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2003/08/16االقتصاد الزراعياألول79 , 85شيماء علي كاظم الربيعي1

2003/08/16االقتصاد الزراعياألول77, 57اسكندر حسين علي صالح الكروي2

2003/08/16االقتصاد الزراعياألول75, 10حيدر حسين محمد حسين الجبوري3

2003/08/16االقتصاد الزراعياألول75, 08عوف عبد الرحمن عبد الكريم محمد السعد4

2003/08/16االقتصاد الزراعياألول73, 62ابراهيم عدنان ابراهيم خضر5

2003/08/16االقتصاد الزراعياألول71, 96محمد جاسم علي ذجر الهاشمي6

2003/08/16االقتصاد الزراعياألول71, 95احمد ابراهيم ابوالعينين ابراهيم7

2003/08/16االقتصاد الزراعياألول71, 75محمود صالح محمد سلطان البياتي8

2003/08/16االقتصاد الزراعياألول68, 02حسين مهدي محمد راضي الهاشمي9

2003/08/16االقتصاد الزراعياألول66, 40مشتاق عدنان نعمة حسون  الشي10

2003/08/16االقتصاد الزراعياألول66, 31غافل عبد النبي محمد مشكور الحسناوي11

2003/08/16االقتصاد الزراعياألول63, 61محمد رمل حمادي داوود الحمداني12

2003/08/16االقتصاد الزراعياألول63, 43سيف نوري عواد احمد الجنابي13

2003/08/16االقتصاد الزراعياألول63, 28عالء حسين عبيـــــد14

2003/08/16االقتصاد الزراعياألول62, 79حيدر عبد هللا خضير عباس15

2003/08/16االقتصاد الزراعياألول62, 79ضياء عباس ابودعيلة الشمري 16

2003/08/16االقتصاد الزراعياألول60, 12يونان خوشابا يوختا الزار البيالني17

2003/08/16االقتصاد الزراعياألول59, 34عبد الرحمن رسن عبد هللا زغير االبراهيمي18

2003/10/15االقتصاد الزراعيالثاني67.37باسم فاروق حمزة 19

2003/10/15االقتصاد الزراعيالثاني63.01رحيم كاظم جايد محسن الساعدي20

2003/10/15االقتصاد الزراعيالثاني61 ,96 حسين علي كريم ظاهر الخفاجي21

2003/10/15االقتصاد الزراعيالثاني61 ,01 مهند مؤيد عبد هللا جابر22

2003/10/15االقتصاد الزراعيالثاني60 ,09 مهند حسين علي صكر الجبوري23

2003/10/15االقتصاد الزراعيالثاني55 ,62 مثير محمد محمد امين24
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2003/08/16اإلرشاد الزراعياألول 69, 63نبيل ابراهيم احمد ابراهيم الجبوري8
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2003/08/16اإلرشاد الزراعياألول 68, 48رسول هادي حسون وادي العكيدي9

2003/08/16اإلرشاد الزراعياألول 67, 48علي عبد الحسين نعمة كاظم الساعدي10

2003/08/16اإلرشاد الزراعياألول 66, 08رائد علي فاضل كاظم العيساوي11

2003/08/16اإلرشاد الزراعياألول 64, 09قاسم طاهر كاظم راضي عسكر الموسوي12

2003/08/16اإلرشاد الزراعياألول 63, 84وسام سليم سلمان داود13

2003/10/15اإلرشاد الزراعيالثاني 69, 50نافع حبش حسين هيشمي الدفاعي14

2003/10/15اإلرشاد الزراعيالثاني 64, 80نوري صباح امين داري المندالوي15

2003/10/15اإلرشاد الزراعيالثاني 63, 36لؤي جواد عبيس عبد الحسني16

2003/10/15اإلرشاد الزراعيالثاني 62, 73علي محسن سلمان ديوان العقابي17

2003/10/15اإلرشاد الزراعيالثاني 61, 77احمد هادي احمد جاسم الحوراني18

2003/10/15اإلرشاد الزراعيالثاني 61, 17مصطفى محمد عبد الحكيم  محمد بسيوني19

2003/10/15اإلرشاد الزراعيالثاني 60, 96بالل طالب شاكرالعانــــي20

2003/10/15اإلرشاد الزراعيالثاني 59, 94حسين نعاس فنجان حسين الدراجي21

2003/10/15اإلرشاد الزراعيالثاني 59, 38لؤي حسن عينالي شيخلي عباس الرديني22

2003/10/15اإلرشاد الزراعيالثاني 58.55ماجدة كريم براك حسن العبادي23


