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2011/10/02البستنة و هندسة الحدائقالثاني55.92سهاد مزهر عبد هللا فياض 62
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2011/10/02البستنة و هندسة الحدائقالثاني55.49علي نجم عبد هللا حمزة63

2011/10/02البستنة و هندسة الحدائقالثاني55.38ندى موفق حسين فوزي محمد64

2011/10/02البستنة و هندسة الحدائقالثاني55.05احمد صباح محمود مصطفى65

2011/10/02البستنة و هندسة الحدائقالثاني54.85سالم ابراهيم سالم سلطان66

2011/10/02البستنة و هندسة الحدائقالثاني53.38صالح جالل فليح حسن67

2011/07/21المكائن و اآلالت الزراعيةاالول93.10جميلحسام احمد محمد 1

2011/07/21المكائن و اآلالت الزراعيةاالول84.70أمير جاسم محمد علي عبد 2

2011/07/21المكائن و اآلالت الزراعيةاالول83.93حيدر علي حسين جواد 3

2011/07/21المكائن و اآلالت الزراعيةاالول75.18يحيى عبد الرزاق موحان محسن 4

2011/07/21المكائن و اآلالت الزراعيةاالول73.67عباس فاضل عبد عوض 5

2011/07/21المكائن و اآلالت الزراعيةاالول73.53عمر عبد الكريم شندي الزم 6

2011/07/21المكائن و اآلالت الزراعيةاالول72.42حيدر سعيد علي محمود 7

2011/07/21المكائن و اآلالت الزراعيةاالول72.09علي عصام مجيد عبد علي 8

2011/07/21المكائن و اآلالت الزراعيةاالول71.54مصطفى علي فرحان حمد 9

2011/07/21المكائن و اآلالت الزراعيةاالول69.06محمد سعد خالد محي 10

2011/07/21المكائن و اآلالت الزراعيةاالول67.95حسين هيثم طالب شكري 11

2011/07/21المكائن و اآلالت الزراعيةاالول67.69مشرق زيد مهدي جعفر 12

2011/07/21المكائن و اآلالت الزراعيةاالول67.41عبد الرزاق مثنى عبد الرزاق حمودي 13

2011/07/21المكائن و اآلالت الزراعيةاالول66.36ياسر محمد ابراهيم عبد الرحمن 14

2011/07/21المكائن و اآلالت الزراعيةاالول66.20قصي ياسين خضير جياد 15

2011/07/21المكائن و اآلالت الزراعيةاالول65.71ضحى جاسم محمد عبود 16

2011/07/21المكائن و اآلالت الزراعيةاالول65.54إبراهيم سهر إبراهيم محمد 17

2011/07/21المكائن و اآلالت الزراعيةاالول65.00علي قائد جاسم محمد 18

2011/07/21المكائن و اآلالت الزراعيةاالول64.61ليث رافع قادر جودة 19

2011/07/21المكائن و اآلالت الزراعيةاالول64.52ضرغام كامل علي سلمان 20

2011/07/21المكائن و اآلالت الزراعيةاالول62.81احمد عدي علي21

2011/07/21المكائن و اآلالت الزراعيةاالول59.88محمد عبد الرضا سلمان حسن 22

2011/07/21المكائن و اآلالت الزراعيةاالول54.13مخلد خضير حمادي راضي 23

2011/10/02المكائن و اآلالت الزراعيةالثاني64.93محمد رياض محمد رضا محسن 24

2011/10/02المكائن و اآلالت الزراعيةالثاني64.63شيماء علي طالب عقيل 25

2011/10/02المكائن و اآلالت الزراعيةالثاني64.61رواء زهير رشيد حسون 26

2011/10/02المكائن و اآلالت الزراعيةالثاني60.83سامر مكي حسان مهدي 27

2011/10/02المكائن و اآلالت الزراعيةالثاني60.26علي عزام وجيه عبد الرحمن 28

2011/10/02المكائن و اآلالت الزراعيةالثاني59.1ندى تركي عطية عبود 29

2011/10/02المكائن و اآلالت الزراعيةالثاني58.99عقيل عبد الحسين يوسف خوين 30
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2011/10/02المكائن و اآلالت الزراعيةالثاني58.31احمد خضير حسين احمد 31

2011/10/02المكائن و اآلالت الزراعيةالثاني57.37بارق رعد عبد المجيد ساري 32

2011/10/02المكائن و اآلالت الزراعيةالثاني55.3سراج الدين فارس فريد محمد 33

2011/10/02المكائن و اآلالت الزراعيةالثاني55.22حميد لطيف حميد سلمان 34

2011/10/02المكائن و اآلالت الزراعيةالثاني55.09منتظر سمير حمودي علي 35

2011/07/21علوم االغذيةاالول82.58علي حسين فياض سمير 1

2011/07/21علوم االغذيةاالول80.84سعد شالوي سهيل نجم2

2011/07/21علوم االغذيةاالول78.4عماد قيس صليوه دانيال 3

2011/07/21علوم االغذيةاالول78.37هبه رعد فاضل احمد 4

2011/07/21علوم االغذيةاالول78.17وسمي ذياب سرحان ابراهيم5

2011/07/21علوم االغذيةاالول75.9علي فاضل عطية محمد6

2011/07/21علوم االغذيةاالول75.05رؤى جاسم كاظم  محسن7

2011/07/21علوم االغذيةاالول72.66هالة سعيد احمد اضحوي8

2011/07/21علوم االغذيةاالول69.23رؤى حامد خليل جاسم 9

2011/07/21علوم االغذيةاالول68.17عبد هللا عامر جاسم علي 10

2011/07/21علوم االغذيةاالول67.74حسام عالء حميد علي11

2011/07/21علوم االغذيةاالول67.23مروة طارق جاسم فرحان 12

2011/07/21علوم االغذيةاالول66.77فادية زياد منذر سعيد13

2011/07/21علوم االغذيةاالول66.27فاطمة صالح عبد الوهاب عبد الحافظ14

2011/07/21علوم االغذيةاالول66.23علياء هاشم صادق جار هللا 15

2011/07/21علوم االغذيةاالول65.48حيدر كريم ناصر علي 16

2011/07/21علوم االغذيةاالول64.91سلوان محمد حسين محمود 17

2011/07/21علوم االغذيةاالول64.46عمر عادل عبيد صكر 18

2011/07/21علوم االغذيةاالول63.79طيبة تركي مهدي شالل19

2011/07/21علوم االغذيةاالول63.35احمد عبد الرزاق عباس حسين 20

2011/07/21علوم االغذيةاالول62.89نور عبد الجبار عباس علي 21

2011/07/21علوم االغذيةاالول61.98عمر فاضل اسماعيل خليل 22

2011/07/21علوم االغذيةاالول61.89إسراء حاتم عبد عبد هللا 23

2011/07/21علوم االغذيةاالول61.34حمزة سعدي حمزة براك24

2011/07/21علوم االغذيةاالول61.22علي صالح حسن علوان25

2011/07/21علوم االغذيةاالول61.15مصطفى عالء هاشم محمد26

2011/07/21علوم االغذيةاالول61.05عادل طالب تركي سليمان 27

2011/07/21علوم االغذيةاالول60.97انوار ثائر محمود نجم28

2011/07/21علوم االغذيةاالول60.88دياري سعد عبد الغني شهاب29

2011/07/21علوم االغذيةاالول60.58مأوى منير احمد علي30

2011/07/21علوم االغذيةاالول60.19همام نبيل خلف ابراهيم 31

2011/07/21علوم االغذيةاالول60.16مصطفى صادق مهدي سلمان32
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2011/07/21علوم االغذيةاالول60.09إبراهيم وليد جالب سالم33

2011/07/21علوم االغذيةاالول60.08نورا صباح خالد ناجي34

2011/07/21علوم االغذيةاالول60.07إبراهيم عبد الكريم رحيم عبد هللا35

2011/07/21علوم االغذيةاالول59.14ابراهيم علي حسين علي 36

2011/07/21علوم االغذيةاالول58.75بكر صادق شاكر محمود37

2011/07/21علوم االغذيةاالول58.22هبة ضياء منير فاضل 38

2011/07/21علوم االغذيةاالول58.20فراس منذر شاكر جاسم39

2011/07/21علوم االغذيةاالول58.03ساره سلوان هادي مصطفى40

2011/07/21علوم االغذيةاالول57.46مصطفى بحر عواد محمد41

2011/10/02علوم االغذيةالثاني62.09شمس عبد الكريم وحيد محمد 42

2011/10/02علوم االغذيةالثاني61.53رنا تركي مجيد نومان 43

2011/10/02علوم االغذيةالثاني59.18سالي فاضل صباح محمد 44

2011/10/02علوم االغذيةالثاني59.09علي زهير حميد توفيق45

2011/10/02علوم االغذيةالثاني58.74سامر سمير قاسم مهلهل 46

2011/10/02علوم االغذيةالثاني56.92شفاء ضياء خضر عبد الجبار47

2011/10/02علوم االغذيةالثاني55.84ورود ربيع رحيم جاسم 48

2011/10/02علوم االغذيةالثاني55.15منقذ عباس علي ياسين 49

2011/10/02علوم االغذيةالثاني54.93احمد ماجد حميد حسن50

2011/10/02علوم االغذيةالثاني54.57ابراهيم محمد ابراهيم محمد51

2011/10/02علوم االغذيةالثاني53.97رافد قاسم حسين علوان 52

2011/07/21المحاصيل الحقليةاالول86.00محمد محمود زيدان غافل1

2011/07/21المحاصيل الحقليةاالول77.50آية سمير ابراهيم عليوي2

2011/07/21المحاصيل الحقليةاالول76.44نوره ناصر حسين عذاب3

2011/07/21المحاصيل الحقليةاالول75.30عبد الباسط عبد الرزاق داود سلمان4

2011/07/21المحاصيل الحقليةاالول74.77هدى جاسم محمد ذهب5

2011/07/21المحاصيل الحقليةاالول72.34هشام عطا عبد الهادي حسين6

2011/07/21المحاصيل الحقليةاالول70.20ايالف حامد محمد عبد7

2011/07/21المحاصيل الحقليةاالول70.17منذر احمد صلبي نمر8

2011/07/21المحاصيل الحقليةاالول69.92شهد محفوظ ميرخان جبرائيل9

2011/07/21المحاصيل الحقليةاالول69.19مروة حسين علي حسون10

2011/07/21المحاصيل الحقليةاالول68.79حازم معن اسماعيل حازم11

المحاصيل الحقليةاالول68.54حسن هادي شلش صبر12
2011/07/21

2011/07/21المحاصيل الحقليةاالول68.01عبير عدنان غضبان دخيل13

2011/07/21المحاصيل الحقليةاالول68.00نغم عبد األمير محسن لفتة14
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2011/07/21المحاصيل الحقليةاالول66.41نور عباس شنشول غضب15

2011/07/21المحاصيل الحقليةاالول66.17محمد جاسم خضر بدوي16

2011/07/21المحاصيل الحقليةاالول66.01نورس عالء عبد الهادي حسن17

2011/07/21المحاصيل الحقليةاالول65.70دعاء مؤيد كريم ابراهيم18

2011/07/21المحاصيل الحقليةاالول65.28ساره مزهر رحيم داود19

2011/07/21المحاصيل الحقليةاالول64.99ليلي قيس منشد صويحي  20

2011/07/21المحاصيل الحقليةاالول64.69آية خليل ابراهيم ناصر21

2011/07/21المحاصيل الحقليةاالول64.47رافل وليد محمد ساطع عثمان22

2011/07/21المحاصيل الحقليةاالول63.98حسن مشعان جبار جاسم23

2011/07/21المحاصيل الحقليةاالول63.57مهيمن عبد الوهاب محمود سليمان24

2011/07/21المحاصيل الحقليةاالول63.18دنيا عمر اسماعيل محمد صالح25

2011/07/21المحاصيل الحقليةاالول63.13مصطفى صادق موسى عباس26

2011/07/21المحاصيل الحقليةاالول61.67محمد غالب مشكور مهدي27

2011/07/21المحاصيل الحقليةاالول61.04علي عبود احمد محمود28

2011/07/21المحاصيل الحقليةاالول60.91عادل محمد شمخي جبر 29

2011/07/21المحاصيل الحقليةاالول60.74بهجت خميس صلبي محمد30

2011/07/21المحاصيل الحقليةاالول60.63ابراهيم مثنى عبد العزيز محمود31

2011/07/21المحاصيل الحقليةاالول60.07مروه عادل كاظم عيدان 32

2011/07/21المحاصيل الحقليةاالول59.74سامر صباح عبد الكريم طاهر33

2011/07/21المحاصيل الحقليةاالول59.73وسام حميد عثمان مشعان34

2011/07/21المحاصيل الحقليةاالول59.33حسين خليل ابراهيم عبود35

2011/07/21المحاصيل الحقليةاالول59.07نيزك باسل شاكر احمد36

2011/07/21المحاصيل الحقليةاالول58.57المرتضى علي سبتي شنان37

2011/07/21المحاصيل الحقليةاالول58.45فرح ايوب فاضل لطيف38

2011/07/21المحاصيل الحقليةاالول57.85احمد هاشم محمد حسن39

2011/07/21المحاصيل الحقليةاالول56.57علي كريم ناهي مشجل 40

2011/07/21المحاصيل الحقليةاالول55.72دالل عبد الحافظ عبد االمام عطية41

2011/10/02المحاصيل الحقليةالثاني64.09ضحى ابراهيم نايف حمزه42

2011/10/02المحاصيل الحقليةالثاني61.16هبة محمد عبد خضير43

2011/10/02المحاصيل الحقليةالثاني60.9ساره يوسف ابراهيم حمادي44

2011/10/02المحاصيل الحقليةالثاني58.8عائشه طاهر صباح علي45

2011/10/02المحاصيل الحقليةالثاني58.34نهى خالد ناهي حسون46

57.87عمر فالح حسن كاطع47
الثاني 

(التكميلي)
2011/10/02المحاصيل الحقلية

2011/10/02المحاصيل الحقليةالثاني56.73عادل عبد هللا عزاوي48

2011/10/02المحاصيل الحقليةالثاني56.64دعاء قاسم سلمان مهدي49

2011/10/02المحاصيل الحقليةالثاني56.63جهينه عبد الرزاق حمد كمر50

2011/10/02المحاصيل الحقليةالثاني56.52ضحى عواد هالج غايب 51

56.03صفا صالح عبد الرزاق علي52
الثاني 

(التكميلي)
2011/10/02المحاصيل الحقلية
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2011/10/02المحاصيل الحقليةالثاني55.86سرى موفق عبد اللطيف جاسم53

55.74شاكر عبد الوهاب جاسم علوان54
الثاني 

(التكميلي)
2011/10/02المحاصيل الحقلية

2011/10/02المحاصيل الحقليةالثاني55.44اوس خضر صالح مهدي55

2011/10/02المحاصيل الحقليةالثاني55.04محمد عبد المجيد عبد الحميد عبد المجيد 56

2011/10/02المحاصيل الحقليةالثاني54.5عمر ناجي نواف رمل57

2011/10/02المحاصيل الحقليةالثاني54.45فراس عثمان عبد مهدي58

2011/10/02المحاصيل الحقليةالثاني54.34مروان علي حسين عبد59

2011/10/02المحاصيل الحقليةالثاني54.3محمد نجم عبد حمد60

54.07محمد كاظم رشيد مشعل61
الثاني 

(التكميلي)
2011/10/02المحاصيل الحقلية

2011/10/02المحاصيل الحقليةالثاني54حسين برهان جاسم62

2011/10/02المحاصيل الحقليةالثاني53.93فاروق يوسف عكاب ياسين63

2011/10/02المحاصيل الحقليةالثاني53.76حسن جالل حسن حاجم64

53.74سجى حمد هللا عبد غربي65
الثاني 

(التكميلي)
2011/10/02المحاصيل الحقلية

2011/10/02المحاصيل الحقليةالثاني53.54حسنين عدنان هادي شريف66

2011/10/02المحاصيل الحقليةالثاني53.13صالح مهدي هالل احمد67

2011/10/02المحاصيل الحقليةالثاني53.09نعمان منذر إسماعيل محمد68

2011/10/02المحاصيل الحقليةالثاني52.38لينا فيصل غركان غانم69

2011/07/21علوم التربة و الموارد المائيةاالول85.65آية محمد ضياء احمد1

2011/07/21علوم التربة و الموارد المائيةاالول78.11سجى صبيح حميد احمد2

2011/07/21علوم التربة و الموارد المائيةاالول77.98وليد علي حميد صالح3

2011/07/21علوم التربة و الموارد المائيةاالول77.83زينب مجيد عبد هللا عيدان4

2011/07/21علوم التربة و الموارد المائيةاالول76.08ابراهيم عامر حلوب حساني5

2011/07/21علوم التربة و الموارد المائيةاالول75.95ُعال موفق صبري مصطفى6

2011/07/21علوم التربة و الموارد المائيةاالول74.16وجدان طالب كاظم جواد7

2011/07/21علوم التربة و الموارد المائيةاالول71.66وسام عبد الواحد مناحي طاهر 8

2011/07/21علوم التربة و الموارد المائيةاالول71.16نجوى عبد الحميد بدر جبار9

2011/07/21علوم التربة و الموارد المائيةاالول69.36زيد باسم فاضل سعودي10

2011/07/21علوم التربة و الموارد المائيةاالول69.20عفراء فايق حاتم جاسم11

2011/07/21علوم التربة و الموارد المائيةاالول68.52دالل فؤاد داود سلمان12

2011/07/21علوم التربة و الموارد المائيةاالول67.86امجد ابراهيم مهدي عواد13

2011/07/21علوم التربة و الموارد المائيةاالول67.62هبة عبد الوهاب عبد القادر محمد 14
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