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تأريخ التخرجالقسم العلمي

2013/07/15وقاية النباتاالول88.64محمد كاظم نايف مطر1

2013/07/15وقاية النباتاالول86.54علي عبد الحميد عبد هللا أحمد2

2013/07/15وقاية النباتاالول81.30زينه طه محمود عبد المجيد3

2013/07/15وقاية النباتاالول81.22مروه ماجد إبراهيم حمود4

2013/07/15وقاية النباتاالول77.21عمر علي أحمد ياسين5

2013/07/15وقاية النباتاالول76.38رفل فاضل عباس محمد6

2013/07/15وقاية النباتاالول76.33حسين محمود جاسم حمادي7

2013/07/15وقاية النباتاالول73.26دانيه لؤي محمود عبد الرضا8

2013/07/15وقاية النباتاالول73.12نور حيدر جبار محمود9

2013/07/15وقاية النباتاالول73.00احمد اكرم محمد صبيح10

2013/07/15وقاية النباتاالول72.35مريم محمد حسين معيفي11

2013/07/15وقاية النباتاالول72.27محمد مروان حميد خليل12

2013/07/15وقاية النباتاالول71.65منى عبد الرحمن مرعي حسن13

2013/07/15وقاية النباتاالول71.31مآب عبد كاظم حاشي 14

2013/07/15وقاية النباتاالول70.96عالء الدين عبد الستار عارف علي15

2013/07/15وقاية النباتاالول70.10رؤى مصدق سالم عبد الرزاق16

2013/07/15وقاية النباتاالول69.34هشام سامي شمال خلف17

2013/07/15وقاية النباتاالول68.78محمد عبد الكاظم شاكر عباس18

2013/07/15وقاية النباتاالول68.1704إيناس شوكت عبد هللا خليل19

2013/07/15وقاية النباتاالول68.1693مينا مهند نصرهللا عبد هللا20

2013/07/15وقاية النباتاالول67.22الموسىطارق عبد الهادي عاكول 21

2013/07/15وقاية النباتاالول67.04نور بعبد الجبار جواد كاظم22

2013/07/15وقاية النباتاالول66.64نبراس حسن سعد شعالن23

2013/07/15وقاية النباتاالول65.84خنساء زين إبراهيم ثامر24

2013/07/15وقاية النباتاالول65.67ساره صباح حسين خليل25

2013/07/15وقاية النباتاالول65.49تبارك ماجد هادي عبد األمير 26

2013/07/15وقاية النباتاالول64.79اوراس عجيل شهاب أحمد27

2013/07/15وقاية النباتاالول64.36مروان عبد الحسين جابر مصلح28

2013/07/15وقاية النباتاالول63.91آمنه إسماعيل صالح إبراهيم29

2013/07/15وقاية النباتاالول63.84محمد نعمه حسين شهاب30

2013/09/30وقاية النباتالثاني63.34منهل عبد هللا حسين علي31

2013/07/15وقاية النباتاالول63.11منتصر صفاء سالم عبد32

2013/07/15وقاية النباتاالول63.08علي باسم محمد أحمد33

2013/07/15وقاية النباتاالول62.54أحمد ثائر نوري عبد الغفور34

2013/07/15وقاية النباتاالول62.40علي عواد علي خضير35

2013/07/15وقاية النباتاالول62.38زينب زياد خليل إبراهيم36

2013/07/15وقاية النباتاالول62.29مصطفى محمد مهدي صالح37

2013/07/15وقاية النباتاالول62.11عتاب قادر عباس علي38

2013/07/15وقاية النباتاالول61.91زيدان عبد الجواد جليل حمد39



2013/07/15وقاية النباتاالول61.85رويده سعدون محسن سلمان40

2013/07/15وقاية النباتاالول61.65عمر عبد السميع عبد الحميد خضير41

2013/07/15وقاية النباتاالول61.02حسين صباح صدام خليفة42

2013/09/30وقاية النباتالثاني60.52عباس عبد المحسن نعمه شناوه43

2013/09/30وقاية النباتالثاني59.44هاجر مصطفى أحمد عبد العزيز44

2013/07/15وقاية النباتاالول59.30محمد قاسم يوسف مراد45

2013/07/15وقاية النباتاالول59.21سامر سلمان علي عباس 46

2013/07/15وقاية النباتاالول58.90حنين عدي أحمد غنام 47

2013/07/15وقاية النباتاالول58.79اراس طه حسين محمد48

2013/09/30وقاية النباتالثاني57.79يوسف مازن عبد اإلله أحمد49

2013/09/30وقاية النباتالثاني57.00بشير سلمان محمد عبود50

2013/09/30وقاية النباتالثاني56.88عمر عاصم عبد داود51

2013/09/30وقاية النباتالثاني56.81هبه نعيم جاسم غياض52

2013/09/30وقاية النباتالثاني55.93سالم حميد هويدي حمود53

2013/09/30وقاية النباتالثاني55.76اكرم محمود احمد منصور54

2013/09/30وقاية النباتالثاني55.65أماني حسن زيدان رزن55

2013/09/30وقاية النباتالثاني55.45علي محمد خميس حميد56

2013/09/30وقاية النباتالثاني55.37محمد سعدون فزع فرحان57

2013/09/30وقاية النباتالثاني54.34محمد طعمه جويت موحان58

2013/09/30وقاية النباتالثاني53.91محمد نوري محمد فرحان59

2013/09/30وقاية النباتالثاني52.82حسام جمعه مهاوش حمادي 60

2013/07/15الثروة الحيوانيةاالول86.35الحسن احمد قاسم محمود1

2013/07/15الثروة الحيوانيةاالول82.26حسن علي حسين خليل2

2013/07/15الثروة الحيوانيةاالول81.83حنين جاسم محمد سلمان3

2013/07/15الثروة الحيوانيةاالول81.32احمد مهدي عباس محمد 4

2013/07/15الثروة الحيوانيةاالول79.42أحمد باسم عبد اللطيف خضير5

2013/07/15الثروة الحيوانيةاالول77.40صالح الدين مهدي صالح عباس6

2013/07/15الثروة الحيوانيةاالول76.35سالم جواد كريم غريب7

2013/07/15الثروة الحيوانيةاالول75.86محمد خالد دحام فرحان8

2013/07/15الثروة الحيوانيةاالول75.59إيمان نجاح حسن هادي9

2013/07/15الثروة الحيوانيةاالول74.60مي محسن نايف ابراهيم 10

2013/07/15الثروة الحيوانيةاالول74.35ريام صالح عبد هللا محمود11

2013/09/30الثروة الحيوانيةالثاني74.32سجى خضير عباس حسين12

2013/07/15الثروة الحيوانيةاالول72.38عمر عقيل محمد سعيد13

2013/07/15الثروة الحيوانيةاالول71.0603سنان محمد علي اسحق باكو14

2013/07/15الثروة الحيوانيةاالول71.0554سالم حسن حمزة عبد محيسن15

2013/07/15الثروة الحيوانيةاالول70.09دعاء نصيف جاسم سبع16

2013/07/15الثروة الحيوانيةاالول69.25ميديا جبار رضا كرم هللا17

2013/07/15الثروة الحيوانيةاالول68.10غيث يوسف سلمان صالح18

2013/07/15الثروة الحيوانيةاالول67.87عبد هللا رعد سعيد عبد الكريم19

2013/07/15الثروة الحيوانيةاالول67.20بيداء كاظم مطر رجب20



2013/07/15الثروة الحيوانيةاالول66.29ياسر حاتم عبد اللطيف مهدي21

2013/07/15الثروة الحيوانيةاالول65.67طارق فريد طارق جواد22

2013/07/15الثروة الحيوانيةاالول65.41فاطمة عبد صبار داود23

2013/07/15الثروة الحيوانيةاالول65.38حسام سلمان ابراهيم محيميد24

2013/07/15الثروة الحيوانيةاالول64.91مصطفى اسماعيل ابراهيم محمد25

2013/07/15الثروة الحيوانيةاالول64.68حيدر ليث فارس حسن26

2013/07/15الثروة الحيوانيةاالول64.65ياسر حميد فاضل حميد27

2013/07/15الثروة الحيوانيةاالول64.56وميض فالح محمد سلطان28

2013/07/15الثروة الحيوانيةاالول64.53دعاء إسماعيل حسن إبراهيم29

2013/07/15الثروة الحيوانيةاالول64.09سهى عبد علي كاظم حمزة30

2013/07/15الثروة الحيوانيةاالول63.77العباس طالب نجرس طه31

2013/07/15الثروة الحيوانيةاالول63.66عمر نذير إسماعيل سعيد32

2013/07/15الثروة الحيوانيةاالول63.45فراس ستار جبر عبد الحسين33

2013/07/15الثروة الحيوانيةاالول63.40هارون نايف عباس محمود34

2013/07/15الثروة الحيوانيةاالول63.30سمر نضال حسن علوان35

2013/07/15الثروة الحيوانيةاالول62.89حيدر حميد كاظم مسرهد 36

2013/07/15الثروة الحيوانيةاالول62.73زيد عبد العزيز حمزة علوان37

2013/07/15الثروة الحيوانيةاالول62.58علي عواد جابر محمد38

2013/07/15الثروة الحيوانيةاالول62.55فاتن حسن حيال رمضان39

2013/07/15الثروة الحيوانيةاالول62.54جنات شاكر هاتف عليوي40

2013/07/15الثروة الحيوانيةاالول62.47سجى عادل نوري مظلوم41

2013/07/15الثروة الحيوانيةاالول62.39صفاء عبد الرحمن احمد عبد هللا42

2013/07/15الثروة الحيوانيةاالول61.94سحر حسن محمد جوني43

2013/07/15الثروة الحيوانيةاالول61.66امجد حميد احمد عيسى44

2013/07/15الثروة الحيوانيةاالول61.56حمزه عودة مشري دلي45

2013/07/15الثروة الحيوانيةاالول61.25عبد هللا سعدي حسن عبود46

2013/07/15الثروة الحيوانيةاالول61.15علي عبد الكريم نصيف جاسم47

2013/07/15الثروة الحيوانيةاالول60.81ارشد حميد فليح حسن48

2013/07/15الثروة الحيوانيةاالول60.79نبيل ناجي فرحان زياد49

2013/07/15الثروة الحيوانيةاالول60.04سماء بحر محي عبود50

2013/07/15الثروة الحيوانيةاالول59.86سرمد عبد الستار محمد كمر51

2013/07/15الثروة الحيوانيةاالول59.45شهد عبد الكريم فدعوس مرهش52

2013/07/15الثروة الحيوانيةاالول59.20غصون مصطفى عبد هللا إبراهيم53

2013/09/30الثروة الحيوانيةالثاني58.30انمار محمد توفيق جاسم54

2013/07/15الثروة الحيوانيةاالول57.74انس مصطفى محمد سعيد صالح55

2013/09/30الثروة الحيوانيةالثاني57.39حيدر ياسين فاضل مصلح56

2013/07/15الثروة الحيوانيةاالول57.35سيف عادل عبود نجم57

2013/09/30الثروة الحيوانيةالثاني57.10أيمن غانم عبد أحمد58

2013/07/15الثروة الحيوانيةاالول56.68سيف سلمان خلف حمود59

2013/09/30الثروة الحيوانيةالثاني56.46محمد احمد حماد جاسم60

2013/09/30الثروة الحيوانيةالثاني56.09اياد منذر مبدر شهاب61

2013/09/30الثروة الحيوانيةالثاني55.50صفاء حبيب محمد حسين62



2013/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول86.86سارة رائد خلف جواد 1

2013/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول85.85آمنه طالب سلمان خلف 2

2013/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول81.95زينب ابراهيم حسن محمد3

2013/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول81.44زينب قاسم خلف خريبش 4

2013/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول81.29سجاد محسن فرحان عبد 5

2013/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول77.88حوراء كاظم عنيد خليف 6

2013/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول77.26وفاء باسل نجم عبود7

2013/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول76.61طه باسم جعفر فرج8

2013/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول74.78سارة أحمد عبد الرحمن عبد الرزاق 9

2013/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول74.59نرجس عبد الكريم حسين مخلف10

2013/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول73.52االء علي مطشر منيثر11

2013/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول73.49رسل عبد الكريم موله عدم12

2013/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول73.34ميس أحمد سالم سلطان13

2013/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول71.86رغده ثائر توفيق عبد 14

2013/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول71.82محمد عبد الحسين عبد علي15

2013/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول70.14أشواق وادي مجيد حسين 16

2013/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول70.12إيمان خالد فيصل عزيز17

2013/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول69.15انس تحسين سلمان غالي 18

2013/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول68.66إيمان إبراهيم أحمد حمادي 19

2013/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول68.60انوار علي عبيد كريم 20

2013/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول68.57ميادة جمال داود سلمان21

2013/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول68.44دعاء علي عايد خضير22

2013/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول68.41زهراء رياض مهدي علي23

2013/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول68.09نجاة محمد غزال خلف علي24

2013/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول68.01أطياف رحيم حسين خلف 25

2013/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول67.12سامر فالح عبد الحسن حمودي 26

2013/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول66.89حوراء ثامر هادي حسين 27

2013/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول66.76ثراء عالء رشيد حسون 28

2013/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول66.63نصير سهيل جاسم هاني29

2013/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول66.48احمد نظمي عبد الحميد رشيد30

2013/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول66.40إسراء عبد الجبار سالم كزار 31

2013/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول66.38سهير محمد عبد الهادي حيدر32

2013/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول66.35احمد قحطان عدنان عبد الرضا33

2013/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول66.00ساره احمد حميد جوير34

2013/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول65.62نور جواد كاظم عباس 35

2013/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول64.97اورهان عدنان رفيق خليل 36

2013/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول64.54حسين جاسم حسين عبيد 37

2013/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول64.17مينه جهاد أحمد خورشيد 38

2013/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول64.06مروة محمد جاسم قليم 39

2013/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول63.84مروة جاسب خليبص عطشان 40

2013/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول63.78عبد الرزاق عباس اسماعيل جسام41



2013/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول63.66مروان سلمان عباس حسين42

2013/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول62.85إيناس عاصم عليوي مهدي 43

2013/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول62.84نبأ محمد علي مفتاح صندوق44

2013/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول62.81زهراء علي عبود عبد هللا45

2013/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول62.52محمد سعد محمد مهدي 46

2013/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول62.47حوراء طالب فاضل هذال47

2013/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول62.17علي عبد اللطيف غالم باقر48

2013/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول62.15سارة مجيد عبد الرحمن إسماعيل 49

2013/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول62.0344دعاء فاضل إبراهيم حسين50

2013/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول62.0286محمود خالد فرحان محمود51

2013/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول61.90سبأ سعد راضي بطوش52

2013/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول61.79حنين عبد المنعم حسين كاظم53

2013/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول61.71تغريد حميد حسين منفي54

2013/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول61.70صفا عادل ارسالن حسن55

2013/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول61.31مريم ادهم سلمان صالح56

2013/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول61.27ياسر علي فياض حمد57

2013/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول60.98نور فؤاد عبد اللطيف عبد هللا 58

2013/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول60.93ليث صباح جبوري جاسم59

2013/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول60.56سمارة ساهر عباس محسن60

2013/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول60.25حيدر قحطان عليوي حسين61

2013/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول59.91احمد عبد حمزة محمد  62

2013/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول59.79علي حسين عبد نوار  احمد63

2013/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول59.68مروة هادي موسى ناهي64

2013/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول59.53علي أحمد عبد الحسين عريبي65

2013/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول58.80علي عباس حمزة جواد66

2013/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول58.78عيسى ماهر عباس فاضل67

2013/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول58.61محمد زيد عبد الجبار علوان 68

2013/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول58.60حسن طعيمه حسين كريم69

2013/09/30البستنة وهندسة الحدائقالثاني58.54إسراء علي طه بندر 70

2013/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول58.46محمد حكمت لطيف جواد71

2013/09/30البستنة وهندسة الحدائقالثاني58.21نور خالد عبد الستار عمر 72

2013/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول58.12ليث خالد دحام فرحان73

2013/09/30البستنة وهندسة الحدائقالثاني57.81سامر عبد السالم عبد الكريم محمد 74

2013/09/30البستنة وهندسة الحدائقالثاني57.34رنا ستار جبر موسى 75

2013/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول57.31رقية حارث عبد الهادي عبد الجبار76

2013/09/30البستنة وهندسة الحدائقالثاني57.16حاتم احمد خشف ابراهيم 77

2013/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول57.07نبراس عبد الرحمن عبد رميض78

2013/09/30البستنة وهندسة الحدائقالثاني56.94احمد فوزي عباس خضير79

2013/09/30البستنة وهندسة الحدائقالثاني56.85احمد علي حسين صالح80

2013/09/30البستنة وهندسة الحدائقالثاني56.24بشار كاظم عبد هللا نجم81

2013/09/30البستنة وهندسة الحدائقالثاني56.17أحمد وليد عبد الرحمن اسماعيل 82

2013/09/30البستنة وهندسة الحدائقالثاني55.83سارة موفق غني صادق  83



2013/09/30البستنة وهندسة الحدائقالثاني55.30احمد كامل عبد االمير رشيد 84

2013/09/30البستنة وهندسة الحدائقالثاني55.06حسين علي عباس طاهر85

2013/07/15البستنة وهندسة الحدائقاالول54.58سرمد موسى جعفر عثمان86

2013/07/15المكائن و اآلالت الزراعيةاالول90.28مصطفى احمد جالل عبد القادر 1

2013/07/15المكائن و اآلالت الزراعيةاالول80.49مصطفى كريم هادي عبد هللا 2

2013/07/15المكائن و اآلالت الزراعيةاالول79.60علي محمد علي عبد الوهاب عبد الرزاق3

2013/07/15المكائن و اآلالت الزراعيةاالول78.24قصي فاضل جاسب جاسم 4

2013/07/15المكائن و اآلالت الزراعيةاالول77.13عذراء حسن عمران العيسى5

2013/07/15المكائن و اآلالت الزراعيةاالول73.95احمد سعد كاظم جواد6

2013/07/15المكائن و اآلالت الزراعيةاالول73.51مصطفى نجم عبد هللا محمد7

2013/07/15المكائن و اآلالت الزراعيةاالول73.26ياسر لطيف علي اغانادي8

2013/07/15المكائن و اآلالت الزراعيةاالول72.88نهاد محمد جاسم احمد9

2013/07/15المكائن و اآلالت الزراعيةاالول71.99هشام عالء عبد المجيد محمد10

2013/07/15المكائن و اآلالت الزراعيةاالول70.46نور طالب كاظم عطا 11

2013/07/15المكائن و اآلالت الزراعيةاالول69.92دعاء محمد عبد الحسن فرج 12

2013/07/15المكائن و اآلالت الزراعيةاالول69.25غزوان محمد محمود محمد13

2013/07/15المكائن و اآلالت الزراعيةاالول68.57غسان ياسين احمد عبد هللا14

2013/07/15المكائن و اآلالت الزراعيةاالول68.13محمد ريسان نجم عبد الحسين 15

2013/07/15المكائن و اآلالت الزراعيةاالول65.50رياض كامل حنشل غبطان 16

2013/07/15المكائن و اآلالت الزراعيةاالول65.44عمر شكر خليل شكر 17

2013/07/15المكائن و اآلالت الزراعيةاالول64.89محمد قتيبة محمود عبد الكريم18

2013/09/30المكائن واالالت الزراعيةالثاني64.02مهند نعمان عادل عبد الرزاق 19

2013/07/15المكائن و اآلالت الزراعيةاالول63.81بكر حسين شياع علوان 20

2013/07/15المكائن و اآلالت الزراعيةاالول62.83اسامة احمد سلمان حسن21

2013/07/15المكائن و اآلالت الزراعيةاالول61.01حسام عصام محمد صالح 22

2013/09/30المكائن واالالت الزراعيةالثاني58.02علي عبد الكريم اسماعيل 23

2013/09/30المكائن واالالت الزراعيةالثاني56.78زياد طارق عودة حمادي24

2013/09/30المكائن واالالت الزراعيةالثاني56.39مصطفى محمد قاسم عبد الوهاب 25

2013/09/30المكائن واالالت الزراعيةالثاني53.92احمد علي حمادة حسن26

2013/07/15علوم االغذيةاالول83.36إسراء ماجد محمد كشم 1

2013/07/15علوم االغذيةاالول82.20حنين عبد االمير لطيف كريم 2

2013/07/15علوم االغذيةاالول81.65تقوى أحمد عبد الملك محمد علي 3

2013/07/15علوم االغذيةاالول81.47غفران علي حسين هاشم 4

2013/07/15علوم االغذيةاالول76.62مؤيد فاضل صايل  مركب5

2013/07/15علوم االغذيةاالول76.61سارة أحمد عبد الملك محمد علي6

2013/07/15علوم االغذيةاالول75.95احمد صباح محمد مهاوش7

2013/07/15علوم االغذيةاالول75.87ديانا أحمد داود سلمان8

2013/07/15علوم االغذيةاالول74.34طيبة ناصر عباس علوان9

2013/07/15علوم االغذيةاالول72.55هدى عثمان عبد الرزاق شاكر 10

2013/07/15علوم االغذيةاالول72.42عمر أنور سعدون عبد الرزاق11



2013/07/15علوم االغذيةاالول72.35وليد خالد رشيد شاهين 12

2013/07/15علوم االغذيةاالول71.84سارة وسام ناجي داود13

2013/07/15علوم االغذيةاالول70.54فرح بشار عبد المنعم محمد 14

2013/07/15علوم االغذيةاالول69.72سارة حسين كريم وشيح 15

2013/07/15علوم االغذيةاالول69.31مريم عالء عبد الحسين علوان 16

2013/07/15علوم االغذيةاالول69.19علي حسين علي خريسان17

2013/07/15علوم االغذيةاالول68.63مروة مؤيد محمود مهدي 18

2013/07/15علوم االغذيةاالول67.82محمد قاسم محمد عطية19

2013/07/15علوم االغذيةاالول67.19مديحة زياد قدوري جمعة20

2013/07/15علوم االغذيةاالول67.08براق عامر كاظم عباس21

2013/07/15علوم االغذيةاالول65.96هالة عادل جواد خماس 22

2013/07/15علوم االغذيةاالول65.65صبا قاسم كيطان محمد عنفوص23

2013/07/15علوم االغذيةاالول65.02وليد خلدون كامل سلوم 24

2013/07/15علوم االغذيةاالول64.79شهد علي مسير سعد25

2013/07/15علوم االغذيةاالول64.49شهد باسم هاشم عبد موسى26

2013/07/15علوم االغذيةاالول63.81سعد حازم عبد جاسم محمد27

2013/09/30علوم األغذيةالثاني63.69احمد رياض عنيزي كاظم28

2013/07/15علوم االغذيةاالول63.56احمد جاسم محمد علي29

2013/09/30علوم األغذيةالثاني62.75يوسف إبراهيم اسماعيل حسن 30

2013/07/15علوم االغذيةاالول63.23سالي محمد عبد الرضا جواد31

2013/09/30علوم األغذيةالثاني62.43سارة سعد عبد الرحمن عبد الستار32

2013/07/15علوم االغذيةاالول62.40ندى محمد راغب فهمي33

2013/07/15علوم االغذيةاالول62.37صبا خالد أحمد عبد القادر34

2013/07/15علوم االغذيةاالول62.35مصطفى نصيف علي حريري 35

2013/07/15علوم االغذيةاالول61.99معاذ وليد نوري مطلب36

2013/09/30علوم األغذيةالثاني61.46ياس خضير عباس عبد37

2013/07/15علوم االغذيةاالول61.15مارينا جابر رضا زايد 38

2013/07/15علوم االغذيةاالول61.14حسناء مجيد حميد علي39

2013/07/15علوم االغذيةاالول61.05رند كاظم بحر علي 40

2013/07/15علوم االغذيةاالول60.94سارة خالد خليل غضبان41

2013/07/15علوم االغذيةاالول60.85رغد حازم عبد جاسم 42

2013/07/15علوم االغذيةاالول60.81هند عبيد حسن عبد 43

2013/07/15علوم االغذيةاالول60.79حنين عبد الكريم فدعوس مرهش 44

2013/09/30علوم األغذيةالثاني60.19فرح رائد محمد رؤوف 45

2013/07/15علوم االغذيةاالول60.08مرتضى محمود جاسم حسين 46

2013/07/15علوم االغذيةاالول60.00ساري علي حسين حاجم47

2013/07/15علوم االغذيةاالول59.92بان فرحان ناصر حسين48

2013/07/15علوم االغذيةاالول59.75احمد حسن علي رحال49

2013/09/30علوم األغذيةالثاني59.52عبد هللا فارس عيسى دانوك50

2013/09/30علوم األغذيةالثاني59.47هالة مناف مهدي صالح 51

2013/09/30علوم األغذيةالثاني59.42عزت سمير صبحي بكر52

2013/09/30علوم األغذيةالثاني58.90شهد حسين عبد علي جبر53



2013/07/15علوم االغذيةاالول58.87ايهاب حامد مصلح عجاج54

2013/07/15علوم االغذيةاالول58.63بدر مهدي محمد صالح55

2013/09/30علوم األغذيةالثاني58.58عباس احمد عماش ظاهر56

2013/09/30علوم األغذيةالثاني58.41مشتاق طالب هادي الحج 57

2013/07/15علوم االغذيةاالول58.33فرح جاسم محمد مزبان 58

2013/09/30علوم األغذيةالثاني57.59احمد قاسم محمد كرحوت59

2013/07/15علوم االغذيةاالول57.58مروان ثائر عباس فاضل 60

2013/09/30علوم األغذيةالثاني57.55مريم غازي محمد سعيد عبد الرزاق61

2013/09/30علوم األغذيةالثاني57.49شهد أحمد عبد الحسين كاظم 62

2013/09/30علوم األغذيةالثاني57.17مهند عباس خضير حمزة63

2013/09/30علوم األغذيةالثاني57.1443نور سالم عبد الجليل رشيد 64

2013/09/30علوم األغذيةالثاني57.1440محمد قاسم حسن صيوان65

2013/09/30علوم األغذيةالثاني56.66علي مجيد عطية حسون 66

2013/09/30علوم األغذيةالثاني56.64اسيل كريم علي كاظم67

2013/09/30علوم األغذيةالثاني55.67رامي محمود ناصر علي68

2013/09/30علوم األغذيةالثاني55.54شهم ابراهيم محمد محسن69

2013/09/30علوم األغذيةالثاني55.51مرتضى مؤيد كاظم جابر70

2013/09/30علوم األغذيةالثاني55.38سالي نايف ويس فيحان 71

2013/09/30علوم األغذيةالثاني55.14غادة سعيد خلخال سعدون72

2013/09/30علوم األغذيةالثاني54.31نسرين ابراهيم خضير عبد 73

2013/07/15المحاصيل الحقليةاالول83.51رشا رعد نجم عبد هللا1

2013/07/15المحاصيل الحقليةاالول82.39محمد عمر حمدون احمد2

2013/07/15المحاصيل الحقليةاالول78.90فاطمه يحيى عسكر عكال3

2013/07/15المحاصيل الحقليةاالول77.68سماره مهدي صالح مهدي 4

2013/07/15المحاصيل الحقليةاالول76.88سجى ظاهر عبد اللطيف ذياب5

2013/07/15المحاصيل الحقليةاالول75.42ساره جبار علي عوده6

2013/07/15المحاصيل الحقليةاالول74.81رعد محمد جاسم محمد7

2013/07/15المحاصيل الحقليةاالول74.63نور جاسم محمد جاسم8

2013/07/15المحاصيل الحقليةاالول73.53جيان زهير عباس حمود9

2013/07/15المحاصيل الحقليةاالول72.18آمنه خميس موسى سالم10

2013/07/15المحاصيل الحقليةاالول71.47عمر علي كمال محمود11

2013/07/15المحاصيل الحقليةاالول71.26وليد خالد عبد المنعم رشيد12

2013/07/15المحاصيل الحقليةاالول71.00نهى صالح عبد الجليل مجيد13

2013/07/15المحاصيل الحقليةاالول70.86مصطفى قحطان خليل إبراهيم 14

2013/07/15المحاصيل الحقليةاالول70.23والء سعد مجهول حمادي15

2013/07/15المحاصيل الحقليةاالول70.17إشراق جليل خزعل حمود16

2013/07/15المحاصيل الحقليةاالول70.07صفاء حسين إبراهيم طه17

2013/07/15المحاصيل الحقليةاالول70.05مروى عبد الستار عبد الجبار حسين18

2013/07/15المحاصيل الحقليةاالول69.62انور علي حماد عسل19

2013/09/30المحاصيل الحقليةالثاني69.36شهد علي أحمد علي20

2013/07/15المحاصيل الحقليةاالول68.94كرم نذير محمد أحمد21



2013/07/15المحاصيل الحقليةاالول68.62نور هاشم حزام جودة22

2013/07/15المحاصيل الحقليةاالول67.97نور نادر كامل سلوم23

2013/07/15المحاصيل الحقليةاالول67.79مينا مؤيد محمود مهدي24

2013/07/15المحاصيل الحقليةاالول67.37مريم جواد رضا محمد25

2013/07/15المحاصيل الحقليةاالول67.04سيف سعد داود هاشم26

2013/09/30المحاصيل الحقليةالثاني66.52إسراء يونس شيال فهد27

2013/07/15المحاصيل الحقليةاالول66.49نورس عماد عدنان أحمد28

2013/07/15المحاصيل الحقليةاالول66.40مريم ارشد محسن عليوي29

2013/07/15المحاصيل الحقليةاالول66.11سفانه أكرم جبير الطيف30

2013/07/15المحاصيل الحقليةاالول65.91سيف سالم حسن هادي31

2013/07/15المحاصيل الحقليةاالول65.86إسراء يعقوب يوسف محمد32

2013/07/15المحاصيل الحقليةاالول65.65مروان عمار عدنان عبد هللا33

2013/07/15المحاصيل الحقليةاالول65.33آمنه جالل حسن حسين34

2013/07/15المحاصيل الحقليةاالول64.94صبا مجيد حميد عبود35

2013/07/15المحاصيل الحقليةاالول64.93ضحى كاظم رسن صباح36

2013/07/15المحاصيل الحقليةاالول63.94سداد احمد محمود ظاهر37

2013/07/15المحاصيل الحقليةاالول63.81ساره جبار نعمت حسين38

2013/07/15المحاصيل الحقليةاالول63.53لينا ثامر هديب حسين39

2013/07/15المحاصيل الحقليةاالول63.33مزاحم حمادي علي محمد40

2013/07/15المحاصيل الحقليةاالول63.10نور سعيد عبد القادر شاهين41

2013/09/30المحاصيل الحقليةالثاني62.58نرجس محمد سلمان فالح42

2013/07/15المحاصيل الحقليةاالول62.24سماره ضياء طه عثمان43

2013/07/15المحاصيل الحقليةاالول62.10دالل جعفر صادق مجيد44

2013/09/30المحاصيل الحقليةالثاني62.06عبد الرحمن يونس عبد الرضا علي45

2013/07/15المحاصيل الحقليةاالول61.87سجى عبد القاسم محمد جاسم46

2013/09/30المحاصيل الحقليةالثاني61.70نور حسين خليل عاشور47

2013/09/30المحاصيل الحقليةالثاني61.56ميس مدحت محمد جاسم48

2013/07/15المحاصيل الحقليةاالول61.54لينا حميد كاظم جواد49

2013/09/30المحاصيل الحقليةالثاني61.11مصطفى عقيل مهدي شناوة50

2013/07/15المحاصيل الحقليةاالول60.91هاله قاسم نصر هللا بتور51

2013/09/30المحاصيل الحقليةالثاني60.81خالد وحيد شالل حميد52

2013/07/15المحاصيل الحقليةاالول60.80اسماء حسن سلمان وضاح53

2013/09/30المحاصيل الحقليةالثاني60.54مريم أحمد خضير حمود54

2013/09/30المحاصيل الحقليةالثاني60.18آيات جبار إبراهيم مهدي55

2013/09/30المحاصيل الحقليةالثاني59.92زهراء عالء حسين فاضل56

2013/09/30المحاصيل الحقليةالثاني59.88هشام احمد كيف محيسن57

2013/09/30المحاصيل الحقليةالثاني59.85لبنى هاشم عبد الجبار عبد السالم58

2013/07/15المحاصيل الحقليةاالول59.80ذوالفقار عامر عبد األمير رشيد59

2013/07/15المحاصيل الحقليةاالول59.52حسام ثائر سعيد حسين60

2013/07/15المحاصيل الحقليةاالول59.41مصطفى محمد حمزه عبود61

2013/07/15المحاصيل الحقليةاالول59.35اسامه عامر احمد محيميد62

2013/07/15المحاصيل الحقليةاالول59.07شورش مجاهد ابراهيم محمد علي63



2013/07/15المحاصيل الحقليةاالول58.95شذى عادل سامي حسين64

2013/07/15المحاصيل الحقليةاالول58.83زينب حاتم عليوي عباس65

2013/09/30المحاصيل الحقليةالثاني58.47طه محمد حمد سليمان66

2013/09/30المحاصيل الحقليةالثاني58.05عائشه رياض غائب مهدي67

2013/07/15المحاصيل الحقليةاالول57.77لميس عماد عبد الجبار خضير68

2013/09/30المحاصيل الحقليةالثاني57.41رعد حامد فياض كاطع69

2013/07/15المحاصيل الحقليةاالول57.38مصطفى حسين حمادي حسن70

2013/09/30المحاصيل الحقليةالثاني57.29عمار نضال هاشم اسماعيل 71

2013/09/30المحاصيل الحقليةالثاني56.69هبه محمد عبد الحميد امين72

2013/09/30المحاصيل الحقليةالثاني56.68محمد حنيف علكم شالع73

2013/07/15المحاصيل الحقليةاالول56.55ساره حقي اسماعيل حامد 74

2013/09/30المحاصيل الحقليةالثاني56.25وليد حميد احمد عوده75

2013/09/30المحاصيل الحقليةالثاني55.96ياسمين اسماعيل عبد عفتان76

2013/09/30المحاصيل الحقليةالثاني55.51اياد شاكر محمود ياسين77

2013/09/30المحاصيل الحقليةالثاني54.84حيدر حميد تايه غائب78

2013/07/15علوم التربة و الموارد المائيةاالول82.25زهراء رائد علي عبد الرسول1

2013/07/15علوم التربة و الموارد المائيةاالول81.04زهراء مؤيد محمد نجم2

2013/07/15علوم التربة و الموارد المائيةاالول78.98سميه سعد مجيد حميد3

2013/07/15علوم التربة و الموارد المائيةاالول77.16هديل عبد الكريم رحيم حمود              4

2013/07/15علوم التربة و الموارد المائيةاالول75.99عبير محمد أحمد حسين5

2013/07/15علوم التربة و الموارد المائيةاالول75.73أوس فتاح عبد الرزاق صالح       6

2013/07/15علوم التربة و الموارد المائيةاالول73.63آيات ماجد جواد عبد                 7

2013/07/15علوم التربة و الموارد المائيةاالول73.38علياء عبد الكريم سلمان محمد8

2013/07/15علوم التربة و الموارد المائيةاالول71.51ضحى سعد ناجي حسين                   9

2013/07/15علوم التربة و الموارد المائيةاالول71.47حسين سعيد فزع عرموط10

2013/07/15علوم التربة و الموارد المائيةاالول71.30أنوار موسى حسين محمد11

2013/07/15علوم التربة و الموارد المائيةاالول69.99هدى محمد صالح عبيد12

2013/07/15علوم التربة و الموارد المائيةاالول69.16محمد عبود خليل عنفوص 13

2013/07/15علوم التربة و الموارد المائيةاالول67.62نادين عزيز سلمان كاظم                   14

2013/07/15علوم التربة و الموارد المائيةاالول66.71عالء حسن عباس مهدي15

2013/07/15علوم التربة و الموارد المائيةاالول65.94بيان صالح مهيدي صالح             16

2013/07/15علوم التربة و الموارد المائيةاالول65.51الق كريم جلوب غالي                           17

2013/07/15علوم التربة و الموارد المائيةاالول63.81رشا سعدي ناصر عبد الحسين18

2013/07/15علوم التربة و الموارد المائيةاالول63.12مروة فيصل عبد الملك عبد الجبار19

2013/09/30علوم التربة والموارد المائيةالثاني63.04محمد انيس عبد العزيز امين20

2013/07/15علوم التربة و الموارد المائيةاالول62.97سالي سمير نوري عبد21

2013/07/15علوم التربة و الموارد المائيةاالول62.53داليا مازن منير ياسين22

2013/07/15علوم التربة و الموارد المائيةاالول61.87رقية سعد حاتم حسن                       23

2013/07/15علوم التربة و الموارد المائيةاالول61.62سدير فارس نجم عبد هللا 24

2013/07/15علوم التربة و الموارد المائيةاالول60.95بتول فؤاد عباس كاظم               25

2013/09/30علوم التربة والموارد المائيةالثاني60.90مريم رشيد درويش حمودي26



2013/07/15علوم التربة و الموارد المائيةاالول60.85محمد خليل يوسف خالد27

2013/07/15علوم التربة و الموارد المائيةاالول60.78سجى سامي محمود حسين 28

2013/07/15علوم التربة و الموارد المائيةاالول60.68عبد الرحمن لطيف جاسم                  29

2013/07/15علوم التربة و الموارد المائيةاالول60.48الرا كريم محمد كريم30

2013/07/15علوم التربة و الموارد المائيةاالول59.92صبا طه ابراهيم جواد                      31

2013/07/15علوم التربة و الموارد المائيةاالول58.55وديان محمود صالح علي                  32

2013/09/30علوم التربة والموارد المائيةالثاني58.45حنين علي جبار صعيصع            33

2013/09/30علوم التربة والموارد المائيةالثاني58.29موج قيس محمد صالح34

2013/09/30علوم التربة والموارد المائيةالثاني58.0914حيدر جمال محمد لعيبي            35

2013/09/30علوم التربة والموارد المائيةالثاني58.0861هالة حسن هادي خليفة                      36

2013/09/30علوم التربة والموارد المائيةالثاني57.77مهدي هادي صالح هادي37

2013/09/30علوم التربة والموارد المائيةالثاني57.65ايمان عبد الرحمن عيسى ياسين38

2013/09/30علوم التربة والموارد المائيةالثاني57.29فهد مالذ عبد القادر عبد الوهاب39

2013/09/30علوم التربة والموارد المائيةالثاني57.14حسين عماد محمود ندا40

2013/09/30علوم التربة والموارد المائيةالثاني56.62ندى علي كاظم سالم41

2013/09/30علوم التربة والموارد المائيةالثاني56.58رفل كامل داود يعقوب42

2013/09/30علوم التربة والموارد المائيةالثاني56.36ميادة صالح عودة جميل43

2013/09/30علوم التربة والموارد المائيةالثاني56.34رقية سعد ناجي علوان44

2013/09/30علوم التربة والموارد المائيةالثاني56.19وليد عبد علي سلمان45

2013/09/30علوم التربة والموارد المائيةالثاني56.02أسامة سليمان محمد زمان46

2013/09/30علوم التربة والموارد المائيةالثاني55.88مريم حاكم عبد الرضا عباس47

2013/09/30علوم التربة والموارد المائيةالثاني55.56سبأ طارق محمد مشيل 48

2013/09/30علوم التربة والموارد المائيةالثاني54.92محمد عبد الواحد كردي سليمان49

2013/09/30علوم التربة والموارد المائيةالثاني54.76زينب تحسين علي دعيج50

2013/07/15االقتصاد الزراعياالول86.49فرح انور تقي عبد الحسين1

2013/07/15االقتصاد الزراعياالول79.94نور لطيف بديوي حسين2

2013/07/15االقتصاد الزراعياالول79.77هاجر خليل اسماعيل مطر3

2013/07/15االقتصاد الزراعياالول76.96ايمن ماجد دحام احمد4

2013/07/15االقتصاد الزراعياالول75.31دعاء عماد احمد ابراهيم5

2013/07/15االقتصاد الزراعياالول74.60مريم سمير احمد شاطي6

2013/07/15االقتصاد الزراعياالول74.45فرح محمود محمد مطر7

2013/07/15االقتصاد الزراعياالول72.75باسم ابراهيم يوسف ضاري8

2013/07/15االقتصاد الزراعياالول71.91هند عبد هللا ابراهيم خلف 9

2013/07/15االقتصاد الزراعياالول71.06أسماء ياسين يوسف فرعون10

2013/09/30االقتصاد الزراعيالثاني67.79غسان طالل اسماعيل ابراهيم11

2013/07/15االقتصاد الزراعياالول66.53رأفت محسن جواد طالب12

2013/09/30االقتصاد الزراعيالثاني66.36مصطفى ماجد سليمان صالح13

2013/07/15االقتصاد الزراعياالول64.67زينة عبد العباس جبار سبهان14

2013/07/15االقتصاد الزراعياالول63.77أطياف سلمان داود عواد15

2013/09/30االقتصاد الزراعيالثاني63.54اياد محي حسين علي16

2013/07/15االقتصاد الزراعياالول62.97نور مزهر حميد كاطع17



2013/07/15االقتصاد الزراعياالول62.89حيدر عالء مجيد عبد علي18

2013/07/15االقتصاد الزراعياالول62.14سارة محمد جاسم حسين19

2013/09/30االقتصاد الزراعيالثاني62.06احمد محمود عبد الهادي محمود20

2013/07/15االقتصاد الزراعياالول61.97عباس صديق شفيق ويس21

2013/09/30االقتصاد الزراعيالثاني61.31سجى منير الدين ناصر محمد22

2013/07/15االقتصاد الزراعياالول60.81عبد الرزاق سعد رزوقي حاتم23

2013/07/15االقتصاد الزراعياالول60.43مصطفى محمد مجيد حسون 24

2013/09/30االقتصاد الزراعيالثاني59.77مها سالم عبد الصاحب حسين25

2013/09/30االقتصاد الزراعيالثاني59.74نداء حسين مولود كاظم26

2013/09/30االقتصاد الزراعيالثاني59.25منال عالء محمود خليل27

2013/09/30االقتصاد الزراعيالثاني58.88فرح داود سلمان حسن28

2013/07/15االقتصاد الزراعياالول58.81براق مؤيد نافع جاسم 29

2013/09/30االقتصاد الزراعيالثاني57.95احمد سعيد شهيد كاظم 30

2013/09/30االقتصاد الزراعيالثاني57.93إبراهيم احمد طالب عمران31

2013/09/30االقتصاد الزراعيالثاني57.69ريم وادي كريم حسن32

2013/09/30االقتصاد الزراعيالثاني57.67ايمن ناجي سلطان دخيل33

2013/09/30االقتصاد الزراعيالثاني57.48سعيد كاظم عبد المجيد وادي34

2013/09/30االقتصاد الزراعيالثاني57.18علي طالب خضير عباس35

2013/09/30االقتصاد الزراعيالثاني57.10انس عبد السالم سلمان بازل36

2013/09/30االقتصاد الزراعيالثاني56.29مروة عالء الدين خيرهللا عبد هللا37

2013/07/15االقتصاد الزراعياالول55.32عمر محمود علي ابراهيم38

2013/09/30االقتصاد الزراعيالثاني55.22زينب حامد حسين علي39

2013/07/15االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول87.69ميساء موفق زكي عبد هللا1

2013/07/15االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول84.74هبه حامد حسن عباس2

2013/07/15االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول83.70أفين صفاء جهاد عبد هللا3

2013/07/15االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول79.09محمد مؤيد حمود سلمان4

2013/07/15االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول78.06يعقوب سعدون نجم سهيل5

2013/07/15االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول71.53أسيل ياسين جهاد شندوخ6

2013/07/15االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول69.80والء عبد الكريم عبد هللا  حسين7

2013/07/15االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول69.51إسراء عاصم عليوي مهدي8

2013/07/15االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول69.30دالل جبار ابراهيم عبود9

2013/07/15االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول67.82والء ناظم حسين جمعه10

2013/07/15االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول67.80ميسم محمد موسى مجيد11

2013/07/15االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول67.44هبه حازم عبد الستار موسى12

2013/09/30االرشاد الزراعي ونقل التقنياتالثاني66.82صالح محمد جبر أكحيوش13

2013/07/15االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول66.58نداء محمد أحمد محمد14

2013/09/30االرشاد الزراعي ونقل التقنياتالثاني66.29آيات شهاب داود شهاب15

2013/07/15االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول65.47مروه حازم كاظم مجيد16

2013/07/15االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول64.28ظفر كاظم علي غافل17

2013/07/15االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول63.64أمل علي ربيع علوان18

2013/07/15االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول63.53ساره يوسف عيسى حنا19



2013/07/15االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول62.65شهد عبد الرحيم جبرعلي20

2013/07/15االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول62.53ضحى عامر أحمد خضير21

2013/07/15االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول62.12صالح هادي جودي هادي22

2013/07/15االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول61.38نادين أحمد سنجارعبود23

2013/09/30االرشاد الزراعي ونقل التقنياتالثاني60.53أحمد حسن علي سليمان24

2013/09/30االرشاد الزراعي ونقل التقنياتالثاني60.47ليث علي عبد الحسين مهدي25

2013/09/30االرشاد الزراعي ونقل التقنياتالثاني58.42نوار حسين رسول ياس26

2013/09/30االرشاد الزراعي ونقل التقنياتالثاني58.12ابراهيم خليل ابراهيم فارس27

2013/07/15االرشاد الزراعي ونقل التقنياتاالول57.45حسام يحيى ناجي كاظم28

2013/09/30االرشاد الزراعي ونقل التقنياتالثاني57.38حسام عبد الجبار محمد علي29

2013/09/30االرشاد الزراعي ونقل التقنياتالثاني57.15نرمين حقي عبد االمير حسين30

2013/09/30االرشاد الزراعي ونقل التقنياتالثاني56.71مصطفى عبد االمير محمد رؤوف31

2013/09/30االرشاد الزراعي ونقل التقنياتالثاني56.70غزوان فيصل شبلي شلج32

2013/09/30االرشاد الزراعي ونقل التقنياتالثاني56.51رقيه خالد حسن فرهود33

2013/09/30االرشاد الزراعي ونقل التقنياتالثاني56.40هشام محمد عبد الرزاق عبد الوهاب34

2013/09/30االرشاد الزراعي ونقل التقنياتالثاني55.19ماهر محمد نجم عبد35

2013/09/30االرشاد الزراعي ونقل التقنياتالثاني54.81سالر عبد الكريم صدام جوده36


