول62,34قحطان بدران ربيع حسن الدليمي42

2001/06/30المحاصيل الحقليةاألول62,19احمد نعمه عبد االمير حسن الشكيري43

2001/06/30المحاصيل الحقليةاألول61,94حسن احمد ذياب حميد الزيدي44

2001/06/30المحاصيل الحقليةاألول61,68اسامه حمد هللا محمد نايف الجنابي45

2001/06/30المحاصيل الحقليةاألول61,45عبيد محمد علي عبيد البرزنجي46

2001/06/30المحاصيل الحقليةاألول61,33ابراهيم  باسل ابراهيم محمد  47

2001/06/30المحاصيل الحقليةاألول61,60ميثاق صالح لطيف جاسم النداوي48

2001/06/30المحاصيل الحقليةاألول60,87يحيى عباس خلف علي التميمي49

2001/06/30المحاصيل الحقليةاألول60,16عمر لطفي عارف عبد اللطيف العزاوي50

2001/06/30المحاصيل الحقليةاألول59,98عالء عبد الرزاق باقر عبد الحسين جبارة51

2001/06/30المحاصيل الحقليةاألول59,83حسين علي مصلح حمد الدليمي52

2001/06/30المحاصيل الحقليةاألول59,41احمد جليل مكطوف عويد الخيكاني53

2001/06/30المحاصيل الحقليةاألول59,16امير راشد كاظم سلمان الجنابي54

2001/06/30المحاصيل الحقليةاألول58,81محمد سعدي حسين شهاب العبيدي55

2001/10/01المحاصيل الحقليةالثاني66,65علي خالد راشد سنجار56

2001/10/01المحاصيل الحقليةالثاني64,17خالد ماجد دلي محمد57

2001/10/01المحاصيل الحقليةالثاني61,55ليث احمد رمضان حسين الربيعي58

2001/10/01المحاصيل الحقليةالثاني61,4حسين عبد هللا محسن ماذي العجالوي59

2001/10/01المحاصيل الحقليةالثاني61,4سامر سعيد ياسين حسين البدراوي60

2001/10/01المحاصيل الحقليةالثاني61,38صفاء حمزه عبيس عبد االحمد االنباري61

2001/10/01المحاصيل الحقليةالثاني61,23حسنين يعقوب عطيه يونس الركابي62

2001/10/01المحاصيل الحقليةالثاني61,14رفعت طالب حسين علوان السامرائي63

2001/10/01المحاصيل الحقليةالثاني61,13عمار جواد علوان راضي الفياض64

2001/10/01المحاصيل الحقليةالثاني60,95فؤاد عبد هللا جريو خضير االياري65

2001/10/01المحاصيل الحقليةالثاني60,25هيمن سلمان مزعل غالي الجابري66

2001/10/01المحاصيل الحقليةالثاني59,96عدنان كريم ثامر حسين البصري67

2001/10/01المحاصيل الحقليةالثاني59,93رنا محمد عبد الحسن68

2001/10/01المحاصيل الحقليةالثاني59,54حميد محيميد منهل حنون الشمري69

2001/10/01المحاصيل الحقليةالثاني58,81بشرى ناطق عبد الرحمن قادر الجبوري70

2001/10/01المحاصيل الحقليةالثاني58,69سرمد ياسين احمد علوان المشهداني71

2001/10/01المحاصيل الحقليةالثاني58,4علي كامل عبد هللا غالي الشبالوي72

2001/10/01المحاصيل الحقليةالثاني58,3قيس سامي شويش علوان المساري73

2001/10/01المحاصيل الحقليةالثاني58,07مؤيد حامد محمود كاظم التميمي74

2001/10/01المحاصيل الحقليةالثاني57,49شهالء جاسم عذيب هويدي العرمشاوي75
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2001/10/01المحاصيل الحقليةالثاني57,35هاشم عبد الكريم حمودي جبر السعدي76

2001/10/01المحاصيل الحقليةالثاني56,99عادل شكر علي يعقوب البياتي77

2001/10/01المحاصيل الحقليةالثاني65,95عباس كاظم ياسر عبد هللا فرحان78

2001/10/01المحاصيل الحقليةالثاني55,75احمد خلف جبر فتحي النداوي79

2001/10/01المحاصيل الحقليةالثاني55,51اشرف حميد عباس سعيد االسدي80

2001/06/30التربةاألول80,95احسان حسني علي عبد الحميد1

2001/06/30التربةاألول80,42عبد الباقي داود سلمان ناصر2

2001/06/30التربةاألول79,08عبد الودود احمد مهيوب محمد 3

2001/06/30التربةاألول74,25فاهم مزهر جاسم العبودي4

2001/06/30التربةاألول74,24باسم رحيم بدر5

2001/06/30التربةاألول73,63شذى سالم مجيد اسماعيل6

2001/06/30التربةاألول73,58جابر حميد خشان 7

2001/06/30التربةاألول73,47نهايه عبد الصاحب جبار محمد8

2001/06/30التربةاألول72,83عبد الرزاق علي حمادي9

2001/06/30التربةاألول71,55حمده عبد الستار رحيم علي10

2001/06/30التربةاألول71,28خالد عبد هللا وهيب محمد11

2001/06/30التربةاألول70,11اثير رضا عواد الزم 12

2001/06/30التربةاألول68,39عدي حسن مزعل جاسم13

2001/06/30التربةاألول68,08نصير مجيد عايل سعيد14

2001/06/30التربةاألول67,83اياد خلف جابر عريمش15

2001/06/30التربةاألول65,58مهند خضير عطية خضير16

2001/06/30التربةاألول65,36باهر جمعة ريكان17

2001/06/30التربةاألول64,60محمد احمد محمد محمود18

2001/06/30التربةاألول63,53نبيل عيسى داود مصطفى19

2001/06/30التربةاألول60,98لمى يد هللا فتح هللا20

2001/06/30التربةاألول59,97غازي شهاب احمد حسين21

2001/06/30التربةاألول59,48علي زيد ابراهيم حسن المحمدي22

2001/10/01التربةالثاني72,27حيدر عواد حسين23

2001/10/01التربةالثاني67,91باسم حسين فرحان سماري24

2001/10/01التربةالثاني66,30رافدين عوني التي فضل25

2001/10/01التربةالثاني65,60عدي نذير لفتة عباس 26

2001/10/01التربةالثاني64,61قاسم تركي عيدان كاظم27

2001/10/01التربةالثاني63,67عذاب عبد الرضا سبع28
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2001/10/01التربةالثاني62,38عباس طارق عطية حمد29

2001/10/01التربةالثاني60,56فيصل نامق نعمان30

2001/10/01التربةالثاني60,51ابتسام حسين عبيد سريع31

2001/10/01التربةالثاني60,43فالح عبد الحسين كاظم حسن32

2001/10/01التربةالثاني59,41عمار حسين دوحي كنعان33

2001/10/01التربةالثاني59,35عباس صبري عبد علي34

2001/10/01التربةالثاني59,17طالب محمود علي خميس35

2001/10/01التربةالثاني59,15هاشم محمد عبد هللا 36

2001/10/01التربةالثاني58,14سراب جاسم محمد سليمان37

2001/06/30اإلقتصاد الزراعياألول86,02ضياء مصطفى محمد جاسم الجميلي                   1

2001/06/30اإلقتصاد الزراعياألول74,53عمران عباس حسين مهنا الربيعي 2

2001/06/30اإلقتصاد الزراعياألول73,94اياد ماجد فاضل عباس الخزرجي 3

2001/06/30اإلقتصاد الزراعياألول73,80ماجد كريم شامخ سلمان السعدي 4

2001/06/30اإلقتصاد الزراعياألول69,92مهدي جاسم محسن عبيد العكيلي 5

2001/06/30اإلقتصاد الزراعياألول67,99فالح حسن بندر بردي الباالني 6

2001/06/30اإلقتصاد الزراعياألول67,74سليم صالح عبيد كعيد الفوادي 7

2001/06/30اإلقتصاد الزراعياألول67,53وسام حاتم عباس تبنة الدليمي 8

2001/06/30اإلقتصاد الزراعياألول67,48خالد سلمان صالح علي الرستمي 9

2001/06/30اإلقتصاد الزراعياألول66,12سلمان نافع سلمان عبد هللا 10

2001/06/30اإلقتصاد الزراعياألول66,06قاسم غالي كاطع محمد الربيعي 11

2001/06/30اإلقتصاد الزراعياألول65,69ايمن ثامر محمود سلمان 12

2001/06/30اإلقتصاد الزراعياألول64,94مهدي علي دعدوش عبد الرحمن 13

2001/06/30اإلقتصاد الزراعياألول64,53عبد الخالق مهدي حميد علي 14

2001/06/30اإلقتصاد الزراعياألول64,21احمد خالد كاطع عطية 15

2001/06/30اإلقتصاد الزراعياألول64,03فائز حسن صبر هاشم االمي 16

2001/06/30اإلقتصاد الزراعياألول63,93اسعد قاسم صالح محمد علي 17

2001/06/30اإلقتصاد الزراعياألول63,76ماجد حسون محمود حمزة 18

2001/06/30اإلقتصاد الزراعياألول63,54هيثم عبيد راضي عودة 19

2001/06/30اإلقتصاد الزراعياألول63,53حسين عبد االئمة محمد كاظم 20

2001/06/30اإلقتصاد الزراعياألول63,53نبيل رشيد حميد محمود 21

2001/06/30اإلقتصاد الزراعياألول62,59حيدر مهجر فرج رضيوي 22

2001/06/30اإلقتصاد الزراعياألول58,29صفاء تحسين مجيد حمد 23

2001/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني70,02عباس جبر صالح نعمة البهادلي                       24
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2001/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني67,20نصير جبر حنون حمزة الربيعي 25

2001/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني67,05محمد احمد محمد حجاج االسدي 26

2001/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني66,63صالح محسن علي مهدي الحمداني 27

2001/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني64,02شالل نعييم منذر جراح 28

2001/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني63.79لبيد سبة يلدا كريم يويا29

2001/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني63,77محمد جمال الدين ياس جوعان 30

2001/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني63,19احمد صادق جعفر عبد المحسن 31

2001/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني62,93رقية جبر ياسر كرار العبيدي 32

2001/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني62,81وليد يوسف مدب حسون العجيلي 33

2001/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني61,98رياض احمد محمد علي صكر الشمري 34

2001/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني60,54شاكر محمود سلمان يونس الدليمي 35

2001/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني60,39فاضل احسان ادهيم عزيز الحجامي 36

2001/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني59,49هاني داخل علوان عباس المياحي 37

2001/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني58,97مهند حميد يوسف عزيز االمي 38

2001/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني58,81محمد صبحي جميل خضر شكر القيسي 39

2001/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني58,62مجيد حميد محمد نجم المساري 40

2001/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني58,62سامر مظفر علي محمد الحيدري 41

2001/10/01اإلقتصاد الزراعيالثاني55,30عبد الهادي سوادي مشكور حمود42

2001/06/30اإلرشاد الزراعياألول83,31عمار جواد كاظم عمران الطائي1

2001/06/30اإلرشاد الزراعياألول82,87سامر محي طه دبي الوائلي2

2001/06/30اإلرشاد الزراعياألول75,34حسين نعمه خلف محمد العبودي3

2001/06/30اإلرشاد الزراعياألول75,17اسامه محمد فياض خلف الزيود4

2001/06/30اإلرشاد الزراعياألول75,05علي نوري علي حسن زين العابدين5

2001/06/30اإلرشاد الزراعياألول71,22عبد الرضا احمد  مهدي صالح التميمي6

2001/06/30اإلرشاد الزراعياألول70,26عدي عايز محمود خلف الحمداني7

2001/06/30اإلرشاد الزراعياألول69,79عالء الدين طارش داود فارس الزبيدي8

2001/06/30اإلرشاد الزراعياألول69,20حيدر علي محمود سامي عبد المجيد المسافر9

2001/06/30اإلرشاد الزراعياألول67,10حكيم سلطان عبد منخي الركابي10

2001/06/30اإلرشاد الزراعياألول65,68احمد مناتي حسين سوادي11

2001/06/30اإلرشاد الزراعياألول65,59عادل محسن موسى راهي العبيدي12

2001/06/30اإلرشاد الزراعياألول65,38حازم طراد عبود ذياب الكفاري13

2001/06/30اإلرشاد الزراعياألول62,91نعمه وحيد سلمان حسون الجبوري14

2001/06/30اإلرشاد الزراعياألول62,04محمود عبد الساده الزم رحيم الدراجي15

2001/06/30اإلرشاد الزراعياألول61,38اسامه علي عبد األمير عبد سعيد الزبيدي16

2001/06/30اإلرشاد الزراعياألول60,81حيدر اياد عزيز عباس الرفاعي17
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2001/06/30اإلرشاد الزراعياألول59,60وسام مهدي مسلم18

2001/06/30اإلرشاد الزراعياألول58,59عامر موفق مكي علوان النعيمي19

2001/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني74,61قحطان عمر طليب مجيد الحيالي20

2001/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني65,51محمد عبد العالي كاظم شمخي السوداني21

2001/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني65,35ضرغام علي عبد الحسن عبيد22

2001/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني62,77احمد صباح محمد مجيد شالل23

2001/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني61,67همام مهدي خضير مرزه الربيعي24

2001/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني60,77عالء كاظم علي يوسف الموسوي25

2001/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني59,45فؤاد خشمان حميد حسين الجنابي26

2001/10/01اإلرشاد الزراعيالثاني57,84مروان شاكر محمود سعد هللا الخالدي27


