
التخرج سنةالدورالدراسة نوعالتمدٌرالشهادةالمعدلالجنسٌةالجنساالسمالمسمالكلٌةالجامعةت

جدا جٌد )بكالورٌوس85.997عرالٌةانثىجلو الحمٌد عبد جواد دمحم رنٌناالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم1 2016-2015االولصباحٌة( 

جدا جٌد )بكالورٌوس83.775عرالٌةانثىالصاحب عبد عبٌس خضٌر اسراءاالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم2 2016-2015االولصباحٌة( 

جدا جٌد )بكالورٌوس80.993عرالٌةانثىالسراي عبد كرٌـــــــم غــازي رٌاماالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم3 2016-2015االولصباحٌة( 

جدا جٌد )بكالورٌوس80.667عرالٌةذكرالعوادي رضا هاشـــــــــم صباح حسنٌناالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم4 2016-2015االولصباحٌة( 

2016-2015االولصباحٌة( جٌد )بكالورٌوس78.337عرالٌةذكر عطٌوي طعمة جبار عالءاالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم5

2016-2015االولصباحٌة( جٌد )بكالورٌوس77.251عرالٌةانثى علوان حســـٌن محــمود رٌاماالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم6

2016-2015االولصباحٌة( جٌد )بكالورٌوس77.171عرالٌةانثىالخفاجً محٌسن محـــــــمد موسى هاجراالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم7

2016-2015االولصباحٌة( جٌد )بكالورٌوس76.685عرالٌةانثىالعزاوي ناصر خٌـــــــــــون رعد عطاءاالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم8

2016-2015االولصباحٌة( جٌد )بكالورٌوس75.645عرالٌةذكرالعجة حبٌب محـــــــــمد نعــمة ادماالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم9

2016-2015االولصباحٌة( جٌد )بكالورٌوس75.557عرالٌةانثىالسلطانً حسن حسٌن عماد حنٌناالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم10

2016-2015االولصباحٌة( جٌد )بكالورٌوس75.171عرالٌةانثىالفهد خلف طارق الخالك عبد مروةاالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم11

2016-2015االولصباحٌة( جٌد )بكالورٌوس74.371عرالٌةانثىاالسدي الحسٌن عبد صاحــــب دمحم أصٌلاالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم12

2016-2015االولصباحٌة( جٌد )بكالورٌوس74.294عرالٌةذكراالمرائً سهراب عٌسى وسام ٌاسراالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم13

2016-2015االولصباحٌة( جٌد )بكالورٌوس74.261عرالٌةانثىالسفاح جابر الحسٌــن عبد حٌدر نرجساالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم14

2016-2015االولصباحٌة( جٌد )بكالورٌوس73.879عرالٌةانثىالرفاعً علً دمحم اسماعٌل علً رلٌةاالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم15

2016-2015االولصباحٌة( جٌد )بكالورٌوس73.588عرالٌةانثى عزوز الكاظم عبد فارس دٌمةاالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم16

2016-2015االولصباحٌة( جٌد )بكالورٌوس73.283عرالٌةذكر سلطان نعٌم جمٌل عزٌزاالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم17

2016-2015االولصباحٌة( جٌد )بكالورٌوس73.108عرالٌةانثىالمنصوري عبود عبٌس حسن مٌساالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم18

2016-2015االولصباحٌة( جٌد )بكالورٌوس72.968عرالٌةذكرالدراجً والً زناد طالـــــــب الحسناالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم19

2016-2015االولصباحٌة( جٌد )بكالورٌوس72.465عرالٌةانثىالسلطانً حسن خلفـــــة بدر زهراءاالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم20

2016-2015االولصباحٌة( جٌد )بكالورٌوس72.225عرالٌةانثىالعلو علً حسٌن سارهاالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم21

2016-2015االولصباحٌة( متوسط )بكالورٌوس68.983عرالٌةانثىاالعذاري دمحم داود سعد هدىاالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم22

2016-2015االولصباحٌة( متوسط )بكالورٌوس68.939عرالٌةانثىالصفار جعفر صـــادق حٌـــــــدر رٌاماالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم23

2016-2015االولصباحٌة( متوسط )بكالورٌوس68.81عرالٌةذكرالخفاجً حمدان عـالءجاســــــم امٌراالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم24

2016-2015االولصباحٌة( متوسط )بكالورٌوس67.565عرالٌةانثىالشبانً عبٌس جلهــــــــــام فٌــاض سمراالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم25

2016-2015االولصباحٌة( متوسط )بكالورٌوس67.476عرالٌةذكرسلمان الجلٌل عبد وائل اٌاداالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم26

2016-2015االولصباحٌة( متوسط )بكالورٌوس67.357عرالٌةانثى راغب بدر عماد لبنىاالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم27

2016-2015الثانًصباحٌة( متوسط )بكالورٌوس67.162عرالٌةذكرطحان كامل دمحم الوهاب عبد مخلداالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم28

2016-2015االولصباحٌة( متوسط )بكالورٌوس66.723عرالٌةانثى ماشً طعٌـــــــمة هاشم أالءاالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم29

2016-2015االولصباحٌة( متوسط )بكالورٌوس66.619عرالٌةانثى لٌلو عبد عمٌل علٌاءاالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم30

2016-2015االولصباحٌة( متوسط )بكالورٌوس66.323عرالٌةانثىدوٌش شنو تكلٌف ثامر مرٌماالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم31

2016-2015االولصباحٌة( متوسط )بكالورٌوس65.93عرالٌةانثىعودة فرهود مصعب فاطمةاالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم32



2016-2015االولصباحٌة( متوسط )بكالورٌوس65.48عرالٌةذكرسبتً رشٌد دمحم عماراالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم33

2016-2015االولصباحٌة( متوسط )بكالورٌوس64.874عرالٌةانثىالحسناوي حمــــــــــزة جبار تسنٌماالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم34

2016-2015االولصباحٌة( متوسط )بكالورٌوس64.64عرالٌةذكرالخفاجً حبٌب كاظم جواد كاظماالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم35

2016-2015االولصباحٌة( متوسط )بكالورٌوس64.6عرالٌةذكرالجحٌشً جاسم حسون ستار مصطفىاالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم36

2016-2015االولصباحٌة( متوسط )بكالورٌوس64.489عرالٌةانثىضدٌدة علً شاكر سمراالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم37

2016-2015االولصباحٌة( متوسط )بكالورٌوس64.255عرالٌةانثىعلً حسٌن الكرٌم عبد ماساالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم38

2016-2015االولصباحٌة( متوسط )بكالورٌوس63.061عرالٌةذكرالمسعودي دمحم عبـــــــــــــد مهدي الفضلاالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم39

2016-2015االولصباحٌة( متوسط )بكالورٌوس62.899عرالٌةذكروطٌفً شنان علوان حسن سامراالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم40

2016-2015االولصباحٌة( متوسط )بكالورٌوس61.331عرالٌةذكرالعرٌفاوي شٌاع شهٌب صاحب دمحماالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم41

2016-2015االولصباحٌة( متوسط )بكالورٌوس61.14عرالٌةانثىالمرٌشً مهدي الصاحب عبـد رضوان سمااالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم42

2016-2015االولصباحٌة( متوسط )بكالورٌوس61.134عرالٌةانثىالحمدانً حمزة هادي ماهر سماءاالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم43

2016-2015االولصباحٌة( متوسط )بكالورٌوس60.707عرالٌةذكرالجبوري مهدي دبً الرسول عبد دمحماالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم44

2016-2015االولصباحٌة( ممبول )بكالورٌوس59.799عرالٌةذكرالزٌادي الحمـــزة عبــد صادق علًاالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم45

2016-2015االولصباحٌة( ممبول )بكالورٌوس58.429عرالٌةذكرالشرٌفً مجبل حسٌن دمحم حٌدر حسناالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم46

2016-2015 الثانًصباحٌة( ممبول )بكالورٌوس57.237عرالٌةذكرناصر طه مرتضىاالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم47

جدا جٌد )بكالورٌوس89.165عرالٌةانثىخسبان دمحم سعد حنٌنالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم48 2016-2015  االول صباحٌة( 

جدا جٌد )بكالورٌوس82.428عرالٌةانثىسلومً حمزة هاشم رناالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم49 2016-2015  االول صباحٌة( 

جدا جٌد )بكالورٌوس81.94عرالٌةذكردمحم علً جمٌل حسنٌنالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم50 2016-2015  االول صباحٌة( 

جدا جٌد )بكالورٌوس80.677عرالٌةانثىدمحم عٌسى رشٌد فاطمةالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم51 2016-2015  االول صباحٌة( 

جدا جٌد )بكالورٌوس80.55عرالٌةانثىموسى الحسٌن عبد حٌدر وفاءالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم52 2016-2015  االول صباحٌة( 

جدا جٌد )بكالورٌوس80.086عرالٌةانثىحسٌن ناصر فاطمةالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم53 2016-2015  االول صباحٌة( 

2016-2015  االول صباحٌة( جٌد )بكالورٌوس79.836عرالٌةانثىجبر ال خضٌرعلوان دمحم هللا هبةالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم54

2016-2015  االول صباحٌة( جٌد )بكالورٌوس78.969عرالٌةذكرحسن عباس حٌدر علًالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم55

2016-2015  االول صباحٌة( جٌد )بكالورٌوس78.31عرالٌةانثىالعكٌلً حسٌن علً عكار سارةالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم56

2016-2015  االول صباحٌة( جٌد )بكالورٌوس77.616عرالٌةانثىحمٌد الحسٌن عبد سجىالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم57

2016-2015  االول صباحٌة( جٌد )بكالورٌوس77.011عرالٌةذكرعباس سرحان غزاي مصطفىالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم58

2016-2015  االول صباحٌة( جٌد )بكالورٌوس76.542عرالٌةانثىعمران الكاظم عبد مهند سفانةالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم59

2016-2015  االول صباحٌة( جٌد )بكالورٌوس76.384عرالٌةانثىالمطٌري عبد نجم رٌاض دعاءالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم60

2016-2015  االول صباحٌة( جٌد )بكالورٌوس74.947عرالٌةانثىفرج عدنان زهراءالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم61

2016-2015  االول صباحٌة( جٌد )بكالورٌوس73.991عرالٌةانثىكاطع عبد نجم وجدانالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم62

2016-2015  االول صباحٌة( جٌد )بكالورٌوس73.912عرالٌةذكركاظم سالم مهديالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم63

2016-2015  االول صباحٌة( جٌد )بكالورٌوس73.904عرالٌةانثىدمحم األمٌر عبد صاحب ٌسرىالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم64

2016-2015  االول صباحٌة( جٌد )بكالورٌوس73.837عرالٌةانثىعكاب الحسٌن عبد عالوي زبٌدةالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم65



2016-2015  االول صباحٌة( جٌد )بكالورٌوس73.506عرالٌةذكرمدلول حاتم رزاق عمارالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم66

2016-2015  االول صباحٌة( جٌد )بكالورٌوس73.131عرالٌةذكرعبدخلف العالً عبد حسٌنالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم67

2016-2015  االول صباحٌة( جٌد )بكالورٌوس73.071عرالٌةذكرخضر كاظم بندر صالحالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم68

2016-2015  االول صباحٌة( جٌد )بكالورٌوس72.186عرالٌةذكرٌاسٌن الزهرة عبد دمحم ٌوسفالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم69

2016-2015  االول صباحٌة( جٌد )بكالورٌوس71.499عرالٌةذكراحمد شهاب الحسٌن عبد دمحمالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم70

2016-2015  االول صباحٌة( جٌد )بكالورٌوس70.715عرالٌةذكر كراغولً علوان خلٌف اسماعٌل انمارالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم71

2016-2015  االول صباحٌة( جٌد )بكالورٌوس70.116عرالٌةانثىالذبحاوي راضً هادي جلٌل رٌامالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم72

2016-2015  االول صباحٌة( متوسط )بكالورٌوس69.906عرالٌةذكرالموسوي هللا دمحمعبد هٌثم همامالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم73

2016-2015  االول صباحٌة( متوسط )بكالورٌوس69.629عرالٌةذكرالشمري شاكر سمٌر دمحمالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم74

2016-2015  االول صباحٌة( متوسط )بكالورٌوس68.736عرالٌةذكرعلً فخري كرٌم ٌاسرالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم75

2016-2015  االول صباحٌة( متوسط )بكالورٌوس67.841عرالٌةانثىمتعب طالب لاسم رؤىالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم76

2016-2015  االول صباحٌة( متوسط )بكالورٌوس67.307عرالٌةذكرصالح جبار هللا عبدالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم77

2016-2015  االول صباحٌة( متوسط )بكالورٌوس67.252عرالٌةانثىاالمٌر عبد الرحٌم عبد تمارةالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم78

2016-2015  االول صباحٌة( متوسط )بكالورٌوس67.088عرالٌةانثىجابر سالم زهراءالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم79

2016-2015  االول صباحٌة( متوسط )بكالورٌوس66.96عرالٌةانثىلفتة غازي مهاالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم80

2016-2015  االول صباحٌة( متوسط )بكالورٌوس66.218عرالٌةانثىناٌف الكاظم عبد زهراءالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم81

2016-2015  االول صباحٌة( متوسط )بكالورٌوس66.142عرالٌةذكرٌوسف نعٌم حسنالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم82

2016-2015  االول صباحٌة( متوسط )بكالورٌوس65.932عرالٌةانثىسلوم عدنان لحطان نوراالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم83

2016-2015  االول صباحٌة( متوسط )بكالورٌوس65.786عرالٌةانثىدمحم جبار ستار نورالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم84

2016-2015  االول صباحٌة( متوسط )بكالورٌوس65.308عرالٌةذكرحٌدر رحٌم نبٌل مصطفىالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم85

2016-2015  االول صباحٌة( متوسط )بكالورٌوس64.961عرالٌةانثىالصبً حربً علً دمحم دعاءالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم86

2016-2015  االول صباحٌة( متوسط )بكالورٌوس64.832عرالٌةانثىجابر عباس سلٌم حنٌنالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم87

2016-2015  االول صباحٌة( متوسط )بكالورٌوس62.586عرالٌةذكرمحً حاكم حمٌدالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم88

2016-2015  االول صباحٌة( متوسط )بكالورٌوس62.46عرالٌةانثىحسن مسلم سارةالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم89

2016-2015  الثانً صباحٌة( متوسط )بكالورٌوس62.201عرالٌةانثىعلً حسٌن ورودالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم90

2016-2015  االول صباحٌة( متوسط )بكالورٌوس61.603عرالٌةانثىالحسن عبد الحر عبد زهراءالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم91

2016-2015  االولصباحٌة( ممبول )بكالورٌوس58.954عرالٌةانثىعبٌس موسى علً اساورالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم92

2016-2015  الثانًصباحٌة( ممبول )بكالورٌوس57.499عرالٌةذكرمجٌد األمٌر عبد أحمد علًالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم93

2016-2015  االولصباحٌة( ممبول )بكالورٌوس57.384عرالٌةذكرعلوان دمحم لاسم دمحمالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم94

جدا جٌد )بكالورٌوس88.264عرالٌةانثىوتوت حسن جواد العظٌم عبد نورةاالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم95 2017-2016  االولصباحٌة( 

جدا جٌد )بكالورٌوس87.753عرالٌةانثىعلوش سلمان رسول سلمان صباحاالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم96 2017-2016  االولصباحٌة( 

جدا جٌد )بكالورٌوس86.44عرالٌةانثىعبد حسون حٌدر خدٌجةاالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم97 2017-2016  االولصباحٌة( 

جدا جٌد )بكالورٌوس85.904عرالٌةانثى سعد نعمة هاشم اصٌلاالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم98 2017-2016  االولصباحٌة( 



جدا جٌد )بكالورٌوس81.959عرالٌةذكرالفرٌح عباس خضٌر رٌاض فهداالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم99 2017-2016  االولصباحٌة( 

2017-2016  االولصباحٌة( جٌد )بكالورٌوس79.005عرالٌةانثىالسعدي حسن كاظم علً هدىاالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم100

2017-2016  االولصباحٌة( جٌد )بكالورٌوس76.597عرالٌةانثىالعجٌلً علٌوي خلف عامر هبةاالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم101

2017-2016  االولصباحٌة( جٌد )بكالورٌوس75.981عرالٌةذكرالفوازي علً طالب شعالن طالباالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم102

2017-2016  االولصباحٌة( جٌد )بكالورٌوس75.757عرالٌةانثىالخفاجً حمٌد رشٌد مٌثم نورااالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم103

2017-2016  االولصباحٌة( جٌد )بكالورٌوس74.315عرالٌةانثىالربٌعً حسن حامد محمود زهراءاالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم104

2017-2016  االولصباحٌة( جٌد )بكالورٌوس72.883عرالٌةانثى سعد احمد زهٌر حوراءاالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم105

2017-2016  االولصباحٌة( جٌد )بكالورٌوس72.019عرالٌةانثىالسعداوي خضٌر مكً مشتاق غفراناالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم106

2017-2016  االولصباحٌة( جٌد )بكالورٌوس70.435عرالٌةذكر كاظم عبٌد كاظم علًاالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم107

2017-2016  االولصباحٌة( متوسط )بكالورٌوس69.473عرالٌةذكرالسالمً كاظم عباس احمد حسناالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم108

2017-2016  االولصباحٌة( متوسط )بكالورٌوس68.876عرالٌةذكر موزان ٌوسف طعمه عباساالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم109

2017-2016  االولصباحٌة( متوسط )بكالورٌوس68.638عرالٌةانثى مطر رحٌم خضٌر هنداالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم110

2017-2016  االولصباحٌة( متوسط )بكالورٌوس67.816عرالٌةانثى جواد مرزون سالم حنٌناالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم111

2017-2016  االولصباحٌة( متوسط )بكالورٌوس67.768عرالٌةذكرالشمري حسٌن مالن علً ٌحٌىاالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم112

2017-2016  االولصباحٌة( متوسط )بكالورٌوس67.348عرالٌةانثىالغانمً حسٌن علً ستار شٌخهاالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم113

2017-2016  االولصباحٌة( متوسط )بكالورٌوس67.214عرالٌةانثىالكرٌطً حسٌن رحٌم لاسم تمىاالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم114

2017-2016  االولصباحٌة( متوسط )بكالورٌوس67.146عرالٌةذكرالجبوري عطشان عذاب عبد اوساالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم115

2017-2016  االولصباحٌة( متوسط )بكالورٌوس65.951عرالٌةذكرداود راضً حسٌن دمحماالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم116

2017-2016الثانًصباحٌة( متوسط )بكالورٌوس65.231عرالٌةذكرالشمري سنٌد دمحم مظلوم هللا عبداالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم117

2017-2016  االولصباحٌة( متوسط )بكالورٌوس65.151عرالٌةذكر جوده نصر  مالن علًاالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم118

2017-2016  االولصباحٌة( متوسط )بكالورٌوس65.091عرالٌةذكرالوهام عنون دمحم بالر دمحماالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم119

2017-2016  االولصباحٌة( متوسط )بكالورٌوس63.368عرالٌةذكر علً عبد نجم حامد حٌدراالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم120

2017-2016  االولصباحٌة( متوسط )بكالورٌوس61.76عرالٌةذكرالكرٌطً اكحٌوش جبر دمحم حسٌناالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم121

2017-2016  االولصباحٌة( متوسط )بكالورٌوس61.529عرالٌةانثىعباس جابر زهٌر زهرهاالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم122

2017-2016  االولصباحٌة( متوسط )بكالورٌوس61.306عرالٌةذكر حمد خمٌس عصام دمحماالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم123

2017-2016  االولصباحٌة( متوسط )بكالورٌوس60.769عرالٌةانثى جراد مزهر علً نوراالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم124

2017-2016  االولصباحٌة( ممبول )بكالورٌوس59.82عرالٌةذكرالمسلماوي الحسٌن عبد خشان رزاق مرتضىاالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم125

2017-2016  االولصباحٌة( ممبول )بكالورٌوس59.524عرالٌةذكرمطرود كحٌط االمٌر عبد دمحماالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم126

2017-2016الثانًصباحٌة( ممبول )بكالورٌوس59.32عرالٌةانثىالطرفً عبود االمٌر عبد باسم زهراءاالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم127

2017-2016االول صباحٌة( ممبول )بكالورٌوس58.865عرالٌةذكر شاهر عمران مرزوق جعفراالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم128

2017-2016االول  صباحٌة( ممبول )بكالورٌوس58.793عرالٌةذكرالخماسً كاظم ناجً جاسم فاضلاالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم129

2017-2016الثانًصباحٌة( ممبول )بكالورٌوس57.529عرالٌةانثىعون محسن ناظم رسلاالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم130

2017-2016الثانًصباحٌة( ممبول )بكالورٌوس56.912عرالٌةانثىدمحم محسن ظاهر براقاالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم131



2017-2016الثانًصباحٌة( ممبول )بكالورٌوس55.336عرالٌةذكرالمسعودي كاظم دمحم عالوي احمداالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم132

جدا جٌد )بكالورٌوس88.613عرالٌةانثىسرهٌد عبٌد حمزة رٌامالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم133 2017-2016االولصباحٌة( 

جدا جٌد )بكالورٌوس86.301عرالٌةانثىالركابً جدوع دٌكان حسٌن كوثرالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم134 2017-2016االول  صباحٌة( 

جدا جٌد )بكالورٌوس85.912عرالٌةذكرحمزه دمحم محسن دمحمالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم135 2017-2016االول  صباحٌة( 

جدا جٌد )بكالورٌوس83.233عرالٌةانثىالموسوي هللا عبد دمحم هٌثم زهراءالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم136 2017-2016االول  صباحٌة( 

جدا جٌد )بكالورٌوس83.044عرالٌةذكرالعوادي مهدي علً حسٌن علًالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم137 2017-2016االول  صباحٌة( 

2017-2016االول  صباحٌة( جٌد )بكالورٌوس78.854عرالٌةانثىالمنصوري حسٌن كاظم حامد مرٌمالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم138

2017-2016االول  صباحٌة( جٌد )بكالورٌوس78.528عرالٌةانثىكٌالنً سٌف صدام رعد رٌامالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم139

2017-2016االول  صباحٌة( جٌد )بكالورٌوس77.573عرالٌةانثىالجبوري عبود اسماعٌل عباس كوثرالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم140

2017-2016االول  صباحٌة( جٌد )بكالورٌوس77.165عرالٌةانثىهاشم حسٌن نصٌر الحسٌن نورالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم141

2017-2016االول  صباحٌة( جٌد )بكالورٌوس76.251عرالٌةذكرعارضً عبود عتٌوي شنان علًالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم142

2017-2016االول  صباحٌة( جٌد )بكالورٌوس75.318عرالٌةانثىكاظم وحٌد ماجد غفرانالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم143

2017-2016االول  صباحٌة( جٌد )بكالورٌوس72.769عرالٌةانثىعجٌلً حسن سالم احمد رؤىالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم144

2017-2016االول  صباحٌة( جٌد )بكالورٌوس70.729عرالٌةانثىاالشبال حسن علً عصام هاجرالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم145

2017-2016االول  صباحٌة( متوسط )بكالورٌوس69.629عرالٌةانثىجابن عبد عدنان حٌدر نورالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم146

2017-2016االول  صباحٌة( متوسط )بكالورٌوس69.369عرالٌةانثىالوطٌفً منكش علً رعد هدٌلالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم147

2017-2016الثانً  صباحٌة( متوسط )بكالورٌوس69.35عرالٌةذكرعطشان حمزه فائك اسامةالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم148

2017-2016االول  صباحٌة( متوسط )بكالورٌوس68.416عرالٌةذكرالبناء دمحم رضا غانم مصطفىالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم149

2017-2016االول  صباحٌة( متوسط )بكالورٌوس67.912عرالٌةذكرٌاسٌن ال فاخر شاكر محمود لٌثالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم150

2017-2016االول  صباحٌة( متوسط )بكالورٌوس67.61عرالٌةانثىالحسٌن عبد صبري الكرٌم عبد فٌضالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم151

2017-2016االول  صباحٌة( متوسط )بكالورٌوس67.152عرالٌةانثى حسن خضٌر االمٌر عبد زهراءالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم152

2017-2016االول  صباحٌة( متوسط )بكالورٌوس67.141عرالٌةذكرشربه عبد فؤاد صباح امٌرالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم153

2017-2016االول  صباحٌة( متوسط )بكالورٌوس66.884عرالٌةانثىالكرعاوي كنون دمحم لاسم زٌنبالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم154

2017-2016االول  صباحٌة( متوسط )بكالورٌوس66.54عرالٌةذكرالسوٌدي علٌوي حسٌن هادي مرتضىالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم155

2017-2016االول  صباحٌة( متوسط )بكالورٌوس66.059عرالٌةذكرالموسوي دمحم جاسم عماد عالءالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم156

2017-2016االول  صباحٌة( متوسط )بكالورٌوس64.91عرالٌةذكرالحجامً كرٌم كامل شهٌد اسعدالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم157

2017-2016االول  صباحٌة( متوسط )بكالورٌوس64.793عرالٌةانثىالمسعودي ٌاسٌن راضً كاظم علٌاءالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم158

2017-2016االول  صباحٌة( متوسط )بكالورٌوس64.344عرالٌةانثىالخفاجً رسن فٌصل عبد شهدالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم159

2017-2016االول  صباحٌة( متوسط )بكالورٌوس64.009عرالٌةانثىالمعموري علً طارق حسٌن سكٌنةالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم160

2017-2016االول  صباحٌة( متوسط )بكالورٌوس63.832عرالٌةذكرالدلٌمً شنٌن حسن خالد حسنالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم161

2017-2016االول  صباحٌة( متوسط )بكالورٌوس63.831عرالٌةانثى حمادي صاحب حاتم رسلالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم162

2017-2016االول  صباحٌة( متوسط )بكالورٌوس63.672عرالٌةذكرالعجٌلً سفاح علً مهدي الرحمن عبدالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم163

2017-2016الثانً صباحٌة( متوسط )بكالورٌوس62.977عرالٌةانثىالجبوري جرٌذي حمزة الكرٌم عبد زٌنبالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم164



2017-2016االول  صباحٌة( متوسط )بكالورٌوس62.976عرالٌةانثىالمرشدي كاظم ابراهٌم حمود شهدالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم165

2017-2016االول صباحٌة( متوسط )بكالورٌوس62.04عرالٌةذكرالموسوي هللا عبد دمحم باسم ضرغامالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم166

2017-2016االول صباحٌة( متوسط )بكالورٌوس61.686عرالٌةانثىالشعر ابو ابراهٌم جلٌل حٌدر زهراءالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم167

2017-2016االولصباحٌة( متوسط )بكالورٌوس61.306عرالٌةذكرالجبوري الحسٌن عبد شٌاع خالد ٌاسرالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم168

2017-2016الثانًصباحٌة( متوسط )بكالورٌوس61.175عرالٌةانثى جودي كرٌم علً رواءالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم169

2017-2016االولصباحٌة( ممبول )بكالورٌوس58.643عرالٌةانثىالجبوري جاسم محمود رعد دٌاناالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم170

2017-2016الثانًصباحٌة( ممبول )بكالورٌوس57.774عرالٌةذكر حسٌن السادة عبد سعد رشٌدالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم171

2017-2016الثانًصباحٌة( ممبول )بكالورٌوس56.533عرالٌةذكرالبولٌله دمحم اسماعٌل عبد هاديالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم172

جدا جٌد )بكالورٌوس89.905عرالٌةانثىمدنً مهدي عباس مظفر زهراءاالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم173 2018-2017االولصباحٌة( 

جدا جٌد )بكالورٌوس82.597عرالٌةذكربدٌوي بجاي كطٌن عمٌلاالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم174 2018-2017االولصباحٌة( 

2018-2017االولصباحٌة( جٌد )بكالورٌوس79.437عرالٌةذكرمجلً محسن الفاروق عمر الخطاباالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم175

2018-2017االولصباحٌة( جٌد )بكالورٌوس77.458عرالٌةانثىعباس حسٌن دمحم هاجراالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم176

2018-2017االولصباحٌة( جٌد )بكالورٌوس77.17عرالٌةذكرالعجٌلً عبود صاحب رزاق ولٌداالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم177

2018-2017االولصباحٌة( جٌد )بكالورٌوس76.827عرالٌةانثىالعوٌدي ذٌاب عبود حاكم هدىاالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم178

2018-2017االولصباحٌة( جٌد )بكالورٌوس76.448عرالٌةانثىالحمٌري حسن عبٌد حامد رسلاالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم179

2018-2017االولصباحٌة( جٌد )بكالورٌوس75.55عرالٌةانثىعلً صبار سعد نوراالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم180

2018-2017االولصباحٌة( جٌد )بكالورٌوس75.521عرالٌةانثىالجالب مصحب صاحب دمحم زٌنباالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم181

2018-2017االولصباحٌة( جٌد )بكالورٌوس75.24عرالٌةانثىحمادي حمزه كرٌم سارهاالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم182

2018-2017االولصباحٌة( جٌد )بكالورٌوس73.282عرالٌةذكركاظم تركً غالب الفمار ذواالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم183

2018-2017االولصباحٌة( جٌد )بكالورٌوس72.508عرالٌةانثىالربٌعً علوان حمزه محمود سرىاالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم184

2018-2017االولصباحٌة( جٌد )بكالورٌوس71.114عرالٌةانثىصالح حسن كرٌم بشائراالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم185

2018-2017االولصباحٌة( جٌد )بكالورٌوس70.659عرالٌةانثىسلمان علً دمحم داود فاطمهاالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم186

2018-2017االولصباحٌة( متوسط )بكالورٌوس69.991عرالٌةذكرشلتاغ جاسم دمحم حساماالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم187

2018-2017االولصباحٌة( متوسط )بكالورٌوس69.648عرالٌةانثىالدباغ موسى لاسم الكرٌم عبد اٌهاالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم188

2018-2017االولصباحٌة( متوسط )بكالورٌوس66.464عرالٌةذكرالخالدي عبد الحسٌن عبد كاظم غازياالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم189

2018-2017االولصباحٌة( متوسط )بكالورٌوس65.448عرالٌةانثىالزهره عبد سلوم جاسم دعاءاالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم190

2018-2017االولصباحٌة( متوسط )بكالورٌوس65.323عرالٌةذكرحمد ال عوده حسن سعد علًاالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم191

2018-2017االولصباحٌة( متوسط )بكالورٌوس64.586عرالٌةانثىواوي ال همٌم لطٌف حسٌن فرحاالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم192

2018-2017االولصباحٌة( متوسط )بكالورٌوس64.147عرالٌةانثىالشافعً موسى علٌوي فاضل اسراءاالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم193

2018-2017الثانًصباحٌة( متوسط )بكالورٌوس63.954عرالٌةانثىالوسمً صكبان كاظم كرٌم منىاالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم194

2018-2017االولصباحٌة( متوسط )بكالورٌوس63.313عرالٌةانثىحمد الكاظم عبد احمد مرٌماالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم195

2018-2017االولصباحٌة( متوسط )بكالورٌوس63.209عرالٌةانثىعبٌد عبٌس طالب تبارناالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم196

2018-2017االولصباحٌة( متوسط )بكالورٌوس63.117عرالٌةذكراحمد طالب ولٌد عمراالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم197



2018-2017االولصباحٌة( متوسط )بكالورٌوس62.918عرالٌةانثىخضر خالد احمد فاطمهاالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم198

2018-2017االولصباحٌة( متوسط )بكالورٌوس62.896عرالٌةانثىروج جبار عادل رسلاالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم199

2018-2017االولصباحٌة( متوسط )بكالورٌوس62.852عرالٌةذكرالعزاوي صالح مهدي صالح حسٌناالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم200

2018-2017االولصباحٌة( متوسط )بكالورٌوس61.557عرالٌةانثىالسلمان حمود جبار مازن مٌساالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم201

2018-2017الثانًصباحٌة( متوسط )بكالورٌوس61.379عرالٌةذكرعلً حسٌن دمحم مرتضىاالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم202

2018-2017االولصباحٌة( متوسط )بكالورٌوس60.664عرالٌةذكرخٌكانً علوان كاظم علً حسناالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم203

2018-2017االولصباحٌة( متوسط )بكالورٌوس60.185عرالٌةذكرالهادي عبد العزٌز عبد اللطٌف عبد دمحماالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم204

2018-2017االولصباحٌة( ممبول )بكالورٌوس59.034عرالٌةذكرالموسوي جاسم كاظم ضٌاء زٌداالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم205

2018-2017الثانًصباحٌة( ممبول )بكالورٌوس56.148عرالٌةذكرسعدون صادق ماجد احمداالحٌائٌة التماناتاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم206

جدا جٌد )بكالورٌوس86.39عرالٌةانثىدمحم الكاظم عبد عباس انوارالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم207 2018-2017االولصباحٌة( 

جدا جٌد )بكالورٌوس85.398عرالٌةانثىعلً حسون حمٌزه غفرانالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم208 2018-2017االولصباحٌة( 

جدا جٌد )بكالورٌوس85.329عرالٌةانثىاالكرع موسى نعمه عدنان نورالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم209 2018-2017االولصباحٌة( 

جدا جٌد )بكالورٌوس82.911عرالٌةذكرالٌعكوبً الحسٌن عبد فزاع حمٌد كرارالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم210 2018-2017االولصباحٌة( 

جدا جٌد )بكالورٌوس81.182عرالٌةانثىالكربالئً جواد الحسٌن عبد بهاء مرٌمالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم211 2018-2017االولصباحٌة( 

2018-2017االولصباحٌة( جٌد )بكالورٌوس77.992عرالٌةانثىهللا عبد البو علً عبد حسٌن هادي زهراءالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم212

2018-2017االولصباحٌة( جٌد )بكالورٌوس76.8عرالٌةانثىناصر ٌوسف ناصر امنهالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم213

2018-2017االولصباحٌة( جٌد )بكالورٌوس76.722عرالٌةذكرعباس غاٌب عباس عارفالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم214

2018-2017االولصباحٌة( جٌد )بكالورٌوس76.422عرالٌةانثىالجزائري جواد كاظم اسماعٌل امتنانالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم215

2018-2017االولصباحٌة( جٌد )بكالورٌوس73.225عرالٌةانثىالروٌعً حسٌن مرزه احمد هالهالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم216

2018-2017االولصباحٌة( جٌد )بكالورٌوس72.789عرالٌةذكرالتمٌمً لفته كاظم دمحم وسامالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم217

2018-2017االولصباحٌة( جٌد )بكالورٌوس70.849عرالٌةانثىالرفٌعً لهمود موسى مناحً اٌناسالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم218

2018-2017االولصباحٌة( جٌد )بكالورٌوس70.796عرالٌةذكراكرع ظاهر حسٌن عبوسً حسٌنالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم219

2018-2017االولصباحٌة( جٌد )بكالورٌوس70.663عرالٌةذكرالخفاجً حسٌن جبر فائك دمحمالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم220

2018-2017االولصباحٌة( متوسط )بكالورٌوس68.369عرالٌةانثىالمروض نجم مبارن فلٌح فادٌهالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم221

2018-2017االولصباحٌة( متوسط )بكالورٌوس67.789عرالٌةانثىمحمود ناصر رضا زٌنبالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم222

2018-2017االولصباحٌة( متوسط )بكالورٌوس67.697عرالٌةانثىالحزامً كاطع عذاب الزهره عبد نورجانالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم223

2018-2017االولصباحٌة( متوسط )بكالورٌوس66.63عرالٌةانثىمحمود الواحد عبد عادل زٌنبالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم224

2018-2017االولصباحٌة( متوسط )بكالورٌوس66.325عرالٌةانثىحسن صالح مهدي شفاءالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم225

2018-2017االولصباحٌة( متوسط )بكالورٌوس65.865عرالٌةانثىالعودة علوان دمحم الزهره عبد نرجسالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم226

2018-2017االولصباحٌة( متوسط )بكالورٌوس65.769عرالٌةانثىعودة عبد دمحم علٌاءالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم227

2018-2017االولصباحٌة( متوسط )بكالورٌوس64.108عرالٌةانثىمهدي  حسٌن احمد خولهالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم228

2018-2017االولصباحٌة( متوسط )بكالورٌوس64.031عرالٌةانثىحمزه بهلول ناظم ٌسرىالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم229

2018-2017االولصباحٌة( متوسط )بكالورٌوس63.272عرالٌةانثىمنسً عرٌبً عباس هبهالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم230



2018-2017االولصباحٌة( متوسط )بكالورٌوس63.117عرالٌةذكرحسٌن عبٌس علً دمحمالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم231

2018-2017الثانًصباحٌة( متوسط )بكالورٌوس63.038عرالٌةانثىخضٌر لدوري حسن سرىالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم232

2018-2017االولصباحٌة( متوسط )بكالورٌوس62.985عرالٌةذكرحرٌجه الرضا عبد دمحم سٌفالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم233

2018-2017االولصباحٌة( متوسط )بكالورٌوس62.37عرالٌةذكرفلٌح مجٌد حسٌن صدامالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم234

2018-2017االولصباحٌة( متوسط )بكالورٌوس61.893عرالٌةانثىمخٌلف فلٌح حمٌد زهراءالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم235

2018-2017االولصباحٌة( ممبول )بكالورٌوس59.955عرالٌةانثىنوري السالم عبد خالد مٌسونالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم236

2018-2017الثانًصباحٌة( ممبول )بكالورٌوس58.433عرالٌةانثىحمادي الرزاق عبد طالل شهدالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم237

2018-2017الثانًصباحٌة( ممبول )بكالورٌوس57.474عرالٌةذكرعلً نوري صباح دمحمالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم238

2018-2017الثانًصباحٌة( ممبول )بكالورٌوس57.229عرالٌةانثىنزال حسن رزاق هدٌرالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم239

2018-2017الثانًصباحٌة( ممبول )بكالورٌوس56.382عرالٌةذكررضا محمود فارس مجتبىالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم240

2018-2017الثانًصباحٌة( ممبول )بكالورٌوس56.134عرالٌةانثىسلمان دعبول مهدي زٌنبالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم241

2018-2017الثانًصباحٌة( ممبول )بكالورٌوس55.86عرالٌةانثىرومً كاظم عدنان تٌسٌرالوراثٌة الهندسةاالحٌائٌة التماناتالخضراء الماسم242

2018-2017اولصباحًجٌدبكالورٌوس78.51عرالٌةذكرسالم ناصر علً احمدالهٌدرولٌكٌة المنشات هندسةالمائٌة الموارد هندسةالخضراء الماسم243

2018-2017اولصباحًجٌدبكالورٌوس72.058عرالٌةذكرهادي كامل هادي احمدالهٌدرولٌكٌة المنشات هندسةالمائٌة الموارد هندسةالخضراء الماسم244

2018-2017اولصباحًجٌدبكالورٌوس72.437عرالٌةذكرفٌصل حبٌب سعد اسامهالهٌدرولٌكٌة المنشات هندسةالمائٌة الموارد هندسةالخضراء الماسم245

2018-2017اولصباحًمتوسطبكالورٌوس67.198عرالٌةانثىحسٌن علً رباح افنانالهٌدرولٌكٌة المنشات هندسةالمائٌة الموارد هندسةالخضراء الماسم246

2018-2017اولصباحًمتوسطبكالورٌوس67.787عرالٌةذكرمحمود جواد عادل امٌرالهٌدرولٌكٌة المنشات هندسةالمائٌة الموارد هندسةالخضراء الماسم247

2018-2017اولصباحًجٌدبكالورٌوس70.75عرالٌةانثىكاظم جواد كاظم اٌاتالهٌدرولٌكٌة المنشات هندسةالمائٌة الموارد هندسةالخضراء الماسم248

2018-2017اولصباحًمتوسطبكالورٌوس63.832عرالٌةانثىفٌروز كاظم جواد بانالهٌدرولٌكٌة المنشات هندسةالمائٌة الموارد هندسةالخضراء الماسم249

2018-2017اولصباحًمتوسطبكالورٌوس62.648عرالٌةانثىاحمد عٌسى عزٌز بشرىالهٌدرولٌكٌة المنشات هندسةالمائٌة الموارد هندسةالخضراء الماسم250

2018-2017اولصباحًمتوسطبكالورٌوس61.42عرالٌةانثىكاظم دمحم جاسم بنٌنالهٌدرولٌكٌة المنشات هندسةالمائٌة الموارد هندسةالخضراء الماسم251

2018-2017ثانًصباحًممبولبكالورٌوس56.716عرالٌةانثىهادي حمود ٌاسٌن تبارنالهٌدرولٌكٌة المنشات هندسةالمائٌة الموارد هندسةالخضراء الماسم252

2018-2017اولصباحًمتوسطبكالورٌوس64.302عرالٌةذكرحسن بدري حسٌن حسنالهٌدرولٌكٌة المنشات هندسةالمائٌة الموارد هندسةالخضراء الماسم253

2018-2017اولصباحًجٌدبكالورٌوس71.391عرالٌةانثىموسى الرضا عبد حٌدر زهراءالهٌدرولٌكٌة المنشات هندسةالمائٌة الموارد هندسةالخضراء الماسم254

2018-2017اولصباحًمتوسطبكالورٌوس61.761عرالٌةانثىناصر عباس علً عبد زهراءالهٌدرولٌكٌة المنشات هندسةالمائٌة الموارد هندسةالخضراء الماسم255

2018-2017اولصباحًمتوسطبكالورٌوس61.761عرالٌةانثىمطلوب هادي مسلم زهراءالهٌدرولٌكٌة المنشات هندسةالمائٌة الموارد هندسةالخضراء الماسم256

2018-2017اولصباحًمتوسطبكالورٌوس63.665عرالٌةانثىحسون عالوي نعمان سجدالهٌدرولٌكٌة المنشات هندسةالمائٌة الموارد هندسةالخضراء الماسم257

2018-2017اولصباحًمتوسطبكالورٌوس61.067عرالٌةانثىخضٌر غازي حسٌن صفاالهٌدرولٌكٌة المنشات هندسةالمائٌة الموارد هندسةالخضراء الماسم258

2018-2017ثانًصباحًمتوسطبكالورٌوس61.762عرالٌةانثىعنبر حمزه كاظم صفاالهٌدرولٌكٌة المنشات هندسةالمائٌة الموارد هندسةالخضراء الماسم259

2018-2017اولصباحًممبولبكالورٌوس58.518عرالٌةذكرخضر جهادي رحٌم ضٌاءالهٌدرولٌكٌة المنشات هندسةالمائٌة الموارد هندسةالخضراء الماسم260

2018-2017اولصباحًمتوسطبكالورٌوس66.531عرالٌةذكركاظم مهدي صالح هللا عبدالهٌدرولٌكٌة المنشات هندسةالمائٌة الموارد هندسةالخضراء الماسم261

2018-2017اولصباحًمتوسطبكالورٌوس68.333عرالٌةانثىالواحد عبد خضر احمد عذراءالهٌدرولٌكٌة المنشات هندسةالمائٌة الموارد هندسةالخضراء الماسم262

2018-2017اولصباحًمتوسطبكالورٌوس68.085عرالٌةانثىلفته صالح غالب علٌاءالهٌدرولٌكٌة المنشات هندسةالمائٌة الموارد هندسةالخضراء الماسم263



2018-2017اولصباحًمتوسطبكالورٌوس67.923عرالٌةانثىراضً كرٌم مهدي علٌاءالهٌدرولٌكٌة المنشات هندسةالمائٌة الموارد هندسةالخضراء الماسم264

2018-2017ثانًصباحًممبولبكالورٌوس57.024عرالٌةانثىشناوه حسٌن صباح غفرانالهٌدرولٌكٌة المنشات هندسةالمائٌة الموارد هندسةالخضراء الماسم265

2018-2017اولصباحًجٌدبكالورٌوس70.355عرالٌةانثىشبٌب نور صاحب فرحالهٌدرولٌكٌة المنشات هندسةالمائٌة الموارد هندسةالخضراء الماسم266

2018-2017اولصباحًجٌدبكالورٌوس75.359عرالٌةانثىجاسم سلمان علً فرحالهٌدرولٌكٌة المنشات هندسةالمائٌة الموارد هندسةالخضراء الماسم267

2018-2017ثانًصباحًممبولبكالورٌوس57.497عرالٌةانثىنجم مهدي احسان لمرالهٌدرولٌكٌة المنشات هندسةالمائٌة الموارد هندسةالخضراء الماسم268

2018-2017اولصباحًمتوسطبكالورٌوس66.394عرالٌةانثىجاسم دمحم الحسٌن عبد كوثرالهٌدرولٌكٌة المنشات هندسةالمائٌة الموارد هندسةالخضراء الماسم269

2018-2017اولصباحًمتوسطبكالورٌوس60.939عرالٌةانثىعلً حسٌن حسن مرٌمالهٌدرولٌكٌة المنشات هندسةالمائٌة الموارد هندسةالخضراء الماسم270

2018-2017اولصباحًمتوسطبكالورٌوس64.905عرالٌةانثىعلٌوي اللٌل ابو عدنان مرٌمالهٌدرولٌكٌة المنشات هندسةالمائٌة الموارد هندسةالخضراء الماسم271

2018-2017اولصباحًمتوسطبكالورٌوس65.22عرالٌةذكرمحمود الرضا عبد دمحم منتظرالهٌدرولٌكٌة المنشات هندسةالمائٌة الموارد هندسةالخضراء الماسم272

2018-2017اولصباحًمتوسطبكالورٌوس61.57عرالٌةانثىسنٌد سلمان كاظم نرجسالهٌدرولٌكٌة المنشات هندسةالمائٌة الموارد هندسةالخضراء الماسم273

2018-2017اولصباحًجٌدبكالورٌوس70.109عرالٌةانثىسمٌدة ثجٌل عفات هاجرالهٌدرولٌكٌة المنشات هندسةالمائٌة الموارد هندسةالخضراء الماسم274

2018-2017اولصباحًمتوسطبكالورٌوس66.657عرالٌةانثىسعٌد الحسٌن عبد نظام هدٌلالهٌدرولٌكٌة المنشات هندسةالمائٌة الموارد هندسةالخضراء الماسم275

2018-2017ثانًصباحًمتوسطبكالورٌوس61.954عرالٌةانثىكرٌم غضبان حسٌن ورودالهٌدرولٌكٌة المنشات هندسةالمائٌة الموارد هندسةالخضراء الماسم276

2018-2017اولصباحًمتوسطبكالورٌوس65.49عرالٌةذكرطوٌج عباس خضٌر ٌوسفالهٌدرولٌكٌة المنشات هندسةالمائٌة الموارد هندسةالخضراء الماسم277

2018-2017ثانًصباحًمتوسطبكالورٌوس60.01عرالٌةذكرحاجم مهدي هللا عبد احسانالمائٌة الموارد ادارة هندسةالمائٌة الموارد هندسةالخضراء الماسم278

2018-2017أولصباحًجٌدبكالورٌوس77.21عرالٌةانثىكاظم حسٌن جاسم اخالصالمائٌة الموارد ادارة هندسةالمائٌة الموارد هندسةالخضراء الماسم279

2018-2017أولصباحًمتوسطبكالورٌوس69.367عرالٌةذكرشاطً تاٌه كاظم اسعدالمائٌة الموارد ادارة هندسةالمائٌة الموارد هندسةالخضراء الماسم280

2018-2017أولصباحًمتوسطبكالورٌوس64.199عرالٌةانثىجواد كاظم اسماعٌل افنانالمائٌة الموارد ادارة هندسةالمائٌة الموارد هندسةالخضراء الماسم281

2018-2017أولصباحًمتوسطبكالورٌوس64.375عرالٌةذكرعطٌة جبر معٌن امٌرالمائٌة الموارد ادارة هندسةالمائٌة الموارد هندسةالخضراء الماسم282

2018-2017أولصباحًممبولبكالورٌوس54.284عرالٌةذكرحمزه نور ضٌاء اٌمنالمائٌة الموارد ادارة هندسةالمائٌة الموارد هندسةالخضراء الماسم283

2018-2017أولصباحًمتوسطبكالورٌوس69.995عرالٌةذكرمزٌعل كاظم صباح جعفرالمائٌة الموارد ادارة هندسةالمائٌة الموارد هندسةالخضراء الماسم284

2018-2017أولصباحًجٌدبكالورٌوس71.219عرالٌةذكرعبٌد رحم هادي حسنالمائٌة الموارد ادارة هندسةالمائٌة الموارد هندسةالخضراء الماسم285

2018-2017أولصباحًجٌدبكالورٌوس73.796عرالٌةذكراسماعٌل رحٌم احمد حسٌنالمائٌة الموارد ادارة هندسةالمائٌة الموارد هندسةالخضراء الماسم286

2018-2017أولصباحًمتوسطبكالورٌوس63.047عرالٌةذكرحسٌن عدنان عباس حسٌنالمائٌة الموارد ادارة هندسةالمائٌة الموارد هندسةالخضراء الماسم287

2018-2017أولصباحًجٌدبكالورٌوس70.446عرالٌةانثىسلطان حسٌن علً حنٌنالمائٌة الموارد ادارة هندسةالمائٌة الموارد هندسةالخضراء الماسم288

2018-2017ثانًصباحًممبولبكالورٌوس56.176عرالٌةانثىجمٌل جساب نبٌل حنٌنالمائٌة الموارد ادارة هندسةالمائٌة الموارد هندسةالخضراء الماسم289

2018-2017أولصباحًمتوسطبكالورٌوس62.331عرالٌةانثىدنان كاظم دمحم رواءالمائٌة الموارد ادارة هندسةالمائٌة الموارد هندسةالخضراء الماسم290

2018-2017أولصباحًجٌدبكالورٌوس77.219عرالٌةانثىحسون مطر كاظم رٌامالمائٌة الموارد ادارة هندسةالمائٌة الموارد هندسةالخضراء الماسم291

2018-2017ثانًصباحًمتوسطبكالورٌوس60.076عرالٌةانثىسرهٌد محسن علً زمنالمائٌة الموارد ادارة هندسةالمائٌة الموارد هندسةالخضراء الماسم292

2018-2017ثانًصباحًمتوسطبكالورٌوس61.378عرالٌةانثىعبد كاظم حسن زهراءالمائٌة الموارد ادارة هندسةالمائٌة الموارد هندسةالخضراء الماسم293

2018-2017أولصباحًجٌدبكالورٌوس78.662عرالٌةانثىعزٌز عباس رضا زٌنبالمائٌة الموارد ادارة هندسةالمائٌة الموارد هندسةالخضراء الماسم294

2018-2017أولصباحًممبولبكالورٌوس59.695عرالٌةانثىمسٌر شدهان الكرٌم عبد سارةالمائٌة الموارد ادارة هندسةالمائٌة الموارد هندسةالخضراء الماسم295

2018-2017أولصباحًمتوسطبكالورٌوس60.615عرالٌةانثىسلمان رباط داخل سارهالمائٌة الموارد ادارة هندسةالمائٌة الموارد هندسةالخضراء الماسم296



2018-2017أولصباحًمتوسطبكالورٌوس66.688عرالٌةانثىعصفور العباس عبد فائز سرورالمائٌة الموارد ادارة هندسةالمائٌة الموارد هندسةالخضراء الماسم297

2018-2017أولصباحًمتوسطبكالورٌوس62.664عرالٌةانثىمحً بدر حٌدر صفاالمائٌة الموارد ادارة هندسةالمائٌة الموارد هندسةالخضراء الماسم298

2018-2017أولصباحًمتوسطبكالورٌوس63.866عرالٌةانثىعكاب عبد لاسم ضحىالمائٌة الموارد ادارة هندسةالمائٌة الموارد هندسةالخضراء الماسم299

2018-2017ثانًصباحًممبولبكالورٌوس54.976عرالٌةذكرجاسم الزهره عبد فاضل عباسالمائٌة الموارد ادارة هندسةالمائٌة الموارد هندسةالخضراء الماسم300

2018-2017أولصباحًجٌدبكالورٌوس71.389عرالٌةذكرالساده عبد مظلوم مهدي علًالمائٌة الموارد ادارة هندسةالمائٌة الموارد هندسةالخضراء الماسم301

2018-2017ثانًصباحًممبولبكالورٌوس55.143عرالٌةذكرعبد محمود حازم عمرالمائٌة الموارد ادارة هندسةالمائٌة الموارد هندسةالخضراء الماسم302

2018-2017ثانًصباحًمتوسطبكالورٌوس60.236عرالٌةذكرعزاوي مضحً مظهر لاسمالمائٌة الموارد ادارة هندسةالمائٌة الموارد هندسةالخضراء الماسم303

2018-2017ثانًصباحًمتوسطبكالورٌوس60.41عرالٌةانثىفرحان بند احمد كوثرالمائٌة الموارد ادارة هندسةالمائٌة الموارد هندسةالخضراء الماسم304

2018-2017ثانًصباحًممبولبكالورٌوس53.235عرالٌةانثىطرفه جابر ماجد لماءالمائٌة الموارد ادارة هندسةالمائٌة الموارد هندسةالخضراء الماسم305

2018-2017أولصباحًممبولبكالورٌوس56.16عرالٌةذكرعودة جبار عامر دمحمالمائٌة الموارد ادارة هندسةالمائٌة الموارد هندسةالخضراء الماسم306

2018-2017أولصباحًجٌدبكالورٌوس75.77عرالٌةذكرحاجم سلمان بجاي مصطفىالمائٌة الموارد ادارة هندسةالمائٌة الموارد هندسةالخضراء الماسم307

2018-2017أولصباحًمتوسطبكالورٌوس64.922عرالٌةانثىٌاسٌن كاظم حٌدر مالنالمائٌة الموارد ادارة هندسةالمائٌة الموارد هندسةالخضراء الماسم308

2018-2017أولصباحًجٌدبكالورٌوس78.506عرالٌةانثىخلٌل صباح مهند نورالمائٌة الموارد ادارة هندسةالمائٌة الموارد هندسةالخضراء الماسم309

2018-2017أولصباحًجٌدبكالورٌوس70.91عرالٌةانثىعلً عبد كاظم ماجد هدٌلالمائٌة الموارد ادارة هندسةالمائٌة الموارد هندسةالخضراء الماسم310

2018-2017ثانًصباحًممبولبكالورٌوس56.397عرالٌةانثىاسماعٌل كاظم مجٌد ٌمٌنالمائٌة الموارد ادارة هندسةالمائٌة الموارد هندسةالخضراء الماسم311

2017 - 2016االولصباحًامتٌازبكالورٌوس92.208عرالٌةانثىخلف ناجً محمود عالاالغذٌة وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم312

2017 - 2016االولصباحًجدا جٌدبكالورٌوس85.377عرالٌةانثىحمزة شاكر حبٌب حنٌناالغذٌة وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم313

2017 - 2016االولصباحًجدا جٌدبكالورٌوس84.968عرالٌةانثىعبد حبٌب داخل نجالءاالغذٌة وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم314

2017 - 2016االولصباحًجدا جٌدبكالورٌوس79.063عرالٌةانثىلاسم العزٌز عبد صبحً طٌبةاالغذٌة وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم315

2017 - 2016االولصباحً جٌدبكالورٌوس76.922عرالٌةانثىصكب عبٌد خالد ظاللاالغذٌة وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم316

2017 - 2016االولصباحً جٌدبكالورٌوس76.825عرالٌةانثىخلٌل محسن لاسم اسراءاالغذٌة وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم317

2017 - 2016االولصباحًجٌدبكالورٌوس76.029عرالٌةانثىجاسم كرم عمٌل ندىاالغذٌة وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم318

2017 - 2016االولصباحًجٌدبكالورٌوس74.787عرالٌةذكرالشهٌد عبد جٌاد لحطان حسٌناالغذٌة وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم319

2017 - 2016االولصباحًجٌدبكالورٌوس74.704عرالٌةانثىعبٌد عباس حٌدر رغدةاالغذٌة وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم320

2017 - 2016االولصباحًجٌدبكالورٌوس74.58عرالٌةانثى حمزة جعفر مهدي مروةاالغذٌة وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم321

2017 - 2016االولصباحًجٌدبكالورٌوس71.337عرالٌةانثىمراد طالب حامد زهراءاالغذٌة وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم322

2017 - 2016االولصباحًجٌدبكالورٌوس71.019عرالٌةانثىدروٌش حسن صالح بشرىاالغذٌة وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم323

2017 - 2016االولصباحًجٌدبكالورٌوس70.837عرالٌةانثىالحسٌن عبد كاظم علً مروةاالغذٌة وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم324

2017 - 2016االولصباحًجٌدبكالورٌوس69.874عرالٌةانثىمزعل دمحم باسم سهٌراالغذٌة وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم325

2017 - 2016االولصباحًمتوسطبكالورٌوس69.652عرالٌةذكرعلوان امٌن علً عباساالغذٌة وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم326

2017 - 2016االولصباحًمتوسطبكالورٌوس69.36عرالٌةانثى عمر عبود محسن عبٌراالغذٌة وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم327

2017 - 2016االولصباحًمتوسطبكالورٌوس68.731عرالٌةانثى شنون عبد كاظم املاالغذٌة وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم328

2017 - 2016الثانًصباحًمتوسطبكالورٌوس68.445عرالٌةذكرعبدهللا عواد ستار عباساالغذٌة وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم329



2017 - 2016االولصباحًمتوسطبكالورٌوس67.964عرالٌةذكركاظم علً حسٌن ستاراالغذٌة وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم330

2017 - 2016االولصباحًمتوسطبكالورٌوس67.109عرالٌةانثىعبدهللا خطاب كاظم نوراالغذٌة وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم331

2017 - 2016االولصباحًمتوسطبكالورٌوس66.969عرالٌةذكركاظم حمزة كامل علًاالغذٌة وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم332

2017 - 2016االولصباحًمتوسطبكالورٌوس65.793عرالٌةذكرالكرٌم عبد المحسن عبد ضٌاء انوراالغذٌة وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم333

2017 - 2016االولصباحًمتوسطبكالورٌوس64.939عرالٌةانثىاحمد محمود الواحد عبد صفاءاالغذٌة وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم334

2017 - 2016االولصباحًمتوسطبكالورٌوس64.714عرالٌةذكر عبدهللا شنشول كرٌم عباساالغذٌة وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم335

2017 - 2016االولصباحًمتوسطبكالورٌوس62.729عرالٌةانثىعبود الحسن عبد لصً اٌاتاالغذٌة وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم336

2017 - 2016االولصباحًمتوسطبكالورٌوس62.614عرالٌةانثىمروح كاظم جواد حنٌناالغذٌة وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم337

2017 - 2016االولصباحًمتوسطبكالورٌوس62.571عرالٌةانثىفرحان ظاهر دمحم وئاماالغذٌة وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم338

2017 - 2016االولصباحًمتوسطبكالورٌوس62.184عرالٌةذكرعبٌد حسٌن مٌثم ضرغاماالغذٌة وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم339

2017 - 2016االولصباحًمتوسطبكالورٌوس61.53عرالٌةذكركاظم دمحم سامً ممدوحاالغذٌة وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم340

2017 - 2016الثانًصباحًمتوسطبكالورٌوس61.423عرالٌةذكرشاطً علً حٌدر دمحماالغذٌة وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم341

2017 - 2016االولصباحًمتوسطبكالورٌوس61.112عرالٌةانثىكاظم عباس فاضل والءاالغذٌة وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم342

2017 - 2016الثانًصباحًمتوسطبكالورٌوس60.681عرالٌةانثىابراهٌم خلٌل اسماعٌل الهدى نوراالغذٌة وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم343

2017 - 2016الثانًصباحًممبولبكالورٌوس59.939عرالٌةانثىمول دمحم منٌر سراجاالغذٌة وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم344

2017 - 2016االولصباحًمتوسطبكالورٌوس59.587عرالٌةانثىجالب جخم سالم اٌاتاالغذٌة وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم345

2017 - 2016االولصباحًممبولبكالورٌوس59.583عرالٌةذكركتاب هادي مهدي الهادي عبداالغذٌة وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم346

2017 - 2016االولصباحًممبولبكالورٌوس59.354عرالٌةانثىخضٌر وهاب حمودي رفاهاالغذٌة وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم347

2017 - 2016الثانًصباحًممبولبكالورٌوس57.574عرالٌةذكر سلمان عباس حسٌن غساناالغذٌة وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم348

2017 - 2016االولصباحًممبولبكالورٌوس57.186عرالٌةذكرحسن عباس موسى علًاالغذٌة وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم349

2017 - 2016الثانًصباحًممبولبكالورٌوس54.974عرالٌةذكرعلً عبٌد عدنان كراراالغذٌة وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم350

2017 - 2016الثانًصباحًممبولبكالورٌوس54.865عرالٌةانثىزبون حسن طالل اسفاراالغذٌة وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم351

2017 - 2016االولصباحًجدا جٌدبكالورٌوس88.838عرالٌةانثى االمٌر عبد حسن اٌثارااللبان وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم352

2017 - 2016االولصباحًجدا جٌدبكالورٌوس83.6عرالٌةانثىحسن جاسم اسامة رلٌةااللبان وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم353

2017 - 2016االولصباحًجدا جٌدبكالورٌوس82.266عرالٌةانثىالرضا عبد محسن عمران بانااللبان وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم354

2017 - 2016االولصباحًجٌدبكالورٌوس76.947عرالٌةانثىالرضا عبد حسن انٌس رؤىااللبان وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم355

2017 - 2016االولصباحًجٌدبكالورٌوس72.795عرالٌةانثىعمر وحٌد حمزة حوراءااللبان وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم356

2017 - 2016االولصباحًجٌدبكالورٌوس71.215عرالٌةانثىعبدهللا حسٌن رمان زٌنبااللبان وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم357

2017 - 2016االولصباحًجٌدبكالورٌوس70.86عرالٌةانثىخلٌف صبري علً نورااللبان وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم358

2017 - 2016االولصباحًمتوسطبكالورٌوس69.035عرالٌةانثىدمحم حمزة مرزة نرٌمانااللبان وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم359

2017 - 2016االولصباحًمتوسطبكالورٌوس68.643عرالٌةذكر عوٌد جلود فرحان ابراهٌمااللبان وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم360

2017 - 2016االولصباحًمتوسطبكالورٌوس66.942عرالٌةانثىجاسم حسٌن الزهرة عبد مٌسمااللبان وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم361

2017 - 2016االولصباحًمتوسطبكالورٌوس66.79عرالٌةانثىعمران حسٌن مظلوم عالااللبان وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم362



2017 - 2016االولصباحًمتوسطبكالورٌوس66.66عرالٌةذكر مرزة راضً دمحم اكرمااللبان وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم363

2017 - 2016االولصباحًمتوسطبكالورٌوس66.338عرالٌةذكرعلً عبد نجم والءااللبان وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم364

2017 - 2016االولصباحًمتوسطبكالورٌوس66.058عرالٌةانثىدمحم مهدي هادي شهباءااللبان وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم365

2017 - 2016االولصباحًمتوسطبكالورٌوس65.328عرالٌةذكر نعمة حسن نبٌل مصطفىااللبان وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم366

2017 - 2016االولصباحًمتوسطبكالورٌوس64.349عرالٌةانثىخبالة صالح عباس زٌنبااللبان وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم367

2017 - 2016االولصباحًمتوسطبكالورٌوس63.549عرالٌةذكر الحسن عبد سالم الكرٌم عبد مهٌمنااللبان وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم368

2017 - 2016االولصباحًمتوسطبكالورٌوس62.95عرالٌةانثىمحمود الكاظم عبد كامل انسامااللبان وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم369

2017 - 2016االولصباحًمتوسطبكالورٌوس62.211عرالٌةانثى منصور عبد الكرٌم عبد زٌنبااللبان وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم370

2017 - 2016االولصباحًمتوسطبكالورٌوس61.996عرالٌةذكر هادي نوري سجاد دمحمااللبان وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم371

2017 - 2016الثانًصباحًمتوسطبكالورٌوس61.896عرالٌةانثىمحً نور احمد هدىااللبان وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم372

2017 - 2016االولصباحًمتوسطبكالورٌوس61.819عرالٌةانثىكاظم هاشم عبدهللا لٌنةااللبان وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم373

2017 - 2016االولصباحًمتوسطبكالورٌوس61.469عرالٌةذكر جعفر مردان حسٌن الحمٌد عبدااللبان وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم374

2017 - 2016االولصباحًمتوسطبكالورٌوس61.364عرالٌةانثىمزهر شاوي دمحم انهارااللبان وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم375

2017 - 2016الثانًصباحًمتوسطبكالورٌوس60.889عرالٌةذكركحٌط حسٌن جابر حسنااللبان وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم376

2017 - 2016االولصباحًمتوسطبكالورٌوس60.089عرالٌةانثىاحمد حسن بشٌر مهاااللبان وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم377

2017 - 2016الثانًصباحًممبولبكالورٌوس57.566عرالٌةانثى جاسم نصٌف حسن فردوسااللبان وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم378

2017 - 2016االولصباحًممبولبكالورٌوس57.475عرالٌةذكرموسى حسن الحمٌد عبد امجدااللبان وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم379

2017 - 2016االولصباحًممبولبكالورٌوس57.152عرالٌةذكر مطر موحان شاكر مرتضىااللبان وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم380

2017 - 2016االولصباحًممبولبكالورٌوس56.76عرالٌةذكرعباس دمحم عباس دمحمااللبان وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم381

2017 - 2016الثانًصباحًممبولبكالورٌوس56.542عرالٌةذكرعلً كرٌم صالح هاديااللبان وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم382

2017 - 2016الثانًصباحًممبولبكالورٌوس55.927عرالٌةذكرالجبار عبد لحطان رٌاض دمحمااللبان وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم383

2017 - 2016الثانًصباحًممبولبكالورٌوس55.789عرالٌةذكر عبد حسٌن بندر خطابااللبان وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم384

2017 - 2016الثانًصباحًممبولبكالورٌوس55.606عرالٌةانثىعاٌز ناجً فرحان عالءااللبان وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم385

2017 - 2016االولصباحًممبولبكالورٌوس55.306عرالٌةذكر علوان كرٌم سلٌم مصطفىااللبان وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم386

2017 - 2016الثانًصباحًممبولبكالورٌوس54.087عرالٌةذكرحبٌب هاشم الجبار عبد امٌرااللبان وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم387

2018-2017االولصباحًجدا جٌدبكالورٌوس82.891عرالٌةانثىكحار جاسم حمٌد غفراناالغذٌة وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم388

2018-2017االولصباحًجدا جٌدبكالورٌوس82.277عرالٌةانثىدمحم كطه علً حوراءاالغذٌة وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم389

2018-2017االولصباحًجدا جٌدبكالورٌوس82.137عرالٌةذكرسلمان عناد حامد كراراالغذٌة وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم390

2018-2017االولصباحًجٌدبكالورٌوس79.106عرالٌةانثىحسٌن عمٌل عمار شهداالغذٌة وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم391

2018-2017االولصباحًجٌدبكالورٌوس77.006عرالٌةذكرتركً نعمة احمد كراراالغذٌة وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم392

2018-2017االولصباحًجٌدبكالورٌوس73.862عرالٌةذكرحسن خلٌف حسٌن لٌثاالغذٌة وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم393

2018-2017االولصباحًجٌدبكالورٌوس73.055عرالٌةذكرجاسم كاظم نهاد علًاالغذٌة وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم394

2018-2017االولصباحًجٌدبكالورٌوس72.921عرالٌةانثى علً جواد ٌحً زهراءاالغذٌة وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم395



2018-2017االولصباحًجٌدبكالورٌوس72.588عرالٌةانثىعبٌد نعمة عادل خلوداالغذٌة وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم396

2018-2017االولصباحًجٌدبكالورٌوس71.931عرالٌةانثىصحن عبٌد دمحم أٌاتاالغذٌة وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم397

2018-2017االولصباحًمتوسطبكالورٌوس69.34عرالٌةانثىصالح دمحم حسام عالاالغذٌة وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم398

2018-2017االولصباحًمتوسطبكالورٌوس69.157عرالٌةانثىحسان جمٌل لاسم فلايراالغذٌة وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم399

2018-2017االولصباحًمتوسطبكالورٌوس69.134عرالٌةانثىدمحم ٌاسٌن مهدي أمراالغذٌة وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم400

2018-2017االولصباحًمتوسطبكالورٌوس68.866عرالٌةذكرحسن جواد عباس وساماالغذٌة وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم401

2018-2017الثانًصباحًمتوسطبكالورٌوس68.364عرالٌةذكرركبان الحسٌن عبد علً زهٌراالغذٌة وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم402

2018-2017االولصباحًمتوسطبكالورٌوس68.06عرالٌةانثىعلً حسن فالح زهراءاالغذٌة وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم403

2018-2017االولصباحًمتوسطبكالورٌوس67.639عرالٌةذكرسلمان كامل رٌاض احمداالغذٌة وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم404

2018-2017االولصباحًمتوسطبكالورٌوس66.927عرالٌةذكرخضٌر مسافر لصً حسنٌناالغذٌة وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم405

2018-2017االولصباحًمتوسطبكالورٌوس66.799عرالٌةانثى عطٌة الحسٌن عبد عاٌد زهراءاالغذٌة وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم406

2018-2017الثانًصباحًمتوسطبكالورٌوس65.452عرالٌةانثىحسن حمزة عباس سجىاالغذٌة وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم407

2018-2017االولصباحًمتوسطبكالورٌوس65.133عرالٌةانثىهللا عبد المحسن عبد منعم زهراءاالغذٌة وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم408

2018-2017االولصباحًمتوسطبكالورٌوس65.081عرالٌةذكرجواد علً دمحم جواد جعفراالغذٌة وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم409

2018-2017االولصباحًمتوسطبكالورٌوس64.919عرالٌةذكرفٌاض زٌد عبد لاسم عماراالغذٌة وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم410

2018-2017االولصباحًمتوسطبكالورٌوس64.493عرالٌةذكرمهاوش كاظم حمود احمداالغذٌة وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم411

2018-2017االولصباحًمتوسطبكالورٌوس64.21عرالٌةانثى حسٌن حمٌد طه روٌدةاالغذٌة وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم412

2018-2017االولصباحًمتوسطبكالورٌوس63.819عرالٌةانثىعواد رشٌد جهاد زٌنباالغذٌة وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم413

2018-2017الثانًصباحًمتوسطبكالورٌوس63.208عرالٌةانثىمهدي رزاق دمحم ٌسرىاالغذٌة وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم414

2018-2017الثانًصباحًمتوسطبكالورٌوس61.47عرالٌةذكرحوٌمد حسن فالح احمداالغذٌة وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم415

2018-2017الثانًصباحًمتوسطبكالورٌوس60.253عرالٌةذكرلطٌف حسٌن سلمان مصطفىاالغذٌة وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم416

2018-2017الثانًصباحًممبولبكالورٌوس59.723عرالٌةذكرفرحان شاكر دمحم نمٌراالغذٌة وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم417

2018-2017االولصباحًممبولبكالورٌوس59.431عرالٌةانثىمرزون كاظم مراد مساراالغذٌة وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم418

2018-2017االولصباحًممبولبكالورٌوس58.216عرالٌةانثىرشٌد مجٌد رشٌد الزهراء فاطمةاالغذٌة وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم419

2018-2017الثانًصباحًممبولبكالورٌوس58.029عرالٌةذكرالزهرة عبد محمود صبحً حسٌناالغذٌة وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم420

2018-2017االولصباحًممبولبكالورٌوس57.046عرالٌةذكرحسن كاظم فاهم حسٌناالغذٌة وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم421

2018-2017الثانًصباحًممبولبكالورٌوس56.464عرالٌةانثى سلمان ناهً دمحم شهداالغذٌة وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم422

2018-2017االولصباحًممبولبكالورٌوس56.311عرالٌةذكرعبود عدنان لحطان دمحماالغذٌة وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم423

2018-2017الثانًصباحًممبولبكالورٌوس56.005عرالٌةانثىمنسً حمزة سعد سارةاالغذٌة وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم424

2018-2017الثانًصباحًممبولبكالورٌوس55.357عرالٌةذكر كاظم هادي حسن عادلاالغذٌة وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم425

2018-2017الثانًصباحًممبولبكالورٌوس55.125عرالٌةذكر حسون عباس علً حسٌناالغذٌة وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم426

2018-2017الثانًصباحًممبولبكالورٌوس55.103عرالٌةذكرشعالن جواد حلٌم منتظراالغذٌة وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم427

2018-2017الثانًصباحًممبولبكالورٌوس54.781عرالٌةذكررضا عباس رضا ٌوسفاالغذٌة وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم428



2018-2017الثانًصباحًممبولبكالورٌوس54.472عرالٌةذكرمردان علً حسٌن العزٌز عبد جابراالغذٌة وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم429

2018-2017االولصباحًجدا جٌدبكالورٌوس86.48عرالٌةانثىعباس خضٌر خالد نورسااللبان وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم430

2018-2017االولصباحًجٌدبكالورٌوس79.004عرالٌةانثىكاظم مالن حسٌن زهراءااللبان وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم431

2018-2017االولصباحًجٌدبكالورٌوس78.256عرالٌةانثىالرزاق عبد جعفر حٌدر زٌنبااللبان وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم432

2018-2017االولصباحًجٌدبكالورٌوس78.151عرالٌةانثى حلو عبد شلٌج منتهىااللبان وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم433

2018-2017االولصباحًجٌدبكالورٌوس76.878عرالٌةانثىحسن عبد حامد زهراءااللبان وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم434

2018-2017االولصباحًجٌدبكالورٌوس74.931عرالٌةانثىعلً حمزة كاظم سوسنااللبان وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم435

2018-2017االولصباحًجٌدبكالورٌوس72.844عرالٌةانثىعبود هاشم كاظم ٌاسمٌنااللبان وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم436

2018-2017االولصباحًجٌدبكالورٌوس70.95عرالٌةانثىحمد جبر علً زهراءااللبان وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم437

2018-2017االولصباحًجٌدبكالورٌوس70.251عرالٌةانثى الحسٌن عبد كاظم سلٌم طٌبةااللبان وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم438

2018-2017الثانًصباحًجٌدبكالورٌوس70.119عرالٌةذكرحمٌدي هادي سالم حسنااللبان وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم439

2018-2017االولصباحًمتوسطبكالورٌوس69.914عرالٌةذكرخرٌبط حسن فالح حسنااللبان وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم440

2018-2017االولصباحًمتوسطبكالورٌوس69.568عرالٌةانثىمجٌد مخٌف نبٌل زهراءااللبان وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم441

2018-2017االولصباحًمتوسطبكالورٌوس69.109عرالٌةذكرراضً حمود دمحم حسٌنااللبان وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم442

2018-2017االولصباحًمتوسطبكالورٌوس68.11عرالٌةذكرعلً جاري حمزة احمدااللبان وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم443

2018-2017االولصباحًمتوسطبكالورٌوس67.781عرالٌةانثىمهدي جواد كاظم اٌاتااللبان وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم444

2018-2017االولصباحًمتوسطبكالورٌوس66.817عرالٌةذكر عبٌد السادة عبد رزاق حسٌنااللبان وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم445

2018-2017االولصباحًمتوسطبكالورٌوس66.552عرالٌةذكرٌاسٌن جٌاد المحسن عبد علًااللبان وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم446

2018-2017االولصباحًمتوسطبكالورٌوس66.083عرالٌةانثى حسن فلٌح جمٌل سرىااللبان وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم447

2018-2017االولصباحًمتوسطبكالورٌوس65.882عرالٌةذكررزٌج دمحم باسم احمدااللبان وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم448

2018-2017االولصباحًمتوسطبكالورٌوس65.602عرالٌةذكرحمزة مرزة علً حسٌنااللبان وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم449

2018-2017االولصباحًمتوسطبكالورٌوس64.009عرالٌةذكرمجٌد كاظم مهدي رٌاضااللبان وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم450

2018-2017االولصباحًمتوسطبكالورٌوس63.954عرالٌةذكرفرهود صبري حلٌم امٌرااللبان وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم451

2018-2017االولصباحًمتوسطبكالورٌوس63.225عرالٌةذكرخضٌر جاسم عامر حسنااللبان وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم452

2018-2017االولصباحًمتوسطبكالورٌوس62.95عرالٌةانثى خضٌر مهدي عباس شهزنانااللبان وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم453

2018-2017االولصباحًمتوسطبكالورٌوس61.978عرالٌةذكرحران شعبان حسٌن دمحمااللبان وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم454

2018-2017الثانًصباحًمتوسطبكالورٌوس60.757عرالٌةانثىمهدي الحسٌن عبد دمحم صفاااللبان وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم455

2018-2017االولصباحًمتوسطبكالورٌوس60.582عرالٌةانثىعبد سلطان الحسٌن عبد مهاااللبان وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم456

2018-2017االولصباحًمتوسطبكالورٌوس60.404عرالٌةذكر ابراهٌم دمحم ابراهٌم حارثااللبان وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم457

2018-2017االولصباحًممبولبكالورٌوس59.859عرالٌةذكرحمزة علٌوي حمزة مرتجىااللبان وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم458

2018-2017االولصباحًممبولبكالورٌوس59.574عرالٌةذكرمجبل علٌوي عامر احمدااللبان وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم459

2018-2017االولصباحًممبولبكالورٌوس59.552عرالٌةذكرجاسم بدري مسلم حٌدرااللبان وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم460

2018-2017االولصباحًممبولبكالورٌوس59.357عرالٌةانثىحمٌدي حسٌن الرضا عبد مسارااللبان وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم461



2018-2017الثانًصباحًممبولبكالورٌوس59.181عرالٌةانثىحسن عبٌد علً دعاءااللبان وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم462

2018-2017االولصباحًممبولبكالورٌوس58.88عرالٌةانثىظاهر حبٌب ناصر االءااللبان وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم463

2018-2017الثانًصباحًممبولبكالورٌوس58.556عرالٌةذكرعلوان عٌدان عباس ابراهٌمااللبان وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم464

2018-2017الثانًصباحًممبولبكالورٌوس58.107عرالٌةذكرحمود سعد علً حسنٌنااللبان وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم465

2018-2017االولصباحًممبولبكالورٌوس58.007عرالٌةذكرطوفان عبد علوان حٌدرااللبان وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم466

2018-2017االولصباحًممبولبكالورٌوس57.505عرالٌةذكرذٌاب رئٌس مخٌف حسنااللبان وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم467

2018-2017الثانًصباحًممبولبكالورٌوس55.893عرالٌةذكرعباس درٌب كامل بشارااللبان وتكنولوجٌا علوماالغذٌة علومالخضراء الماسم468

2016/2017االولصباحًجدا جٌدبكالورٌوس87.266عرالًذكرالخضر عبد الحمٌد عبد علًبٌئةالبٌئة علومالخضراء الماسم469

2016/2017االولصباحًجدا جٌدبكالورٌوس87.155عرالًانثىالدكون ناجً عبد طالب رسلبٌئةالبٌئة علومالخضراء الماسم470

2016/2017االولصباحًجدا جٌدبكالورٌوس85.514عرالًانثىحسٌن الكرٌم عبد حمزه مروهبٌئةالبٌئة علومالخضراء الماسم471

2016/2017االولصباحًجدا جٌدبكالورٌوس83.035عرالًذكرمنصور حسٌن جمٌل كراربٌئةالبٌئة علومالخضراء الماسم472

2016/2017االولصباحًجدا جٌدبكالورٌوس82.443عرالًانثىهللا ماشاء مهدي دمحم سكٌنهبٌئةالبٌئة علومالخضراء الماسم473

2016/2017االولصباحًجدا جٌدبكالورٌوس82.284عرالًانثىالشون دمحم جاسم طه عبٌربٌئةالبٌئة علومالخضراء الماسم474

2016/2017االولصباحًجدا جٌدبكالورٌوس82.024عرالًذكرنور عباس خضٌر امٌربٌئةالبٌئة علومالخضراء الماسم475

2016/2017االولصباحًجدا جٌدبكالورٌوس80.943عرالًانثىخلٌل كاظم جوده سحربٌئةالبٌئة علومالخضراء الماسم476

2016/2017االولصباحًجدا جٌدبكالورٌوس80.647عرالًانثىحسٌن هادي نجاح تبارنبٌئةالبٌئة علومالخضراء الماسم477

2016/2017االولصباحً جٌدبكالورٌوس79.859عرالًانثىعلً مجٌد لؤي عبٌربٌئةالبٌئة علومالخضراء الماسم478

2016/2017االولصباحًجٌدبكالورٌوس79.445عرالًذكرجالب الساده عبد عباس حٌدربٌئةالبٌئة علومالخضراء الماسم479

2016/2017الثانًصباحًجٌدبكالورٌوس78.747عرالًانثىمهدي صالح حسن حوراءبٌئةالبٌئة علومالخضراء الماسم480

2016/2017االولصباحًجٌدبكالورٌوس76.936عرالًانثىفضٌل مطلب حمزه زٌنببٌئةالبٌئة علومالخضراء الماسم481

2016/2017االولصباحًجٌدبكالورٌوس76.524عرالًذكرعجٌل فرج هادي طٌفبٌئةالبٌئة علومالخضراء الماسم482

2016/2017االولصباحًجٌدبكالورٌوس76.439عرالًانثىمحمود كاظم اٌاد ندىبٌئةالبٌئة علومالخضراء الماسم483

2016/2017االولصباحًجٌدبكالورٌوس76.013عرالًانثىبدٌوي طالب مثنى االءبٌئةالبٌئة علومالخضراء الماسم484

2016/2017االولصباحًجٌدبكالورٌوس75.553عرالًانثىسعدون عباس عادل نوربٌئةالبٌئة علومالخضراء الماسم485

2016/2017االولصباحًجٌدبكالورٌوس74.794عرالًذكركلش خضٌر جاسم عامر بكربٌئةالبٌئة علومالخضراء الماسم486

2016/2017االولصباحًجٌدبكالورٌوس74.735عرالًانثىسهٌل حسن كاظم صباحبٌئةالبٌئة علومالخضراء الماسم487

2016/2017االولصباحًجٌدبكالورٌوس74.399عرالًذكر راضً نعمه مرزه كراربٌئةالبٌئة علومالخضراء الماسم488

2016/2017االولصباحًجٌدبكالورٌوس74.303عرالًانثى متعب طالب لاسم صفىبٌئةالبٌئة علومالخضراء الماسم489

2016/2017االولصباحًجٌدبكالورٌوس74.205عرالًانثىدمحم جاسم مؤٌد مٌسمبٌئةالبٌئة علومالخضراء الماسم490

2016/2017االولصباحًجٌدبكالورٌوس73.999عرالًانثى حمزه عبٌس فالح زهراءبٌئةالبٌئة علومالخضراء الماسم491

2016/2017االولصباحًجٌدبكالورٌوس73.104عرالًذكرجاسم محسن دمحم كراربٌئةالبٌئة علومالخضراء الماسم492

2016/2017االولصباحًجٌدبكالورٌوس72.369عرالًذكركعٌد محمود طاهر اسامهبٌئةالبٌئة علومالخضراء الماسم493

2016/2017االولصباحًجٌدبكالورٌوس72.222عرالًانثىعبود وادي سلٌم مروهبٌئةالبٌئة علومالخضراء الماسم494



2016/2017االولصباحًجٌدبكالورٌوس71.768عرالًذكرعبود نجم العظٌم عبد زٌدبٌئةالبٌئة علومالخضراء الماسم495

2016/2017االولصباحًجٌدبكالورٌوس71.709عرالًذكرزماخ عكموش جمٌل اواببٌئةالبٌئة علومالخضراء الماسم496

2016/2017االولصباحًجٌدبكالورٌوس70.696عرالًذكرالحسن عبد حمزه عباس دمحمبٌئةالبٌئة علومالخضراء الماسم497

2016/2017االولصباحًمتوسطبكالورٌوس67.628عرالًذكراسماعٌل جبار الستار عبد احمدبٌئةالبٌئة علومالخضراء الماسم498

2016/2017االولصباحًمتوسطبكالورٌوس67.598عرالًذكربالسم خلف سعد سٌفبٌئةالبٌئة علومالخضراء الماسم499

2016/2017االولصباحًمتوسطبكالورٌوس66.708عرالًانثىمحسن سعٌد صباح مٌسبٌئةالبٌئة علومالخضراء الماسم500

2016/2017االولصباحًمتوسطبكالورٌوس66.009عرالًانثىخلٌف حفٌن كاظم نوربٌئةالبٌئة علومالخضراء الماسم501

2016/2017االولصباحًمتوسطبكالورٌوس65.801عرالًذكر الحسٌن عبد مجٌد طاهر علًبٌئةالبٌئة علومالخضراء الماسم502

2016/2017االولصباحًمتوسطبكالورٌوس65.763عرالًانثىالحسٌن عبد عباس فاضل تبارنبٌئةالبٌئة علومالخضراء الماسم503

2016/2017االولصباحًمتوسطبكالورٌوس65.703عرالًانثىحسٌن موسى ماجد مناربٌئةالبٌئة علومالخضراء الماسم504

2016/2017االولصباحًمتوسطبكالورٌوس64.308عرالًذكروداي عطشان الكرٌم عبد كاظمبٌئةالبٌئة علومالخضراء الماسم505

2016/2017االولصباحًمتوسطبكالورٌوس63.101عرالًانثىدمحم كاظم ناصر زٌنببٌئةالبٌئة علومالخضراء الماسم506

2016/2017االولصباحًمتوسطبكالورٌوس62.815عرالًذكرحسون علً حامد مصطفىبٌئةالبٌئة علومالخضراء الماسم507

2016/2017الثانًصباحًمتوسطبكالورٌوس62.795عرالًذكر حسن صاحب طه دمحمبٌئةالبٌئة علومالخضراء الماسم508

2016/2017الثانًصباحًمتوسطبكالورٌوس62.731عرالًذكرحسن عبٌد ناظم المصطفىبٌئةالبٌئة علومالخضراء الماسم509

2016/2017الثانًصباحًمتوسطبكالورٌوس62.677عرالًانثى ابراهٌم راضً مجٌد وجدانبٌئةالبٌئة علومالخضراء الماسم510

2016/2017االولصباحًمتوسطبكالورٌوس60.93عرالًذكرماشً الواحد عبد بالر حسٌنبٌئةالبٌئة علومالخضراء الماسم511

2016/2017الثانًصباحًمتوسطبكالورٌوس60.583عرالًذكرمنصور كرٌم عمٌل مرتضىبٌئةالبٌئة علومالخضراء الماسم512

2016/2017الثانًصباحًممبولبكالورٌوس59.868عرالًذكركاظم جواد عطٌه حسنبٌئةالبٌئة علومالخضراء الماسم513

2016/2017االولصباحًجدا جٌدبكالورٌوس84.514عرالًذكرفرحان هادي صالح غٌثالبٌئً التلوثالبٌئة علومالخضراء الماسم514

2016/2017االولصباحًجدا جٌدبكالورٌوس83.582عرالًانثىاالمٌر عبد مزهر حسن رفٌفالبٌئً التلوثالبٌئة علومالخضراء الماسم515

2016/2017االولصباحًجدا جٌدبكالورٌوس82.306عرالًذكرالمنعم عبد هادي سعود علًالبٌئً التلوثالبٌئة علومالخضراء الماسم516

2016/2017االولصباحً جٌدبكالورٌوس78.897عرالًانثىعلً سوٌد كاظم زهراءالبٌئً التلوثالبٌئة علومالخضراء الماسم517

2016/2017االولصباحًجٌدبكالورٌوس76.677عرالًانثىخلٌفه سلمان داود غزالنالبٌئً التلوثالبٌئة علومالخضراء الماسم518

2016/2017االولصباحًجٌدبكالورٌوس76.088عرالًانثىالمهدي عبد حٌدر زٌنبالبٌئً التلوثالبٌئة علومالخضراء الماسم519

2016/2017االولصباحًجٌدبكالورٌوس75.897عرالًانثىعلً الرحٌم عبد رسلالبٌئً التلوثالبٌئة علومالخضراء الماسم520

2016/2017االولصباحًجٌدبكالورٌوس74.234عرالًذكردمحم باذر سرحان دمحمالبٌئً التلوثالبٌئة علومالخضراء الماسم521

2016/2017االولصباحًجٌدبكالورٌوس72.933عرالًانثىاالمٌر عبد دمحم عباس براءالبٌئً التلوثالبٌئة علومالخضراء الماسم522

2016/2017االولصباحًجٌدبكالورٌوس72.411عرالًانثىجبر عبٌس شهٌد سارةالبٌئً التلوثالبٌئة علومالخضراء الماسم523

2016/2017االولصباحًجٌدبكالورٌوس71.493عرالًذكرجابر زغٌر رمل جابرالبٌئً التلوثالبٌئة علومالخضراء الماسم524

2016/2017االولصباحًجٌدبكالورٌوس71.071عرالًانثىسامً االله عبد سندسالبٌئً التلوثالبٌئة علومالخضراء الماسم525

2016/2017االولصباحًمتوسطبكالورٌوس67.979عرالًذكرعطٌه فاخر حسٌن علًالبٌئً التلوثالبٌئة علومالخضراء الماسم526

2016/2017االولصباحًمتوسطبكالورٌوس67.472عرالًذكرعبٌد نادر صباح علًالبٌئً التلوثالبٌئة علومالخضراء الماسم527



2016/2017االولصباحًمتوسطبكالورٌوس66.279عرالًذكرمهدي صالح دمحم احمدالبٌئً التلوثالبٌئة علومالخضراء الماسم528

2016/2017االولصباحًمتوسطبكالورٌوس65.597عرالًانثىعلً رومً حسن اسلالبٌئً التلوثالبٌئة علومالخضراء الماسم529

2016/2017الثانًصباحًمتوسطبكالورٌوس65.383عرالًذكرجدوع حمزه دمحم ٌاسرالبٌئً التلوثالبٌئة علومالخضراء الماسم530

2016/2017االولصباحًمتوسطبكالورٌوس65.31عرالًذكرحمود عرد نور لاسمالبٌئً التلوثالبٌئة علومالخضراء الماسم531

2016/2017االولصباحًمتوسطبكالورٌوس65.255عرالًذكرعطٌه فاخر حسن احمدالبٌئً التلوثالبٌئة علومالخضراء الماسم532

2016/2017االولصباحًمتوسطبكالورٌوس65.24عرالًانثىالجلٌل عبد صاحب هبهالبٌئً التلوثالبٌئة علومالخضراء الماسم533

2016/2017االولصباحًمتوسطبكالورٌوس64.548عرالًذكر الحسٌن عبد بهاء مصطفىالبٌئً التلوثالبٌئة علومالخضراء الماسم534

2016/2017االولصباحًمتوسطبكالورٌوس64.059عرالًذكرمحً حمزة عادل علًالبٌئً التلوثالبٌئة علومالخضراء الماسم535

2016/2017االولصباحًمتوسطبكالورٌوس63.952عرالًذكرناجً مهدي فالح حسٌنالبٌئً التلوثالبٌئة علومالخضراء الماسم536

2016/2017االولصباحًمتوسطبكالورٌوس63.732عرالًذكربشٌش شاكر حسن علًالبٌئً التلوثالبٌئة علومالخضراء الماسم537

2016/2017االولصباحًمتوسطبكالورٌوس63.492عرالًانثىراشد عبٌد حاتم نورالبٌئً التلوثالبٌئة علومالخضراء الماسم538

2016/2017االولصباحًمتوسطبكالورٌوس63.375عرالًذكرسبتً عبد منصور احسانالبٌئً التلوثالبٌئة علومالخضراء الماسم539

2016/2017االولصباحًمتوسطبكالورٌوس63.08عرالًانثىفارس كرٌم فوزي رفلالبٌئً التلوثالبٌئة علومالخضراء الماسم540

2016/2017االولصباحًمتوسطبكالورٌوس62.973عرالًانثىعلً عباس سندسالبٌئً التلوثالبٌئة علومالخضراء الماسم541

2016/2017االولصباحًمتوسطبكالورٌوس62.619عرالًانثىحمد كاظم لاسم البنٌن امالبٌئً التلوثالبٌئة علومالخضراء الماسم542

2016/2017االولصباحًمتوسطبكالورٌوس62.349عرالًذكرمنشد حسٌن علوان احمدالبٌئً التلوثالبٌئة علومالخضراء الماسم543

2016/2017االولصباحًمتوسطبكالورٌوس61.98عرالًانثىحسٌن مظلوم حسٌن امامهالبٌئً التلوثالبٌئة علومالخضراء الماسم544

2016/2017االولصباحًمتوسطبكالورٌوس61.961عرالًذكربشٌش شاكر حسن امٌرالبٌئً التلوثالبٌئة علومالخضراء الماسم545

2016/2017االولصباحًمتوسطبكالورٌوس61.349عرالًذكرهاشم جابر عالء احمدالبٌئً التلوثالبٌئة علومالخضراء الماسم546

2016/2017االولصباحًمتوسطبكالورٌوس61.318عرالًانثىهادي نجٌب علً رٌامالبٌئً التلوثالبٌئة علومالخضراء الماسم547

2016/2017االولصباحًمتوسطبكالورٌوس60.87عرالًذكرهادي الكاظم عبد مصطفىالبٌئً التلوثالبٌئة علومالخضراء الماسم548

2016/2017االولصباحًمتوسطبكالورٌوس60.839عرالًذكرشوٌع كرٌم جمعه احمدالبٌئً التلوثالبٌئة علومالخضراء الماسم549

2016/2017الثانًصباحًمتوسطبكالورٌوس60.247عرالًذكرهانً كاظم لاسم دمحمالبٌئً التلوثالبٌئة علومالخضراء الماسم550

2016/2017االولصباحًمتوسطبكالورٌوس60.176عرالًانثىجاسم حفظً عامر فاطمهالبٌئً التلوثالبٌئة علومالخضراء الماسم551

2016/2017االولصباحًممبولبكالورٌوس58.432عرالًذكركاظم عباس خضر علًالبٌئً التلوثالبٌئة علومالخضراء الماسم552

2016/2017االولصباحًممبولبكالورٌوس57.685عرالًذكرحسٌن ناصر راجً دمحمالبٌئً التلوثالبٌئة علومالخضراء الماسم553

2016/2017الثانًصباحًممبولبكالورٌوس57.66عرالًذكرطهٌلً سامً مصطفىالبٌئً التلوثالبٌئة علومالخضراء الماسم554

2016/2017الثانًصباحًممبولبكالورٌوس55.714عرالًذكر كاظم دمحم حمٌد دمحمالبٌئً التلوثالبٌئة علومالخضراء الماسم555

2016/2017الثانًصباحًممبولبكالورٌوس54.285عرالًذكرحسٌن علً هللا عبدالبٌئً التلوثالبٌئة علومالخضراء الماسم556

2017/2018االولصباحًجدا جٌدبكالورٌوس86.73عرالًانثىعبود نجدي محسن لمربٌئةالبٌئة علومالخضراء الماسم557

2017/2018االولصباحًجدا جٌدبكالورٌوس86.257عرالًذكرموسى لاسم الكرٌم عبد مصطفىبٌئةالبٌئة علومالخضراء الماسم558

2017/2018االولصباحًجدا جٌدبكالورٌوس82.859عرالًانثىعلوان حسن حسٌن شهدبٌئةالبٌئة علومالخضراء الماسم559

2017/2018االولصباحًجدا جٌدبكالورٌوس82.705عرالًانثىاالمٌر عبد حسٌن دمحم ضًبٌئةالبٌئة علومالخضراء الماسم560



2017/2018االولصباحًجدا جٌدبكالورٌوس82.588عرالًانثىوهٌب مظهر رعد لٌنابٌئةالبٌئة علومالخضراء الماسم561

2017/2018االولصباحًجدا جٌدبكالورٌوس80.778عرالًانثىبدٌوي طالب مثنى نجالءبٌئةالبٌئة علومالخضراء الماسم562

2017/2018االولصباحًجٌدبكالورٌوس78.563عرالًانثىكطفان كاظم جاسم هدٌلبٌئةالبٌئة علومالخضراء الماسم563

2017/2018االولصباحً جٌدبكالورٌوس77.93عرالًانثىدمحم هادي حسن سجدبٌئةالبٌئة علومالخضراء الماسم564

2017/2018االولصباحًجٌدبكالورٌوس77.491عرالًانثىعباس جابر رٌاض نورابٌئةالبٌئة علومالخضراء الماسم565

2017/2018االولصباحًجٌدبكالورٌوس75.991عرالًذكربرٌسم مجٌد الكاظم عبد رائدبٌئةالبٌئة علومالخضراء الماسم566

2017/2018االولصباحًجٌدبكالورٌوس75.739عرالًانثىمحمود بالر نوري زٌنببٌئةالبٌئة علومالخضراء الماسم567

2017/2018االولصباحًجٌدبكالورٌوس75.218عرالًانثىالحسٌن عبد عباس علً شهدبٌئةالبٌئة علومالخضراء الماسم568

2017/2018االولصباحًجٌدبكالورٌوس75.082عرالًذكر كاطع الجبار عبد دمحم علًبٌئةالبٌئة علومالخضراء الماسم569

2017/2018االولصباحًجٌدبكالورٌوس74.997عرالًانثىمهدي صالح دمحم جمال اسراءبٌئةالبٌئة علومالخضراء الماسم570

2017/2018االولصباحًجٌدبكالورٌوس74.762عرالًذكر معٌدي هادي عزٌز مهندبٌئةالبٌئة علومالخضراء الماسم571

2017/2018االولصباحًجٌدبكالورٌوس74.415عرالًانثىالكاظم عبد جبار شعالن نوربٌئةالبٌئة علومالخضراء الماسم572

2017/2018االولصباحًجٌدبكالورٌوس74.105عرالًذكرعبٌد حسن حمزه حسٌنبٌئةالبٌئة علومالخضراء الماسم573

2017/2018االولصباحًمتوسطبكالورٌوس69.297عرالًذكرماجد حمٌد جاسم الحسٌن حفٌدبٌئةالبٌئة علومالخضراء الماسم574

2017/2018الثانًصباحًمتوسطبكالورٌوس69.147عرالًذكر بوش دمحم باسم مٌثمبٌئةالبٌئة علومالخضراء الماسم575

2017/2018االولصباحًمتوسطبكالورٌوس68.569عرالًذكرورد صباح االمٌر عبد نجمبٌئةالبٌئة علومالخضراء الماسم576

2017/2018االولصباحًمتوسطبكالورٌوس68.532عرالًذكرحسٌن شاكر حسٌن علًبٌئةالبٌئة علومالخضراء الماسم577

2017/2018االولصباحًمتوسطبكالورٌوس68.419عرالًذكرعجه حمزه علً لاسمبٌئةالبٌئة علومالخضراء الماسم578

2017/2018االولصباحًمتوسطبكالورٌوس68.273عرالًانثىعواد عنٌن االمٌر عبد مرٌمبٌئةالبٌئة علومالخضراء الماسم579

2017/2018االولصباحًمتوسطبكالورٌوس67.435عرالًذكراالمٌر عبد دمحم حٌدر مخلدبٌئةالبٌئة علومالخضراء الماسم580

2017/2018االولصباحًمتوسطبكالورٌوس66.734عرالًانثىهٌجل جفات سامً حوراءبٌئةالبٌئة علومالخضراء الماسم581

2017/2018الثانًصباحًمتوسطبكالورٌوس65.676عرالًذكرتوفٌك كاظم جواد احمدبٌئةالبٌئة علومالخضراء الماسم582

2017/2018الثانًصباحًمتوسطبكالورٌوس65.533عرالًانثىمغٌر علً حامد زهراءبٌئةالبٌئة علومالخضراء الماسم583

2017/2018االولصباحًمتوسطبكالورٌوس65.365عرالًذكرانبٌت عوده جبار دمحمبٌئةالبٌئة علومالخضراء الماسم584

2017/2018االولصباحًمتوسطبكالورٌوس63.707عرالًذكرسلبوح كاظم كرٌم دمحمبٌئةالبٌئة علومالخضراء الماسم585

2017/2018الثانًصباحًمتوسطبكالورٌوس63.677عرالًذكرمحسن مظلوم حٌدر دمحمبٌئةالبٌئة علومالخضراء الماسم586

2017/2018الثانًصباحًمتوسطبكالورٌوس63.439عرالًذكرماضً مراد عبد احمدبٌئةالبٌئة علومالخضراء الماسم587

2017/2018الثانًصباحًمتوسطبكالورٌوس62.759عرالًذكركاظم زٌد عبد كاظم حٌدربٌئةالبٌئة علومالخضراء الماسم588

2017/2018الثانًصباحًمتوسطبكالورٌوس60.648عرالًانثىالواحد عبد الحكٌم عبد عصام هدىبٌئةالبٌئة علومالخضراء الماسم589

2017/2018الثانًصباحًمتوسطبكالورٌوس60.21عرالًذكرالرضا عبد احمد فؤاد لاسمبٌئةالبٌئة علومالخضراء الماسم590

2017/2018الثانًصباحًممبولبكالورٌوس59.914عرالًانثىجابر حسٌن جبار صفابٌئةالبٌئة علومالخضراء الماسم591

2017/2018الثانًصباحًممبولبكالورٌوس59.785عرالًذكركرٌم جلٌل سمٌر علًبٌئةالبٌئة علومالخضراء الماسم592

2017/2018الثانًصباحًممبولبكالورٌوس58.52عرالًذكرخلٌفة مهدي فالح احمدبٌئةالبٌئة علومالخضراء الماسم593



2017/2018االولصباحًجدا جٌدبكالورٌوس88.496عرالًانثىاحمد هللا فتح حٌدر تبارنالبٌئً التلوثالبٌئة علومالخضراء الماسم594

2017/2018االولصباحًجدا جٌدبكالورٌوس86.416عرالًذكرجواد كاظم الحسٌن عبد دمحمالبٌئً التلوثالبٌئة علومالخضراء الماسم595

2017/2018االولصباحًجدا جٌدبكالورٌوس85.991عرالًذكرلادر نوري هالل اٌادالبٌئً التلوثالبٌئة علومالخضراء الماسم596

2017/2018االولصباحًجدا جٌدبكالورٌوس81.986عرالًذكرعباس رزولً عالوي دمحمالبٌئً التلوثالبٌئة علومالخضراء الماسم597

2017/2018االولصباحًجدا جٌدبكالورٌوس81.849عرالًانثىعبد كرٌم هللا عبد مروهالبٌئً التلوثالبٌئة علومالخضراء الماسم598

2017/2018االولصباحًجدا جٌدبكالورٌوس81.468عرالًانثىسعدون موسى حٌدر زٌنبالبٌئً التلوثالبٌئة علومالخضراء الماسم599

2017/2018االولصباحًجدا جٌدبكالورٌوس80.473عرالًانثىعوٌز حمٌد ماجد غفرانالبٌئً التلوثالبٌئة علومالخضراء الماسم600

2017/2018االولصباحًجٌدبكالورٌوس78.862عرالًذكرمهدي حبٌب حافظ حٌدرالبٌئً التلوثالبٌئة علومالخضراء الماسم601

2017/2018االولصباحًجٌدبكالورٌوس76.549عرالًذكرعلً كاظم جمٌل مهندالبٌئً التلوثالبٌئة علومالخضراء الماسم602

2017/2018االولصباحًجٌدبكالورٌوس75.003عرالًانثىحسن حسٌن علً نورالبٌئً التلوثالبٌئة علومالخضراء الماسم603

2017/2018االولصباحًجٌدبكالورٌوس74.791عرالًذكرستار االمٌر عبد كاظم حٌدرالبٌئً التلوثالبٌئة علومالخضراء الماسم604

2017/2018االولصباحًجٌدبكالورٌوس71.955عرالًذكركاظم حسٌن عامر احمدالبٌئً التلوثالبٌئة علومالخضراء الماسم605

2017/2018االولصباحًجٌدبكالورٌوس70.989عرالًذكرجاسم حسٌن فالح صفاءالبٌئً التلوثالبٌئة علومالخضراء الماسم606

2017/2018االولصباحًجٌدبكالورٌوس70.415عرالًانثىاشكح علٌوي العظٌم عبد مهاالبٌئً التلوثالبٌئة علومالخضراء الماسم607

2017/2018االولصباحًمتوسطبكالورٌوس69.707عرالًانثىٌاسٌن ابراهٌم احسان حوراءالبٌئً التلوثالبٌئة علومالخضراء الماسم608

2017/2018االولصباحًمتوسطبكالورٌوس69.116عرالًذكرسلمان دمحم لحطان علًالبٌئً التلوثالبٌئة علومالخضراء الماسم609

2017/2018االولصباحًمتوسطبكالورٌوس69.057عرالًانثىعلٌوي عباس باسم عالالبٌئً التلوثالبٌئة علومالخضراء الماسم610

2017/2018الثانًصباحًمتوسطبكالورٌوس68.581عرالًانثىعبٌد تاٌه عباس مروهالبٌئً التلوثالبٌئة علومالخضراء الماسم611

2017/2018االولصباحًمتوسطبكالورٌوس68.275عرالًذكرعبد جابر الكاظم عبد امجدالبٌئً التلوثالبٌئة علومالخضراء الماسم612

2017/2018االولصباحًمتوسطبكالورٌوس67.883عرالًانثىسلطان عبٌس لاسم عذراءالبٌئً التلوثالبٌئة علومالخضراء الماسم613

2017/2018االولصباحًمتوسطبكالورٌوس67.624عرالًانثىنعمة غانم علً دٌاناالبٌئً التلوثالبٌئة علومالخضراء الماسم614

2017/2018الثانًصباحًمتوسطبكالورٌوس67.414عرالًانثىحمٌد فاضل حٌدر زهراءالبٌئً التلوثالبٌئة علومالخضراء الماسم615

2017/2018االولصباحًمتوسطبكالورٌوس67.366عرالًذكرالحسٌن عبد جابر دمحم غالب باللالبٌئً التلوثالبٌئة علومالخضراء الماسم616

2017/2018الثانًصباحًمتوسطبكالورٌوس67.351عرالًانثىهادي االمٌر عبد انور مٌسالبٌئً التلوثالبٌئة علومالخضراء الماسم617

2017/2018االولصباحًمتوسطبكالورٌوس67.135عرالًذكرجبوري كاظم جبار كرارالبٌئً التلوثالبٌئة علومالخضراء الماسم618

2017/2018الثانًصباحًمتوسطبكالورٌوس66.387عرالًانثىجاسم جلٌف ٌحٌى غفرانالبٌئً التلوثالبٌئة علومالخضراء الماسم619

2017/2018االولصباحًمتوسطبكالورٌوس66.195عرالًذكركاظم عبد حسن علًالبٌئً التلوثالبٌئة علومالخضراء الماسم620

2017/2018االولصباحًمتوسطبكالورٌوس66.079عرالًانثىعباس حسٌن مؤٌد زٌنبالبٌئً التلوثالبٌئة علومالخضراء الماسم621

2017/2018االولصباحًمتوسطبكالورٌوس65.253عرالًذكراالٌمه عبد جفات ممداد احمدالبٌئً التلوثالبٌئة علومالخضراء الماسم622

2017/2018االولصباحًمتوسطبكالورٌوس65.046عرالًانثىعبود علً دمحم عباس نورالبٌئً التلوثالبٌئة علومالخضراء الماسم623

2017/2018االولصباحًمتوسطبكالورٌوس65.026عرالًانثىبوٌح سٌران دمحم رٌامالبٌئً التلوثالبٌئة علومالخضراء الماسم624

2017/2018االولصباحًمتوسطبكالورٌوس64.472عرالًانثىعلً حسٌن عالء سالًالبٌئً التلوثالبٌئة علومالخضراء الماسم625

2017/2018االولصباحًمتوسطبكالورٌوس64.265عرالًذكرحسن جٌجان الستار عبد هشامالبٌئً التلوثالبٌئة علومالخضراء الماسم626



2017/2018االولصباحًمتوسطبكالورٌوس63.253عرالًذكرعلٌوي بردان فواز دمحمالبٌئً التلوثالبٌئة علومالخضراء الماسم627

2017/2018الثانًصباحًمتوسطبكالورٌوس63.041عرالًانثىسلطان كاظم جواد غفرانالبٌئً التلوثالبٌئة علومالخضراء الماسم628

2017/2018االولصباحًمتوسطبكالورٌوس62.585عرالًذكرسلمان زهراو الجلٌل عبد سامرالبٌئً التلوثالبٌئة علومالخضراء الماسم629

2017/2018الثانًصباحًمتوسطبكالورٌوس61.402عرالًذكرعباس صابر ناجً احمدالبٌئً التلوثالبٌئة علومالخضراء الماسم630

2017/2018الثانًصباحًمتوسطبكالورٌوس60.584عرالًذكرعباس حسون هانً ٌحٌىالبٌئً التلوثالبٌئة علومالخضراء الماسم631

2017/2018الثانًصباحًممبولبكالورٌوس59.296عرالًذكرعلً مراد طه ٌاسٌنالبٌئً التلوثالبٌئة علومالخضراء الماسم632

2017/2018الثانًصباحًممبولبكالورٌوس58.28عرالًذكرحسون شهاب نبٌل دمحمالبٌئً التلوثالبٌئة علومالخضراء الماسم633

2017/2018االولصباحًممبولبكالورٌوس57.765عرالًذكرعلوان سلمان مهدي هاديالبٌئً التلوثالبٌئة علومالخضراء الماسم634

2017/2018الثانًصباحًممبولبكالورٌوس57.374عرالًذكرعطٌه كاظم علً عبد احمدالبٌئً التلوثالبٌئة علومالخضراء الماسم635

2017/2018الثانًصباحًممبولبكالورٌوس56.075عرالًذكرعٌسى عبد غالب احمدالبٌئً التلوثالبٌئة علومالخضراء الماسم636

2017/2018الثانًصباحًممبولبكالورٌوس54.977عرالًانثىدمحم جاسم عامر زهراءالبٌئً التلوثالبٌئة علومالخضراء الماسم637

2012-2011األول صباحًجداً جٌدبكالورٌوس82.759عرالٌةانثىٌاسٌن هاشم عدي مٌسعامالبٌطري الطببابل638

2012-2011األول صباحًجداً جٌدبكالورٌوس80.332عرالٌةانثىدمحم جودي كرٌم رواءعامالبٌطري الطببابل639

2012-2011األول صباحًجٌدبكالورٌوس77.896عرالٌةانثىموسى عبد أحمد مهاعامالبٌطري الطببابل640

2012-2011األول صباحًجٌدبكالورٌوس75.686عرالٌةانثىشبٌب ٌاسر صادق هدىعامالبٌطري الطببابل641

2012-2011األول صباحًجٌدبكالورٌوس75.649عرالٌةانثىحاٌر حمزة صاحب هبةعامالبٌطري الطببابل642

2012-2011األول صباحًجٌدبكالورٌوس75.453عرالٌةانثىصمر حسٌن محسن شفكعامالبٌطري الطببابل643

2012-2011األول صباحًجٌدبكالورٌوس74.645عرالٌةذكرجودة هللا عبد رحٌم علًعامالبٌطري الطببابل644

2012-2011األول صباحًجٌدبكالورٌوس74.644عرالٌةذكرعبد دمحم عباس لاسمعامالبٌطري الطببابل645

2012-2011األولصباحًجٌدبكالورٌوس73.548عرالٌةذكرالحسن عبد ناٌف مبدر علًعامالبٌطري الطببابل646

2012-2011األول صباحًجٌدبكالورٌوس73.371عرالٌةانثىابراهٌم خلٌل ابراهٌم رغدعامالبٌطري الطببابل647

2012-2011األول صباحًجٌدبكالورٌوس71.921عرالٌةذكرعلوان عبٌد حسٌن حٌدرعامالبٌطري الطببابل648

2012-2011األول صباحًمتوسطبكالورٌوس69.526عرالٌةذكرالكرٌم عبد رسول باسم منٌرعامالبٌطري الطببابل649

2012-2011األول صباحًمتوسطبكالورٌوس67.903عرالٌةذكرموسى دمحم عصام مصطفىعامالبٌطري الطببابل650

2012-2011األول صباحًمتوسطبكالورٌوس67.274عرالٌةانثىزغٌر الحر عبد صباح اٌةعامالبٌطري الطببابل651

2012-2011األول صباحًمتوسطبكالورٌوس66.814عرالٌةذكركاظم جواد نوري أركانعامالبٌطري الطببابل652

2012-2011األول صباحًمتوسطبكالورٌوس66.478عرالٌةانثىحسن جاسم المنعم عبد حوراءعامالبٌطري الطببابل653

2012-2011األول صباحًمتوسطبكالورٌوس66.353عرالٌةذكرهاشم حسن رشٌد أحسانعامالبٌطري الطببابل654

2012-2011األولصباحًمتوسطبكالورٌوس66.269عرالٌةذكرسعدون جوٌد حسٌن دمحمعامالبٌطري الطببابل655

2012-2011األول صباحًمتوسطبكالورٌوس66.081عرالٌةذكرعباس دمحم حالوي حسٌنعامالبٌطري الطببابل656

2012-2011األول صباحًمتوسطبكالورٌوس65.473عرالٌةذكرعبود نعمة علً أمٌنعامالبٌطري الطببابل657

2012-2011األول صباحًمتوسطبكالورٌوس64.046عرالٌةانثىهاشم دمحم نزار شذىعامالبٌطري الطببابل658

2012-2011األولصباحًمتوسطبكالورٌوس63.498عرالٌةانثىحسن سالم حٌدر دعاءعامالبٌطري الطببابل659



2012-2011الثانًصباحًمتوسطبكالورٌوس63.439عرالٌةذكرجاسم الباري عبد ثائر عمارعامالبٌطري الطببابل660

2012-2011األول صباحًمتوسطبكالورٌوس63.43عرالٌةذكرعلوان حسٌن ٌوسف صادقعامالبٌطري الطببابل661

2012-2011األول صباحًمتوسطبكالورٌوس63.402عرالٌةذكررشٌد حمٌد كرٌم علًعامالبٌطري الطببابل662

2012-2011األولصباحًمتوسطبكالورٌوس63.22عرالٌةذكرعبد موسى فاضل حٌدرعامالبٌطري الطببابل663

2012-2011الثانً صباحًمتوسطبكالورٌوس62.823عرالٌةانثىدٌگان حسون الواحد عبد نورعامالبٌطري الطببابل664

2012-2011األول صباحًمتوسطبكالورٌوس62.452عرالٌةانثىالحسن عبد ناجً عباس شٌماءعامالبٌطري الطببابل665

2012-2011األول صباحًمتوسطبكالورٌوس62.071عرالٌةانثىعٌسى حسٌن هادي دعاءعامالبٌطري الطببابل666

2012-2011األول صباحًمتوسطبكالورٌوس61.98عرالٌةذكرداود حمٌد علً عبد كرارعامالبٌطري الطببابل667

2012-2011األول صباحًمتوسطبكالورٌوس61.632عرالٌةذكرحمود علً فاضل كرارعامالبٌطري الطببابل668

2012-2011األول صباحًمتوسطبكالورٌوس61.626عرالٌةذكرعباس خضٌر فاضل مصطفىعامالبٌطري الطببابل669

2012-2011األول صباحًمتوسطبكالورٌوس61.569عرالٌةذكرالرضا عبد دمحم جعفر علًعامالبٌطري الطببابل670

2012-2011األول صباحًمتوسطبكالورٌوس61.045عرالٌةذكرعباس الشهٌد عبد سعدون مخلدعامالبٌطري الطببابل671

2012-2011األول صباحًمتوسطبكالورٌوس60.571عرالٌةذكرعلً عبد فهد دمحم منتظرعامالبٌطري الطببابل672

2012-2011األول صباحًمتوسطبكالورٌوس60.544عرالٌةذكرهللا عبد عزٌز عباس أنورعامالبٌطري الطببابل673

2012-2011الثانً صباحًممبولبكالورٌوس59.155عرالٌةذكرحسن خمٌس علً زٌدعامالبٌطري الطببابل674

2012-2011األول صباحًممبولبكالورٌوس58.326عرالٌةذكرمسٌر شدهان الكرٌم عبد غزوانعامالبٌطري الطببابل675

2012-2011الثانً صباحًممبولبكالورٌوس57.178عرالٌةذكرعگلة كاظم كامل عبد صفاءعامالبٌطري الطببابل676

2012-2011الثانً صباحًممبولبكالورٌوس57.115عرالٌةذكرشمران الحسٌن عبد غانم علًعامالبٌطري الطببابل677

2012-2011الثانًصباحًممبولبكالورٌوس55.354عرالٌةانثىجاسم حمود عالء بسمةعامالبٌطري الطببابل678

2013-2012األول صباحًجداً جٌدبكالورٌوس85.01عرالٌةانثىحسٌن ابراهٌم جمال نادٌةعامالبٌطري الطببابل679

2013-2012األول صباحًجداً جٌدبكالورٌوس84.95عرالٌةانثىحسٌن علً عدنان غادةعامالبٌطري الطببابل680

2013-2012األولصباحًجداً جٌدبكالورٌوس82.09عرالٌةانثىخمٌس سبع محمود ارٌافعامالبٌطري الطببابل681

2013-2012األول صباحًجٌدبكالورٌوس78.57عرالٌةانثىكاظم حسٌن حامد حوراءعامالبٌطري الطببابل682

2013-2012األول صباحًجٌدبكالورٌوس76.13عرالٌةانثىحسٌن جبر لاسم شذىعامالبٌطري الطببابل683

2013-2012األول صباحًجٌدبكالورٌوس76.00عرالٌةذكررسن كاظم اٌاد حٌدرعامالبٌطري الطببابل684

2013-2012األول صباحًجٌدبكالورٌوس75.65عرالٌةذكردمحم علوان داخل حسنٌنعامالبٌطري الطببابل685

2013-2012األول صباحًجٌدبكالورٌوس74.73عرالٌةانثىسنٌد ناصر العباس عبد سالٌناعامالبٌطري الطببابل686

2013-2012األول صباحًجٌدبكالورٌوس74.34عرالٌةانثىعلوان دمحم سمٌر نداءعامالبٌطري الطببابل687

2013-2012األول صباحًجٌدبكالورٌوس73.94عرالٌةذكرشبع غازي راجح حسنعامالبٌطري الطببابل688

2013-2012األول صباحًجٌدبكالورٌوس73.22عرالٌةانثىهرٌط عباس ماجد زٌنبعامالبٌطري الطببابل689

2013-2012األول صباحًجٌدبكالورٌوس72.43عرالٌةانثىدٌكان شنان نعمه والءعامالبٌطري الطببابل690

2013-2012األول صباحًجٌدبكالورٌوس71.97عرالٌةانثىشاكر االمٌر عبد ماجد زهراءعامالبٌطري الطببابل691

2013-2012األول صباحًجٌدبكالورٌوس71.77عرالٌةانثىعلً حسن صالح رٌامعامالبٌطري الطببابل692



2013-2012األول صباحًجٌدبكالورٌوس71.76عرالٌةانثىجاسم دمحم مازن رسلعامالبٌطري الطببابل693

2013-2012األول صباحًجٌدبكالورٌوس70.37عرالٌةانثىخضٌر الكاظم عبد جواد صباعامالبٌطري الطببابل694

2013-2012األول صباحًمتوسطبكالورٌوس69.50عرالٌةانثىجسوم عسكر سلمان ضحىعامالبٌطري الطببابل695

2013-2012األول صباحًمتوسطبكالورٌوس68.89عرالٌةذكرحسون عباس الرضا عبد كرارعامالبٌطري الطببابل696

2013-2012األول صباحًمتوسطبكالورٌوس68.44عرالٌةذكراحمد سعٌد حسٌن دمحمعامالبٌطري الطببابل697

2013-2012األول صباحًمتوسطبكالورٌوس67.43عرالٌةانثىدمحم كاظم رزاق عالعامالبٌطري الطببابل698

2013-2012األول صباحًمتوسطبكالورٌوس66.93عرالٌةانثىحسن دمحم عباس ودعامالبٌطري الطببابل699

2013-2012األول صباحًمتوسطبكالورٌوس66.65عرالٌةذكركامل نادر دمحم عمرعامالبٌطري الطببابل700

2013-2012األولصباحًمتوسطبكالورٌوس66.58عرالٌةانثىخلٌل اسماعٌل نهاد سرىعامالبٌطري الطببابل701

2013-2012األول صباحًمتوسطبكالورٌوس65.82عرالٌةانثىكاظم حسن عامر صفاعامالبٌطري الطببابل702

2013-2012األول صباحًمتوسطبكالورٌوس65.72عرالٌةانثىسالم جبر حمزة ورودعامالبٌطري الطببابل703

2013-2012األول صباحًمتوسطبكالورٌوس63.08عرالٌةذكركرٌم جعفر حسام اسامةعامالبٌطري الطببابل704

2013-2012األول صباحًمتوسطبكالورٌوس62.31عرالٌةانثىشهد االمٌر عبد علً هدٌارعامالبٌطري الطببابل705

2013-2012األول صباحًمتوسطبكالورٌوس62.26عرالٌةذكرالرضا عبد الهادي عبد ٌوسف بشارعامالبٌطري الطببابل706

2013-2012األولصباحًمتوسطبكالورٌوس61.75عرالٌةذكرشكر محمود سامر احمدعامالبٌطري الطببابل707

2013-2012األول صباحًمتوسطبكالورٌوس61.58عرالٌةذكرخمٌس حسٌن بدر مصطفىعامالبٌطري الطببابل708

2013-2012األول صباحًمتوسطبكالورٌوس61.02عرالٌةذكرجواد حنتوش سلٌم سنانعامالبٌطري الطببابل709

2013-2012األول صباحًممبولبكالورٌوس58.79عرالٌةذكرهاشم حمزة دمحم حٌدرعامالبٌطري الطببابل710

2013-2012األولصباحًممبولبكالورٌوس58.70عرالٌةذكرالرضا عبد دمحم جعفر سٌفعامالبٌطري الطببابل711

2013-2012األول صباحًممبولبكالورٌوس57.71عرالٌةذكرخلف عبود كرٌم علًعامالبٌطري الطببابل712

2013-2012الثانً صباحًممبولبكالورٌوس56.88عرالٌةذكرمكً كرٌم عماد ابراهٌمعامالبٌطري الطببابل713

2013-2012األولصباحًممبولبكالورٌوس56.00عرالٌةانثىمحسن رضا محسن علٌاءعامالبٌطري الطببابل714

2013-2012الثانًصباحًممبولبكالورٌوس55.54عرالٌةذكردمحم مهدي فالح علًعامالبٌطري الطببابل715

2013-2012الثانً صباحًممبولبكالورٌوس54.97عرالٌةذكرفلٌفل شنان عماد علًعامالبٌطري الطببابل716

2014-2013األول صباحًجداً جٌدبكالورٌوس87.830عرالٌةذكرصكبان كاظم كرٌم احمدعامالبٌطري الطببابل717

2014-2013األول صباحًجداً جٌدبكالورٌوس80.398عرالٌةانثىنجم حمد صفاء رنٌنعامالبٌطري الطببابل718

2014-2013األول صباحًجٌدبكالورٌوس77.860عرالٌةانثىعبٌد بدر حاتم اٌناسعامالبٌطري الطببابل719

2014-2013األولصباحًجٌدبكالورٌوس77.310عرالٌةانثىعلً صالح المادر عبد زٌنةعامالبٌطري الطببابل720

2014-2013األول صباحًجٌدبكالورٌوس75.979عرالٌةانثىجودي حمزة علً نعمعامالبٌطري الطببابل721

2014-2013األول صباحًجٌدبكالورٌوس75.719عرالٌةانثىعباس عبود عادل دعاءعامالبٌطري الطببابل722

2014-2013األول صباحًجٌدبكالورٌوس75.307عرالٌةانثىهادي علً كاظم زهرةعامالبٌطري الطببابل723

2014-2013األول صباحًجٌدبكالورٌوس73.788عرالٌةانثىشخٌر مظهر شٌاع غفرانعامالبٌطري الطببابل724

2014-2013األول صباحًجٌدبكالورٌوس73.078عرالٌةذكرمباشر عبد علً ربٌععامالبٌطري الطببابل725



2014-2013األول صباحًجٌدبكالورٌوس72.955عرالٌةانثىحبٌب كاظم سجاد سماحعامالبٌطري الطببابل726

2014-2013األول صباحًجٌدبكالورٌوس72.270عرالٌةذكرنصٌف دمحم جاسم أحمدعامالبٌطري الطببابل727

2014-2013األولصباحًجٌدبكالورٌوس71.827عرالٌةذكرسعدي هداٌت النبً عبد كرارعامالبٌطري الطببابل728

2014-2013األول صباحًجٌدبكالورٌوس71.758عرالٌةذكرلهرمان سهراب الدٌن محً أحمدعامالبٌطري الطببابل729

2014-2013األول صباحًجٌدبكالورٌوس71.630عرالٌةانثىدمحم حمزة عدنان ربابعامالبٌطري الطببابل730

2014-2013األول صباحًجٌدبكالورٌوس70.852عرالٌةانثىحمادة ٌونس الدٌن ركن آٌاتعامالبٌطري الطببابل731

2014-2013األول صباحًجٌدبكالورٌوس70.736عرالٌةانثىعبد كاظم ولٌد هدٌرعامالبٌطري الطببابل732

2014-2013األول صباحًجٌدبكالورٌوس70.343عرالٌةانثىسعد كاظم جبار منارعامالبٌطري الطببابل733

2014-2013األول صباحًجٌدبكالورٌوس70.144عرالٌةانثىدمحم عبٌد أحمد نورعامالبٌطري الطببابل734

2014-2013األولصباحًمتوسطبكالورٌوس69.628عرالٌةانثىزبار عبود عباس اٌمانعامالبٌطري الطببابل735

2014-2013األول صباحًمتوسطبكالورٌوس68.796عرالٌةانثىسلمان دمحم لحطان كوثرعامالبٌطري الطببابل736

2014-2013األولصباحًمتوسطبكالورٌوس68.641عرالٌةذكرعالوي عبد فارس غٌثعامالبٌطري الطببابل737

2014-2013األول صباحًمتوسطبكالورٌوس68.531عرالٌةذكرسلطان غاوي كاظم عمٌلعامالبٌطري الطببابل738

2014-2013األولصباحًمتوسطبكالورٌوس68.163عرالٌةانثىحسٌن عباس طالب حوراءعامالبٌطري الطببابل739

2014-2013األول صباحًمتوسطبكالورٌوس68.139عرالٌةانثىحمزة كرٌدي كاظم فاتنعامالبٌطري الطببابل740

2014-2013األولصباحًمتوسطبكالورٌوس67.781عرالٌةذكرطالب فرحان عالء بهاءعامالبٌطري الطببابل741

2014-2013األول صباحًمتوسطبكالورٌوس67.770عرالٌةذكربربوت فضٌل موجد علًعامالبٌطري الطببابل742

2014-2013األولصباحًمتوسطبكالورٌوس67.046عرالٌةانثىعلوان عباس مهدي مسارعامالبٌطري الطببابل743

2014-2013األول صباحًمتوسطبكالورٌوس66.462عرالٌةذكرحبٌب اللطٌف عبد حامد دمحمعامالبٌطري الطببابل744

2014-2013األولصباحًمتوسطبكالورٌوس65.342عرالٌةذكرمروح علً الرحمن عبد حسٌنعامالبٌطري الطببابل745

2014-2013األول صباحًمتوسطبكالورٌوس65.237عرالٌةانثىناجً حسن حمٌد دعاءعامالبٌطري الطببابل746

2014-2013األولصباحًمتوسطبكالورٌوس64.897عرالٌةانثىمنسً كاظم علً هندعامالبٌطري الطببابل747

2014-2013األول صباحًمتوسطبكالورٌوس64.652عرالٌةانثىعلً دمحم عمٌل أسراءعامالبٌطري الطببابل748

2014-2013األولصباحًمتوسطبكالورٌوس64.641عرالٌةذكرعبٌد راضً حسن مرتضىعامالبٌطري الطببابل749

2014-2013األول صباحًمتوسطبكالورٌوس64.503عرالٌةانثىعبود عبد سلٌم رسلعامالبٌطري الطببابل750

2014-2013األول صباحًمتوسطبكالورٌوس64.499عرالٌةذكرمنذور شبر حٌدر عباسعامالبٌطري الطببابل751

2014-2013األولصباحًمتوسطبكالورٌوس64.045عرالٌةذكرهندي كاظم عطٌة علًعامالبٌطري الطببابل752

2014-2013األول صباحًمتوسطبكالورٌوس63.411عرالٌةانثىعلوان كاظم سلمان آالءعامالبٌطري الطببابل753

2014-2013األولصباحًمتوسطبكالورٌوس63.306عرالٌةذكردمحم حمزة عادل أمٌرعامالبٌطري الطببابل754

2014-2013الثانً صباحًمتوسطبكالورٌوس63.235عرالٌةذكرعبٌد حسٌن علً حسٌنعامالبٌطري الطببابل755

2014-2013األول صباحًمتوسطبكالورٌوس63.196عرالٌةانثىكرٌدي جدوع حمٌد دعاءعامالبٌطري الطببابل756

2014-2013األول صباحًمتوسطبكالورٌوس63.193عرالٌةذكرعباس هللا عبد لاسم حمزةعامالبٌطري الطببابل757

2014-2013األول صباحًمتوسطبكالورٌوس62.522عرالٌةانثىحمزة مصلخ سالم غفرانعامالبٌطري الطببابل758



2014-2013األول صباحًمتوسطبكالورٌوس62.467عرالٌةانثىمهاوش حلبوص الرزاق عبد أمانًعامالبٌطري الطببابل759

2014-2013األول صباحًمتوسطبكالورٌوس62.363عرالٌةانثىدمحم جخٌور حمٌد نبأعامالبٌطري الطببابل760

2014-2013األول صباحًمتوسطبكالورٌوس61.832عرالٌةانثىاحمٌد جاسم احسان أنفالعامالبٌطري الطببابل761

2014-2013األول صباحًمتوسطبكالورٌوس61.453عرالٌةذكرعلً دمحم عبد أٌادعامالبٌطري الطببابل762

2014-2013الثانً صباحًممبولبكالورٌوس59.358عرالٌةذكرخضٌر ابراهٌم طالب أحمدعامالبٌطري الطببابل763

2014-2013الثانً صباحًممبولبكالورٌوس59.276عرالٌةذكرجودة عمران جبار دمحمعامالبٌطري الطببابل764

2014-2013الثانً صباحًممبولبكالورٌوس57.202عرالٌةذكرتاٌه حسٌن علً كرارعامالبٌطري الطببابل765

2014-2013األول صباحًممبولبكالورٌوس56.387عرالٌةذكرأمٌن عٌسى المجٌد عبد سالمعامالبٌطري الطببابل766

2014-2013الثانً صباحًممبولبكالورٌوس55.701عرالٌةذكرحسن أحمد ٌوسف حٌدرعامالبٌطري الطببابل767

2014-2013الثانً صباحًممبولبكالورٌوس55.062عرالٌةذكراكبر ازغٌر بدر كرارعامالبٌطري الطببابل768

2014-2013الثانً صباحًممبولبكالورٌوس55.032عرالٌةذكرحمزة المحسن عبد طه دمحمعامالبٌطري الطببابل769

2014-2013الثانً صباحًممبولبكالورٌوس54.443عرالٌةذكركاظم مهدي األمٌر عبد كرارعامالبٌطري الطببابل770

2014-2013الثانً صباحًممبولبكالورٌوس54.228عرالٌةانثىصالح عبد دمحم الهامعامالبٌطري الطببابل771

2014-2013الثانً صباحًممبولبكالورٌوس53.967عرالٌةذكرفلٌفل شنان عماد دمحمعامالبٌطري الطببابل772

2015-2014األولصباحًجداً جٌدبكالورٌوس86.615عرالٌةانثىدوٌح مزهر صابرٌنعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم773

2015-2014األولصباحًجداً جٌدبكالورٌوس82.602عرالٌةانثىمحٌسن وداي ربابعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم774

2015-2014األولصباحًجٌدبكالورٌوس79.974عرالٌةانثىعلً حسن نوراعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم775

2015-2014األولصباحًجٌدبكالورٌوس76.962عرالٌةانثىٌاسٌن ابراهٌم جمال انفالعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم776

2015-2014األولصباحًجٌدبكالورٌوس76.475عرالٌةانثىحسن دمحم سارةعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم777

2015-2014األولصباحًجٌدبكالورٌوس75.175عرالٌةذكرعبٌس خضٌر ضٌاء أحمدعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم778

2015-2014األولصباحًجٌدبكالورٌوس74.887عرالٌةذكرعبود كشاش جاسم دمحمعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم779

2015-2014األولصباحًجٌدبكالورٌوس74.765عرالٌةذكرعلً دمحم مهدي منذر هللا عبدعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم780

2015-2014األولصباحًجٌدبكالورٌوس74.193عرالٌةذكردمحم جاسم أحمدعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم781

2015-2014األولصباحًجٌدبكالورٌوس72.093عرالٌةذكرهاشم عصام مجتبىعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم782

2015-2014األولصباحًجٌدبكالورٌوس71.369عرالٌةانثىدمحم جودي كرٌم حوراءعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم783

2015-2014األولصباحًجٌدبكالورٌوس71.256عرالٌةذكرحٌاوي رائد أوسعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم784

2015-2014األولصباحًجٌدبكالورٌوس70.302عرالٌةذكرجبار جاهل الحسن عبد أمجدعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم785

2015-2014األولصباحًجٌدبكالورٌوس70.026عرالٌةانثىأحمد شاكر حامد شهدعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم786

2015-2014األولصباحًمتوسطبكالورٌوس69.985عرالٌةذكرجاسم رحمن كرٌم علًعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم787

2015-2014األولصباحًمتوسطبكالورٌوس68.444عرالٌةانثىهٌدي حنون طه آالءعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم788

2015-2014األولصباحًمتوسطبكالورٌوس67.552عرالٌةذكرعلً حسٌن علًعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم789

2015-2014األولصباحًمتوسطبكالورٌوس67.505عرالٌةذكراألمٌر عبد هالل علًعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم790

2015-2014األولصباحًمتوسطبكالورٌوس67.493عرالٌةانثىموسى حسن عامر عبٌرعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم791



2015-2014الثانًصباحًمتوسطبكالورٌوس66.515عرالٌةذكرمطلك دمحم تحسٌن عمارعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم792

2015-2014األولصباحًمتوسطبكالورٌوس66.314عرالٌةذكرحسٌن أحمد سلٌمعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم793

2015-2014األولصباحًمتوسطبكالورٌوس66.134عرالٌةانثىدمحم جاسم الكاظم عبد سراءعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم794

2015-2014األولصباحًمتوسطبكالورٌوس64.907عرالٌةانثىمرهج شعالن بانعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم795

2015-2014األولصباحًمتوسطبكالورٌوس64.063عرالٌةذكرمعاون سكر سمٌر عالءعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم796

2015-2014الثانًصباحًمتوسطبكالورٌوس63.911عرالٌةذكرالحسن عبد شاكر أحمد هشامعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم797

2015-2014األولصباحًمتوسطبكالورٌوس63.617عرالٌةذكرعباس جبار خالد ثامرعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم798

2015-2014األولصباحًمتوسطبكالورٌوس62.63عرالٌةذكرعبٌس خضٌر حسامعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم799

2015-2014األولصباحًمتوسطبكالورٌوس62.396عرالٌةانثىعبود طه ٌاسٌن سماحعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم800

2015-2014األولصباحًمتوسطبكالورٌوس61.867عرالٌةذكرمطشر ولٌد خالدعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم801

2015-2014الثانًصباحًمتوسطبكالورٌوس61.66عرالٌةذكرحسان فاضل رسول علًعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم802

2015-2014األولصباحًمتوسطبكالورٌوس61.088عرالٌةذكرحسن شولً حسنٌنعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم803

2015-2014الثانًصباحًمتوسطبكالورٌوس60.538عرالٌةانثىمردان هٌجل رٌس طٌفعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم804

2015-2014الثانًصباحًمتوسطبكالورٌوس60.431عرالٌةانثى جاسم تركً رحابعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم805

2015-2014األولصباحًمتوسطبكالورٌوس60.203عرالٌةذكرجلٌد حاتم رشٌد علًعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم806

2015-2014األولصباحًممبولبكالورٌوس57.616عرالٌةانثىرمضان ثامر ٌمامةعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم807

2015-2014الثانًصباحًممبولبكالورٌوس57.39عرالٌةانثىالحسٌن عبد كرٌم مٌساءعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم808

2015-2014الثانًصباحًممبولبكالورٌوس56.087عرالٌةذكرمدلول علً مصطفىعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم809

2015-2014الثانًصباحًممبولبكالورٌوس55.895عرالٌةانثىالمهدي عبد صالح شهدعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم810

2015-2014الثانًصباحًممبولبكالورٌوس54.44عرالٌةانثىعلٌوي دلٌبز ظاهر زٌنبعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم811

2015-2014الثانًصباحًممبولبكالورٌوس53.708عرالٌةذكرالزهرة عبد علً حسٌنعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم812

2015-2014الثانًصباحًممبولبكالورٌوس53.582عرالٌةانثىهادي حسن مروةعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم813

2016-2015األولصباحًجداً جٌدبكالورٌوس89.677عرالٌةذكربلط صالح حسن أحمدعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم814

2016-2015األولصباحًجداً جٌدبكالورٌوس86.632عرالٌةانثىدهش مهدي هللا عبد عالعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم815

2016-2015األولصباحًجداً جٌدبكالورٌوس85.391عرالٌةانثىكاظم موحان حامد زهراءعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم816

2016-2015األولصباحًجٌدبكالورٌوس78.878عرالٌةانثىعلً حسٌن حسن هاجرعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم817

2016-2015األولصباحًجٌدبكالورٌوس78.586عرالٌةانثىمشعان محٌسن وداي فرحعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم818

2016-2015األولصباحًجٌدبكالورٌوس77.712عرالٌةذكركاظم جواد لاسم دمحمعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم819

2016-2015األولصباحًجٌدبكالورٌوس73.820عرالٌةانثىعبود محسن حسنٌن رغدةعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم820

2016-2015األولصباحًجٌدبكالورٌوس73.804عرالٌةذكرحسن عناد حالوي أسعدعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم821

2016-2015األولصباحًجٌدبكالورٌوس73.377عرالٌةذكردمحم صباح أحمد وسامعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم822

2016-2015األولصباحًجٌدبكالورٌوس72.642عرالٌةذكركاظم ناجً عدنان حٌدرعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم823

2016-2015األولصباحًجٌدبكالورٌوس72.521عرالٌةانثىحمود خلٌفة هللا عبد مٌمونةعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم824



2016-2015األولصباحًجٌدبكالورٌوس71.676عرالٌةذكرصٌوان فنر فالح فهدعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم825

2016-2015األولصباحًجٌدبكالورٌوس71.599عرالٌةانثىهادي علً حسٌن مٌناعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم826

2016-2015األولصباحًجٌدبكالورٌوس71.545عرالٌةذكردمحم جاسم سعد أحمدعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم827

2016-2015األولصباحًجٌدبكالورٌوس71.370عرالٌةانثىعلً طالب عباس علٌاءعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم828

2016-2015األولصباحًجٌدبكالورٌوس71.153عرالٌةانثىخلٌل عٌسى أٌوب عائشةعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم829

2016-2015األولصباحًمتوسطبكالورٌوس69.824عرالٌةذكرعبٌس خضر عادل فراتعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم830

2016-2015األولصباحًمتوسطبكالورٌوس69.634عرالٌةذكرشبٌب حمٌد عاصم سرمدعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم831

2016-2015األولصباحًمتوسطبكالورٌوس69.495عرالٌةذكرعبد حسن دمحم مصطفىعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم832

2016-2015األولصباحًمتوسطبكالورٌوس69.392عرالٌةانثىحمزة عاصً عادل ذكرىعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم833

2016-2015األولصباحًمتوسطبكالورٌوس68.872عرالٌةذكرمرزون راضً جعفر ممدوحعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم834

2016-2015األولصباحًمتوسطبكالورٌوس68.061عرالٌةانثىراضً نعمة عباس نورعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم835

2016-2015األولصباحًمتوسطبكالورٌوس67.723عرالٌةانثىٌاس حاٌف مفلح حنانعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم836

2016-2015األولصباحًمتوسطبكالورٌوس67.593عرالٌةانثىحمزة حسٌن عباس اسراءعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم837

2016-2015األولصباحًمتوسطبكالورٌوس67.479عرالٌةذكرأحمد ابراهٌم عامر ٌاسرعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم838

2016-2015األولصباحًمتوسطبكالورٌوس66.844عرالٌةذكرحسون محٌمٌد حاكم فاضلعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم839

2016-2015األولصباحًمتوسطبكالورٌوس66.749عرالٌةانثىعمران عودة الحمٌد عبد سمارةعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم840

2016-2015األولصباحًمتوسطبكالورٌوس66.313عرالٌةانثىعسل حمزة كرٌم رواءعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم841

2016-2015األولصباحًمتوسطبكالورٌوس65.924عرالٌةذكرعبد كاظم فاضل دمحمعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم842

2016-2015األولصباحًمتوسطبكالورٌوس65.785عرالٌةذكركاظم دمحم هادي حسنعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم843

2016-2015األولصباحًمتوسطبكالورٌوس65.426عرالٌةذكركاظم حسن علً حٌدرعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم844

2016-2015األولصباحًمتوسطبكالورٌوس65.239عرالٌةذكرعبادة جاسم حمود عباسعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم845

2016-2015األولصباحًمتوسطبكالورٌوس64.872عرالٌةذكرشخٌر محسن الكرٌم عبد علًعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم846

2016-2015األولصباحًمتوسطبكالورٌوس63.066عرالٌةذكرجواد دمحم جاسم أحمدعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم847

2016-2015األولصباحًمتوسطبكالورٌوس62.914عرالٌةذكرعلً حسٌن حٌدر كرارعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم848

2016-2015األولصباحًمتوسطبكالورٌوس62.734عرالٌةذكرسلمان عبٌد دمحم الدٌن بهاءعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم849

2016-2015األولصباحًمتوسطبكالورٌوس62.654عرالٌةذكركاظم جواد عباس كرارعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم850

2016-2015األولصباحًمتوسطبكالورٌوس62.643عرالٌةذكرصالح مهدي كامل عباسعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم851

2016-2015األولصباحًمتوسطبكالورٌوس62.558عرالٌةذكرحسانً دمحم حسٌن ٌاسرعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم852

2016-2015األولصباحًمتوسطبكالورٌوس62.390عرالٌةانثىرشٌد هللا عبد حسٌن حوراءعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم853

2016-2015األولصباحًمتوسطبكالورٌوس62.189عرالٌةذكركاظم عبٌد دمحم باللعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم854

2016-2015األولصباحًمتوسطبكالورٌوس61.856عرالٌةذكرضاٌع دمحم عبٌد لٌصرعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم855

2016-2015األولصباحًمتوسطبكالورٌوس61.179عرالٌةذكرعلوان دمحم ناظم ضرغامعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم856

2016-2015األولصباحًمتوسطبكالورٌوس60.662عرالٌةذكردمحم مدلول الحمزة عبد دمحمعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم857



2016-2015األولصباحًمتوسطبكالورٌوس60.251عرالٌةانثىعكش ارحٌم حٌدر هدىعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم858

2016-2015األولصباحًممبولبكالورٌوس59.773عرالٌةانثىجسام دمحم الخضر عبد رٌامعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم859

2016-2015األولصباحًممبولبكالورٌوس59.322عرالٌةذكرابراهٌم عباس أحمد حسٌنعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم860

2016-2015األولصباحًممبولبكالورٌوس59.16عرالٌةذكرشاطً سلطان حسٌن رفعتعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم861

2016-2015الثانًصباحًممبولبكالورٌوس58.673عرالٌةذكرالغنً عبد عماد علًعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم862

2016-2015األولصباحًممبولبكالورٌوس58.29عرالٌةانثىحمٌد أبو حمد ٌحٌى زٌنبعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم863

2016-2015الثانًصباحًممبولبكالورٌوس57.543عرالٌةذكرحنش حٌدر عمارعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم864

2016-2015األولصباحًممبولبكالورٌوس57.266عرالٌةذكرمجٌد ٌعموب مصطفىعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم865

2016-2015األولصباحًممبولبكالورٌوس57.114عرالٌةذكرزٌد عبد حسان عباس أزهرعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم866

2016-2015الثانًصباحًممبولبكالورٌوس56.538عرالٌةانثىمنوخ بدر عصام عالعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم867

2016-2015الثانًصباحًممبولبكالورٌوس55.529عرالٌةذكركامل حامد احمدعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم868

2016-2015الثانًصباحًممبولبكالورٌوس52.82عرالٌةذكرمرزه حسٌن نزار مصطفىعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم869

2017-2016االولصباحًجداً جٌدبكالورٌوس86.562عرالٌةذكركاظم نعمة علً ضٌاءعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم870

2017-2016االولصباحًجداً جٌدبكالورٌوس86.085عرالٌةانثىعلً راضً العزٌز عبد زٌنبعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم871

2017-2016االولصباحًجداً جٌدبكالورٌوس81.353عرالٌةانثىعطوان والً رٌاض مٌناعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم872

2017-2016االولصباحًجٌدبكالورٌوس79.123عرالٌةذكرعبٌد بدٌوي ناظم دمحمعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم873

2017-2016االولصباحًجٌدبكالورٌوس78.767عرالٌةانثىجواد نوري صالح زٌنهعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم874

2017-2016االولصباحًجٌدبكالورٌوس78.39عرالٌةذكرعسكر علً حسن الدٌن سراجعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم875

2017-2016االولصباحًجٌدبكالورٌوس78.31عرالٌةانثىطالن الحكٌم عبد رعد زهراءعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم876

2017-2016االولصباحًجٌدبكالورٌوس78.299عرالٌةانثىشاوردي جواد عامر سجىعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم877

2017-2016االولصباحًجٌدبكالورٌوس78.243عرالٌةانثىمظلوم عبد أحمد منتهىعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم878

2017-2016االولصباحًجٌدبكالورٌوس77.804عرالٌةانثىحسٌن علً ثامر رسلعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم879

2017-2016االولصباحًجٌدبكالورٌوس77.736عرالٌةذكرجرمط جبر حاتم دمحمعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم880

2017-2016االولصباحًجٌدبكالورٌوس77.46عرالٌةانثىهاشم كاظم عماد سارةعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم881

2017-2016االولصباحًجٌدبكالورٌوس77.379عرالٌةانثىابراهٌم علً عدنان الهدى نورعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم882

2017-2016االولصباحًجٌدبكالورٌوس77.228عرالٌةانثىخاٌف حسن عباس لٌناعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم883

2017-2016االولصباحًجٌدبكالورٌوس77.152عرالٌةانثىابراهٌم صالح بهاء دعاءعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم884

2017-2016االولصباحًجٌدبكالورٌوس76.294عرالٌةانثىعبد راضً عادل كوثرعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم885

2017-2016االولصباحًجٌدبكالورٌوس75.682عرالٌةانثىعبود أحمد عماد رشاعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم886

2017-2016االولصباحًجٌدبكالورٌوس75.464عرالٌةذكرعبد جابر ضٌاء دمحمعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم887

2017-2016االولصباحًجٌدبكالورٌوس74.674عرالٌةذكررمضان علً عبد سعد سرمدعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم888

2017-2016االولصباحًجٌدبكالورٌوس74.268عرالٌةذكرجاسم المهدي عبد الكاظم عبد علًعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم889

2017-2016االولصباحًجٌدبكالورٌوس73.511عرالٌةانثىعباده جبر حسٌن رٌامعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم890



2017-2016االولصباحًجٌدبكالورٌوس73.464عرالٌةذكرعلٌوي صبار صادق أحمدعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم891

2017-2016االولصباحًجٌدبكالورٌوس73.089عرالٌةذكرمرهج حمٌد عباس رضاعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم892

2017-2016االولصباحًجٌدبكالورٌوس72.363عرالٌةانثىكحط شاكر فاهم شهالءعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم893

2017-2016االولصباحًجٌدبكالورٌوس72.194عرالٌةذكرحمٌد سامً حسٌن ضٌغمعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم894

2017-2016االولصباحًجٌدبكالورٌوس72.033عرالٌةانثىكاظم جواد عماد آمنهعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم895

2017-2016االولصباحًجٌدبكالورٌوس71.819عرالٌةذكرحسٌن مطلن صباح زٌدعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم896

2017-2016االولصباحًجٌدبكالورٌوس71.482عرالٌةذكرالحمزه عبد راضً دمحم مصطفىعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم897

2017-2016االولصباحًجٌدبكالورٌوس71.106عرالٌةانثىعبود هلٌل خالد لمىعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم898

2017-2016االولصباحًجٌدبكالورٌوس70.964عرالٌةانثىعبد سوادي ماجد ه نورعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم899

2017-2016االولصباحًجٌدبكالورٌوس70.367عرالٌةذكرالسادة عبد هادي صالح دمحمعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم900

2017-2016االولصباحًجٌدبكالورٌوس70.006عرالٌةانثىمطلن شعالن هاشم رنٌنعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم901

2017-2016االولصباحًمتوسطبكالورٌوس69.433عرالٌةذكردانه ٌاسٌن مازن اسالمعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم902

2017-2016االولصباحًمتوسطبكالورٌوس69.41عرالٌةذكرصادق كاظم مصطفى ابراهٌمعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم903

2017-2016االولصباحًمتوسطبكالورٌوس68.546عرالٌةانثىطٌاح سكر كاظم مروةعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم904

2017-2016االولصباحًمتوسطبكالورٌوس68.229عرالٌةانثىأشكح كاظم خضٌر زهراءعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم905

2017-2016االولصباحًمتوسطبكالورٌوس67.871عرالٌةذكرمشجل كاظم حسٌن ٌاسرعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم906

2017-2016االولصباحًمتوسطبكالورٌوس66.73عرالٌةانثىكاظم جواد هادي هدىعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم907

2017-2016االولصباحًمتوسطبكالورٌوس66.392عرالٌةذكرامسٌر امطٌر حسٌن علًعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم908

2017-2016االولصباحًمتوسطبكالورٌوس66.344عرالٌةذكركعٌد محمود زاهر حسنعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم909

2017-2016الثانًصباحًمتوسطبكالورٌوس65.312عرالٌةذكرحسٌن كاظم سلٌم سعدعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم910

2017-2016االولصباحًمتوسطبكالورٌوس65.154عرالٌةذكرحمود راشد محمود عمارعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم911

2017-2016االولصباحًمتوسطبكالورٌوس65.139عرالٌةانثىهللا عبد الحمزه عبد دمحم هدٌرعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم912

2017-2016االولصباحًمتوسطبكالورٌوس64.93عرالٌةانثىعبٌد حسٌن علً نرجسعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم913

2017-2016االولصباحًمتوسطبكالورٌوس64.717عرالٌةذكرشكر الزهره عبد حٌدر تمارعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم914

2017-2016االولصباحًمتوسطبكالورٌوس64.547عرالٌةذكرناصر علٌوي حسٌن دمحمعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم915

2017-2016االولصباحًمتوسطبكالورٌوس64.531عرالٌةانثىنغمٌش شهاب صالح منارعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم916

2017-2016االولصباحًمتوسطبكالورٌوس63.586عرالٌةذكرحمود مكً حسٌن علًعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم917

2017-2016االولصباحًمتوسطبكالورٌوس63.29عرالٌةذكرمصطفى طاهر الرحمن عبد علًعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم918

2017-2016االولصباحًمتوسطبكالورٌوس63.035عرالٌةذكركرٌم لطٌف عماد سوارعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم919

2017-2016االولصباحًمتوسطبكالورٌوس61.816عرالٌةذكرطاهر مدلول عدنان فرسانعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم920

2017-2016االولصباحًمتوسطبكالورٌوس61.811عرالٌةذكرمهدي حسٌن دمحم منتصر علًعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم921

2017-2016االولصباحًمتوسطبكالورٌوس61.715عرالٌةذكرهندي مهدي عالء فاضلعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم922

2017-2016االولصباحًمتوسطبكالورٌوس61.386عرالٌةانثىخضٌر علً حسن نورعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم923



2017-2016االولصباحًمتوسطبكالورٌوس61.291عرالٌةذكردمحم محمود لٌث سلطانعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم924

2017-2016االولصباحًمتوسطبكالورٌوس61.261عرالٌةذكرحمد علوان خضٌر حٌدرعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم925

2017-2016االولصباحًمتوسطبكالورٌوس60.972عرالٌةذكرحسن دمحم جلٌل دمحم حسٌنعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم926

2017-2016االولصباحًمتوسطبكالورٌوس60.898عرالٌةذكرالكرٌم عبد رسول عماد محمودعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم927

2017-2016االولصباحًمتوسطبكالورٌوس60.394عرالٌةذكرحمٌد فاضل دمحم الدٌن سٌفعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم928

2017-2016االولصباحًممبولبكالورٌوس58.472عرالٌةذكرحسونً حسن صامد سجادعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم929

2017-2016االولصباحًممبولبكالورٌوس58.412عرالٌةانثىحمادي ابراهٌم سامً آمالعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم930

2017-2016االولصباحًممبولبكالورٌوس58.408عرالٌةانثىناعور كامل رعد آٌةعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم931

2017-2016االولصباحًممبولبكالورٌوس58.15عرالٌةذكرعبد علً حسن العابدٌن زٌنعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم932

2017-2016االولصباحًممبولبكالورٌوس57.852عرالٌةذكرجابر حلٌم دمحم أحمدعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم933

2017-2016الثانًصباحًممبولبكالورٌوس57.692عرالٌةذكرمانع عبٌس عمٌل هٌثمعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم934

2017-2016الثانًصباحًممبولبكالورٌوس56.985عرالٌةذكرعباس حٌدر دمحمعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم935

2017-2016األولصباحًممبولبكالورٌوس56.284عرالٌةذكركاظم جواد سلٌم دمحمعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم936

2017-2016الثانًصباحًممبولبكالورٌوس55.694عرالٌةذكرجاسم زٌد عبد عدنان ازهرعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم937

2017-2016الثانًصباحًممبولبكالورٌوس55.475عرالٌةذكرلاسم الستار عبد كاظمعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم938

2017-2016الثانًصباحًممبولبكالورٌوس55.266عرالٌةانثى ناجً بدري جنانعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم939

2018-2017األولصباحًجداً جٌدبكالورٌوس80.339عرالٌةذكرعبٌس مكطوف حمزه علًعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم940

2018-2017األولصباحًجداً جٌدبكالورٌوس80.119عرالٌةانثىعطشان غازي حازم حنٌنعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم941

2018-2017األولصباحًجداً جٌدبكالورٌوس80.012عرالٌةانثىجاسم االمٌر عبد غسان براءعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم942

2018-2017األولصباحًجٌدبكالورٌوس77.386عرالٌةذكرحسن دمحم ماهر بسامعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم943

2018-2017األولصباحًجٌدبكالورٌوس76.310عرالٌةذكرابراهٌم كاظم مسلم عمٌلعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم944

2018-2017األولصباحًجٌدبكالورٌوس76.077عرالٌةذكرشٌخان الرضا عبد دمحم سٌفعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم945

2018-2017األولصباحًجٌدبكالورٌوس75.860عرالٌةذكرعبد دمحم عبد حسٌنعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم946

2018-2017األولصباحًجٌدبكالورٌوس74.839عرالٌةانثىعلوان صخل فارس زٌنبعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم947

2018-2017األولصباحًجٌدبكالورٌوس72.365عرالٌةانثىمهجهج عبد الرضا عبد زٌنبعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم948

2018-2017األولصباحًجٌدبكالورٌوس71.747عرالٌةانثىعلً حمد كرٌم رسلعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم949

2018-2017األولصباحًجٌدبكالورٌوس71.681عرالٌةانثىعودة جواد صبري مروهعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم950

2018-2017األولصباحًجٌدبكالورٌوس71.571عرالٌةانثىحسن كاظم عبد علً ضًعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم951

2018-2017األولصباحًجٌدبكالورٌوس71.038عرالٌةذكرلواح جبر حمزه حٌدرعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم952

2018-2017األولصباحًجٌدبكالورٌوس70.806عرالٌةانثىدمحم عبد حمٌد اٌةعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم953

2018-2017األولصباحًجٌدبكالورٌوس70.640عرالٌةذكرحسن كنكن احمد سالمعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم954

2018-2017األولصباحًجٌدبكالورٌوس70.394عرالٌةانثىحربً ثجٌل علً نورعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم955

2018-2017األولصباحًمتوسطبكالورٌوس69.512عرالٌةانثىرهٌف فارس دمحم ٌاسمٌنعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم956



2018-2017األولصباحًمتوسطبكالورٌوس69.353عرالٌةانثىواوي حسٌن كرٌم روانعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم957

2018-2017األولصباحًمتوسطبكالورٌوس67.218عرالٌةذكرسهر غرٌب الرضا عبد عٌسىعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم958

2018-2017األولصباحًمتوسطبكالورٌوس67.141عرالٌةانثىحسٌن عبٌس عامر غدٌرعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم959

2018-2017األولصباحًمتوسطبكالورٌوس66.471عرالٌةذكرابراهٌم خلٌل مدٌح احمدعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم960

2018-2017األولصباحًمتوسطبكالورٌوس66.425عرالٌةذكرعلً دمحم عباس ثامر حسنٌنعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم961

2018-2017األولصباحًمتوسطبكالورٌوس64.687عرالٌةذكرعٌاش حسٌن صادق حسنعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم962

2018-2017األولصباحًمتوسطبكالورٌوس63.946عرالٌةانثىحمٌد جاسم دمحم أهادٌرعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم963

2018-2017األولصباحًمتوسطبكالورٌوس63.163عرالٌةذكرعلً مهدي علً حسٌنعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم964

2018-2017األولصباحًمتوسطبكالورٌوس63.131عرالٌةذكرسلومً داود سلمان علًعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم965

2018-2017األولصباحًمتوسطبكالورٌوس63.120عرالٌةذكرالحسٌن عبد سعٌد المجٌد عبد دمحمعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم966

2018-2017األولصباحًمتوسطبكالورٌوس62.406عرالٌةذكراربٌع علٌوي عباس بارقعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم967

2018-2017األولصباحًمتوسطبكالورٌوس61.917عرالٌةذكرفٌصل مظهر زٌدان حٌدرعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم968

2018-2017األولصباحًمتوسطبكالورٌوس61.806عرالٌةذكرجبار حبٌب ظاهر دمحمعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم969

2018-2017األولصباحًمتوسطبكالورٌوس61.484عرالٌةذكرناصر حمود علً خضرعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم970

2018-2017األولصباحًمتوسطبكالورٌوس61.311عرالٌةذكرٌوسف عبٌد االمٌر عبد مهندعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم971

2018-2017الثانًصباحًمتوسطبكالورٌوس60.752عرالٌةذكرالرضا عبد عدنان  سلمان حسٌنعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم972

2018-2017الثانًصباحًممبولبكالورٌوس59.933عرالٌةذكرجاسم عالء سٌفعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم973

2018-2017الثانًصباحًممبولبكالورٌوس58.455عرالٌةذكرالحسٌن عبد الحسن عبد الفمار ذو سٌفعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم974

2018-2017الثانًصباحًممبولبكالورٌوس57.986عرالٌةذكرطاهر صبري عامر زٌدعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم975

2018-2017الثانًصباحًممبولبكالورٌوس57.333عرالٌةذكرمدب فٌصل دمحم حمزهعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم976

2018-2017الثانًصباحًممبولبكالورٌوس57.131عرالٌةذكرشخٌر مظهر الحمزه عبد علًعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم977

2018-2017الثانًصباحًممبولبكالورٌوس56.859عرالٌةذكرجواد حسٌن دمحم احمدعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم978

2018-2017الثانًصباحًممبولبكالورٌوس54.603عرالٌةذكرعلً عبد علً ابراهٌم ماهرعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم979

2018-2017الثانًصباحًممبولبكالورٌوس54.166عرالٌةذكرالحسٌن عبد االمٌر عبد شاكر ماهرعامالبٌطري الطبالخضراء الماسم980

2008-2007االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس86.866عرالٌةانثىهاشم طالب دمحم اسراءوالمٌاه التربةالزراعةبابل981

2008-2007االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس85.52عرالٌةذكرسعٌد جابر اسماعٌل احمدوالمٌاه التربةالزراعةبابل982

2008-2007االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس83.81عرالٌةانثىحبٌب خلف عبد كفاحوالمٌاه التربةالزراعةبابل983

2008-2007االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس82.126عرالٌةانثىطه حسٌن علً عفافوالمٌاه التربةالزراعةبابل984

2008-2007االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس81.598عرالٌةانثىٌوسف مصعب سالم مروىوالمٌاه التربةالزراعةبابل985

2008-2007االولصباحًجٌدبكلورٌوس78.183عرالٌةانثىخضٌر علً هاشم دعاءوالمٌاه التربةالزراعةبابل986

2008-2007االولصباحًجٌدبكلورٌوس77.12عرالٌةانثىدمحم عباس سعد رٌاموالمٌاه التربةالزراعةبابل987

2008-2007االولصباحًجٌدبكلورٌوس76.939عرالٌةذكرعبدهللا جواد عباس مٌثموالمٌاه التربةالزراعةبابل988

2008-2007االولصباحًجٌدبكلورٌوس75.208عرالٌةذكرالحسن عبد الحسٌن عبد صائب حسٌنوالمٌاه التربةالزراعةبابل989



2008-2007االولصباحًجٌدبكلورٌوس74.664عرالٌةانثىمهدي عباس خضٌر عذراءوالمٌاه التربةالزراعةبابل990

2008-2007االولصباحًجٌدبكلورٌوس74.577عرالٌةذكردمحم جبار دمحم  جاسموالمٌاه التربةالزراعةبابل991

2008-2007االولصباحًجٌدبكلورٌوس74.234عرالٌةانثىذرب شاكر علً لبابوالمٌاه التربةالزراعةبابل992

2008-2007االولصباحًجٌدبكلورٌوس73.659عرالٌةذكر علً ابراهٌم غنً احمدوالمٌاه التربةالزراعةبابل993

2008-2007االولصباحًجٌدبكلورٌوس70.388عرالٌةذكر سلمان عبود علً احمدوالمٌاه التربةالزراعةبابل994

2008-2007االولصباحًمتوسطبكلورٌوس68.319عرالٌةانثى علً ٌوسف رٌاض هبةوالمٌاه التربةالزراعةبابل995

2008-2007االولصباحًمتوسطبكلورٌوس67.053عرالٌةانثىرخٌص دمحم سعدي اسراءوالمٌاه التربةالزراعةبابل996

2008-2007االولصباحًمتوسطبكلورٌوس66.559عرالٌةانثىحسٌن دمحم لاسم لٌلىوالمٌاه التربةالزراعةبابل997

2008-2007االولصباحًمتوسطبكلورٌوس66.06عرالٌةذكرخصبان صاحب علوان صاحبوالمٌاه التربةالزراعةبابل998

2008-2007االولصباحًمتوسطبكلورٌوس65.938عرالٌةذكر عسل عبٌد جمر احمدوالمٌاه التربةالزراعةبابل999

2008-2007االولصباحًمتوسطبكلورٌوس65.21عرالٌةانثىالٌاس ٌعموب اسعد بشائروالمٌاه التربةالزراعةبابل1000

2008-2007االولصباحًمتوسطبكلورٌوس64.541عرالٌةانثىٌعكوب خٌون فاضل مرٌموالمٌاه التربةالزراعةبابل1001

2008-2007االولصباحًمتوسطبكلورٌوس64.405عرالٌةذكر احمد الرزاق عبد امٌر منافوالمٌاه التربةالزراعةبابل1002

2008-2007االولصباحًمتوسطبكلورٌوس63.856عرالٌةذكر حربً ثجٌل دمحم عماروالمٌاه التربةالزراعةبابل1003

2008-2007االولصباحًمتوسطبكلورٌوس63.505عرالٌةذكرصادق طاهر سامً عباسوالمٌاه التربةالزراعةبابل1004

2008-2007االولصباحًمتوسطبكلورٌوس63.428عرالٌةانثىمحمود حسن محمود الحوراءوالمٌاه التربةالزراعةبابل1005

2008-2007الثانًصباحًمتوسطبكلورٌوس61.184عرالٌةانثىكاظم مهدي االمٌر عبد هٌلٌنوالمٌاه التربةالزراعةبابل1006

2008-2007الثانًصباحًممبولبكلورٌوس59.469عرالٌةانثىدمحم هادي رٌاض زٌنبوالمٌاه التربةالزراعةبابل1007

2008-2007الثانًصباحًممبولبكلورٌوس58.562عرالٌةذكر رضا علً عٌسى ٌوسفوالمٌاه التربةالزراعةبابل1008

2008-2007الثانًصباحًممبولبكلورٌوس58.031عرالٌةذكرسعٌد مطر فالح وئاموالمٌاه التربةالزراعةبابل1009

2008-2007الثانًصباحًممبولبكلورٌوس56.881عرالٌةذكر ناصر حسن علً سٌفوالمٌاه التربةالزراعةبابل1010

2008-2007الثانًصباحًممبولبكلورٌوس56.52عرالٌةذكرجٌحو الجبار عبد الجلٌل عبد دمحموالمٌاه التربةالزراعةبابل1011

2008-2007الثانًصباحًممبولبكلورٌوس55.845عرالٌةذكرعلوان فاخر غانم عامروالمٌاه التربةالزراعةبابل1012

2008-2007الثانًصباحًممبولبكلورٌوس54.425عرالٌةذكرهزاع حسٌن عزٌز حٌدروالمٌاه التربةالزراعةبابل1013

2008-2007االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس86.166عرالٌةذكرجاسم هادي عالء امٌرالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1014

2008-2007االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس85.285عرالٌةانثى مهدي صالح عبد مهدي عالالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1015

2008-2007االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس83.092عرالٌةانثى عطٌة حسٌن منجً زٌنبالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1016

2008-2007االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس82.227عرالٌةانثىشنان عباس كاظم نبراسالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1017

2008-2007االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس81.035عرالٌةانثى  سلمان علٌوي حسن غفرانالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1018

2008-2007االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس80.646عرالٌةانثى رمضان الرضا عبد مهدي ماجدةالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1019

2008-2007االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس80.609عرالٌةذكرهندي الزهراء عبد وسام ٌاسرالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1020

2008-2007االولصباحًجٌدبكلورٌوس79.8عرالٌةذكر سلمان صاحب صباح نوارالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1021

2008-2007االولصباحًجٌدبكلورٌوس79.34عرالٌةانثىزبارة دمحم زٌد رشاعبدالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1022



2008-2007االولصباحًجٌدبكلورٌوس79.293عرالٌةذكر منذور الواحد عبد ستار حٌدرالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1023

2008-2007االولصباحًجٌدبكلورٌوس78.922عرالٌةذكرداود حمزة االمٌر عبد علًالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1024

2008-2007االولصباحًجٌدبكلورٌوس78.804عرالٌةذكر سلطان علً عباس زٌدالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1025

2008-2007االولصباحًجٌدبكلورٌوس77.636عرالٌةانثى جبر عبٌس حمزة هبةالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1026

2008-2007االولصباحًجٌدبكلورٌوس77.442عرالٌةذكر داود عٌسى خلٌل عباسالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1027

2008-2007االولصباحًجٌدبكلورٌوس77.327عرالٌةذكردمحم جواد دمحم مرتضى احمدالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1028

2008-2007االولصباحًجٌدبكلورٌوس75.585عرالٌةانثى كرٌم معطً كرٌم سجىالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1029

2008-2007االولصباحًجٌدبكلورٌوس74.806عرالٌةذكركاظم ناجً لاسم مصطفىالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1030

2008-2007االولصباحًجٌدبكلورٌوس72.237عرالٌةذكر شعالن عبٌد حمٌد حٌدرالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1031

2008-2007االولصباحًجٌدبكلورٌوس72.209عرالٌةذكر فٌصل كاظم جواد زٌادالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1032

2008-2007االولصباحًجٌدبكلورٌوس71.189عرالٌةذكربالر كاظم جبار غسانالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1033

2008-2007االولصباحًجٌدبكلورٌوس71.07عرالٌةذكر جواد حسن سلمان حسنالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1034

2008-2007االولصباحًجٌدبكلورٌوس70.268عرالٌةذكر خضٌر حمزة جعفر دمحمالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1035

2008-2007االولصباحًمتوسطبكلورٌوس69.6عرالٌةذكرمنان داخل حسن رائدالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1036

2008-2007االولصباحًمتوسطبكلورٌوس69.381عرالٌةذكر الحسن عبد حسٌن الحمٌد عبد حٌدرالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1037

2008-2007االولصباحًمتوسطبكلورٌوس68.246عرالٌةذكر حسٌن عبٌد عباس سالمالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1038

2008-2007االولصباحًمتوسطبكلورٌوس64.353عرالٌةذكر كاظم حسٌن مهدي مهندالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1039

2008-2007االولصباحًمتوسطبكلورٌوس64.21عرالٌةانثىجدوع علً عبد المنعم عبد لمىالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1040

2008-2007االولصباحًمتوسطبكلورٌوس63.916عرالٌةذكرعبود ٌاسر هادي نوارالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1041

2008-2007االولصباحًمتوسطبكلورٌوس63.796عرالٌةذكر عبدهللا جبر خلٌل ابراهٌمالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1042

2008-2007الثانًصباحًمتوسطبكلورٌوس60.689عرالٌةذكركاظم حسن عباس كرارالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1043

2008-2007الثانًصباحًممبولبكلورٌوس59.99عرالٌةذكرعلٌوي مكطوف حسٌن علًالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1044

2008-2007الثانًصباحًممبولبكلورٌوس59.845عرالٌةذكرعبٌد مطشر كامل احمدالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1045

2008-2007الثانًصباحًممبولبكلورٌوس58.582عرالٌةذكرحسٌن علوان دمحم سرمدالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1046

2008-2007الثانًصباحًممبولبكلورٌوس58.181عرالٌةذكردمحم مصطفى عدنان علًالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1047

2008-2007الثانًصباحًممبولبكلورٌوس57.148عرالٌةذكردمحم ابراهٌم الكرٌم عبد ابراهٌمالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1048

2008-2007الثانًصباحًممبولبكلورٌوس55.842عرالٌةذكرعبود ٌاسر حمزة حٌدرالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1049

2008-2007الثانًصباحًممبولبكلورٌوس55.256عرالٌةذكر منصور دمحم نور فرلدالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1050

2008-2007الثانًصباحًممبولبكلورٌوس53.873عرالٌةذكر حسٌن مهدي صالح عامرالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1051

2008-2007الثانًصباحًممبولبكلورٌوس53.732عرالٌةذكر كرٌم عبٌد عباس سٌفالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1052

2009-2008االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس89.65عرالٌةذكرالعباس عبد دمحم حسٌن علًوالمٌاه التربةالزراعةبابل1053

2009-2008االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس89.452عرالٌةذكربالر رشٌد دمحم احمدوالمٌاه التربةالزراعةبابل1054

2009-2008االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس81.901عرالٌةانثىحسون عبٌد تحسٌن فاطمةوالمٌاه التربةالزراعةبابل1055



2009-2008االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس81.295عرالٌةذكردهش شمران رزاق لٌثوالمٌاه التربةالزراعةبابل1056

2009-2008االولصباحًجٌدبكلورٌوس79.97عرالٌةانثىعلوان جاسم ٌحٌى ٌاسمٌنوالمٌاه التربةالزراعةبابل1057

2009-2008االولصباحًجٌدبكلورٌوس74.229عرالٌةانثىاألمٌر عبد دمحم عزٌز فرحوالمٌاه التربةالزراعةبابل1058

2009-2008االولصباحًجٌدبكلورٌوس74.198عرالٌةانثىعبود الستار عبد شاكر سماحوالمٌاه التربةالزراعةبابل1059

2009-2008االولصباحًجٌدبكلورٌوس71.651عرالٌةانثىالحسٌن عبد  علً دمحم طارق زهراءوالمٌاه التربةالزراعةبابل1060

2009-2008االولصباحًجٌدبكلورٌوس70.696عرالٌةذكرسلومً حمزة  جاسم ٌاسروالمٌاه التربةالزراعةبابل1061

2009-2008االولصباحًجٌدبكلورٌوس70.22عرالٌةذكرحمٌد حسن شعالن مثنىوالمٌاه التربةالزراعةبابل1062

2009-2008االولصباحًمتوسطبكلورٌوس69.652عرالٌةانثىمرهج عودة مرزة بٌادروالمٌاه التربةالزراعةبابل1063

2009-2008االولصباحًمتوسطبكلورٌوس68.844عرالٌةانثىحسن لفتة لطٌف عبٌروالمٌاه التربةالزراعةبابل1064

2009-2008االولصباحًمتوسطبكلورٌوس68.234عرالٌةانثىإسماعٌل إبراهٌم جمال أنساموالمٌاه التربةالزراعةبابل1065

2009-2008االولصباحًمتوسطبكلورٌوس68.089عرالٌةذكرعباس محً عامر ٌاسروالمٌاه التربةالزراعةبابل1066

2009-2008االولصباحًمتوسطبكلورٌوس67.564عرالٌةانثىسلمان جابر جواد نورسوالمٌاه التربةالزراعةبابل1067

2009-2008االولصباحًمتوسطبكلورٌوس67.191عرالٌةذكرعٌسى حمٌد شاكر احمدوالمٌاه التربةالزراعةبابل1068

2009-2008االولصباحًمتوسطبكلورٌوس66.656عرالٌةذكرعمران مطر صالح علًوالمٌاه التربةالزراعةبابل1069

2009-2008االولصباحًمتوسطبكلورٌوس66.4عرالٌةانثىرشٌد عبد حمٌد رواءوالمٌاه التربةالزراعةبابل1070

2009-2008االولصباحًمتوسطبكلورٌوس65.758عرالٌةذكر شخٌر كاظم زٌد عبد رٌاضوالمٌاه التربةالزراعةبابل1071

2009-2008االولصباحًمتوسطبكلورٌوس65.219عرالٌةانثىجابر كاظم دمحم لٌناوالمٌاه التربةالزراعةبابل1072

2009-2008االولصباحًمتوسطبكلورٌوس65.085عرالٌةذكرحسون الحسن عبد حامد علًوالمٌاه التربةالزراعةبابل1073

2009-2008ثانًصباحًمتوسطبكلورٌوس64.166عرالٌةانثىحمادي جاسم سعد سماحوالمٌاه التربةالزراعةبابل1074

2009-2008االولصباحًمتوسطبكلورٌوس64.006عرالٌةذكرواوي ماضً حمٌد عماروالمٌاه التربةالزراعةبابل1075

2009-2008االولصباحًمتوسطبكلورٌوس63.834عرالٌةذكرحسن عاكول مهدي عالءوالمٌاه التربةالزراعةبابل1076

2009-2008االولصباحًمتوسطبكلورٌوس63.632عرالٌةانثىحمد الحسٌن عبد فهد حوراءوالمٌاه التربةالزراعةبابل1077

2009-2008االولصباحًمتوسطبكلورٌوس63.443عرالٌةذكرهادي حسٌن دمحم زٌدوالمٌاه التربةالزراعةبابل1078

2009-2008االولصباحًمتوسطبكلورٌوس63.275عرالٌةانثىمهنا إبراهٌم عبد رواءوالمٌاه التربةالزراعةبابل1079

2009-2008االولصباحًمتوسطبكلورٌوس63.056عرالٌةذكرسلوم الهادي عبد تحسٌن حساموالمٌاه التربةالزراعةبابل1080

2009-2008االولصباحًمتوسطبكلورٌوس62.823عرالٌةذكرشاكون حربً دوحان باسموالمٌاه التربةالزراعةبابل1081

2009-2008االولصباحًمتوسطبكلورٌوس62.635عرالٌةانثىكاظم جواد عباس زمنوالمٌاه التربةالزراعةبابل1082

2009-2008ثانًصباحًمتوسطبكلورٌوس61.836عرالٌةانثىرحٌم اسماعٌل ٌوسف مرٌموالمٌاه التربةالزراعةبابل1083

2009-2008ثانًصباحًمتوسطبكلورٌوس61.71عرالٌةانثىعلً حسون عباس فاطمةوالمٌاه التربةالزراعةبابل1084

2009-2008االولصباحًمتوسطبكلورٌوس61.474عرالٌةذكرجودة علٌوي شاكر ماجدوالمٌاه التربةالزراعةبابل1085

2009-2008االولصباحًمتوسطبكلورٌوس61.395عرالٌةانثىعزاوي ٌاسٌن دمحم نوروالمٌاه التربةالزراعةبابل1086

2009-2008االولصباحًمتوسطبكلورٌوس61.084عرالٌةانثىحسٌن نعاس جعفر إٌمانوالمٌاه التربةالزراعةبابل1087

2009-2008االولصباحًمتوسطبكلورٌوس60.294عرالٌةذكرمهنة كامل سمٌر احمدوالمٌاه التربةالزراعةبابل1088



2009-2008ثانًصباحًمتوسطبكلورٌوس60.169عرالٌةذكرمخلف حاجً الرضا عبد نصٌروالمٌاه التربةالزراعةبابل1089

2009-2008االولصباحًممبولبكلورٌوس59.808عرالٌةذكركاظم تركً كاظم حسٌنوالمٌاه التربةالزراعةبابل1090

2009-2008ثانًصباحًممبولبكلورٌوس59.617عرالٌةذكرعبٌد دمحم غانم احمدوالمٌاه التربةالزراعةبابل1091

2009-2008ثانًصباحًممبولبكلورٌوس59.518عرالٌةانثىفرحان هوٌدي حسن سندسوالمٌاه التربةالزراعةبابل1092

2009-2008االولصباحًممبولبكلورٌوس59.178عرالٌةانثىمخٌف دمحم حسن تماراوالمٌاه التربةالزراعةبابل1093

2009-2008االولصباحًممبولبكلورٌوس58.812عرالٌةذكرهادي صادق معٌن مهندوالمٌاه التربةالزراعةبابل1094

2009-2008االولصباحًممبولبكلورٌوس58.798عرالٌةانثىعماش الكرٌم عبد جمال رسلوالمٌاه التربةالزراعةبابل1095

2009-2008االولصباحًممبولبكلورٌوس58.612عرالٌةانثىدمحم جواد عامر رسلوالمٌاه التربةالزراعةبابل1096

2009-2008االولصباحًممبولبكلورٌوس58.207عرالٌةانثىجاسم فلٌح محسن رؤىوالمٌاه التربةالزراعةبابل1097

2009-2008ثانًصباحًممبولبكلورٌوس58.116عرالٌةانثىجاسم عبدعلً زٌدان رانٌاوالمٌاه التربةالزراعةبابل1098

2009-2008ثانًصباحًممبولبكلورٌوس57.97عرالٌةانثىعبود موسى محً عالوالمٌاه التربةالزراعةبابل1099

2009-2008االولصباحًممبولبكلورٌوس57.832عرالٌةانثىجاسم مولى فخري سارةوالمٌاه التربةالزراعةبابل1100

2009-2008االولصباحًممبولبكلورٌوس57.326عرالٌةذكر شكٌر عبد احمد أسامةوالمٌاه التربةالزراعةبابل1101

2009-2008االولصباحًممبولبكلورٌوس56.847عرالٌةانثىخضر راضً نجاح رسلوالمٌاه التربةالزراعةبابل1102

2009-2008ثانًصباحًممبولبكلورٌوس56.765عرالٌةانثىعباس حمٌد رعد دعاءوالمٌاه التربةالزراعةبابل1103

2009-2008ثانًصباحًممبولبكلورٌوس56.584عرالٌةانثى بخٌت هادي سعدي اسراءوالمٌاه التربةالزراعةبابل1104

2009-2008ثانًصباحًممبولبكلورٌوس56.509عرالٌةانثىكركوش عبد حٌدر زٌنبوالمٌاه التربةالزراعةبابل1105

2009-2008ثانًصباحًممبولبكلورٌوس56.419عرالٌةانثىجاسم احمد علً عالوالمٌاه التربةالزراعةبابل1106

2009-2008ثانًصباحًممبولبكلورٌوس56.205عرالٌةانثىداود سلمان جواد زٌنةوالمٌاه التربةالزراعةبابل1107

2009-2008ثانًصباحًممبولبكلورٌوس55.658عرالٌةذكرحمد دوٌرٌع حسن احمدوالمٌاه التربةالزراعةبابل1108

2009-2008ثانًصباحًممبولبكلورٌوس55.55عرالٌةذكر كاظم الصاحب عبد هادي علًوالمٌاه التربةالزراعةبابل1109

2009-2008ثانًصباحًممبولبكلورٌوس54.88عرالٌةذكرحمٌد عكاب احمد سجادوالمٌاه التربةالزراعةبابل1110

2009-2008ثانًصباحًممبولبكلورٌوس54.697عرالٌةذكر جاسم حسن مهدي حٌدروالمٌاه التربةالزراعةبابل1111

2009-2008ثانًصباحًممبولبكلورٌوس54.589عرالٌةذكرمنكش علً حسٌن عالءوالمٌاه التربةالزراعةبابل1112

2009-2008ثانًصباحًممبولبكلورٌوس54.548عرالٌةانثىسنٌد حسٌن علً هدىوالمٌاه التربةالزراعةبابل1113

2009-2008ثانًصباحًممبولبكلورٌوس54.363عرالٌةانثى حسن دمحم ازهر رنٌنوالمٌاه التربةالزراعةبابل1114

2009-2008ثانًصباحًممبولبكلورٌوس52.073عرالٌةذكرسعد حسٌن جاسم صفاءوالمٌاه التربةالزراعةبابل1115

2009-2008االولصباحًامتٌازبكلورٌوس92.679عرالٌةذكرمطر صاحب راضً ثامرالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1116

2009-2008االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس88.318عرالٌةذكرعباس حسٌن راضً حٌدرالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1117

2009-2008االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس87.353عرالٌةذكركاظم محسن سعد أثٌرالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1118

2009-2008االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس85.62عرالٌةانثىصحن الحسٌن عبد علً عذراءالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1119

2009-2008االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس84.387عرالٌةانثىكاظم مهدي الحسٌن عبد تٌماءالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1120

2009-2008االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس81.067عرالٌةانثىالحسن عبد جهاد حسٌن افراحالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1121



2009-2008االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس80.494عرالٌةذكرالعزٌز عبد حلواص حافظ علًالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1122

2009-2008االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس80.031عرالٌةذكرعباس خضٌر ٌاسٌن كرارالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1123

2009-2008االولصباحًجٌدبكلورٌوس79.372عرالٌةانثىالكرٌم عبد الرحٌم عبد الواحد عبد غفرانالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1124

2009-2008االولصباحًجٌدبكلورٌوس79.086عرالٌةذكرحسن عبٌس فرعون علًالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1125

2009-2008االولصباحًجٌدبكلورٌوس77.669عرالٌةانثىابراهٌم خلٌل كرم رسلالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1126

2009-2008االولصباحًجٌدبكلورٌوس75.864عرالٌةانثىعبداالمٌر مهدي ثائر الهدى نورالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1127

2009-2008االولصباحًجٌدبكلورٌوس75.511عرالٌةانثىدمحم نعمة علً صفاالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1128

2009-2008االولصباحًجٌدبكلورٌوس75.171عرالٌةذكرصالح رزولً مٌثم عمارالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1129

2009-2008االولصباحًجٌدبكلورٌوس74.897عرالٌةذكرحسن عبدهللا سعود طهالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1130

2009-2008االولصباحًجٌدبكلورٌوس73.858عرالٌةذكرحسون كرٌم دمحم ٌونسالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1131

2009-2008االولصباحًجٌدبكلورٌوس73.719عرالٌةذكرجواد كاظم علً عباسالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1132

2009-2008االولصباحًجٌدبكلورٌوس73.26عرالٌةذكرٌاسٌن حسٌن دمحم علًالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1133

2009-2008االولصباحًجٌدبكلورٌوس73.23عرالٌةانثىدمحم ابراهٌم صباح لمٌسالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1134

2009-2008االولصباحًجٌدبكلورٌوس72.373عرالٌةانثىخضٌر لدوري نصر انسامالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1135

2009-2008االولصباحًجٌدبكلورٌوس71.422عرالٌةذكرحمود عبداالمٌر دمحم عمارالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1136

2009-2008االولصباحًجٌدبكلورٌوس70.348عرالٌةذكرحمٌد عبٌد عباس انمارالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1137

2009-2008االولصباحًمتوسطبكلورٌوس69.97عرالٌةانثىخاجً عزٌز الكرٌم عبد وسنالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1138

2009-2008االولصباحًمتوسطبكلورٌوس69.49عرالٌةانثىامٌن دمحم عباس فاضل حوراءالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1139

2009-2008االولصباحًمتوسطبكلورٌوس68.771عرالٌةذكرعبود الحسٌن عبد حمزة الحسٌن عبدالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1140

2009-2008االولصباحًمتوسطبكلورٌوس68.172عرالٌةذكررشٌد الكرٌم عبد فوزي دمحمالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1141

2009-2008االولصباحًمتوسطبكلورٌوس68.161عرالٌةذكرناصر سلطان هادي صالحالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1142

2009-2008االولصباحًمتوسطبكلورٌوس68.046عرالٌةذكرحسٌن خلفة حسن زٌدالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1143

2009-2008االولصباحًمتوسطبكلورٌوس67.397عرالٌةذكرلطٌف ابراهٌم خلٌل دمحمالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1144

2009-2008االولصباحًمتوسطبكلورٌوس67.203عرالٌةذكر عبٌد محمود ٌوسف احمدالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1145

2009-2008االولصباحًمتوسطبكلورٌوس67.04عرالٌةانثىحسٌن مراد سعٌد انوارالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1146

2009-2008االولصباحًمتوسطبكلورٌوس66.977عرالٌةذكرزغٌر حسٌن حمزة جعفرالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1147

2009-2008االولصباحًمتوسطبكلورٌوس66.064عرالٌةذكرعون عبد احٌمد حنٌن رزاقالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1148

2009-2008االولصباحًمتوسطبكلورٌوس66.015عرالٌةذكركاظم جواد حامد ٌاسرالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1149

2009-2008االولصباحًمتوسطبكلورٌوس65.557عرالٌةذكرجواد حنتوش سلٌم سامرالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1150

2009-2008االولصباحًمتوسطبكلورٌوس65.214عرالٌةذكرهللا جار حمزة دمحم ضرغامالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1151

2009-2008االولصباحًمتوسطبكلورٌوس65.065عرالٌةانثىعلً دمحم عبداالمٌر اوراسالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1152

2009-2008االولصباحًمتوسطبكلورٌوس64.375عرالٌةذكرصبح كرٌم شدهان دمحمالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1153

2009-2008االولصباحًمتوسطبكلورٌوس63.348عرالٌةذكربدو صاحب فالح احمدالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1154



2009-2008االولصباحًمتوسطبكلورٌوس62.723عرالٌةذكرفرحان مالن ابراهٌم ٌاسرالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1155

2009-2008االولصباحًمتوسطبكلورٌوس62.396عرالٌةذكركشاش كرٌم عصام دمحمالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1156

2009-2008االولصباحًمتوسطبكلورٌوس62.078عرالٌةذكرعبٌد حمود عمار ٌاسرالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1157

2009-2008االولصباحًمتوسطبكلورٌوس61.067عرالٌةذكرجلوب حسون ابراهٌم سعدالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1158

2009-2008االولصباحًمتوسطبكلورٌوس60.608عرالٌةانثىصكر زاٌر الرحمن عبد سجىالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1159

2009-2008ثانًصباحًمتوسطبكلورٌوس60.525عرالٌةانثىكاظم العباس عبد فؤاد نادٌةالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1160

2009-2008االولصباحًمتوسطبكلورٌوس60.426عرالٌةذكربشار العالً عبد بشار مثنىالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1161

2009-2008االولصباحًمتوسطبكلورٌوس60.405عرالٌةذكرحسٌن علٌوي حمٌد سعدالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1162

2009-2008االولصباحًمتوسطبكلورٌوس60.127عرالٌةذكرظنه حافظ خلٌل حسنالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1163

2009-2008ثانًصباحًمتوسطبكلورٌوس60.058عرالٌةذكردمحم ابراهٌم خلٌل احمدالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1164

2009-2008االولصباحًممبولبكلورٌوس59.974عرالٌةذكرخنٌاب الكاظم عبد حسن علًالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1165

2009-2008ثانًصباحًممبولبكلورٌوس59.859عرالٌةذكرجبار فنون علً اركانالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1166

2009-2008االولصباحًممبولبكلورٌوس59.339عرالٌةذكرعبد كاظم عادل مصطفىالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1167

2009-2008االولصباحًممبولبكلورٌوس58.834عرالٌةذكركعٌد محمود ماهر مصطفىالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1168

2009-2008ثانًصباحًممبولبكلورٌوس58.284عرالٌةانثىحسٌن دمحم لفته سحرالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1169

2009-2008ثانًصباحًممبولبكلورٌوس57.999عرالٌةذكرجسام العباس عبد خضٌر نوارالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1170

2009-2008ثانًصباحًممبولبكلورٌوس56.221عرالٌةذكرحسن علوان جاسم حٌدرالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1171

2009-2008ثانًصباحًممبولبكلورٌوس55.257عرالٌةذكرحمادي ٌوسف كامل علًالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1172

2009-2008ثانًصباحًممبولبكلورٌوس54.514عرالٌةذكرعباس بلوة دمحم علًالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1173

2010-2009االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس86.772عرالٌةذكر جاسم حسن فلٌح ضٌاءوالمٌاه التربةالزراعةبابل1174

2010-2009االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس84.301عرالٌةانثى عباس جابر كرٌم زٌنةوالمٌاه التربةالزراعةبابل1175

2010-2009االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس81.932عرالٌةانثى ناجً شاكر الرزاق عبد شذىوالمٌاه التربةالزراعةبابل1176

2010-2009االولصباحًجٌدبكلورٌوس79.409عرالٌةذكر حبٌب جعفر عدنان امٌروالمٌاه التربةالزراعةبابل1177

2010-2009االولصباحًجٌدبكلورٌوس77.767عرالٌةانثىحسون  الحمزة عبد دمحم زهراء والمٌاه التربةالزراعةبابل1178

2010-2009االولصباحًجٌدبكلورٌوس77.53عرالٌةانثىحسٌن كرٌم فائز دعاءوالمٌاه التربةالزراعةبابل1179

2010-2009االولصباحًجٌدبكلورٌوس76.376عرالٌةانثى خضٌر امٌن حسٌن سارةوالمٌاه التربةالزراعةبابل1180

2010-2009االولصباحًجٌدبكلورٌوس75.74عرالٌةانثى نوري جعفر مصدق سكٌنةوالمٌاه التربةالزراعةبابل1181

2010-2009االولصباحًجٌدبكلورٌوس75.359عرالٌةانثى عتٌج حطحوط طالب فاطمةوالمٌاه التربةالزراعةبابل1182

2010-2009االولصباحًجٌدبكلورٌوس73.407عرالٌةانثى كاظم دمحم جاسم رفلوالمٌاه التربةالزراعةبابل1183

2010-2009االولصباحًجٌدبكلورٌوس72.978عرالٌةذكر دمحم علً سراب مصطفىوالمٌاه التربةالزراعةبابل1184

2010-2009االولصباحًجٌدبكلورٌوس72.571عرالٌةانثى عبد الكاظم عبد مهدي صفاوالمٌاه التربةالزراعةبابل1185

2010-2009االولصباحًجٌدبكلورٌوس72.532عرالٌةانثى خلٌل كاظم مرتضى حوراءوالمٌاه التربةالزراعةبابل1186

2010-2009االولصباحًجٌدبكلورٌوس72.06عرالٌةانثى ناصر نور عبد علً رشاوالمٌاه التربةالزراعةبابل1187



2010-2009االولصباحًجٌدبكلورٌوس70.759عرالٌةانثى حمزة عباس حمزة رسلوالمٌاه التربةالزراعةبابل1188

2010-2009االولصباحًجٌدبكلورٌوس70.246عرالٌةذكر ابراهٌم خٌرهللا غازي دمحموالمٌاه التربةالزراعةبابل1189

2010-2009االولصباحًمتوسطبكلورٌوس68.671عرالٌةذكر ناصر عباس مكً دمحموالمٌاه التربةالزراعةبابل1190

2010-2009االولصباحًمتوسطبكلورٌوس68.149عرالٌةانثى موسى نعمة حازم رفٌفوالمٌاه التربةالزراعةبابل1191

2010-2009االولصباحًمتوسطبكلورٌوس67.513عرالٌةذكر فرهود عباس كرٌم احمدوالمٌاه التربةالزراعةبابل1192

2010-2009االولصباحًمتوسطبكلورٌوس66.713عرالٌةانثىحران عالوي اسماعٌل نجوانوالمٌاه التربةالزراعةبابل1193

2010-2009االولصباحًمتوسطبكلورٌوس66.58عرالٌةانثى معارج جبر سعد دعاءوالمٌاه التربةالزراعةبابل1194

2010-2009االولصباحًمتوسطبكلورٌوس66.408عرالٌةانثى غضبان الكاظم عبد عواد مواهبوالمٌاه التربةالزراعةبابل1195

2010-2009االولصباحًمتوسطبكلورٌوس66.367عرالٌةذكر سلمان جبار سعدي لائدوالمٌاه التربةالزراعةبابل1196

2010-2009االولصباحًمتوسطبكلورٌوس65.451عرالٌةانثى علً عبٌد هالل استبرقوالمٌاه التربةالزراعةبابل1197

2010-2009االولصباحًمتوسطبكلورٌوس65.196عرالٌةذكر كاظم علً حمٌد اسٌلوالمٌاه التربةالزراعةبابل1198

2010-2009االولصباحًمتوسطبكلورٌوس64.525عرالٌةذكر ناجً علً الزهرة عبد زٌدوالمٌاه التربةالزراعةبابل1199

2010-2009االولصباحًمتوسطبكلورٌوس64.266عرالٌةانثى جبر علوان حسن انوروالمٌاه التربةالزراعةبابل1200

2010-2009االولصباحًمتوسطبكلورٌوس64.06عرالٌةذكر عمران علً عودة تحسٌنوالمٌاه التربةالزراعةبابل1201

2010-2009االولصباحًمتوسطبكلورٌوس63.668عرالٌةذكر حسٌن سلمان دمحم فراسوالمٌاه التربةالزراعةبابل1202

2010-2009االولصباحًمتوسطبكلورٌوس63.11عرالٌةانثى جاسم عبد حكمت اسراءوالمٌاه التربةالزراعةبابل1203

2010-2009االولصباحًمتوسطبكلورٌوس62.694عرالٌةذكر اسماعٌل نجم رضا نبٌلوالمٌاه التربةالزراعةبابل1204

2010-2009االولصباحًمتوسطبكلورٌوس62.656عرالٌةذكر عبدهللا الحسٌن عبد فاهم بهجتوالمٌاه التربةالزراعةبابل1205

2010-2009االولصباحًمتوسطبكلورٌوس61.371عرالٌةذكرسعد ناصر عمٌد دمحموالمٌاه التربةالزراعةبابل1206

2010-2009ثانًصباحًمتوسطبكلورٌوس61.144عرالٌةذكرجمعة اسود حسٌن حسنوالمٌاه التربةالزراعةبابل1207

2010-2009االولصباحًمتوسطبكلورٌوس61.037عرالٌةانثى خضٌر خلف ٌاسٌن بانوالمٌاه التربةالزراعةبابل1208

2010-2009االولصباحًمتوسطبكلورٌوس60.727عرالٌةانثى جابر كاظم علً شٌماءوالمٌاه التربةالزراعةبابل1209

2010-2009االولصباحًمتوسطبكلورٌوس60.365عرالٌةانثى عبود الرزاق عبد الوهاب عبد زٌنبوالمٌاه التربةالزراعةبابل1210

2010-2009االولصباحًممبولبكلورٌوس59.287عرالٌةانثى جٌاد  كحط ناٌف الندى لطروالمٌاه التربةالزراعةبابل1211

2010-2009االولصباحًممبولبكلورٌوس58.335عرالٌةذكر زكً دمحم ضٌاء حسٌنوالمٌاه التربةالزراعةبابل1212

2010-2009االولصباحًممبولبكلورٌوس57.718عرالٌةذكر عباس لهمود سلمان امٌروالمٌاه التربةالزراعةبابل1213

2010-2009االولصباحًممبولبكلورٌوس57.5عرالٌةانثى كاظم جواد نافع هاجروالمٌاه التربةالزراعةبابل1214

2010-2009ثانًصباحًممبولبكلورٌوس57.239عرالٌةذكرالحسٌن عبد خضٌر عباس نواروالمٌاه التربةالزراعةبابل1215

2010-2009االولصباحًممبولبكلورٌوس57.117عرالٌةانثى مظلوم محمود لحطان فرحوالمٌاه التربةالزراعةبابل1216

2010-2009ثانًصباحًممبولبكلورٌوس55.801عرالٌةذكرلطٌف مهدي صالح علًوالمٌاه التربةالزراعةبابل1217

2010-2009ثانًصباحًممبولبكلورٌوس55.659عرالٌةذكرفرمان عزٌز مٌزر دمحموالمٌاه التربةالزراعةبابل1218

2010-2009االولصباحًممبولبكلورٌوس55.365عرالٌةذكر صالح  مهدي ضٌاء علًوالمٌاه التربةالزراعةبابل1219

2010-2009االولصباحًممبولبكلورٌوس54.766عرالٌةانثى جاسم عباس فاضل سارةوالمٌاه التربةالزراعةبابل1220



2010-2009ثانًصباحًممبولبكلورٌوس54.213عرالٌةانثىعبود حمود عمار روزوالمٌاه التربةالزراعةبابل1221

2010-2009ثانًصباحًممبولبكلورٌوس54.011عرالٌةذكرسلمان الحسٌن عبد عالء دمحموالمٌاه التربةالزراعةبابل1222

2010-2009ثانًصباحًممبولبكلورٌوس53.443عرالٌةذكررشٌد دمحم هادي ٌثمروالمٌاه التربةالزراعةبابل1223

2010-2009ثانًصباحًممبولبكلورٌوس52.902عرالٌةانثىعبٌد مردان كطران ضحىوالمٌاه التربةالزراعةبابل1224

2010-2009االولصباحًامتٌازبكلورٌوس90.385عرالٌةذكر خضٌر عباس االمٌر عبد زكرٌاالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1225

2010-2009االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس83.272عرالٌةانثىالزهرة عبد علً دمحم استبرقالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1226

2010-2009االولصباحًجٌدبكلورٌوس79.943عرالٌةانثىعبود رشٌد سعٌد رسلالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1227

2010-2009االولصباحًجٌدبكلورٌوس78.289عرالٌةذكرعلٌوي حمد حٌدر دمحمالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1228

2010-2009االولصباحًجٌدبكلورٌوس78.239عرالٌةانثىحسٌن علً سلمان حوراءالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1229

2010-2009االولصباحًجٌدبكلورٌوس77.965عرالٌةذكرناصر عودة فالح حٌدرالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1230

2010-2009االولصباحًجٌدبكلورٌوس77.888عرالٌةانثىحسٌن عباس منٌر سارةالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1231

2010-2009االولصباحًجٌدبكلورٌوس77.008عرالٌةذكررشٌد خلٌل مهدي حسنالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1232

2010-2009االولصباحًجٌدبكلورٌوس76.623عرالٌةانثىعلٌوي حسونً كاظم نورالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1233

2010-2009االولصباحًجٌدبكلورٌوس76.241عرالٌةانثىحمزة دمحم جبار مروةالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1234

2010-2009االولصباحًجٌدبكلورٌوس76.027عرالٌةانثىابراهٌم طه دمحم رٌمالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1235

2010-2009االولصباحًجٌدبكلورٌوس75.019عرالٌةذكراشكح الكرٌم عبد سامً دمحمالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1236

2010-2009االولصباحًجٌدبكلورٌوس74.757عرالٌةذكرجواد دمحم رزاق لٌصرالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1237

2010-2009االولصباحًجٌدبكلورٌوس74.574عرالٌةانثىفاضل منسً احمد اٌمانالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1238

2010-2009االولصباحًجٌدبكلورٌوس74.461عرالٌةانثىشهٌد  هادي صالح علٌاءالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1239

2010-2009االولصباحًجٌدبكلورٌوس74.159عرالٌةذكرجاسم حمد جاسم اكرمالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1240

2010-2009االولصباحًجٌدبكلورٌوس73.529عرالٌةذكرالرضا عبد كاظم دمحم امٌرالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1241

2010-2009االولصباحًجٌدبكلورٌوس73.289عرالٌةذكرسلمان كاظم دمحم احمدالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1242

2010-2009االولصباحًجٌدبكلورٌوس73.061عرالٌةذكربرغش دمحم وحٌد احمدالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1243

2010-2009االولصباحًجٌدبكلورٌوس72.216عرالٌةذكرحسٌن نور شمخً امٌرالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1244

2010-2009االولصباحًجٌدبكلورٌوس71.159عرالٌةانثىعلٌوي دلٌبز ظاهر كوثرالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1245

2010-2009االولصباحًجٌدبكلورٌوس70.86عرالٌةذكرسلٌمان علً دمحم احمدالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1246

2010-2009االولصباحًجٌدبكلورٌوس70.843عرالٌةذكراحمد كاظم احمد نوارالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1247

2010-2009االولصباحًجٌدبكلورٌوس70.001عرالٌةانثىراهً  ابراهٌم عبٌد ورودالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1248

2010-2009االولصباحًمتوسطبكلورٌوس69.997عرالٌةذكرعباس جابر سعدي احمدالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1249

2010-2009االولصباحًمتوسطبكلورٌوس69.906عرالٌةذكرالحسٌن عبد اسماعٌل جلٌل مرتضىالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1250

2010-2009االولصباحًمتوسطبكلورٌوس69.837عرالٌةذكرعبٌد الواحد عبد فاضل عالءالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1251

2010-2009االولصباحًمتوسطبكلورٌوس69.409عرالٌةذكرحسانً نتوش فاضل عمارالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1252

2010-2009االولصباحًمتوسطبكلورٌوس69.377عرالٌةانثىبرٌسم عبد عدنان حوراءالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1253



2010-2009االولصباحًمتوسطبكلورٌوس69.36عرالٌةذكرحمٌدي عاجل عدنان اسعدالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1254

2010-2009االولصباحًمتوسطبكلورٌوس69.094عرالٌةانثىهوٌر لفته ثامر مروىالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1255

2010-2009ثانًصباحًمتوسطبكلورٌوس68.099عرالٌةانثىداود جابر ٌوسف مهاالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1256

2010-2009االولصباحًمتوسطبكلورٌوس68.075عرالٌةذكرعبود موسى ناجح زٌدالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1257

2010-2009االولصباحًمتوسطبكلورٌوس68.007عرالٌةانثىمهدي علً حسٌن نورالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1258

2010-2009االولصباحًمتوسطبكلورٌوس67.563عرالٌةذكرعبود نعمة جابر كرارالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1259

2010-2009االولصباحًمتوسطبكلورٌوس67.322عرالٌةانثىشمران علً عبد صباح غدٌرالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1260

2010-2009االولصباحًمتوسطبكلورٌوس67.073عرالٌةانثىحسٌن مخٌف محسن سارةالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1261

2010-2009االولصباحًمتوسطبكلورٌوس66.984عرالٌةذكرعمران علً لاسم دمحمالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1262

2010-2009االولصباحًمتوسطبكلورٌوس66.707عرالٌةذكرعلوان حمد عباس مرتضىالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1263

2010-2009االولصباحًمتوسطبكلورٌوس65.815عرالٌةانثىمصطفى كمال مهند هبةالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1264

2010-2009االولصباحًمتوسطبكلورٌوس65.678عرالٌةذكرعباس دمحم سالم صائبالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1265

2010-2009االولصباحًمتوسطبكلورٌوس64.854عرالٌةذكرسلطان علً حسٌن لٌثالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1266

2010-2009االولصباحًمتوسطبكلورٌوس64.517عرالٌةذكررزولً سعدون عدنان زٌادالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1267

2010-2009االولصباحًمتوسطبكلورٌوس64.425عرالٌةذكرحسٌن الكافً عبد رعد مرتضىالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1268

2010-2009االولصباحًمتوسطبكلورٌوس64.053عرالٌةانثىدمحم ابراهٌم مكً براءالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1269

2010-2009االولصباحًمتوسطبكلورٌوس63.536عرالٌةذكرحسن كاظم دمحم حسنٌنالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1270

2010-2009االولصباحًمتوسطبكلورٌوس63.316عرالٌةذكرعلً هادي ضٌاء حسٌنالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1271

2010-2009االولصباحًمتوسطبكلورٌوس63.298عرالٌةذكرعوض كاظم سعد احمدالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1272

2010-2009االولصباحًمتوسطبكلورٌوس63.192عرالٌةذكرعودة علً مصلح الحسٌنالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1273

2010-2009االولصباحًمتوسطبكلورٌوس62.157عرالٌةانثىكاظم جواد مراد سارةالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1274

2010-2009االولصباحًمتوسطبكلورٌوس61.917عرالٌةذكرعبٌد كاظم اسماعٌل سعدالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1275

2010-2009االولصباحًمتوسطبكلورٌوس60.57عرالٌةذكرضاحً عٌدان حافظ العابدٌن زٌنالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1276

2010-2009االولصباحًمتوسطبكلورٌوس60.361عرالٌةذكرجاسم علً الكرٌم عبد كرارالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1277

2010-2009ثانًصباحًممبولبكلورٌوس59.675عرالٌةذكركاظم جواد فالح كرارالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1278

2010-2009االولصباحًممبولبكلورٌوس59.259عرالٌةانثىٌوسف عبٌس فالح الهدى نورالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1279

2010-2009ثانًصباحًممبولبكلورٌوس58.949عرالٌةذكرسلمان محسن ضٌاء مصطفىالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1280

2010-2009ثانًصباحًممبولبكلورٌوس58.75عرالٌةذكرناصر رزٌج جعفر احمدالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1281

2010-2009االولصباحًممبولبكلورٌوس58.095عرالٌةانثىحسون وحٌد هادي حوراءالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1282

2010-2009االولصباحًممبولبكلورٌوس57.935عرالٌةذكرمهدي الرضا عبد عادل مصطفىالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1283

2010-2009ثانًصباحًممبولبكلورٌوس57.791عرالٌةانثىمهدي عبد رشٌد بشارالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1284

2010-2009ثانًصباحًممبولبكلورٌوس57.358عرالٌةذكرشهاب كناوي دمحم كرارالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1285

2010-2009ثانًصباحًممبولبكلورٌوس57.224عرالٌةذكر علً مهدي عماد حٌدرالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1286



2010-2009ثانًصباحًممبولبكلورٌوس56.134عرالٌةذكرفعل خٌون سالم لٌثالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1287

2010-2009ثانًصباحًممبولبكلورٌوس56.081عرالٌةذكرعبدهللا عبٌد عباس دمحمالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1288

2010-2009ثانًصباحًممبولبكلورٌوس56.006عرالٌةذكرسلٌم دمحم سلٌم دمحمالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1289

2010-2009ثانًصباحًممبولبكلورٌوس55.706عرالٌةذكرعلً ٌاسر حازم هاشمالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1290

2010-2009ثانًصباحًممبولبكلورٌوس52.801عرالٌةذكرحسن دوهان صبار سلٌمالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1291

2010-2009االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس88.419عرالٌةذكركرٌم عباس عبداالمٌر خالدالنخٌل و البستنةالزراعةبابل1292

2010-2009االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس85.777عرالٌةانثىعطٌة فاخر حسن فاطمةالنخٌل و البستنةالزراعةبابل1293

2010-2009االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس82.796عرالٌةانثىساجت كاظم فرحان ثمٌنةالنخٌل و البستنةالزراعةبابل1294

2010-2009االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس80.994عرالٌةذكرحمزة حمٌد علً حسٌنالنخٌل و البستنةالزراعةبابل1295

2010-2009االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس78.578عرالٌةذكررٌحان جبار سعد مصطفىالنخٌل و البستنةالزراعةبابل1296

2010-2009االولصباحًجٌدبكلورٌوس75.252عرالٌةانثىبملً اسود عبد سعدي سارةالنخٌل و البستنةالزراعةبابل1297

2010-2009االولصباحًجٌدبكلورٌوس74.656عرالٌةانثىوهٌب كرٌم فٌصل رناالنخٌل و البستنةالزراعةبابل1298

2010-2009االولصباحًجٌدبكلورٌوس73.516عرالٌةانثىحمزة علٌوي سامً سناالنخٌل و البستنةالزراعةبابل1299

2010-2009االولصباحًجٌدبكلورٌوس73.449عرالٌةانثىكاظم بدري نافع اسماءالنخٌل و البستنةالزراعةبابل1300

2010-2009االولصباحًجٌدبكلورٌوس71.85عرالٌةانثىراضً عبدالسادة امٌر مروةالنخٌل و البستنةالزراعةبابل1301

2010-2009االولصباحًجٌدبكلورٌوس71.175عرالٌةانثىعنبر نعمة حسن اسراءالنخٌل و البستنةالزراعةبابل1302

2010-2009االولصباحًجٌدبكلورٌوس70.638عرالٌةانثىكسوب تركً علً زٌنةالنخٌل و البستنةالزراعةبابل1303

2010-2009االولصباحًجٌدبكلورٌوس70.617عرالٌةانثىعبدعلً هادي حسن هبةالنخٌل و البستنةالزراعةبابل1304

2010-2009االولصباحًجٌدبكلورٌوس70.236عرالٌةذكرعجوب غبٌن فاضل دمحمالنخٌل و البستنةالزراعةبابل1305

2010-2009االولصباحًمتوسطبكلورٌوس69.797عرالٌةانثىعبٌد جواد حسٌن رغدالنخٌل و البستنةالزراعةبابل1306

2010-2009االولصباحًمتوسطبكلورٌوس69.654عرالٌةانثىهللا جار حمزة هادي اسٌلالنخٌل و البستنةالزراعةبابل1307

2010-2009االولصباحًمتوسطبكلورٌوس68.551عرالٌةذكرمحمود حلٌم ابراهٌم مصطفىالنخٌل و البستنةالزراعةبابل1308

2010-2009االولصباحًمتوسطبكلورٌوس66.829عرالٌةذكردمحم جاسم بالر احمدالنخٌل و البستنةالزراعةبابل1309

2010-2009االولصباحًمتوسطبكلورٌوس65.586عرالٌةانثىبرهان ازهرعبدالزهرة دعاءالنخٌل و البستنةالزراعةبابل1310

2010-2009االولصباحًمتوسطبكلورٌوس65.362عرالٌةانثىلاسم هاشم فاروق ضحىالنخٌل و البستنةالزراعةبابل1311

2010-2009االولصباحًمتوسطبكلورٌوس65.282عرالٌةانثىوسمً علً دمحم فوزي فاطمةالنخٌل و البستنةالزراعةبابل1312

2010-2009االولصباحًمتوسطبكلورٌوس64.754عرالٌةذكرعمران عبداالمٌر علً دمحمالنخٌل و البستنةالزراعةبابل1313

2010-2009االولصباحًمتوسطبكلورٌوس62.991عرالٌةذكرعلوش ابراهٌم خالد ولٌدالنخٌل و البستنةالزراعةبابل1314

2010-2009ثانًصباحًمتوسطبكلورٌوس62.873عرالٌةذكرنهار عبٌد نجم سالمالنخٌل و البستنةالزراعةبابل1315

2010-2009االولصباحًمتوسطبكلورٌوس62.722عرالٌةذكرحسٌن سلمان رزاق اكرمالنخٌل و البستنةالزراعةبابل1316

2010-2009االولصباحًمتوسطبكلورٌوس61.049عرالٌةذكرخضٌر عطٌة خلٌل عباسالنخٌل و البستنةالزراعةبابل1317

2010-2009االولصباحًمتوسطبكلورٌوس60.826عرالٌةانثىخلٌل حمد ذٌاب هدىالنخٌل و البستنةالزراعةبابل1318

2010-2009االولصباحًمتوسطبكلورٌوس60.816عرالٌةذكرطهٌرة ابو نبهار عبدالرضا احمدالنخٌل و البستنةالزراعةبابل1319



2010-2009االولصباحًممبولبكلورٌوس59.787عرالٌةانثىسلمان حمود عودة سرابالنخٌل و البستنةالزراعةبابل1320

2010-2009االولصباحًممبولبكلورٌوس59.764عرالٌةانثىحسٌن صادق عدي زهراءالنخٌل و البستنةالزراعةبابل1321

2010-2009االولصباحًممبولبكلورٌوس59.6عرالٌةذكركشكول حمزة دمحم مثنىالنخٌل و البستنةالزراعةبابل1322

2010-2009االولصباحًممبولبكلورٌوس59.381عرالٌةانثىعلوان بلكت عادل وسنالنخٌل و البستنةالزراعةبابل1323

2010-2009االولصباحًممبولبكلورٌوس59.27عرالٌةانثىعلوان داود محً زٌنبالنخٌل و البستنةالزراعةبابل1324

2010-2009االولصباحًممبولبكلورٌوس58.399عرالٌةانثىحارث مهدي دمحم بتولالنخٌل و البستنةالزراعةبابل1325

2010-2009االولصباحًممبولبكلورٌوس58.118عرالٌةذكرسلٌمان خلٌفة مهدي صالحالنخٌل و البستنةالزراعةبابل1326

2010-2009االولصباحًممبولبكلورٌوس57.807عرالٌةذكرمذري موسى عبد احمدالنخٌل و البستنةالزراعةبابل1327

2010-2009ثانًصباحًممبولبكلورٌوس57.387عرالٌةانثىعلً عبد علً حنٌنالنخٌل و البستنةالزراعةبابل1328

2010-2009االولصباحًممبولبكلورٌوس56.797عرالٌةذكرهزاع عبد حسن علًالنخٌل و البستنةالزراعةبابل1329

2010-2009ثانًصباحًممبولبكلورٌوس54.924عرالٌةذكرٌوسف امٌن االمٌر عبد حسٌنالنخٌل و البستنةالزراعةبابل1330

2010-2009ثانًصباحًممبولبكلورٌوس54.888عرالٌةذكرعاٌد جواد سلٌم دمحمالنخٌل و البستنةالزراعةبابل1331

2010-2009االولصباحًامتٌازبكلورٌوس90.617عرالٌةذكرموسى كحٌط علً سالمحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1332

2010-2009االولصباحًجٌدبكلورٌوس78.801عرالٌةذكركاظم خلٌف صالح احمدحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1333

2010-2009االولصباحًجٌدبكلورٌوس78.625عرالٌةانثىهندي حنون رزاق ورودحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1334

2010-2009االولصباحًجٌدبكلورٌوس78.296عرالٌةانثىحسن علً دمحم عالٌةحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1335

2010-2009االولصباحًجٌدبكلورٌوس78.224عرالٌةانثىكاظم علً حمٌد بشرىحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1336

2010-2009االولصباحًجٌدبكلورٌوس74.594عرالٌةانثىعباس حسٌن رٌاض سرىحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1337

2010-2009االولصباحًجٌدبكلورٌوس70.608عرالٌةذكرمجٌد كاظم مهدي هانًحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1338

2010-2009االولصباحًمتوسطبكلورٌوس69.83عرالٌةانثىحسن حمزة صادق مروةحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1339

2010-2009االولصباحًمتوسطبكلورٌوس68.571عرالٌةذكرعبود فرهود ناظم علًحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1340

2010-2009االولصباحًمتوسطبكلورٌوس67.697عرالٌةانثىراشد حمزة رزاق هالةحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1341

2010-2009االولصباحًمتوسطبكلورٌوس66.722عرالٌةانثىضاحً هللا عبد كرٌم رسلحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1342

2010-2009االولصباحًمتوسطبكلورٌوس66.218عرالٌةذكركاظم عباس خضٌر  حسامحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1343

2010-2009االولصباحًمتوسطبكلورٌوس62.142عرالٌةذكرجارهللا مسرب هادي احمدحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1344

2010-2009االولصباحًمتوسطبكلورٌوس62.112عرالٌةذكرجبارة الحسن عبد احمد رٌسانحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1345

2010-2009االولصباحًمتوسطبكلورٌوس61.961عرالٌةانثىكاظم حسٌن علً رٌامحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1346

2010-2009االولصباحًمتوسطبكلورٌوس61.958عرالٌةانثىكاظم مراد ماجد دعاءحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1347

2010-2009االولصباحًمتوسطبكلورٌوس61.267عرالٌةذكرناٌف صدام رضا جعفرحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1348

2010-2009االولصباحًمتوسطبكلورٌوس60.226عرالٌةذكررهٌج مرٌوش هاشم دمحمحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1349

2010-2009االولصباحًممبولبكلورٌوس59.845عرالٌةذكرمزعل المحسن عبد دمحم عالءحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1350

2010-2009االولصباحًممبولبكلورٌوس59.694عرالٌةانثىجابر راهً غازي اثارحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1351

2010-2009االولصباحًممبولبكلورٌوس58.88عرالٌةذكرسرٌح عبود طعمة حسٌنحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1352



2010-2009ثانًصباحًممبولبكلورٌوس58.836عرالٌةانثىدمحم الرحٌم عبد احمد سراجحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1353

2010-2009االولصباحًممبولبكلورٌوس58.786عرالٌةذكربرهان عبدالرضا دمحم علًحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1354

2010-2009ثانًصباحًممبولبكلورٌوس58.698عرالٌةذكربالر دمحم الرزاق عبد سمٌرحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1355

2010-2009ثانًصباحًممبولبكلورٌوس57.296عرالٌةذكردحام ٌاس حبٌب احمدحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1356

2010-2009ثانًصباحًممبولبكلورٌوس57.04عرالٌةذكركعٌد محمود عدنان عمارحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1357

2010-2009ثانًصباحًممبولبكلورٌوس56.253عرالٌةانثىجبر عبود الحسٌن عبد صفاءحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1358

2010-2009االولصباحًممبولبكلورٌوس55.083عرالٌةذكرداوود رجا فاضل حسٌنحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1359

2010-2009ثانًصباحًممبولبكلورٌوس55.051عرالٌةذكرحسٌن دمحم علً حسٌنحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1360

2010-2009ثانًصباحًممبولبكلورٌوس54.42عرالٌةذكرٌاسٌن كاظم جبار علًحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1361

2010-2009االولصباحًممبولبكلورٌوس53.918عرالٌةذكرصخً حسن محسن باسلحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1362

2011-2010االولصباحًامتٌازبكلورٌوس91.976عرالٌةانثىعمران مطر دمحم ضًالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1363

2011-2010االولصباحًامتٌازبكلورٌوس91.387عرالٌةذكرحسون حامد مالن دمحمالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1364

2011-2010االولصباحًجٌدبكلورٌوس78.618عرالٌةانثىجواد مهدي صالح نورالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1365

2011-2010االولصباحًجٌدبكلورٌوس77.934عرالٌةذكرعرٌبً كرٌم هادي مصطفىالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1366

2011-2010االولصباحًجٌدبكلورٌوس77.634عرالٌةانثىعصمان دمحم عامر هدىالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1367

2011-2010االولصباحًجٌدبكلورٌوس77.225عرالٌةانثىعبود عبداالمٌر رضا دمحم مٌسمالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1368

2011-2010االولصباحًجٌدبكلورٌوس76.321عرالٌةذكرحسن عمران صبري عبدهللاالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1369

2011-2010االولصباحًجٌدبكلورٌوس74.3عرالٌةانثىجاسم حسٌن دمحم االءالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1370

2011-2010االولصباحًجٌدبكلورٌوس74.125عرالٌةذكرعبدالحلٌم عبدالغفار فالح علًالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1371

2011-2010االولصباحًجٌدبكلورٌوس73.549عرالٌةانثىعلً كاظم علً صباالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1372

2011-2010االولصباحًجٌدبكلورٌوس73.304عرالٌةذكرحسون ناصر وضاح علًالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1373

2011-2010االولصباحًجٌدبكلورٌوس72.107عرالٌةانثىدمنه غالً عائد نورالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1374

2011-2010االولصباحًجٌدبكلورٌوس71.774عرالٌةانثىحسٌن جاسم عواد منارالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1375

2011-2010االولصباحًجٌدبكلورٌوس71.738عرالٌةانثىعبدهللا عبدالمحسن هانً فرحالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1376

2011-2010االولصباحًجٌدبكلورٌوس71.163عرالٌةذكركرٌم جواد رزاق كرارالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1377

2011-2010االولصباحًمتوسطبكلورٌوس69.882عرالٌةانثىوصٌخ عباس علً مٌاسةالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1378

2011-2010االولصباحًمتوسطبكلورٌوس69.713عرالٌةذكرظاهر نصر صالح حسنٌنالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1379

2011-2010االولصباحًمتوسطبكلورٌوس69.382عرالٌةانثىخضٌر امٌن جواد هالةالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1380

2011-2010االولصباحًمتوسطبكلورٌوس68.313عرالٌةانثىعلٌوي حبٌب ناظم ورودالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1381

2011-2010االولصباحًمتوسطبكلورٌوس67.797عرالٌةذكرعجود مظلوم دمحم كرارالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1382

2011-2010االولصباحًمتوسطبكلورٌوس67.768عرالٌةانثىبعنون علوان ٌوسف رونكالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1383

2011-2010االولصباحًمتوسطبكلورٌوس67.413عرالٌةانثىطه عبدالكاظم عبدالحسن عالالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1384

2011-2010االولصباحًمتوسطبكلورٌوس66.241عرالٌةانثىمهدي فلٌح عبدالحسٌن رٌامالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1385



2011-2010االولصباحًمتوسطبكلورٌوس65.235عرالٌةذكردمحم جواد طاهر حسامالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1386

2011-2010االولصباحًمتوسطبكلورٌوس65.104عرالٌةذكرمجبل سبٌط عطاء زٌدالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1387

2011-2010االولصباحًمتوسطبكلورٌوس64.78عرالٌةذكركزار صالح مهدي مالنالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1388

2011-2010االولصباحًمتوسطبكلورٌوس64.622عرالٌةانثىحسن عابر دمحم اٌاتالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1389

2011-2010االولصباحًمتوسطبكلورٌوس64.535عرالٌةذكرحسن خلفه ثامر همامالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1390

2011-2010االولصباحًمتوسطبكلورٌوس63.536عرالٌةانثىعلً عبدالكرٌم ناظم عذراء المائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1391

2011-2010االولصباحًمتوسطبكلورٌوس63.256عرالٌةانثىحسانً دحدوح وهاب سارةالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1392

2011-2010االولصباحًمتوسطبكلورٌوس62.554عرالٌةذكرمنسً ناجً عبدالحمزة احمدالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1393

2011-2010االولصباحًمتوسطبكلورٌوس62.444عرالٌةانثىناجً شاكر احمد زهراءالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1394

2011-2010ثانًصباحًمتوسطبكلورٌوس62.224عرالٌةانثى مجبل المهدي عبد عامر هدىالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1395

2011-2010االولصباحًمتوسطبكلورٌوس61.538عرالٌةانثىمخٌف ناٌف رزاق مروهالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1396

2011-2010االولصباحًمتوسطبكلورٌوس61.198عرالٌةانثىحسان عبٌس سلٌم ٌاسمٌنالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1397

2011-2010االولصباحًمتوسطبكلورٌوس60.713عرالٌةذكرعالوي نعمة علً وسامالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1398

2011-2010ثانًصباحًممبولبكلورٌوس59.988عرالٌةذكر كاظم جواد ارتماء الفمار ذوالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1399

2011-2010االولصباحًممبولبكلورٌوس59.67عرالٌةانثىحمزة شاكر زهٌر مروةالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1400

2011-2010ثانًصباحًممبولبكلورٌوس58.951عرالٌةانثىعبدهللا دمحم حسن رونكالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1401

2011-2010ثانًصباحًممبولبكلورٌوس58.934عرالٌةانثىذرب عبٌد حامد رغدةالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1402

2011-2010االولصباحًممبولبكلورٌوس58.934عرالٌةانثىذرب عبٌد حامد رغدةالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1403

2011-2010االولصباحًممبولبكلورٌوس57.702عرالٌةذكرمطر محٌسن علً وسامالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1404

2011-2010ثانًصباحًممبولبكلورٌوس58.016عرالٌةانثىبلور هانً سعدي هدىالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1405

2011-2010االولصباحًممبولبكلورٌوس57.403عرالٌةانثى ابراهٌم مرموص مهدي منارالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1406

2011-2010االولصباحًممبولبكلورٌوس56.583عرالٌةانثىحمود  عبدهللا دمحم هدىالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1407

2011-2010االولصباحًممبولبكلورٌوس56.546عرالٌةذكر حاجم هللا عبد حسن عبدهللاالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1408

2011-2010االولصباحًممبولبكلورٌوس56.419عرالٌةذكرعٌسى هانً طالب صادقالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1409

2011-2010االولصباحًممبولبكلورٌوس56.053عرالٌةانثىمطلن عبداالمٌر حسن مٌادةالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1410

2011-2010االولصباحًممبولبكلورٌوس55.028عرالٌةذكرمتعب غازي حسام اكرمالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1411

2011-2010االولصباحًممبولبكلورٌوس53.953عرالٌةانثىجبر عبٌد محمود سارةالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1412

2011-2010االولصباحًممبولبكلورٌوس53.093عرالٌةذكردمحم مهدي عمٌل احمدالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1413

2011-2010االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس85.892عرالٌةانثىاحمد محسن حمٌد حوراءالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1414

2011-2010االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس81.81عرالٌةانثىموسى عباس كرٌم سرابالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1415

2011-2010االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس80.73عرالٌةانثىراهً اسماعٌل تركً زٌنبالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1416

2011-2010االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس80.525عرالٌةانثىبالر حسٌن فاضل زهراءالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1417

2011-2010االولصباحًجٌدبكلورٌوس78.179عرالٌةانثىعلً مهدي سعدي دٌناالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1418



2011-2010االولصباحًجٌدبكلورٌوس77.385عرالٌةانثىعمران فاضل فٌحان زٌنةالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1419

2011-2010االولصباحًجٌدبكلورٌوس76.766عرالٌةذكرمنصور حسٌن ابراهٌم اسماعٌلالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1420

2011-2010االولصباحًجٌدبكلورٌوس75.834عرالٌةذكركاظم علً حسٌن زٌدالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1421

2011-2010االولصباحًجٌدبكلورٌوس75.046عرالٌةانثىحسن عبٌد رسول زهراءالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1422

2011-2010االولصباحًجٌدبكلورٌوس74.024عرالٌةانثىعباس حسٌن وجدي عالالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1423

2011-2010االولصباحًجٌدبكلورٌوس73.71عرالٌةانثىحسٌن علً حسٌن زهراءالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1424

2011-2010االولصباحًجٌدبكلورٌوس73.17عرالٌةانثىفارس علً فراس سارةالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1425

2011-2010االولصباحًجٌدبكلورٌوس73.108عرالٌةانثىمحسن سعٌد صباح شهبالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1426

2011-2010االولصباحًجٌدبكلورٌوس72.942عرالٌةانثىعبد ظاهر فالح رانٌهالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1427

2011-2010االولصباحًجٌدبكلورٌوس72.587عرالٌةانثىجاسم صالح علً هبهالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1428

2011-2010االولصباحًجٌدبكلورٌوس72.531عرالٌةانثىحسن خلٌل ابراهٌم هندالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1429

2011-2010االولصباحًجٌدبكلورٌوس72.321عرالٌةانثىنعمة جبر عبدالصاحب مروىالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1430

2011-2010االولصباحًجٌدبكلورٌوس71.924عرالٌةذكردمحم عباس عبٌد احمدالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1431

2011-2010االولصباحًجٌدبكلورٌوس71.034عرالٌةانثىعٌسى علً سالم اٌمانالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1432

2011-2010االولصباحًجٌدبكلورٌوس70.377عرالٌةانثىحمٌدي سلمان دمحم دعاءالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1433

2011-2010االولصباحًمتوسطبكلورٌوس68.333عرالٌةانثىعبد علوان رمضان غفرانالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1434

2011-2010االولصباحًمتوسطبكلورٌوس67.908عرالٌةذكرحبٌب صكب احمد مهٌمنالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1435

2011-2010االولصباحًمتوسطبكلورٌوس67.586عرالٌةذكركاظم جعفر عباس سمرالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1436

2011-2010االولصباحًمتوسطبكلورٌوس67.501عرالٌةانثىناجً محً عدنان نادٌةالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1437

2011-2010االولصباحًمتوسطبكلورٌوس66.509عرالٌةانثىعبٌد كاظم فالح نورالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1438

2011-2010االولصباحًمتوسطبكلورٌوس66.406عرالٌةانثىعبود نجم سهٌل زٌنبالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1439

2011-2010االولصباحًمتوسطبكلورٌوس65.907عرالٌةانثىعلً حسٌن لاسم نورالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1440

2011-2010االولصباحًمتوسطبكلورٌوس65.442عرالٌةانثىحمزة عباس كرٌم رونزاالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1441

2011-2010االولصباحًمتوسطبكلورٌوس64.571عرالٌةانثىعباس درٌب كامل هدٌلالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1442

2011-2010االولصباحًمتوسطبكلورٌوس64.289عرالٌةذكرعطٌة حمزة علً حسٌنالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1443

2011-2010االولصباحًمتوسطبكلورٌوس63.786عرالٌةانثىشهاب علً حامد رٌمالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1444

2011-2010االولصباحًمتوسطبكلورٌوس63.475عرالٌةانثىكطران مدلول جلٌل سرىالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1445

2011-2010االولصباحًمتوسطبكلورٌوس63.3عرالٌةذكركاظم جواد سعد مصطفىالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1446

2011-2010االولصباحًمتوسطبكلورٌوس62.039عرالٌةانثىشاكر نوري زهٌر مروةالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1447

2011-2010االولصباحًمتوسطبكلورٌوس61.731عرالٌةذكرعبود عباس حامد امجدالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1448

2011-2010االولصباحًمتوسطبكلورٌوس61.651عرالٌةذكرحسن راضً ابراهٌم حسٌنالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1449

2011-2010االولصباحًمتوسطبكلورٌوس61.594عرالٌةذكرعبود علً دمحم غٌثالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1450

2011-2010ثانًصباحًمتوسطبكلورٌوس61.402عرالٌةانثىدمحم جاسم لٌس اطٌافالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1451



2011-2010ثانًصباحًممبولبكلورٌوس59.238عرالٌةانثىالسود ابو الحسٌن عبد نجم هدىالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1452

2011-2010االولصباحًممبولبكلورٌوس59.128عرالٌةذكرجواد حسن مهدي دمحم زٌدالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1453

2011-2010ثانًصباحًممبولبكلورٌوس58.225عرالٌةذكرعلٌوي حمزة احمد ازهرالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1454

2011-2010ثانًصباحًممبولبكلورٌوس56.993عرالٌةذكردمحم الزهرة عبد دمحم مهندالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1455

2011-2010ثانًصباحًممبولبكلورٌوس56.461عرالٌةذكركاظم العزٌز عبد عادل سالمالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1456

2011-2010االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس87.153عرالٌةذكركاظم عبدالحسٌن عباس اٌهابالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1457

2011-2010االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس84.749عرالٌةذكرخنٌاب عبدالكاظم حسن احمدالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1458

2011-2010االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس83.767عرالٌةانثىعنتاكً مزهر عزٌز نادٌةالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1459

2011-2010االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس82.588عرالٌةانثىناجً لهب عبدالعظٌم هٌامالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1460

2011-2010االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس82.226عرالٌةانثىهادي جمٌل راسم زهراءالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1461

2011-2010االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس81.662عرالٌةذكرشاكر مكً صبٌح رزاقالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1462

2011-2010االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس80.945عرالٌةذكرحسٌن عواد ابراهٌم مصطفىالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1463

2011-2010االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس80.539عرالٌةانثىسلوم عبدالهادي نجاح اٌفانالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1464

2011-2010االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس80.395عرالٌةذكرموسى هادي صالح مصطفىالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1465

2011-2010االولصباحًجٌدبكلورٌوس78.818عرالٌةانثىبالر كاظم جواد اسراءالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1466

2011-2010االولصباحًجٌدبكلورٌوس77.2عرالٌةانثىنعمان عباس سالم فاطمةالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1467

2011-2010االولصباحًجٌدبكلورٌوس77.011عرالٌةذكر علً حسٌن عبدالكرٌم جوزٌفالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1468

2011-2010االولصباحًجٌدبكلورٌوس76.815عرالٌةانثىعسكر صاحب احمد زٌنبالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1469

2011-2010االولصباحًجٌدبكلورٌوس75.548عرالٌةذكرمحمود حمزة باسم دمحم رافدالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1470

2011-2010االولصباحًجٌدبكلورٌوس75.503عرالٌةذكرابراهٌم عبدالحسن عبدعلً محسنالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1471

2011-2010االولصباحًجٌدبكلورٌوس74.04عرالٌةانثىحمادي صاحب مجٌد رٌامالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1472

2011-2010االولصباحًجٌدبكلورٌوس73.583عرالٌةذكرعلوان عباس مهدي احمدالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1473

2011-2010االولصباحًجٌدبكلورٌوس73.422عرالٌةذكرخاٌف حسن عباس احمدالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1474

2011-2010االولصباحًجٌدبكلورٌوس73.297عرالٌةذكرعباس عطٌة صبار صفاءالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1475

2011-2010االولصباحًجٌدبكلورٌوس71.975عرالٌةانثىتاٌه جواد عادل طٌبالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1476

2011-2010االولصباحًجٌدبكلورٌوس71.819عرالٌةانثىاحمد كرٌم محمود كوكبالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1477

2011-2010االولصباحًجٌدبكلورٌوس71.371عرالٌةانثىمظلوم حسٌن ثامر سمرالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1478

2011-2010االولصباحًجٌدبكلورٌوس70.305عرالٌةانثىخضٌر لدوري نصر وسامالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1479

2011-2010االولصباحًمتوسطبكلورٌوس68.914عرالٌةذكرعزٌز صاحب سلٌم زٌدالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1480

2011-2010االولصباحًمتوسطبكلورٌوس68.364عرالٌةانثىعبٌس شٌاع ثابت حنانالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1481

2011-2010االولصباحًمتوسطبكلورٌوس67.806عرالٌةذكرحمادي حمٌد كاظم علًالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1482

2011-2010االولصباحًمتوسطبكلورٌوس67.365عرالٌةذكرعكار فاضل كرٌم سندالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1483

2011-2010االولصباحًمتوسطبكلورٌوس67.007عرالٌةانثىعبٌد حسٌن طالب بتولالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1484



2011-2010االولصباحًمتوسطبكلورٌوس66.684عرالٌةذكرعبد حسن عالء اوسالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1485

2011-2010االولصباحًمتوسطبكلورٌوس65.407عرالٌةذكرهادي صادق سعد مصطفىالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1486

2011-2010االولصباحًمتوسطبكلورٌوس65.096عرالٌةذكرجبار كاظم صباح حٌدرالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1487

2011-2010االولصباحًمتوسطبكلورٌوس64.618عرالٌةانثىداخل عبدالحسٌن عاٌد الهدى نورالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1488

2011-2010االولصباحًمتوسطبكلورٌوس64.413عرالٌةذكرهندي كاظم عطٌة حسنٌنالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1489

2011-2010االولصباحًمتوسطبكلورٌوس64.364عرالٌةذكرحسٌن علً حٌدر علًالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1490

2011-2010االولصباحًمتوسطبكلورٌوس64.051عرالٌةذكرعبدعلً حبٌب جعفر وائلالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1491

2011-2010االولصباحًمتوسطبكلورٌوس63.83عرالٌةذكرجاسم عبداالمٌر غسان ٌاسرالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1492

2011-2010االولصباحًمتوسطبكلورٌوس62.357عرالٌةذكرعبداالمٌر حمٌد دمحم ٌاسرالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1493

2011-2010االولصباحًمتوسطبكلورٌوس62.018عرالٌةذكرحسن كاظم عبدعلً احمدالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1494

2011-2010االولصباحًمتوسطبكلورٌوس60.934عرالٌةذكرمحسن غازي فٌصل هندالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1495

2011-2010ثانًصباحًممبولبكلورٌوس59.721عرالٌةذكر احمد شهاب سلٌم كرارالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1496

2011-2010ثانًصباحًممبولبكلورٌوس59.052عرالٌةذكرسعد عباس كامل احمدالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1497

2011-2010االولصباحًممبولبكلورٌوس58.948عرالٌةذكرعلً حسن فالح احمدالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1498

2011-2010االولصباحًممبولبكلورٌوس58.702عرالٌةانثىحاتم جابرمشكور جنانالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1499

2011-2010االولصباحًممبولبكلورٌوس58.484عرالٌةذكرعداي حمدان لصً احمدالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1500

2011-2010االولصباحًممبولبكلورٌوس57.473عرالٌةذكرسعد عباس علً حسامالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1501

2011-2010ثانًصباحًممبولبكلورٌوس57.642عرالٌةذكر كرم راضً بالر حٌدرالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1502

2011-2010ثانًصباحًممبولبكلورٌوس57.15عرالٌةذكر كاظم ناجً مؤٌد كرارالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1503

2011-2010االولصباحًممبولبكلورٌوس56.905عرالٌةذكرعلً شرٌف سالم دمحمالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1504

2011-2010االولصباحًممبولبكلورٌوس56.665عرالٌةذكرجاسم جبر عبدالعال زٌدالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1505

2011-2010ثانًصباحًممبولبكلورٌوس56.578عرالٌةذكردمحم جاسم ٌعرب لٌثالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1506

2011-2010ثانًصباحًممبولبكلورٌوس55.934عرالٌةذكر حسن فاضل شولً دمحمالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1507

2011-2010ثانًصباحًممبولبكلورٌوس55.206عرالٌةانثى عمران الكرٌم عبد سلٌم زهراءالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1508

2011-2010ثانًصباحًممبولبكلورٌوس53.179عرالٌةذكرغوٌلً ابراهٌم اسماعٌل حٌدرالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1509

2011-2010االولصباحًجٌدبكلورٌوس78.651عرالٌةذكرعلً دمحم جساب حازم زٌادحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1510

2011-2010االولصباحًجٌدبكلورٌوس78.586عرالٌةذكرفزع سلمان سامً حسنحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1511

2011-2010االولصباحًجٌدبكلورٌوس78.077عرالٌةذكرعلوان حسٌن عبٌس خضٌرحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1512

2011-2010االولصباحًجٌدبكلورٌوس77.333عرالٌةذكر جلٌل الحسٌن عبد ماجد طٌفحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1513

2011-2010االولصباحًجٌدبكلورٌوس74.258عرالٌةذكر منصور عبٌد حمزة امٌرحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1514

2011-2010االولصباحًجٌدبكلورٌوس74.036عرالٌةذكر شاطً عبٌد صادق امٌرحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1515

2011-2010االولصباحًجٌدبكلورٌوس73.425عرالٌةذكر عٌسى محسن عبٌس عمٌلحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1516

2011-2010االولصباحًجٌدبكلورٌوس73.265عرالٌةانثى محسن نعمة حامد سارةحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1517



2011-2010االولصباحًجٌدبكلورٌوس72.769عرالٌةذكر كاظم عبٌد عٌادة مهندحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1518

2011-2010االولصباحًجٌدبكلورٌوس72.523عرالٌةذكر كاظم مرهج ٌوسف دمحمحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1519

2011-2010االولصباحًجٌدبكلورٌوس71.754عرالٌةذكرعبادي سواد جاسم دمحمحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1520

2011-2010االولصباحًجٌدبكلورٌوس71.426عرالٌةذكر شاٌع عبٌد جابر عمارحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1521

2011-2010االولصباحًجٌدبكلورٌوس71.103عرالٌةذكر مصطاف عباس كاظم حسامحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1522

2011-2010االولصباحًمتوسطبكلورٌوس67.767عرالٌةانثى عباس منخً علً دعاءحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1523

2011-2010االولصباحًمتوسطبكلورٌوس65.882عرالٌةانثى دمحم جاسم رائد بشائرحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1524

2011-2010االولصباحًمتوسطبكلورٌوس65.731عرالٌةانثىعبود شعٌرة عدنان سلوىحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1525

2011-2010ثانًصباحًمتوسطبكلورٌوس64.478عرالٌةذكرٌوسف تاٌه علً حسٌنحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1526

2011-2010االولصباحًمتوسطبكلورٌوس62.665عرالٌةانثى بالر حسٌن جمعة حوراءحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1527

2011-2010االولصباحًمتوسطبكلورٌوس61.229عرالٌةانثى ظاهر كمٌل رحٌم اٌالفحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1528

2011-2010االولصباحًمتوسطبكلورٌوس60.996عرالٌةذكر سالم مهنه المً لٌسحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1529

2011-2010االولصباحًمتوسطبكلورٌوس60.58عرالٌةانثى دمحم عبادة صبحً دنٌاحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1530

2011-2010ثانًصباحًممبولبكلورٌوس58.71عرالٌةذكردمحم سرحان احمد ضٌاءحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1531

2011-2010االولصباحًممبولبكلورٌوس58.658عرالٌةذكر جاسم حسن صباح احمدحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1532

2011-2010االولصباحًممبولبكلورٌوس57.798عرالٌةذكر ذرب عبٌد ثامر عمادحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1533

2011-2010ثانًصباحًممبولبكلورٌوس55.505عرالٌةذكرمخٌف سلطان علً رافدحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1534

2011-2010ثانًصباحًممبولبكلورٌوس55.182عرالٌةذكر عبدهللا المنعم عبد ربٌع مصطفىحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1535

2011-2010ثانًصباحًممبولبكلورٌوس54.174عرالٌةذكرصخً خضٌر سعود عمرحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1536

2011-2010ثانًصباحًممبولبكلورٌوس53.838عرالٌةذكر علً اسماعٌل صباح انورحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1537

2012-2011االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس85.696عرالٌةانثىالحسٌن عبد علً دمحم طارق اسماءالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1538

2012-2011االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس82.481عرالٌةانثىاالمٌر عبد الواحد عبد ناظم زهراءالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1539

2012-2011االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس81.1عرالٌةانثىعلً حسٌن ماضً صابرٌنالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1540

2012-2011االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس80.119عرالٌةانثىعبٌد حبٌب علً زٌنبالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1541

2012-2011االولصباحًجٌدبكلورٌوس79.558عرالٌةذكركاظم عٌدان خالد مروانالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1542

2012-2011االولصباحًجٌدبكلورٌوس77.997عرالٌةانثىعبٌد عبٌس طالب رسلالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1543

2012-2011االولصباحًجٌدبكلورٌوس76.414عرالٌةانثىعبدهللا نجم عبدهللا نورهالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1544

2012-2011االولصباحًجٌدبكلورٌوس76.108عرالٌةذكرحسون كرٌم اسماعٌل صفاءالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1545

2012-2011االولصباحًجٌدبكلورٌوس76.068عرالٌةانثىمنصور عبدعلً حسٌن حوراءالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1546

2012-2011االولصباحًجٌدبكلورٌوس76.021عرالٌةذكراسود كرٌم ناظم ضرغامالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1547

2012-2011االولصباحًجٌدبكلورٌوس75.835عرالٌةانثىمحسن غانم علوان مروهالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1548

2012-2011االولصباحًجٌدبكلورٌوس75.501عرالٌةانثىعبدالرضا دمحم مهدي اسراءالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1549

2012-2011االولصباحًجٌدبكلورٌوس74.76عرالٌةانثىاحمد هاشم سلٌم اسراءالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1550



2012-2011االولصباحًجٌدبكلورٌوس74.426عرالٌةانثىامٌن نعمة دمحم دعاءالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1551

2012-2011االولصباحًجٌدبكلورٌوس73.611عرالٌةانثىعرٌبً الواحد عبد عباس اسراءالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1552

2012-2011االولصباحًجٌدبكلورٌوس70.902عرالٌةذكرعبدعلً كاظم ولٌد عبدهللاالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1553

2012-2011االولصباحًمتوسطبكلورٌوس69.426عرالٌةذكرعلوان كاظم حسٌن حٌدرالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1554

2012-2011االولصباحًمتوسطبكلورٌوس69.057عرالٌةانثىحسن عبد عادل نورالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1555

2012-2011االولصباحًمتوسطبكلورٌوس67.956عرالٌةانثىحمزة عبدالوهاب علً وجدانالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1556

2012-2011االولصباحًمتوسطبكلورٌوس67.689عرالٌةانثىعباس شذر محمود علٌاءالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1557

2012-2011االولصباحًمتوسطبكلورٌوس67.143عرالٌةذكرحبٌب كاظم داٌخ دمحمالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1558

2012-2011االولصباحًمتوسطبكلورٌوس67.125عرالٌةذكرعلً حسٌن علً مصطفىالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1559

2012-2011االولصباحًمتوسطبكلورٌوس66.312عرالٌةذكرجاسم موسى دمحم احمدالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1560

2012-2011االولصباحًمتوسطبكلورٌوس66.004عرالٌةانثىعواد عبدالحسن الكرٌم عبد مٌاسةالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1561

2012-2011االولصباحًمتوسطبكلورٌوس65.91عرالٌةذكرابراهٌم عناد لاسم احمدالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1562

2012-2011االولصباحًمتوسطبكلورٌوس65.447عرالٌةذكرفرحان عبدالعزٌز عبدالرحٌم احمدالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1563

2012-2011االولصباحًمتوسطبكلورٌوس65.009عرالٌةانثىمحسن حمزة علً اٌمانالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1564

2012-2011ثانًصباحًمتوسطبكلورٌوس64.87عرالٌةذكرمحسن عبس حسٌن ضٌاءالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1565

2012-2011االولصباحًمتوسطبكلورٌوس64.18عرالٌةذكرمجبل ابراهٌم كرٌم حاتمالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1566

2012-2011ثانًصباحًمتوسطبكلورٌوس63.14عرالٌةانثىعبٌد حسن عبدهللا علٌاءالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1567

2012-2011االولصباحًمتوسطبكلورٌوس61.877عرالٌةذكرمطلن دمحم عدنان عباسالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1568

2012-2011ثانًصباحًمتوسطبكلورٌوس61.157عرالٌةذكرعباس كاظم سجاد انورالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1569

2012-2011ثانًصباحًمتوسطبكلورٌوس60.081عرالٌةانثىعباس أخضٌر مهدي شوقالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1570

2012-2011االولصباحًمتوسطبكلورٌوس60.043عرالٌةانثىعباس حمود علً سجىالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1571

2012-2011ثانًصباحًمتوسطبكلورٌوس60.025عرالٌةذكرحسن حنص الكاظم عبد دمحمالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1572

2012-2011االولصباحًممبولبكلورٌوس59.716عرالٌةذكردمحم حمٌد مجٌد دمحمالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1573

2012-2011ثانًصباحًممبولبكلورٌوس58.591عرالٌةانثىعباس حمٌد كمٌل فرحالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1574

2012-2011االولصباحًممبولبكلورٌوس58عرالٌةذكرحسٌن مهدي حمزة دمحمالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1575

2012-2011ثانًصباحًممبولبكلورٌوس57.996عرالٌةذكركاظم ٌاسٌن دمحم اكرمالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1576

2012-2011ثانًصباحًممبولبكلورٌوس57.914عرالٌةانثىصالح نوري عماد مٌنهالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1577

2012-2011ثانًصباحًممبولبكلورٌوس57.544عرالٌةذكرعناد كزار عبٌس هانًالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1578

2012-2011ثانًصباحًممبولبكلورٌوس56.285عرالٌةذكرالهادي عبد مهدي ثامر عصامالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1579

2012-2011ثانًصباحًممبولبكلورٌوس53.629عرالٌةذكرابراهٌم مالغً جبار علًالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1580

2012-2011االولصباحًامتٌازبكلورٌوس90.606عرالٌةذكرهوٌدي دخٌل هادي هاشمالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1581

2012-2011االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس84.189عرالٌةانثىحسون محسن زهٌر زهورالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1582

2012-2011االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس83.411عرالٌةانثىحبٌب زغٌر هادي انوارالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1583



2012-2011االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس80.865عرالٌةانثىرؤوف ظاهر رؤوف نورالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1584

2012-2011االولصباحًجٌدبكلورٌوس77.983عرالٌةذكرمحٌمٌد جاسم حسٌن دمحمالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1585

2012-2011االولصباحًجٌدبكلورٌوس77.462عرالٌةذكركطل الواحد عبد نعمة ولٌدالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1586

2012-2011االولصباحًجٌدبكلورٌوس76.671عرالٌةانثىدمحم كاظم علً دعاءالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1587

2012-2011االولصباحًجٌدبكلورٌوس76.284عرالٌةذكرحسن كاظم حسن عالءالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1588

2012-2011االولصباحًجٌدبكلورٌوس74.174عرالٌةانثىشاكر عباس رعد ضحىالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1589

2012-2011االولصباحًجٌدبكلورٌوس73.014عرالٌةانثىعبٌد مهدي عبدالكرٌم لٌناالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1590

2012-2011ثانًصباحًجٌدبكلورٌوس72.677عرالٌةانثىهادي حسن الزهرة عبد بتولالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1591

2012-2011االولصباحًجٌدبكلورٌوس72.666عرالٌةانثىشوجة كزار فجر رشاالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1592

2012-2011االولصباحًجٌدبكلورٌوس71.525عرالٌةانثىدمحم جاسم دمحم هندالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1593

2012-2011االولصباحًجٌدبكلورٌوس70.979عرالٌةانثىحسٌن علً تحسٌن شهالءالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1594

2012-2011االولصباحًجٌدبكلورٌوس70.316عرالٌةذكردمحم السادة عبد مسلم حٌدرالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1595

2012-2011االولصباحًمتوسطبكلورٌوس68.961عرالٌةذكرحمزة كرٌم عبدهللا حسٌنالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1596

2012-2011االولصباحًمتوسطبكلورٌوس68.539عرالٌةانثىحاجم حسن عائد مهاالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1597

2012-2011االولصباحًمتوسطبكلورٌوس68.213عرالٌةذكرعلوان نعمان الكرٌم عبد علًالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1598

2012-2011االولصباحًمتوسطبكلورٌوس66.823عرالٌةذكرسركال مزعل صاحب حسنٌنالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1599

2012-2011االولصباحًمتوسطبكلورٌوس66.664عرالٌةانثىحسٌن الزهرة عبد دمحم امالالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1600

2012-2011االولصباحًمتوسطبكلورٌوس66.529عرالٌةذكرجبار طالب حمزة انورالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1601

2012-2011االولصباحًمتوسطبكلورٌوس65.857عرالٌةذكرحبٌب كرٌم حكمت علًالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1602

2012-2011االولصباحًمتوسطبكلورٌوس64.955عرالٌةذكرصكر ابراهٌم سالم عمارالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1603

2012-2011االولصباحًمتوسطبكلورٌوس64.505عرالٌةذكرحسٌن دمحم صفاء علًالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1604

2012-2011االولصباحًمتوسطبكلورٌوس64.155عرالٌةذكرجاسم نصٌف مناف صادقالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1605

2012-2011ثانًصباحًمتوسطبكلورٌوس63.475عرالٌةذكرحسٌن عطٌة االمٌر عبد فاضلالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1606

2012-2011االولصباحًمتوسطبكلورٌوس62.978عرالٌةانثىجبر سلمان داود افراحالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1607

2012-2011االولصباحًمتوسطبكلورٌوس62.693عرالٌةذكرعلً حسن فالح سٌفالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1608

2012-2011االولصباحًمتوسطبكلورٌوس62.535عرالٌةذكرحسن سلٌم سلمان سدٌدالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1609

2012-2011االولصباحًمتوسطبكلورٌوس62.237عرالٌةذكرطاهر دوٌج صالح مهديالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1610

2012-2011االولصباحًمتوسطبكلورٌوس61.842عرالٌةذكرعباس منخً سلمان دمحمالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1611

2012-2011االولصباحًمتوسطبكلورٌوس61.093عرالٌةذكركاظم جواد عون عبد دمحمالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1612

2012-2011ثانًصباحًمتوسطبكلورٌوس61.033عرالٌةذكرعبٌس مخٌف الهادي عبد دمحمالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1613

2012-2011االولصباحًمتوسطبكلورٌوس60.346عرالٌةذكرهوٌدي علً عبد ابراهٌم مظهرالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1614

2012-2011االولصباحًمتوسطبكلورٌوس60.085عرالٌةانثىعباس خضٌر غانم مروهالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1615

2012-2011االولصباحًمتوسطبكلورٌوس60.012عرالٌةذكرحسٌن دمحم جاسم احمدالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1616



2012-2011االولصباحًممبولبكلورٌوس59.808عرالٌةذكرناجً صاحب عدي دمحمالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1617

2012-2011ثانًصباحًممبولبكلورٌوس59.803عرالٌةذكرجعفر الحسٌن عبد فوزي علًالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1618

2012-2011ثانًصباحًممبولبكلورٌوس59.233عرالٌةذكرجبر دمحم مراد محمودالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1619

2012-2011ثانًصباحًممبولبكلورٌوس58.57عرالٌةذكرابراهٌم جعفر علٌوي سٌفالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1620

2012-2011ثانًصباحًممبولبكلورٌوس57.467عرالٌةذكروصٌخ فاضل ماجد علًالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1621

2012-2011ثانًصباحًممبولبكلورٌوس56.729عرالٌةذكرعسل لعٌبً مطشر دمحمالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1622

2012-2011ثانًصباحًممبولبكلورٌوس56.11عرالٌةذكركاظم العزٌز عبد جعفر سامرالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1623

2012-2011ثانًصباحًممبولبكلورٌوس56.055عرالٌةانثىحمادي عباس كاظم زهراءالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1624

2012-2011ثانًصباحًممبولبكلورٌوس55.192عرالٌةذكرعناد حسن الستار عبد مصطفىالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1625

2012-2011ثانًصباحًممبولبكلورٌوس54.756عرالٌةذكرجواد العباس عبد احمد منتظرالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1626

2012-2011ثانًصباحًممبولبكلورٌوس54.498عرالٌةذكرطاهر االمٌر عبد نعمة عباسالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1627

2012-2011ثانًصباحًممبولبكلورٌوس53.847عرالٌةذكرعبد موسى هالل دمحمالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1628

2012-2011ثانًصباحًممبولبكلورٌوس53.136عرالٌةذكرحبٌب مطر دمحم احسان غسانالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1629

2012-2011ثانًصباحًممبولبكلورٌوس52.904عرالٌةذكرعباس حسٌن باسم وسٌمالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1630

2012-2011ثانًصباحًممبولبكلورٌوس52.515عرالٌةذكراسود عباس الحسٌن عبد ٌاسرالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1631

2012-2011ثانًصباحًممبولبكلورٌوس51.709عرالٌةذكرعمران االمٌر عبد رافع عمرالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1632

2012-2011االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس89.358عرالٌةانثىناجً مهدي فالح رسلالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1633

2012-2011االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس87.651عرالٌةانثىدمحم غافل عباس صفاالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1634

2012-2011االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس87.202عرالٌةانثىعلٌوي تومان صباح صابرٌنالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1635

2012-2011االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس86.028عرالٌةانثىناجً عبٌس دمحم غصونالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1636

2012-2011االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس85.9عرالٌةانثىخضٌر علً منٌر غدٌرالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1637

2012-2011االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس85.543عرالٌةانثى كاظم طالب خالد زٌنبالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1638

2012-2011االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس84.663عرالٌةذكركرٌم علً لاسم مهندالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1639

2012-2011االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس84.476عرالٌةانثىحسٌن حسن موسى دعاءالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1640

2012-2011االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس84.294عرالٌةانثىصكبان عٌسى بشٌر مرٌمالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1641

2012-2011االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس82.594عرالٌةانثىرزولً نوري فاضل فرحالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1642

2012-2011االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس81.945عرالٌةذكرسلمان عبدالكاظم فلٌح مصطفىالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1643

2012-2011االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس80.119عرالٌةانثىحسن دمحم حمٌد لٌلىالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1644

2012-2011االولصباحًجٌدبكلورٌوس78.142عرالٌةذكرعبدهللا عطٌه حامد مصطفىالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1645

2012-2011االولصباحًجٌدبكلورٌوس77.522عرالٌةانثىحسٌن حمٌد ابراهٌم دعاءالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1646

2012-2011االولصباحًجٌدبكلورٌوس77.179عرالٌةذكرعطٌه فاخر حسن عبدهللاالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1647

2012-2011االولصباحًجٌدبكلورٌوس76.049عرالٌةانثىعلً كرٌم كاظم مروةالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1648

2012-2011االولصباحًجٌدبكلورٌوس75.995عرالٌةانثىساجت عبود شاطً رغدالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1649



2012-2011االولصباحًجٌدبكلورٌوس75.975عرالٌةانثىعمران ناجً صاحب زهراءالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1650

2012-2011االولصباحًجٌدبكلورٌوس75.798عرالٌةانثىحسن دمحم جاسم رؤىالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1651

2012-2011االولصباحًجٌدبكلورٌوس75.582عرالٌةانثىحك علً عبدالكرٌم نورالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1652

2012-2011االولصباحًجٌدبكلورٌوس75.164عرالٌةذكرحسٌن اسماعٌل احمد زكرٌاالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1653

2012-2011االولصباحًجٌدبكلورٌوس75.097عرالٌةذكرحسن جواد عدنان دمحمالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1654

2012-2011االولصباحًجٌدبكلورٌوس74.301عرالٌةذكرعبود كاظم جواد حٌدرالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1655

2012-2011االولصباحًجٌدبكلورٌوس71.092عرالٌةانثىمهدي دمحم جاسم اكرامالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1656

2012-2011االولصباحًمتوسطبكلورٌوس69.006عرالٌةانثىدخان كطل فالح رٌامالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1657

2012-2011االولصباحًمتوسطبكلورٌوس67.691عرالٌةانثىدمحم عبدالحسن فالح ختامالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1658

2012-2011االولصباحًمتوسطبكلورٌوس65.2عرالٌةذكرراضً دمحم حفظً علًالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1659

2012-2011االولصباحًمتوسطبكلورٌوس63.569عرالٌةذكرابراهٌم خلٌل محسن صفاءالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1660

2012-2011االولصباحًمتوسطبكلورٌوس63.354عرالٌةانثىدٌكان عمران عبد احسان حنانالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1661

2012-2011ثانًصباحًمتوسطبكلورٌوس63.085عرالٌةانثىصالح لفته حسن احسانالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1662

2012-2011االولصباحًمتوسطبكلورٌوس62.908عرالٌةانثىكظوم دمحم علً رٌزانالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1663

2012-2011االولصباحًمتوسطبكلورٌوس62.776عرالٌةانثىنصار هاشم كاظم اسراءالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1664

2012-2011االولصباحًمتوسطبكلورٌوس61.712عرالٌةانثىحسٌن حمزة سالم بانالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1665

2012-2011ثانًصباحًمتوسطبكلورٌوس60.875عرالٌةذكرحسٌن ناصر طاهر دمحمالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1666

2012-2011االولصباحًمتوسطبكلورٌوس60.737عرالٌةانثىجابر سلٌم اٌاد رٌامالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1667

2012-2011االولصباحًمتوسطبكلورٌوس60.321عرالٌةذكرحمزة دمحم جاسم لتٌبهالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1668

2012-2011االولصباحًممبولبكلورٌوس59.655عرالٌةانثىنور نعمه سعدي زٌنبالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1669

2012-2011ثانًصباحًممبولبكلورٌوس58.345عرالٌةذكرمحسن حسٌن حازم زٌدونالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1670

2012-2011ثانًصباحًممبولبكلورٌوس55.515عرالٌةانثىحسٌن خلخال مبدر سوسنالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1671

2012-2011االولصباحًامتٌازبكلورٌوس90.136عرالٌةذكرحمزة راشد محسن حٌدرحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1672

2012-2011االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس86.039عرالٌةانثىدمحم الواحد عبد حازم صابرٌنحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1673

2012-2011االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس85.24عرالٌةانثىلفتة حسن دمحم رحابحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1674

2012-2011االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس81.489عرالٌةانثىمخٌف عتب احمد هدىحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1675

2012-2011االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس81.255عرالٌةذكرابراهٌم علً موسى دمحمحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1676

2012-2011االولصباحًجٌدبكلورٌوس79.155عرالٌةانثىدمحم حسن نعمة فاطمةحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1677

2012-2011االولصباحًجٌدبكلورٌوس78.402عرالٌةذكرفضل حسٌن كاظم عالءحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1678

2012-2011االولصباحًجٌدبكلورٌوس76.698عرالٌةذكرحمزة محٌسن حسٌن ولٌدحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1679

2012-2011االولصباحًجٌدبكلورٌوس74.374عرالٌةانثىحسون لٌلو علً سوالفحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1680

2012-2011االولصباحًجٌدبكلورٌوس73.833عرالٌةذكرصالح صادق جعفر احمدحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1681

2012-2011االولصباحًجٌدبكلورٌوس73.018عرالٌةانثىحمادي عبٌد راهً رشاحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1682



2012-2011االولصباحًجٌدبكلورٌوس71.116عرالٌةذكرشاكر حسٌن سالم حسنحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1683

2012-2011االولصباحًمتوسطبكلورٌوس69.93عرالٌةانثىخلخال فالح احمد رشاحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1684

2012-2011االولصباحًمتوسطبكلورٌوس69.511عرالٌةانثىخلف كاظم جواد دعاءحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1685

2012-2011االولصباحًمتوسطبكلورٌوس68.876عرالٌةذكرٌوسف شاهر ٌوسف سالمحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1686

2012-2011االولصباحًمتوسطبكلورٌوس68.69عرالٌةانثىكاظم غنً دمحم منىحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1687

2012-2011االولصباحًمتوسطبكلورٌوس68.049عرالٌةذكرجواد دمحم هادي الكاظم عبد حٌدرحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1688

2012-2011االولصباحًمتوسطبكلورٌوس68.013عرالٌةانثىعباس لفتة حمٌد عذراءحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1689

2012-2011االولصباحًمتوسطبكلورٌوس67.529عرالٌةذكرتوفٌك مكً توفٌك زٌدحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1690

2012-2011ثانًصباحًمتوسطبكلورٌوس66.005عرالٌةانثىفرحان ناشً الرزاق عبد املحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1691

2012-2011ثانًصباحًمتوسطبكلورٌوس65.66عرالٌةانثىحسٌن علً حسٌن سفاناحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1692

2012-2011االولصباحًمتوسطبكلورٌوس65.223عرالٌةذكرهللا عبد جاسم سعٌد احمدحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1693

2012-2011االولصباحًمتوسطبكلورٌوس63.995عرالٌةانثىحسن حنٌن اسماعٌل اسماءحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1694

2012-2011االولصباحًمتوسطبكلورٌوس63.583عرالٌةانثىشاكر هادي حسٌن غسكحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1695

2012-2011ثانًصباحًمتوسطبكلورٌوس62.844عرالٌةذكرمزعل ابراهٌم حامد احمدحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1696

2012-2011ثانًصباحًمتوسطبكلورٌوس60.564عرالٌةانثىكاظم جواد شافى روىحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1697

2012-2011ثانًصباحًمتوسطبكلورٌوس60.413عرالٌةانثىحمد عباس سعد انسامحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1698

2012-2011ثانًصباحًمتوسطبكلورٌوس60.287عرالٌةذكرصالح هادي احمد شهابحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1699

2012-2011ثانًصباحًممبولبكلورٌوس59.156عرالٌةانثىحداد حسٌن هادي دعاءحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1700

2012-2011ثانًصباحًممبولبكلورٌوس58.949عرالٌةذكرعباس حشاش جاسم علًحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1701

2012-2011ثانًصباحًممبولبكلورٌوس58.476عرالٌةذكرعلوان هانً عٌدان سالمحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1702

2012-2011ثانًصباحًممبولبكلورٌوس57.085عرالٌةذكرناصر عون عبد راتب احمدحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1703

2012-2011ثانًصباحًممبولبكلورٌوس56.397عرالٌةذكرالحمزة عبد راضً جواد جعفرحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1704

2012-2011ثانًصباحًممبولبكلورٌوس56.179عرالٌةذكرعلٌوي دمحم سعدون دمحمحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1705

2013-2012االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس85.567عرالٌةذكرعبود حسٌن رسول دمحمالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1706

2013-2012االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس83.899عرالٌةانثىحسٌن علً صادق حوراءالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1707

2013-2012االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس82.313عرالٌةذكرترف حسٌن شاكر ٌحٌىالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1708

2013-2012االولصباحًجٌدبكلورٌوس79.333عرالٌةذكرمحمود سامً االله عبد ٌوسفالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1709

2013-2012االولصباحًجٌدبكلورٌوس77.326عرالٌةانثىخلف كاظم  منشد شهالءالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1710

2013-2012االولصباحًجٌدبكلورٌوس77.252عرالٌةذكرحسون محسن علً حٌدرالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1711

2013-2012االولصباحًجٌدبكلورٌوس76.215عرالٌةانثىحسٌن ناصر ستار صفاالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1712

2013-2012االولصباحًجٌدبكلورٌوس75.564عرالٌةانثىشاكر جواد عباس هدىالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1713

2013-2012االولصباحًجٌدبكلورٌوس73.856عرالٌةانثىعلً الحسٌن عبد الرزاق عبد هالةالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1714

2013-2012االولصباحًجٌدبكلورٌوس73.525عرالٌةانثىعمران عودة باسم سرىالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1715



2013-2012االولصباحًجٌدبكلورٌوس72.694عرالٌةانثىصالح علً جعفر سجىالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1716

2013-2012االولصباحًجٌدبكلورٌوس72.678عرالٌةانثىشنان ساهون عباس نغمالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1717

2013-2012االولصباحًجٌدبكلورٌوس72.33عرالٌةانثىكعٌد محمود زاهر نبأالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1718

2013-2012االولصباحًجٌدبكلورٌوس71.921عرالٌةانثىدروٌش شعالن مكً رؤىالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1719

2013-2012االولصباحًجٌدبكلورٌوس71.881عرالٌةانثىجاسم منسً حمٌد افراحالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1720

2013-2012االولصباحًجٌدبكلورٌوس71.039عرالٌةانثىشهباز الجبار عبد باسل زهراءالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1721

2013-2012االولصباحًجٌدبكلورٌوس70.259عرالٌةانثىمهدي حمزة حسٌن سرىالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1722

2013-2012االولصباحًمتوسطبكلورٌوس68.536عرالٌةذكرجبار عباس حمزة عباسالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1723

2013-2012االولصباحًمتوسطبكلورٌوس67.846عرالٌةذكرمحمود عباس مؤٌد ضٌاءالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1724

2013-2012االولصباحًمتوسطبكلورٌوس67.025عرالٌةانثىحسٌن ناصر سمٌر مهاالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1725

2013-2012االولصباحًمتوسطبكلورٌوس66.349عرالٌةذكرسكران ناٌف حاتم حسٌنالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1726

2013-2012االولصباحًمتوسطبكلورٌوس66.316عرالٌةذكرحمد كاظم لاسم علًالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1727

2013-2012االولصباحًمتوسطبكلورٌوس64.509عرالٌةانثى كاظم جواد توفٌك رسلالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1728

2013-2012االولصباحًمتوسطبكلورٌوس64.021عرالٌةانثىعبٌد جدٌع حسونً دعاءالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1729

2013-2012االولصباحًمتوسطبكلورٌوس63.842عرالٌةانثىحسن حمزة دمحم حفصةالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1730

2013-2012االولصباحًمتوسطبكلورٌوس63.764عرالٌةذكراسماعٌل كاظم علً غٌثالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1731

2013-2012االولصباحًمتوسطبكلورٌوس63.055عرالٌةانثىشاكر علً دمحم جواد زهراءالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1732

2013-2012االولصباحًمتوسطبكلورٌوس62.827عرالٌةانثىمهدي شاكر علً امنهالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1733

2013-2012االولصباحًمتوسطبكلورٌوس62.741عرالٌةانثىكرسوع عباس حمزه نهىالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1734

2013-2012االولصباحًمتوسطبكلورٌوس62.639عرالٌةذكرعنٌن علً عبد محسن هٌثمالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1735

2013-2012االولصباحًمتوسطبكلورٌوس62.316عرالٌةذكرعباس فاضل محسن امٌرالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1736

2013-2012االولصباحًمتوسطبكلورٌوس61.744عرالٌةانثىعاتً حمود ٌعموب حوراءالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1737

2013-2012االولصباحًمتوسطبكلورٌوس61.522عرالٌةذكرراضً صبار رٌاض اسعدالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1738

2013-2012ثانًصباحًمتوسطبكلورٌوس61.065عرالٌةذكركاظم علً دمحم اسعدالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1739

2013-2012ثانًصباحًممبولبكلورٌوس59.138عرالٌةذكرحمٌد عبدالحسٌن نزار مؤٌدالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1740

2013-2012االولصباحًممبولبكلورٌوس58.845عرالٌةذكرجعفر االمٌن عبد عادل سٌفالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1741

2013-2012ثانًصباحًممبولبكلورٌوس58.478عرالٌةانثىدمحم شنون سالم صفاالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1742

2013-2012ثانًصباحًممبولبكلورٌوس58.448عرالٌةانثىخدام عبدان كاظم دعاءالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1743

2013-2012ثانًصباحًممبولبكلورٌوس58.383عرالٌةانثىحمود عبدالحسٌن رسول وصالالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1744

2013-2012االولصباحًممبولبكلورٌوس58.378عرالٌةانثىسلمان مزعل سعدون نبأالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1745

2013-2012االولصباحًممبولبكلورٌوس58.095عرالٌةذكردمحم حسٌن علً الفمار ذوالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1746

2013-2012ثانًصباحًممبولبكلورٌوس57.49عرالٌةذكرمحٌبس عماد سالم عالءالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1747

2013-2012االولصباحًممبولبكلورٌوس57.141عرالٌةذكرمرزة شهٌد ماجد نوارالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1748



2013-2012االولصباحًممبولبكلورٌوس56.96عرالٌةانثى حسن الصاحب عبد عماد شذىالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1749

2013-2012ثانًصباحًممبولبكلورٌوس56.775عرالٌةذكرعباس خضٌر ٌاس مصطفىالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1750

2013-2012ثانًصباحًممبولبكلورٌوس56.57عرالٌةذكرحمزة عبٌس صبحً عباسالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1751

2013-2012ثانًصباحًممبولبكلورٌوس56.54عرالٌةذكردنبوس ناٌف عبدالرحمن حمدالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1752

2013-2012ثانًصباحًممبولبكلورٌوس56.503عرالٌةذكررشٌد زٌد عبد باسم مرتضىالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1753

2013-2012ثانًصباحًممبولبكلورٌوس55.118عرالٌةانثىحسن عباس حسن نٌارالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1754

2013-2012االولصباحًممبولبكلورٌوس54.076عرالٌةذكرلنبر حمودي حسٌن احمدالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1755

2013-2012ثانًصباحًممبولبكلورٌوس53.875عرالٌةانثىشاهٌن دخٌل جعفر شهدالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1756

2013-2012االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس83.143عرالٌةذكرحرز ٌاسر حمزة ضٌاءالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1757

2013-2012االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس81.162عرالٌةذكركاظم حسٌن دمحم سعدالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1758

2013-2012االولصباحًجٌدبكلورٌوس79.772عرالٌةانثىاشكح رٌس عامر روانالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1759

2013-2012االولصباحًجٌدبكلورٌوس79.105عرالٌةانثى هللا مال محمود عامر نرٌمانالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1760

2013-2012االولصباحًجٌدبكلورٌوس78.816عرالٌةذكرحرز ٌاسر حمزة ابراهٌمالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1761

2013-2012االولصباحًجٌدبكلورٌوس76.588عرالٌةانثىدمحم عبد سالم صابرٌنالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1762

2013-2012االولصباحًجٌدبكلورٌوس76.083عرالٌةذكرٌوسف عجٌل محمود علًالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1763

2013-2012االولصباحًجٌدبكلورٌوس75.386عرالٌةانثى جابر امٌن دمحم الكرٌم عبد شٌماءالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1764

2013-2012االولصباحًجٌدبكلورٌوس74.922عرالٌةانثىجسام حمزة رعد رنٌنالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1765

2013-2012االولصباحًجٌدبكلورٌوس74.717عرالٌةانثىمشتت نعمة ابراهٌم دعاءالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1766

2013-2012االولصباحًجٌدبكلورٌوس74.173عرالٌةذكرمرزة سلٌمان مضر سلٌمانالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1767

2013-2012االولصباحًجٌدبكلورٌوس74.08عرالٌةانثىجعفر محً صالح ضحىالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1768

2013-2012االولصباحًجٌدبكلورٌوس73.101عرالٌةذكرلوجان باجً صالح علًالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1769

2013-2012االولصباحًجٌدبكلورٌوس72.814عرالٌةانثىالكرٌم عبد علً ناجح زٌنبالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1770

2013-2012االولصباحًجٌدبكلورٌوس72.565عرالٌةذكرعبود حسٌن علً سجادالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1771

2013-2012االولصباحًجٌدبكلورٌوس72.115عرالٌةانثىجسوم عسكر  موسى زهراءالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1772

2013-2012االولصباحًجٌدبكلورٌوس72.003عرالٌةانثىسلمان مهدي حسام منارالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1773

2013-2012االولصباحًجٌدبكلورٌوس71.874عرالٌةذكرحمزة شعالن دمحم صفاءالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1774

2013-2012االولصباحًجٌدبكلورٌوس71.137عرالٌةانثى بحر ابراهٌم خلٌل عبٌرالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1775

2013-2012االولصباحًجٌدبكلورٌوس70.047عرالٌةانثىجاسم االمٌر عبد نجم نورالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1776

2013-2012االولصباحًمتوسطبكلورٌوس69.982عرالٌةانثىصالح علً الكرٌم عبد براءالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1777

2013-2012االولصباحًمتوسطبكلورٌوس69.795عرالٌةانثىعبد كاظم فاضل سارةالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1778

2013-2012االولصباحًمتوسطبكلورٌوس69.621عرالٌةذكرمعٌن هظم ناهً وهابالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1779

2013-2012االولصباحًمتوسطبكلورٌوس69.557عرالٌةانثىطراد عبٌد نجم سحرالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1780

2013-2012االولصباحًمتوسطبكلورٌوس68.782عرالٌةذكرزبار عبٌد دمحم مهندالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1781



2013-2012االولصباحًمتوسطبكلورٌوس68.492عرالٌةذكر عزٌز شاكر دمحم حسنالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1782

2013-2012االولصباحًمتوسطبكلورٌوس68.441عرالٌةذكرعمران علً نزار اوسمالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1783

2013-2012االولصباحًمتوسطبكلورٌوس68.019عرالٌةذكرٌوسف البٌر اٌاد مٌالدالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1784

2013-2012االولصباحًمتوسطبكلورٌوس67.292عرالٌةانثىسعٌد عبدهللا نجم هدىالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1785

2013-2012االولصباحًمتوسطبكلورٌوس67.095عرالٌةذكر حسٌن منصور ستار امجدالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1786

2013-2012االولصباحًمتوسطبكلورٌوس66.469عرالٌةذكرسلمان  المحسن عبد الرزاق عبد مهندالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1787

2013-2012االولصباحًمتوسطبكلورٌوس66.324عرالٌةذكر عباس حسون علً زٌدالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1788

2013-2012االولصباحًمتوسطبكلورٌوس65.827عرالٌةانثى خضٌر اسود دمحم صباالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1789

2013-2012االولصباحًمتوسطبكلورٌوس65.746عرالٌةذكرجاسم االمٌر عبد علً دمحم العابدٌن زٌنالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1790

2013-2012االولصباحًمتوسطبكلورٌوس65.645عرالٌةذكرزغٌتون فرحان مدٌح دمحمالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1791

2013-2012االولصباحًمتوسطبكلورٌوس65.317عرالٌةذكرحسون هادي عباس صفاءالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1792

2013-2012االولصباحًمتوسطبكلورٌوس64.341عرالٌةذكر مغٌر اسماعٌل حمٌد احمدالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1793

2013-2012االولصباحًمتوسطبكلورٌوس63.725عرالٌةانثى حسٌن عباس سعدي سارةالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1794

2013-2012االولصباحًمتوسطبكلورٌوس63.477عرالٌةذكرحسون بعٌوي العباس عبد حٌدرالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1795

2013-2012االولصباحًمتوسطبكلورٌوس63.359عرالٌةانثى راضً عبٌد سالم رٌامالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1796

2013-2012االولصباحًمتوسطبكلورٌوس63.126عرالٌةذكرعبٌد جدٌع رٌاض احمدالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1797

2013-2012االولصباحًمتوسطبكلورٌوس62.957عرالٌةذكرشالل مهدي بالر اثٌرالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1798

2013-2012االولصباحًمتوسطبكلورٌوس62.732عرالٌةانثىكرٌم لفته مٌثم نورالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1799

2013-2012االولصباحًمتوسطبكلورٌوس62.642عرالٌةانثى جاسم ٌاسر عودة رلٌةالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1800

2013-2012االولصباحًمتوسطبكلورٌوس62.537عرالٌةذكر عسر ٌاسر كاظم سلٌمالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1801

2013-2012االولصباحًمتوسطبكلورٌوس62.206عرالٌةذكرعبٌد مهدي صالح ضرغامالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1802

2013-2012االولصباحًمتوسطبكلورٌوس61.841عرالٌةذكردمحم كاظم حمزة عباسالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1803

2013-2012االولصباحًمتوسطبكلورٌوس61.439عرالٌةانثىسعٌد عبد ولٌد امنةالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1804

2013-2012االولصباحًمتوسطبكلورٌوس61.242عرالٌةذكر الحسٌن عبد هاشم مهدي احمدالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1805

2013-2012االولصباحًمتوسطبكلورٌوس61.079عرالٌةذكر خلٌل جعفر بالر علًالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1806

2013-2012االولصباحًمتوسطبكلورٌوس60.713عرالٌةانثى خضٌر ابراهٌم طالب زهراءالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1807

2013-2012االولصباحًمتوسطبكلورٌوس60.546عرالٌةانثىعبود عبٌس ابراهٌم فاطمةالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1808

2013-2012االولصباحًمتوسطبكلورٌوس60.283عرالٌةذكردٌكان غفار باسم غفارالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1809

2013-2012االولصباحًمتوسطبكلورٌوس60.116عرالٌةذكرحرٌز الحسن عبد السالم عبد دمحمالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1810

2013-2012االولصباحًممبولبكلورٌوس59.316عرالٌةذكرحبٌب كرٌم حبٌب سلٌمالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1811

2013-2012االولصباحًممبولبكلورٌوس59.116عرالٌةذكرجلود عاشور عامر سجادالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1812

2013-2012االولصباحًممبولبكلورٌوس58.897عرالٌةذكركرٌدي شرٌف علً احمدالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1813

2013-2012االولصباحًممبولبكلورٌوس58.857عرالٌةذكر كاظم حسٌن جواد حٌدرالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1814



2013-2012ثانًصباحًممبولبكلورٌوس58.206عرالٌةذكركرٌكش احمد شهاب عمارالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1815

2013-2012ثانًصباحًممبولبكلورٌوس58.133عرالٌةانثىحسون عباس فاضل رسلالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1816

2013-2012االولصباحًممبولبكلورٌوس57.973عرالٌةذكرهادي جواد حامد مصطفىالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1817

2013-2012االولصباحًممبولبكلورٌوس57.713عرالٌةذكركرٌم سلطان احمد علًالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1818

2013-2012االولصباحًممبولبكلورٌوس57.049عرالٌةذكركاظم العالً عبد عامر علًالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1819

2013-2012االولصباحًممبولبكلورٌوس57.024عرالٌةذكرعلً كاظم جواد دمحمالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1820

2013-2012ثانًصباحًممبولبكلورٌوس56.975عرالٌةانثىهادي عبٌسان فائك براءالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1821

2013-2012ثانًصباحًممبولبكلورٌوس56.848عرالٌةذكرعلوان حسٌن علً تٌسٌرالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1822

2013-2012ثانًصباحًممبولبكلورٌوس56.588عرالٌةذكرلاسم كاظم جواد حسٌنالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1823

2013-2012ثانًصباحًممبولبكلورٌوس56.276عرالٌةانثىحسن جلٌل حامد زهراءالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1824

2013-2012ثانًصباحًممبولبكلورٌوس55.794عرالٌةذكرحسٌن شتٌوي حازم مهندالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1825

2013-2012ثانًصباحًممبولبكلورٌوس55.442عرالٌةانثىالٌاس دمحم حكمت حوراءالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1826

2013-2012ثانًصباحًممبولبكلورٌوس54.9عرالٌةذكرالشطب عبد كتاب رعد حٌدرالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1827

2013-2012ثانًصباحًممبولبكلورٌوس54.548عرالٌةذكرموسى جابر دمحم علًالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1828

2013-2012االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس83.783عرالٌةانثىمرٌض عبٌد رزاق دنٌاالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1829

2013-2012االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس82.961عرالٌةذكرعبٌد هاشم حمزة احمدالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1830

2013-2012االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس82.559عرالٌةانثىراضً الحسٌن عبد كرٌم اسراءالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1831

2013-2012االولصباحًجٌدبكلورٌوس78.259عرالٌةذكردمحم عبٌد عبدهللا حٌدرالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1832

2013-2012االولصباحًجٌدبكلورٌوس78.133عرالٌةانثىحمد حسٌن ناجً سماحالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1833

2013-2012االولصباحًجٌدبكلورٌوس77.144عرالٌةانثىاحمد علً دمحم ابراهٌم ظاللالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1834

2013-2012االولصباحًجٌدبكلورٌوس76.809عرالٌةذكررسول مكً المحسن عبد انمارالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1835

2013-2012االولصباحًجٌدبكلورٌوس76.778عرالٌةانثىكاظم محسن حمزة فاطمةالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1836

2013-2012االولصباحًجٌدبكلورٌوس76.274عرالٌةانثى علً عباس خضٌر هدٌلالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1837

2013-2012االولصباحًجٌدبكلورٌوس75.686عرالٌةانثىدمحم جعفر حامد نورالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1838

2013-2012االولصباحًجٌدبكلورٌوس74.757عرالٌةانثىسلومً علً هادي رؤىالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1839

2013-2012االولصباحًجٌدبكلورٌوس73.969عرالٌةانثى عباس هادي حٌدر هدىالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1840

2013-2012االولصباحًجٌدبكلورٌوس72.298عرالٌةذكر حٌذور حاكم الحلٌم عبد علًالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1841

2013-2012االولصباحًجٌدبكلورٌوس71.461عرالٌةانثىصبار عبد الرزاق عبد هٌامالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1842

2013-2012االولصباحًجٌدبكلورٌوس71.186عرالٌةذكرمحسن علً نعمة ضرارالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1843

2013-2012االولصباحًجٌدبكلورٌوس70.949عرالٌةذكرعذاب راضً غاٌب سعدالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1844

2013-2012االولصباحًجٌدبكلورٌوس70.367عرالٌةانثىحمادي عرنوص طالب اسراءالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1845

2013-2012االولصباحًمتوسطبكلورٌوس69.924عرالٌةانثىجدوع حمزة دمحم زٌنبالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1846

2013-2012االولصباحًمتوسطبكلورٌوس69.193عرالٌةذكرعمران حسن حٌدر دمحمالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1847



2013-2012االولصباحًمتوسطبكلورٌوس68.476عرالٌةانثىحسن الرسول عبد علً رؤىالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1848

2013-2012االولصباحًمتوسطبكلورٌوس68.136عرالٌةانثىعبٌد مهدي االمٌر عبد ٌاسمٌنالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1849

2013-2012االولصباحًمتوسطبكلورٌوس67.175عرالٌةانثىجاسم كاظم فاضل زٌنبالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1850

2013-2012االولصباحًمتوسطبكلورٌوس66.952عرالٌةانثىدمحم جاسم نبٌل رغدهالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1851

2013-2012االولصباحًمتوسطبكلورٌوس66.55عرالٌةانثىحسن فلٌح علً سجىالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1852

2013-2012االولصباحًمتوسطبكلورٌوس66.495عرالٌةذكرصالح دمحم جعفر محمود حسٌنالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1853

2013-2012االولصباحًمتوسطبكلورٌوس65.957عرالٌةانثىرشٌد سعٌد زهٌر زٌنبالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1854

2013-2012االولصباحًمتوسطبكلورٌوس65.343عرالٌةانثىكاظم دمحم جاسم نورالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1855

2013-2012ثانًصباحًمتوسطبكلورٌوس61.408عرالٌةانثىعبٌس جرٌان غازي خدٌجهالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1856

2013-2012االولصباحًمتوسطبكلورٌوس61.268عرالٌةانثى حمادي محسن علً نداءالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1857

2013-2012االولصباحًممبولبكلورٌوس59.996عرالٌةذكر راضً عباس الحر عبد مصطفىالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1858

2013-2012االولصباحًممبولبكلورٌوس59.681عرالٌةانثى ناصر عبٌد فالح اٌمانالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1859

2013-2012االولصباحًممبولبكلورٌوس59.581عرالٌةانثى الحسٌن عبد نوري دمحم نورهانالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1860

2013-2012االولصباحًممبولبكلورٌوس58.683عرالٌةانثىعبٌد كاظم جلٌل زهراءالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1861

2013-2012االولصباحًممبولبكلورٌوس58.484عرالٌةذكرسلمان دمحم صباح دمحمالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1862

2013-2012االولصباحًممبولبكلورٌوس58.409عرالٌةذكر موسى نعمه باسم علًالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1863

2013-2012االولصباحًممبولبكلورٌوس58.025عرالٌةانثىصالح عبود رزاق مروىالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1864

2013-2012االولصباحًممبولبكلورٌوس57.059عرالٌةانثىعمران سلمان عباس افراحالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1865

2013-2012ثانًصباحًممبولبكلورٌوس56.133عرالٌةذكرعمران حسٌن حمٌد  ماجدالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1866

2013-2012ثانًصباحًممبولبكلورٌوس54.335عرالٌةذكرطرفه عبٌد فاضل مرتضىالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل1867

2013-2012االولصباحًجٌدبكلورٌوس79.728عرالٌةذكرعلوان حسٌن عبٌس علًحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1868

2013-2012االولصباحًجٌدبكلورٌوس76.277عرالٌةانثىعلوان حسٌن علً هدىحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1869

2013-2012االولصباحًجٌدبكلورٌوس73.672عرالٌةانثىرشٌد لهرمان سلمان دانٌاحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1870

2013-2012االولصباحًجٌدبكلورٌوس72.654عرالٌةانثىحسن مزهر الكرٌم عبد زهراءحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1871

2013-2012االولصباحًجٌدبكلورٌوس72.049عرالٌةانثىحمود محسن حلٌم رسلحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1872

2013-2012االولصباحًجٌدبكلورٌوس71.896عرالٌةذكررشٌد محسن عدنان علًحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1873

2013-2012االولصباحًجٌدبكلورٌوس71.564عرالٌةانثىالساده عبد فضل عباس اسراءحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1874

2013-2012االولصباحًجٌدبكلورٌوس71.538عرالٌةانثىناجً علً عدنان زٌنبحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1875

2013-2012االولصباحًجٌدبكلورٌوس70.941عرالٌةذكرمطرود عبد عالوي ظافرحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1876

2013-2012االولصباحًجٌدبكلورٌوس70.757عرالٌةذكرعلوان عبدهللا دمحم عبدهللاحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1877

2013-2012االولصباحًجٌدبكلورٌوس70.342عرالٌةذكرحمزة حاتم عدي علًحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1878

2013-2012االولصباحًمتوسطبكلورٌوس63.726عرالٌةانثىخلٌل اسماعٌل دمحم زهراءحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1879

2013-2012االولصباحًمتوسطبكلورٌوس63.372عرالٌةذكرالحمٌد عبد اللطٌف عبد مازن مصطفىحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1880



2013-2012االولصباحًمتوسطبكلورٌوس61.649عرالٌةانثىجلٌب حسن صالح هدىحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1881

2013-2012االولصباحًمتوسطبكلورٌوس61.107عرالٌةذكردمحم غافل فاضل حٌدرحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1882

2013-2012االولصباحًممبولبكلورٌوس59.41عرالٌةذكرشاكر حسٌن علً احمدحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1883

2013-2012ثانًصباحًممبولبكلورٌوس59.341عرالٌةذكرمضحً عبد علً حسنحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1884

2013-2012االولصباحًممبولبكلورٌوس58.851عرالٌةذكركاظم عباس وعد اٌادحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1885

2013-2012ثانًصباحًممبولبكلورٌوس58.307عرالٌةذكرصكطري عباس حسٌن بالرحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1886

2013-2012ثانًصباحًممبولبكلورٌوس58.254عرالٌةذكرشهاب لطٌف خضٌر عالءحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1887

2013-2012ثانًصباحًممبولبكلورٌوس57.719عرالٌةانثىدمحم فخري طارق زٌنبحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1888

2013-2012ثانًصباحًممبولبكلورٌوس56.449عرالٌةذكرعبٌد فرهود عاٌد احمدحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1889

2013-2012ثانًصباحًممبولبكلورٌوس55.534عرالٌةذكرعبدعلً خمٌس سالم سرمدحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1890

2013-2012ثانًصباحًممبولبكلورٌوس55.189عرالٌةذكرحارث حسن العباس عبد حٌدرحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1891

2013-2012ثانًصباحًممبولبكلورٌوس55.025عرالٌةذكردمحم جاسم حسن مهندحملٌة محاصٌلالزراعةبابل1892

2014-2013االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس87.57عرالٌةانثىحمزة كاظم مرزوق زهراءالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1893

2014-2013االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس85.381عرالٌةذكر برٌسم عبد حاكم عباسالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1894

2014-2013االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس84.537عرالٌةانثىمطرود جاسم اسماعٌل اٌمانالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1895

2014-2013االولصباحًجٌدبكلورٌوس78.58عرالٌةانثىحسٌن موسى علً صفاالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1896

2014-2013االولصباحًجٌدبكلورٌوس78.02عرالٌةذكرحسٌن مهدي باهر كرارالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1897

2014-2013االولصباحًجٌدبكلورٌوس77.723عرالٌةانثىنوري سامً نوري سرابالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1898

2014-2013االولصباحًجٌدبكلورٌوس77.221عرالٌةانثىنهار حمزة عباس نورالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1899

2014-2013االولصباحًجٌدبكلورٌوس77.18عرالٌةانثىمطرود جاسم اسماعٌل رانٌةالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1900

2014-2013االولصباحًجٌدبكلورٌوس76.509عرالٌةانثىالرضا عبد زٌدان االله عبد هبهالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1901

2014-2013االولصباحًجٌدبكلورٌوس75.032عرالٌةذكرحمٌد جفات منهل لؤيالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1902

2014-2013االولصباحًجٌدبكلورٌوس74.845عرالٌةانثىعبد ملوح صباح نورالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1903

2014-2013االولصباحًجٌدبكلورٌوس74.66عرالٌةانثىمطلن شعران هٌثم رونكالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1904

2014-2013االولصباحًجٌدبكلورٌوس74.145عرالٌةذكرحمزة لهٌمص كرٌم الدٌن سٌفالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1905

2014-2013االولصباحًجٌدبكلورٌوس73.323عرالٌةانثى جمٌل هللا عبد رعد دعاءالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1906

2014-2013االولصباحًجٌدبكلورٌوس73.275عرالٌةانثىعبود مهدي صالح نغمالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1907

2014-2013االولصباحًجٌدبكلورٌوس73.262عرالٌةانثىجاسم كرٌم دمحم سارهالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1908

2014-2013االولصباحًجٌدبكلورٌوس73.159عرالٌةانثىكاظم موشً مهدي حوراءالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1909

2014-2013االولصباحًجٌدبكلورٌوس72.306عرالٌةانثىعلً موسى حافظ دعاءالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1910

2014-2013االولصباحًجٌدبكلورٌوس70.206عرالٌةانثىعبد عبود ٌوسف سارهالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1911

2014-2013االولصباحًجٌدبكلورٌوس70.159عرالٌةانثىسعٌد دمحم بهاء رؤىالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1912

2014-2013االولصباحًمتوسطبكلورٌوس69.278عرالٌةذكرراضً حسٌن سعدون مجتبىالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1913



2014-2013االولصباحًمتوسطبكلورٌوس68.17عرالٌةذكرمحسن هللا عبد حبٌب سلوانالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1914

2014-2013االولصباحًمتوسطبكلورٌوس68.075عرالٌةانثىكاظم محمود حٌدر بسمةالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1915

2014-2013االولصباحًمتوسطبكلورٌوس67.446عرالٌةانثىدمحم عبٌد سالم املالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1916

2014-2013االولصباحًمتوسطبكلورٌوس67.303عرالٌةانثىالمادر عبد احمد علً رلٌةالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1917

2014-2013االولصباحًمتوسطبكلورٌوس66.538عرالٌةانثىردام مهدي خالد سرىالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1918

2014-2013االولصباحًمتوسطبكلورٌوس66.023عرالٌةانثىهللا عبد جبر خلٌل فاطمةالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1919

2014-2013االولصباحًمتوسطبكلورٌوس64.29عرالٌةذكررزولً هادي احمد سامرالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1920

2014-2013االولصباحًمتوسطبكلورٌوس64.062عرالٌةانثىعودة سعٌد احمد مروهالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1921

2014-2013االولصباحًمتوسطبكلورٌوس63.926عرالٌةانثىعباس جابر حٌدر فرحالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1922

2014-2013االولصباحًمتوسطبكلورٌوس63.771عرالٌةذكرعبد هاشم مظفر زٌادالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1923

2014-2013االولصباحًمتوسطبكلورٌوس63.382عرالٌةذكرسلمان عناد حامد شهابالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1924

2014-2013االولصباحًمتوسطبكلورٌوس62.668عرالٌةذكرجابر دمحم جاسم حٌدرالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1925

2014-2013االولصباحًمتوسطبكلورٌوس61.983عرالٌةانثىعبٌد طرخان الحسن عبد نورالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1926

2014-2013االولصباحًمتوسطبكلورٌوس61.809عرالٌةانثىروضان هادي نجاح نورالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1927

2014-2013االولصباحًمتوسطبكلورٌوس61.392عرالٌةذكرجواد طالب حسٌن سٌفالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1928

2014-2013االولصباحًمتوسطبكلورٌوس61.177عرالٌةذكرهللا عبد الحسٌن عبد جاسم علًالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1929

2014-2013االولصباحًمتوسطبكلورٌوس61.11عرالٌةانثىحمزة مرزة سعد اسماءالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1930

2014-2013ثانًصباحًمتوسطبكلورٌوس61.032عرالٌةانثى االمٌر عبد كاظم حمزه نورالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1931

2014-2013ثانًصباحًمتوسطبكلورٌوس60.644عرالٌةانثىنجم حمٌد صادق هدىالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1932

2014-2013ثانًصباحًمتوسطبكلورٌوس60.335عرالٌةانثىعباس الكرٌم عبد مالن نورالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1933

2014-2013ثانًصباحًمتوسطبكلورٌوس60.283عرالٌةذكرسبتً ٌاسٌن دمحم احمدالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1934

2014-2013ثانًصباحًممبولبكلورٌوس59.901عرالٌةذكرهادي صبٌح علً حسنٌنالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1935

2014-2013االولصباحًممبولبكلورٌوس59.731عرالٌةانثىعبود مسلم ثامر مٌسالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1936

2014-2013االولصباحًممبولبكلورٌوس59.467عرالٌةذكرعودة نعمه عماد امٌرالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1937

2014-2013االولصباحًممبولبكلورٌوس59.379عرالٌةذكرعالوي خلٌل عامر ثائرالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1938

2014-2013ثانًصباحًممبولبكلورٌوس59.358عرالٌةذكرسلمان صحن كرٌم احمدالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1939

2014-2013ثانًصباحًممبولبكلورٌوس58.985عرالٌةانثىمهدي رجاء نزار زهراءالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1940

2014-2013االولصباحًممبولبكلورٌوس58.76عرالٌةانثىكرٌمً هاشم خٌري نورالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1941

2014-2013ثانًصباحًممبولبكلورٌوس58.432عرالٌةذكرمحمود رزاق امجد كرارالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1942

2014-2013ثانًصباحًممبولبكلورٌوس58.122عرالٌةانثىحسٌن جبر مجٌد هبهالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1943

2014-2013االولصباحًممبولبكلورٌوس58.051عرالٌةذكرعلً كاظم علً سٌفالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1944

2014-2013االولصباحًممبولبكلورٌوس57.733عرالٌةذكرصوٌح هالل علً حسٌنالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1945

2014-2013ثانًصباحًممبولبكلورٌوس57.664عرالٌةذكرفرمان هللا عبد علً سرمدالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1946



2014-2013االولصباحًممبولبكلورٌوس57.373عرالٌةانثىجتان علً رٌاض بانالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1947

2014-2013ثانًصباحًممبولبكلورٌوس57.237عرالٌةذكرعبود االمٌر عبد علً مصطفىالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1948

2014-2013االولصباحًممبولبكلورٌوس57.179عرالٌةذكركاظم خلف حسٌن منتظرالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1949

2014-2013االولصباحًممبولبكلورٌوس56.102عرالٌةذكرجواد دمحم جواد دمحمالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1950

2014-2013االولصباحًممبولبكلورٌوس56.031عرالٌةذكركاظم عباس هادي مصطفىالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1951

2014-2013ثانًصباحًممبولبكلورٌوس55.928عرالٌةذكر احمد حسونً حسٌن هللا عبدالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1952

2014-2013االولصباحًممبولبكلورٌوس55.776عرالٌةانثىكاظم حمزة احمد زٌنبالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1953

2014-2013ثانًصباحًممبولبكلورٌوس54.671عرالٌةانثىهادي عباس سعد حنٌنالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1954

2014-2013ثانًصباحًممبولبكلورٌوس54.468عرالٌةذكر عٌزان كاظم رحمن عالءالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1955

2014-2013االولصباحًممبولبكلورٌوس54.377عرالٌةذكردمحم نعمة صبحً علًالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1956

2014-2013ثانًصباحًممبولبكلورٌوس54.15عرالٌةذكرطالب الصاحب عبد ماجد دمحمالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1957

2014-2013ثانًصباحًممبولبكلورٌوس53.864عرالٌةانثى جاسم عبد احمد نورهالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1958

2014-2013ثانًصباحًممبولبكلورٌوس53.169عرالٌةذكرمٌدان جواد الزهرة عبد سالمالمائٌة الموارد و التربةالزراعةبابل1959

2014-2013االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس81.868عرالٌةذكر وٌس  فاضل عباس حسامالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1960

2014-2013االولصباحًجٌدبكلورٌوس78.647عرالٌةذكر حسٌن دمحم نجاح حٌدرالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1961

2014-2013االولصباحًجٌدبكلورٌوس77.309عرالٌةذكر مدلول عمران ماجد حٌدرالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1962

2014-2013االولصباحًجٌدبكلورٌوس74.983عرالٌةانثى كاظم جواد اٌاد نورالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1963

2014-2013االولصباحًجٌدبكلورٌوس74.849عرالٌةذكر درٌب صاحب ٌحٌى احمدالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1964

2014-2013االولصباحًجٌدبكلورٌوس74.268عرالٌةذكركظٌب كاظم فاضل احمدالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1965

2014-2013االولصباحًجٌدبكلورٌوس73.681عرالٌةذكر الرضا عبد شهٌد علً حسٌنالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1966

2014-2013االولصباحًجٌدبكلورٌوس73.057عرالٌةانثى حسن كاظم كامل اٌمانالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1967

2014-2013االولصباحًجٌدبكلورٌوس72.669عرالٌةانثىاحمد الحسٌن عبد فرات عهدالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1968

2014-2013االولصباحًجٌدبكلورٌوس70.706عرالٌةانثىعطوان حسن هانً استبرقالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1969

2014-2013االولصباحًمتوسطبكلورٌوس69.99عرالٌةانثى حسن علً حسٌن رؤىالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1970

2014-2013االولصباحًمتوسطبكلورٌوس69.389عرالٌةانثىدمحم الرزاق عبد جاسم امنٌهالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1971

2014-2013االولصباحًمتوسطبكلورٌوس68.359عرالٌةذكرهالل احمد عباس احمدالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1972

2014-2013االولصباحًمتوسطبكلورٌوس67.966عرالٌةذكرمهدي عباس خضٌر مصطفىالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1973

2014-2013االولصباحًمتوسطبكلورٌوس67.909عرالٌةانثى علً حمود عبدهللا نورسالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1974

2014-2013االولصباحًمتوسطبكلورٌوس67.855عرالٌةذكر مخٌف شٌاع عبٌد حسٌنالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1975

2014-2013االولصباحًمتوسطبكلورٌوس67.001عرالٌةانثى علً الحسٌن عبد سالم هدىالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1976

2014-2013االولصباحًمتوسطبكلورٌوس66.901عرالٌةذكردمحم جاسم مٌثم زٌدالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1977

2014-2013االولصباحًمتوسطبكلورٌوس66.641عرالٌةانثىجٌاد هادي حسٌن ابتهاجالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1978

2014-2013االولصباحًمتوسطبكلورٌوس66.35عرالٌةذكر عبدهللا كرٌدي كاظم اٌادالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1979



2014-2013االولصباحًمتوسطبكلورٌوس65.651عرالٌةذكرخلف االمٌر عبد فاضل سالمالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1980

2014-2013االولصباحًمتوسطبكلورٌوس65.492عرالٌةذكر جعفر رزٌج موسى لاسمالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1981

2014-2013االولصباحًمتوسطبكلورٌوس64.917عرالٌةذكرخلف منجً علً حٌدرالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1982

2014-2013االولصباحًمتوسطبكلورٌوس64.798عرالٌةذكرالزهرة عبد علوان محسن حٌدرالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1983

2014-2013االولصباحًمتوسطبكلورٌوس64.495عرالٌةذكراحمد كاظم فوزي سالمالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1984

2014-2013االولصباحًمتوسطبكلورٌوس64.084عرالٌةذكر كاظم خلٌف طالب امٌرالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1985

2014-2013االولصباحًمتوسطبكلورٌوس64.081عرالٌةذكرشالش رشٌد هاشم ناطكالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1986

2014-2013االولصباحًمتوسطبكلورٌوس63.733عرالٌةذكردمحم سعٌد عماد نزارالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1987

2014-2013االولصباحًمتوسطبكلورٌوس63.697عرالٌةانثى منٌهل غالً الحسٌن عبد فاطمةالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1988

2014-2013ثانًصباحًمتوسطبكلورٌوس62.926عرالٌةذكرحمزه سلمان مصطفى ماهرالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1989

2014-2013االولصباحًمتوسطبكلورٌوس62.823عرالٌةانثىداود حسٌن هادي هبةالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1990

2014-2013االولصباحًمتوسطبكلورٌوس62.141عرالٌةانثىامٌن كرٌم سلٌم زٌنبالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1991

2014-2013االولصباحًمتوسطبكلورٌوس62.121عرالٌةذكرهللا عطا الحافظ عبد اسعد عمرالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1992

2014-2013االولصباحًمتوسطبكلورٌوس61.761عرالٌةانثى ربٌع عبد عزٌز سارةالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1993

2014-2013االولصباحًمتوسطبكلورٌوس61.707عرالٌةانثىعبد علً مصدق االءالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1994

2014-2013االولصباحًمتوسطبكلورٌوس60.967عرالٌةانثىكاظم حازم عالء سارةالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1995

2014-2013االولصباحًمتوسطبكلورٌوس60.705عرالٌةذكر شاكر محمود حٌدر زٌادالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1996

2014-2013االولصباحًمتوسطبكلورٌوس60.358عرالٌةذكرعبد ابراهٌم جبار محًالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1997

2014-2013ثانًصباحًمتوسطبكلورٌوس60.321عرالٌةذكرعبد جبار احمد سٌفالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1998

2014-2013ثانًصباحًمتوسطبكلورٌوس60.222عرالٌةذكرجاسم علً دمحم حسٌن علًالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل1999

2014-2013االولصباحًممبولبكلورٌوس59.765عرالٌةذكر هاشم لاسم عمٌل احمدالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل2000

2014-2013االولصباحًممبولبكلورٌوس59.721عرالٌةذكر سركال فالح حمزة كرارالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل2001

2014-2013االولصباحًممبولبكلورٌوس59.702عرالٌةذكركاظم كامل الكرٌم عبد عبدهللاالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل2002

2014-2013ثانًصباحًممبولبكلورٌوس59.512عرالٌةذكراحمد كرٌم دمحم المهار عبدالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل2003

2014-2013االولصباحًممبولبكلورٌوس59.324عرالٌةذكر الحسن عبد مكً رٌاض وائلالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل2004

2014-2013االولصباحًممبولبكلورٌوس59.314عرالٌةذكر علوان لطٌف موفك صفاءالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل2005

2014-2013ثانًصباحًممبولبكلورٌوس59.057عرالٌةذكرصبار عبد الرزاق عبد علًالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل2006

2014-2013ثانًصباحًممبولبكلورٌوس58.984عرالٌةذكر الحسٌن عبد كاظم مهدي مصطفىالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل2007

2014-2013ثانًصباحًممبولبكلورٌوس58.694عرالٌةذكركلكول مهدي عدنان منتظرالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل2008

2014-2013ثانًصباحًممبولبكلورٌوس58.436عرالٌةذكرعباس راضً عدنان لاسمالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل2009

2014-2013ثانًصباحًممبولبكلورٌوس58.331عرالٌةانثىحمٌد الصاحب عبد مهدي دعاءالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل2010

2014-2013االولصباحًممبولبكلورٌوس57.851عرالٌةذكر عباس محمود جبار ضٌاءالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل2011

2014-2013ثانًصباحًممبولبكلورٌوس57.723عرالٌةذكرعلوان حسٌن الرضا عبد سرمدالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل2012



2014-2013ثانًصباحًممبولبكلورٌوس57.545عرالٌةذكرضاٌف حمٌد مهدي حٌدرالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل2013

2014-2013ثانًصباحًممبولبكلورٌوس57.52عرالٌةذكرعباس صالح صادق دمحمالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل2014

2014-2013ثانًصباحًممبولبكلورٌوس57.419عرالٌةذكر جاسم خضٌر غازي عمرالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل2015

2014-2013االولصباحًممبولبكلورٌوس57.19عرالٌةذكردمحم ابراهٌم حسٌن عمادالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل2016

2014-2013ثانًصباحًممبولبكلورٌوس57.138عرالٌةذكردمحم حسن ٌوسف حٌدرالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل2017

2014-2013ثانًصباحًممبولبكلورٌوس56.963عرالٌةذكرحمزه حلبوص حسٌن سجادالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل2018

2014-2013ثانًصباحًممبولبكلورٌوس56.651عرالٌةذكرهالل عبد دمحم حسن فارسالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل2019

2014-2013ثانًصباحًممبولبكلورٌوس56.598عرالٌةانثىحسون عبد شاكر شٌماءالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل2020

2014-2013ثانًصباحًممبولبكلورٌوس55.838عرالٌةذكرجعفر هادي عبد عوادالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل2021

2014-2013ثانًصباحًممبولبكلورٌوس55.216عرالٌةذكر سلمان صبار خضٌر ٌاسٌنالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل2022

2014-2013ثانًصباحًممبولبكلورٌوس54.779عرالٌةذكر رزولً عبود رزولً زٌدالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل2023

2014-2013االولصباحًممبولبكلورٌوس54.597عرالٌةذكرسعٌد صبٌح الرزاق عبد اٌهابالحٌوانً االنتاجالزراعةبابل2024

2014-2013االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس88.52عرالٌةانثىعلً كرٌم علً حنانالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل2025

2014-2013االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس83.709عرالٌةذكرجاسم عباس دمحم العباسالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل2026

2014-2013االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس81.567عرالٌةانثىحسٌن برهان كرٌم اسٌلالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل2027

2014-2013االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس81.015عرالٌةانثىمظلوم كاظم عامر رسلالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل2028

2014-2013االولصباحًجٌدبكلورٌوس79.391عرالٌةانثىجاسم مكً طارق ضًالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل2029

2014-2013االولصباحًجٌدبكلورٌوس78.571عرالٌةانثىفرمان حسٌن حاتم دعاءالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل2030

2014-2013االولصباحًجٌدبكلورٌوس77.562عرالٌةانثىعزٌز محسن علً رغداءالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل2031

2014-2013االولصباحًجٌدبكلورٌوس76.163عرالٌةانثىناجً ساٌب علً شهدالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل2032

2014-2013االولصباحًجٌدبكلورٌوس76.044عرالٌةانثىحسن غازي كرٌم رؤىالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل2033

2014-2013االولصباحًجٌدبكلورٌوس75.774عرالٌةانثىشاكر عباس صالح زٌنبالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل2034

2014-2013االولصباحًجٌدبكلورٌوس75.289عرالٌةانثىطاهر بكٌع حمٌد زٌنبالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل2035

2014-2013االولصباحًجٌدبكلورٌوس74.825عرالٌةانثىمزهر حبٌب صالح دنٌاالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل2036

2014-2013االولصباحًجٌدبكلورٌوس74.513عرالٌةذكركاظم موحان جابر نجاحالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل2037

2014-2013االولصباحًجٌدبكلورٌوس74.38عرالٌةانثىجٌاد كرٌم ناصر امٌرهالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل2038

2014-2013االولصباحًجٌدبكلورٌوس73.054عرالٌةانثىعباس خضٌر عٌسى نورالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل2039

2014-2013االولصباحًجٌدبكلورٌوس72.038عرالٌةانثىحمزة سعٌد عبداالله حوراءالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل2040

2014-2013االولصباحًجٌدبكلورٌوس70.083عرالٌةانثىعبٌس خلٌف زٌدان سماحالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل2041

2014-2013االولصباحًمتوسطبكلورٌوس69.465عرالٌةانثىعذاب هادي سعد سماهرالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل2042

2014-2013االولصباحًمتوسطبكلورٌوس69.08عرالٌةانثىخضٌر حسن حسٌن علٌاءالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل2043

2014-2013االولصباحًمتوسطبكلورٌوس69.055عرالٌةانثىحسٌن محمود احمد سناالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل2044

2014-2013االولصباحًمتوسطبكلورٌوس68.902عرالٌةانثىخضٌر هادي حسن زٌنبالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل2045



2014-2013االولصباحًمتوسطبكلورٌوس68.507عرالٌةانثىخضٌر صاحب كرٌم مٌسالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل2046

2014-2013االولصباحًمتوسطبكلورٌوس67.397عرالٌةانثىعلً ٌوسف احمد هبهالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل2047

2014-2013االولصباحًمتوسطبكلورٌوس67.253عرالٌةانثىكاظم عٌسى نعمة رناالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل2048

2014-2013االولصباحًمتوسطبكلورٌوس66.559عرالٌةانثىرشٌد حسٌن سعد حنٌنالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل2049

2014-2013االولصباحًمتوسطبكلورٌوس65.131عرالٌةانثىعاكول شنٌن فٌاض دعاءالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل2050

2014-2013االولصباحًمتوسطبكلورٌوس64.86عرالٌةذكرحسن صالح دمحم مصطفىالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل2051

2014-2013االولصباحًمتوسطبكلورٌوس64.275عرالٌةانثىصالح نوري عماد زهراءالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل2052

2014-2013االولصباحًمتوسطبكلورٌوس64.104عرالٌةانثىناجً لطٌف حٌدر نورالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل2053

2014-2013االولصباحًمتوسطبكلورٌوس63.696عرالٌةذكرفنجان حبٌب عبداللطٌف احمدالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل2054

2014-2013االولصباحًمتوسطبكلورٌوس62.107عرالٌةذكرعبدالرضا رحٌم احمد اٌمنالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل2055

2014-2013ثانًصباحًمتوسطبكلورٌوس61.553عرالٌةانثىجبر حسٌن دمحم مهند صفاالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل2056

2014-2013ثانًصباحًمتوسطبكلورٌوس61.393عرالٌةانثىحمزه دمحم لاسم شهدالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل2057

2014-2013االولصباحًمتوسطبكلورٌوس61.317عرالٌةذكرعلً عبدهللا عزٌز طارقالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل2058

2014-2013االولصباحًمتوسطبكلورٌوس61.187عرالٌةذكرعلً حمٌد وهاب احمدالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل2059

2014-2013االولصباحًمتوسطبكلورٌوس61.076عرالٌةانثىحبٌب كاظم حٌدر زٌنبالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل2060

2014-2013االولصباحًمتوسطبكلورٌوس60.978عرالٌةذكرحمد عباس حاتم دمحمالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل2061

2014-2013االولصباحًمتوسطبكلورٌوس60.077عرالٌةذكرعلً دمحم جعفر علًالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل2062

2014-2013االولصباحًممبولبكلورٌوس59.629عرالٌةانثىعبود حمود عمار صفاالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل2063

2014-2013االولصباحًممبولبكلورٌوس59.13عرالٌةذكرهاشم طالب اٌاد حٌدرالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل2064

2014-2013االولصباحًممبولبكلورٌوس57.928عرالٌةذكرعباس عبدالواحد عباس عبداللطٌفالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل2065

2014-2013االولصباحًممبولبكلورٌوس57.503عرالٌةذكركاظم جواد كرٌم لٌثالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل2066

2014-2013ثانًصباحًممبولبكلورٌوس57.324عرالٌةذكرمزعل مطلن علً حسنالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل2067

2014-2013االولصباحًممبولبكلورٌوس57.275عرالٌةانثىمشهور حمٌد حسٌن كوثرالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل2068

2014-2013ثانًصباحًممبولبكلورٌوس56.374عرالٌةانثىعنٌزان عبدهللا حازم سماحالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل2069

2014-2013ثانًصباحًممبولبكلورٌوس54.405عرالٌةذكرحمد موسى دمحم مصطفىالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل2070

2014-2013ثانًصباحًممبولبكلورٌوس54.389عرالٌةذكر حسٌن كاظم عبدهللا امٌرالحدائك وهندسة البستنةالزراعةبابل2071

2014-2013االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس88.558عرالٌةانثى راضً عبد صالح زمنحملٌة محاصٌلالزراعةبابل2072

2014-2013االولصباحًجٌدبكلورٌوس77.728عرالٌةانثىفلن بعرور لاسم زٌنبحملٌة محاصٌلالزراعةبابل2073

2014-2013االولصباحًجٌدبكلورٌوس75.15عرالٌةانثىعبود كاتب مجٌد اٌمانحملٌة محاصٌلالزراعةبابل2074

2014-2013االولصباحًجٌدبكلورٌوس72.741عرالٌةذكر جبار طالب دمحم كرارحملٌة محاصٌلالزراعةبابل2075

2014-2013االولصباحًجٌدبكلورٌوس71.551عرالٌةانثىبزون عٌدان حسٌن منىحملٌة محاصٌلالزراعةبابل2076

2014-2013االولصباحًجٌدبكلورٌوس71.132عرالٌةذكرحمزه علٌوي سلٌم حسنٌنحملٌة محاصٌلالزراعةبابل2077

2014-2013االولصباحًمتوسطبكلورٌوس69.855عرالٌةانثىكمر طالب رافد اطٌابحملٌة محاصٌلالزراعةبابل2078



2014-2013االولصباحًمتوسطبكلورٌوس69.637عرالٌةانثى علوان عبود كامل سارةحملٌة محاصٌلالزراعةبابل2079

2014-2013االولصباحًمتوسطبكلورٌوس69.047عرالٌةانثى ابراهٌم حامد منجد مٌناحملٌة محاصٌلالزراعةبابل2080

2014-2013االولصباحًمتوسطبكلورٌوس68.996عرالٌةذكرساجت حرٌز رحٌم دمحمحملٌة محاصٌلالزراعةبابل2081

2014-2013االولصباحًمتوسطبكلورٌوس68.164عرالٌةانثى حسٌن عبدهللا نجم رسلحملٌة محاصٌلالزراعةبابل2082

2014-2013االولصباحًمتوسطبكلورٌوس68.042عرالٌةذكردمحم معٌن سمٌر علًحملٌة محاصٌلالزراعةبابل2083

2014-2013االولصباحًمتوسطبكلورٌوس67.523عرالٌةانثى طاهر حبٌب عدي زٌنبحملٌة محاصٌلالزراعةبابل2084

2014-2013االولصباحًمتوسطبكلورٌوس65.681عرالٌةذكرعبد كاظم علً حٌدرحملٌة محاصٌلالزراعةبابل2085

2014-2013االولصباحًمتوسطبكلورٌوس65.594عرالٌةانثى علً شعٌب حسٌن مرٌمحملٌة محاصٌلالزراعةبابل2086

2014-2013ثانًصباحًمتوسطبكلورٌوس64.287عرالٌةانثى حسٌن دمحم الكاظم عبد سارةحملٌة محاصٌلالزراعةبابل2087

2014-2013االولصباحًمتوسطبكلورٌوس63.606عرالٌةذكر فضٌل مطلب حمزه عمٌلحملٌة محاصٌلالزراعةبابل2088

2014-2013االولصباحًمتوسطبكلورٌوس63.592عرالٌةانثىجواد سامً حسن شهدحملٌة محاصٌلالزراعةبابل2089

2014-2013االولصباحًمتوسطبكلورٌوس63.1عرالٌةانثىناجً علً عبد صاحب لٌلىحملٌة محاصٌلالزراعةبابل2090

2014-2013االولصباحًمتوسطبكلورٌوس62.107عرالٌةانثىحمود عناد جدوع رغدةحملٌة محاصٌلالزراعةبابل2091

2014-2013االولصباحًمتوسطبكلورٌوس61.988عرالٌةانثى علٌوي نعمة رٌاض اسراءحملٌة محاصٌلالزراعةبابل2092

2014-2013االولصباحًمتوسطبكلورٌوس61.912عرالٌةانثى الرزاق عبد اركان احمد عذراءحملٌة محاصٌلالزراعةبابل2093

2014-2013االولصباحًمتوسطبكلورٌوس61.899عرالٌةانثى كاظم جواد حلٌم سٌماءحملٌة محاصٌلالزراعةبابل2094

2014-2013االولصباحًمتوسطبكلورٌوس61.828عرالٌةانثى جاسم حسن خضٌر نباحملٌة محاصٌلالزراعةبابل2095

2014-2013االولصباحًمتوسطبكلورٌوس61.314عرالٌةانثىهادي صادق حٌدر ضحىحملٌة محاصٌلالزراعةبابل2096

2014-2013االولصباحًمتوسطبكلورٌوس61.123عرالٌةذكر الحسٌن عبد ابرٌهً صباح الفمار ذوحملٌة محاصٌلالزراعةبابل2097

2014-2013االولصباحًمتوسطبكلورٌوس60.827عرالٌةانثىاحمد جواد دمحم زهراءحملٌة محاصٌلالزراعةبابل2098

2014-2013الثانًصباحًمتوسطبكلورٌوس60.402عرالٌةذكرحسن صادق المحسن عبد علًحملٌة محاصٌلالزراعةبابل2099

2014-2013االولصباحًمتوسطبكلورٌوس60.349عرالٌةانثىدمحم راهً كاظم اسراءحملٌة محاصٌلالزراعةبابل2100

2014-2013االولصباحًمتوسطبكلورٌوس60.25عرالٌةانثىجالب لٌل عباس منىحملٌة محاصٌلالزراعةبابل2101

2014-2013الثانًصباحًمتوسطبكلورٌوس60.006عرالٌةانثىموسى عمران الزهرة عبد صفاءحملٌة محاصٌلالزراعةبابل2102

2014-2013االولصباحًممبولبكلورٌوس59.418عرالٌةذكرعبد حمد كرٌم رسولحملٌة محاصٌلالزراعةبابل2103

2014-2013الثانًصباحًممبولبكلورٌوس58.914عرالٌةذكرناصر علٌوي حسٌن علًحملٌة محاصٌلالزراعةبابل2104

2014-2013االولصباحًممبولبكلورٌوس58.613عرالٌةانثىعبود شعٌره عامر اسماءحملٌة محاصٌلالزراعةبابل2105

2014-2013ثانًصباحًممبولبكلورٌوس58.496عرالٌةانثىعمران جبار ماجد مٌادةحملٌة محاصٌلالزراعةبابل2106

2014-2013االولصباحًممبولبكلورٌوس57.979عرالٌةانثىراجً عبٌد فاضل حنانحملٌة محاصٌلالزراعةبابل2107

2014-2013االولصباحًممبولبكلورٌوس57.974عرالٌةذكرحمزه مجٌد خضٌر سالمحملٌة محاصٌلالزراعةبابل2108

2014-2013ثانًصباحًممبولبكلورٌوس57.794عرالٌةانثىجبار كاظم جعفر سماءحملٌة محاصٌلالزراعةبابل2109

2014-2013االولصباحًممبولبكلورٌوس57.642عرالٌةذكرعمران علً طاهر مصطفىحملٌة محاصٌلالزراعةبابل2110

2014-2013ثانًصباحًممبولبكلورٌوس57.057عرالٌةذكرٌحٌى منغر هاشم دمحمحملٌة محاصٌلالزراعةبابل2111



2014-2013االولصباحًممبولبكلورٌوس56.888عرالٌةذكرعبٌد صبٌح باسم غٌثحملٌة محاصٌلالزراعةبابل2112

2014-2013ثانًصباحًممبولبكلورٌوس56.385عرالٌةانثىمحمود غفوري لاسم زهراءحملٌة محاصٌلالزراعةبابل2113

2014-2013ثانًصباحًممبولبكلورٌوس56.187عرالٌةذكركاظم جاسم احمد مهندحملٌة محاصٌلالزراعةبابل2114

2014-2013ثانًصباحًممبولبكلورٌوس55348عرالٌةانثىحسون عمران عماد دعاءحملٌة محاصٌلالزراعةبابل2115

2014-2013ثانًصباحًممبولبكلورٌوس54.706عرالٌةذكردمحم الحسن عبد كرٌم علًحملٌة محاصٌلالزراعةبابل2116

2014-2013ثانًصباحًممبولبكلورٌوس53.823عرالٌةانثىاحمد حسٌن عماد هالةحملٌة محاصٌلالزراعةبابل2117

2014-2013ثانًصباحًممبولبكلورٌوس53.815عرالٌةذكرمشجل كاظم حسٌن علًحملٌة محاصٌلالزراعةبابل2118

2015-2014االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس89.92عرالٌةانثىحسون الحسن عبد حسٌن جنانالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2119

2015-2014االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس88.744عرالٌةانثىكاظم علٌوي هللا عبد امالالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2120

2015-2014االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس85.703عرالٌةانثىجبار األمٌر عبد عامر ورودالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2121

2015-2014االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس82.3عرالٌةانثىسعٌد جبار حسن رانٌةالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2122

2015-2014االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس81.646عرالٌةانثىحمٌد كعٌد ابراهٌم فاطمةالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2123

2015-2014االولصباحًجٌدبكلورٌوس77.945عرالٌةانثىعباس احمد جاسم هدىالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2124

2015-2014االولصباحًجٌدبكلورٌوس77.834عرالٌةانثىدمحم لفلوف رحٌم رسلالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2125

2015-2014االولصباحًجٌدبكلورٌوس77.619عرالٌةانثىجواد  سعدون فاضل سحرالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2126

2015-2014االولصباحًجٌدبكلورٌوس77.201عرالٌةانثىخلف رحٌم لٌس املالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2127

2015-2014االولصباحًجٌدبكلورٌوس76.815عرالٌةانثىعلً سكر جلٌل حوراءالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2128

2015-2014االولصباحًجٌدبكلورٌوس75.992عرالٌةانثىٌونس جواد عباس زهراءالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2129

2015-2014االولصباحًجٌدبكلورٌوس75.852عرالٌةانثىمحمود الحسٌن عبد علً هدىالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2130

2015-2014االولصباحًجٌدبكلورٌوس74.299عرالٌةذكرعبود جبر عدنان حٌدرالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2131

2015-2014االولصباحًجٌدبكلورٌوس73.518عرالٌةانثىدهٌم محسن خالد رسلالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2132

2015-2014االولصباحًجٌدبكلورٌوس73.511عرالٌةانثىمحسن النبً عبد دمحم موجالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2133

2015-2014االولصباحًجٌدبكلورٌوس71.899عرالٌةذكرعبٌد سعٌد كاظم مصطفىالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2134

2015-2014االولصباحًجٌدبكلورٌوس71.729عرالٌةانثىٌاسٌن  راضً رحٌم ضحىالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2135

2015-2014االولصباحًجٌدبكلورٌوس70.376عرالٌةانثىسالم شاكر مؤٌد اثمارالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2136

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس68.7عرالٌةانثىعبد حمزه عالوي حنانالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2137

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس68.625عرالٌةذكرابراهٌم شمران معارز نصرالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2138

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس67.126عرالٌةانثىموسى علٌوي موسى زٌنبالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2139

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس66.635عرالٌةذكرحسٌن مدلول فرحان منصورالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2140

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس65.564عرالٌةانثىعبد وحٌد هٌثم اومٌتالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2141

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس65.102عرالٌةانثىحمزه جلهم لاسم سارةالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2142

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس64.434عرالٌةذكرحمد جواد  علً حكٌمالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2143

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس63.975عرالٌةذكرهاشم صاحب اٌاد وسامالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2144



2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس63.439عرالٌةذكردمحم ابراهٌم دمحم حسٌنالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2145

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس63.234عرالٌةانثىعسر حسٌن دمحم انتظارالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2146

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس63.148عرالٌةذكرفرحان فرهود حبٌب ستارالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2147

2015-2014ثانًصباحًمتوسطبكلورٌوس63.129عرالٌةذكرحسن حسٌن عماد دمحمالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2148

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس62.524عرالٌةانثىحمزة علٌوي حمزة فاطمةالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2149

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس62.402عرالٌةذكرجعاز حسٌن علً عبدهللاالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2150

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس62.084عرالٌةانثىعباس الرسول عبد علً اٌالفالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2151

2015-2014ثانًصباحًمتوسطبكلورٌوس61.943عرالٌةذكرابراهٌم اسماعٌل حٌدر الفمار ذوالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2152

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس61.599عرالٌةذكرحسٌن عبٌد جبار مرتضىالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2153

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس61.472عرالٌةانثىسلمان عداي احمد حنٌنالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2154

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس61.159عرالٌةذكرعبدالصاحب الرزاق عبد ضٌاء دمحمالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2155

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس60.12عرالٌةانثىابراهٌم الكرٌم عبد طالب فاطمةالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2156

2015-2014ثانًصباحًمتوسطبكلورٌوس60.013عرالٌةذكرمطرود دمحم سلمان حسنٌنالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2157

2015-2014االولصباحًممبولبكلورٌوس59.811عرالٌةانثىكاظم غازي فٌصل رٌامالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2158

2015-2014ثانًصباحًممبولبكلورٌوس59.588عرالٌةذكرمسلم علً ماجد بشارالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2159

2015-2014االولصباحًممبولبكلورٌوس59.358عرالٌةذكرعبدان حسٌن بهاء سٌفالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2160

2015-2014االولصباحًممبولبكلورٌوس59.235عرالٌةذكرسهر سرهٌد السالم عبد خالدالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2161

2015-2014ثانًصباحًممبولبكلورٌوس58.709عرالٌةذكرعبد حسٌن فؤاد حٌدرالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2162

2015-2014االولصباحًممبولبكلورٌوس57.815عرالٌةذكرموسى عمران لحطان سنانالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2163

2015-2014االولصباحًممبولبكلورٌوس57.732عرالٌةانثىدمحم حمادي سعد اٌالفالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2164

2015-2014ثانًصباحًممبولبكلورٌوس57.585عرالٌةذكردمحم حمزة حسن حسامالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2165

2015-2014ثانًصباحًممبولبكلورٌوس55.877عرالٌةذكركاظم زكً انور علًالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2166

2015-2014ثانًصباحًممبولبكلورٌوس55.713عرالٌةذكرجبر علً اسعد هشامالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2167

2015-2014ثانًصباحًممبولبكلورٌوس55.669عرالٌةانثىسلمان داود كاظم زٌنبالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2168

2015-2014ثانًصباحًممبولبكلورٌوس55.162عرالٌةذكرعلوان جابر زهٌر علًالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2169

2015-2014ثانًصباحًممبولبكلورٌوس55.048عرالٌةذكرعطٌب خرٌبط عباس امٌرالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2170

2015-2014االولصباحًممبولبكلورٌوس54.282عرالٌةانثىسلطان علً حسن مٌسالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2171

2015-2014ثانًصباحًممبولبكلورٌوس53.84عرالٌةذكرمحسن علً مهدي كرارالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2172

2015-2014االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس86.946عرالٌةانثىحواشه كاظم دمحم زهراءالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2173

2015-2014االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس84.992عرالٌةذكرابراهٌم حسن فلٌح ٌاسرالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2174

2015-2014االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس83.468عرالٌةذكر تاٌه عبٌد سالم كرارالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2175

2015-2014االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس82.854عرالٌةذكرحمود عبٌد ماجد كرارالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2176

2015-2014االولصباحًجٌدبكلورٌوس79.488عرالٌةانثىجابر الكاظم عبد علً فادٌةالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2177



2015-2014االولصباحًجٌدبكلورٌوس78.949عرالٌةانثىغالً عبد سلمان هبهالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2178

2015-2014االولصباحًجٌدبكلورٌوس77.587عرالٌةانثىسلٌمان داود حسن هالهالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2179

2015-2014االولصباحًجٌدبكلورٌوس71.967عرالٌةذكركاظم حسن عباس احمدالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2180

2015-2014االولصباحًجٌدبكلورٌوس71.737عرالٌةذكرجاسم شجر كرٌم مصطفىالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2181

2015-2014االولصباحًجٌدبكلورٌوس70.946عرالٌةانثىحسٌن  كرٌم عمٌل زهراءالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2182

2015-2014االولصباحًجٌدبكلورٌوس70.709عرالٌةانثى حسان دمحم فاضل زٌنبالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2183

2015-2014االولصباحًجٌدبكلورٌوس70.144عرالٌةانثىمكً طارق علً اٌهالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2184

2015-2014االولصباحًجٌدبكلورٌوس70.003عرالٌةانثىعلوان العباس عبد علً صابرٌنالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2185

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس69.248عرالٌةانثىعباس عٌفان حٌدر شهدالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2186

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس68.996عرالٌةذكرمهدي اللول ابو حمزه دمحمالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2187

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس68.492عرالٌةانثىطرفة حسن احمد نوراالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2188

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس68.361عرالٌةذكركاظم حسٌن حازم امٌرالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2189

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس67.967عرالٌةانثىجسوم سلمان الرضا عبد اسراءالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2190

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس67.839عرالٌةذكرسلمان حسن سعد امٌرالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2191

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس67.457عرالٌةانثىكاظم كامل حسٌن التماءالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2192

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس67.24عرالٌةانثىعلً  حسن لصً زهراءالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2193

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس66.418عرالٌةانثىمرعً صبر خلف رفلالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2194

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس66.286عرالٌةانثىشعالن هادي علً غصونالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2195

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس66.037عرالٌةانثىشعبان كاظم رٌاض تموىالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2196

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس65.799عرالٌةذكرعلوان عمران الحمزة عبد مصطفىالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2197

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس65.496عرالٌةذكرعطٌة  حسن سرهٌد اثٌرالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2198

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس65.485عرالٌةانثىمجهول علً تركً حنانالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2199

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس65.15عرالٌةذكركدٌمً نعمه علً نعمهالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2200

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس65.079عرالٌةذكركاظم الواحد عبد سعدي حٌدرالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2201

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس65.05عرالٌةانثىحسٌن دمحم نجاح حنانالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2202

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس65.042عرالٌةذكرفرحان محمود عبود حسنالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2203

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس65.013عرالٌةذكرعوٌد كاظم صباح نورالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2204

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس64.5عرالٌةانثىعباس دمحم فاضل غفرانالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2205

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس64.294عرالٌةذكر حسٌن  حسن فالح حسنٌنالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2206

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس64.173عرالٌةانثىكاظم رٌاض لٌس رناالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2207

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس63.951عرالٌةانثىحمٌد عجاج ثامر زهراءالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2208

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس63.922عرالٌةذكرعكلول صاحب عماد اٌادالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2209

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس63.674عرالٌةانثىدخٌل هادي حسن مروهالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2210



2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس63.508عرالٌةذكركزار ٌعكوب هادي حسنالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2211

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس63.082عرالٌةذكر علً عباس  االمٌر عبد لصًالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2212

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس63.034عرالٌةانثىعباس هادي معن اٌاتالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2213

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس62.974عرالٌةانثىعلً دمحم احمد حسن رٌنازالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2214

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس62.802عرالٌةانثى عناد الحسن عبد دمحم سارهالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2215

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس62.699عرالٌةذكرهرٌش عبد علً حسٌنالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2216

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس62.634عرالٌةانثىالحسٌن عبد  خضٌر عباس اٌاتالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2217

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس62.343عرالٌةذكرعباس عزٌز حٌدر كرارالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2218

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس62.255عرالٌةذكردمحم العزٌز عبد احمد اثٌرالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2219

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس62.144عرالٌةانثىدوحان صاحب متعب اسماءالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2220

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس62.072عرالٌةذكرجاسم  خضٌر عاد مصطفىالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2221

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس60.642عرالٌةذكرعبعوب كاظم محً علًالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2222

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس60.432عرالٌةذكروالً فلٌح عباس اثٌرالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2223

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس60.372عرالٌةانثىناصر هودان رحٌم مهاالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2224

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس60.128عرالٌةانثىمهدي حسن ظافر زهراءالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2225

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس60.051عرالٌةذكرجسوم حسٌن عامر مالنالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2226

2015-2014االولصباحًممبولبكلورٌوس59.987عرالٌةانثىرشٌد رسول سعد سامحالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2227

2015-2014االولصباحًممبولبكلورٌوس59.174عرالٌةذكرعبود فٌصل اٌاد سعدالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2228

2015-2014االولصباحًممبولبكلورٌوس59.062عرالٌةذكرجابر محسن عدنان سمٌرالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2229

2015-2014االولصباحًممبولبكلورٌوس58.7عرالٌةذكرعبود دمحم رٌاض علًالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2230

2015-2014االولصباحًممبولبكلورٌوس58.512عرالٌةذكرخلٌف حرامً عٌسى نهادالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2231

2015-2014االولصباحًممبولبكلورٌوس58.471عرالٌةانثى مهدي حسٌن الكرٌم عبد براءالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2232

2015-2014االولصباحًممبولبكلورٌوس58.265عرالٌةذكرعبود محمود ثامر مصطفىالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2233

2015-2014االولصباحًممبولبكلورٌوس58.068عرالٌةانثىحمادي ظاهر حبٌب شممالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2234

2015-2014االولصباحًممبولبكلورٌوس57.665عرالٌةذكرساجت  غالب مٌثم لاسمالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2235

2015-2014ثانًصباحًممبولبكلورٌوس57.453عرالٌةذكرالواحد عبد خضر احمد كرارالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2236

2015-2014االولصباحًممبولبكلورٌوس57.314عرالٌةذكرمحٌسن  االمٌر عبد علً حٌدرالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2237

2015-2014االولصباحًممبولبكلورٌوس57.251عرالٌةذكرزٌدان خلف رابح مصطفىالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2238

2015-2014االولصباحًممبولبكلورٌوس57.245عرالٌةذكرخضٌر ٌاس الحمزه عبد علًالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2239

2015-2014االولصباحًممبولبكلورٌوس57.239عرالٌةذكركاظم  كرٌم منمذ دمحمالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2240

2015-2014االولصباحًممبولبكلورٌوس57.105عرالٌةذكردمحم عبدالرضا علً حسٌنالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2241

2015-2014االولصباحًممبولبكلورٌوس56.939عرالٌةذكرسلومً شاكر رسول عمارالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2242

2015-2014االولصباحًممبولبكلورٌوس56.782عرالٌةذكرابراهٌم صالح هادي زٌدالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2243



2015-2014االولصباحًممبولبكلورٌوس56.737عرالٌةذكرمنصور لعٌبً صالح ضًالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2244

2015-2014االولصباحًممبولبكلورٌوس56.679عرالٌةذكرعبدون الهادي عبد باسم علًالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2245

2015-2014االولصباحًممبولبكلورٌوس56.597عرالٌةذكرجمعة عبد حٌدر كرارالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2246

2015-2014االولصباحًممبولبكلورٌوس56.528عرالٌةذكركرٌدي علٌوي اٌاد صفوانالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2247

2015-2014ثانًصباحًممبولبكلورٌوس56.467عرالٌةذكرالحسٌن عبد دمحم جاسم ارشدالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2248

2015-2014االولصباحًممبولبكلورٌوس56.311عرالٌةذكرحمزة دمحم عباس دمحمالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2249

2015-2014االولصباحًممبولبكلورٌوس56.293عرالٌةذكرجاسم دمحم نبٌل دمحمالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2250

2015-2014ثانًصباحًممبولبكلورٌوس56.085عرالٌةذكرعوٌد راضً طالب حسٌنالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2251

2015-2014االولصباحًممبولبكلورٌوس56.063عرالٌةذكرنذٌر حسن فالح حسنالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2252

2015-2014االولصباحًممبولبكلورٌوس56.017عرالٌةذكررستم  الكاظم عبد ثامر حاتمالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2253

2015-2014االولصباحًممبولبكلورٌوس55.845عرالٌةذكرجابر  امٌن دمحم علً سٌفالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2254

2015-2014االولصباحًممبولبكلورٌوس55.788عرالٌةذكرعباس حبٌب علً حسٌنالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2255

2015-2014االولصباحًممبولبكلورٌوس55.685عرالٌةذكرسركال فالح احمد مهندالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2256

2015-2014ثانًصباحًممبولبكلورٌوس55.519عرالٌةذكرسلطان مهدي ٌاسٌن حٌدرالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2257

2015-2014االولصباحًممبولبكلورٌوس55.185عرالٌةذكرمهدي االمٌر عبد عدنان ٌاسرالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2258

2015-2014ثانًصباحًممبولبكلورٌوس55.167عرالٌةذكرعبود كرٌم ابراهٌم علًالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2259

2015-2014االولصباحًممبولبكلورٌوس55.159عرالٌةذكرجواد عبدالزهرة صبٌح دمحمالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2260

2015-2014االولصباحًممبولبكلورٌوس54.739عرالٌةذكرعباس كودان الحكٌم عبد حٌدرالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2261

2015-2014االولصباحًممبولبكلورٌوس54.719عرالٌةذكرجواد دمحم غنً عبدهللا بهاءالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2262

2015-2014ثانًصباحًممبولبكلورٌوس54.681عرالٌةذكرعبد كتاب سعد مصطفىالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2263

2015-2014ثانًصباحًممبولبكلورٌوس54.658عرالٌةذكرجاسم حمٌد نزار فرلدالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2264

2015-2014االولصباحًممبولبكلورٌوس53.688عرالٌةذكركاظم جواد مضر هشامالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2265

2015-2014االولصباحًممبولبكلورٌوس52.382عرالٌةذكرحسن امٌن مكً علًالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2266

2015-2014االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس89.315عرالٌةانثىجابر ماجد زهٌر زهراءالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2267

2015-2014االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس86.049عرالٌةانثى عبدعلً جاسم دمحم حنٌنالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2268

2015-2014االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس83.98عرالٌةانثىعبٌد حمزة الكاظم عبد هدٌرالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2269

2015-2014االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس81.099عرالٌةانثىسلمان عبٌد علً مٌالدالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2270

2015-2014االولصباحًجٌدبكلورٌوس79.913عرالٌةانثىعبدهللا عبداالمٌر ضٌاء مهاالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2271

2015-2014االولصباحًجٌدبكلورٌوس79.748عرالٌةانثىابراهٌم علً موسى فاطمةالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2272

2015-2014االولصباحًجٌدبكلورٌوس77.762عرالٌةانثىدوخً شالل تركً سهادالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2273

2015-2014االولصباحًجٌدبكلورٌوس77.061عرالٌةانثىحسٌن علوي عبٌس مروهالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2274

2015-2014االولصباحًجٌدبكلورٌوس76.941عرالٌةانثىبهاء سعٌد وحٌد رانٌهالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2275

2015-2014االولصباحًجٌدبكلورٌوس76.684عرالٌةانثىوسان جٌاد علً حنٌنالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2276



2015-2014االولصباحًجٌدبكلورٌوس76.604عرالٌةانثىدمحم ابراهٌم سلمان اٌمانالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2277

2015-2014االولصباحًجٌدبكلورٌوس74.767عرالٌةانثىكزار حسٌن علً الهدى نورالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2278

2015-2014االولصباحًجٌدبكلورٌوس74.505عرالٌةانثىشنٌن عباس عبودي ودٌانالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2279

2015-2014االولصباحًجٌدبكلورٌوس73.606عرالٌةانثىسماوي كاظم حاكم اسراءالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2280

2015-2014االولصباحًجٌدبكلورٌوس73.415عرالٌةذكرنور حسن علً جعفرالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2281

2015-2014االولصباحًجٌدبكلورٌوس72.571عرالٌةانثىمحٌمٌد علوان سلٌم داللالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2282

2015-2014االولصباحًجٌدبكلورٌوس72.32عرالٌةذكرحسن راضً ابراهٌم علًالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2283

2015-2014االولصباحًجٌدبكلورٌوس72.123عرالٌةانثىاحمد عبٌد عٌسى زٌنهالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2284

2015-2014االولصباحًجٌدبكلورٌوس71.797عرالٌةانثىحسٌن علً ثامر مروهالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2285

2015-2014االولصباحًجٌدبكلورٌوس71.643عرالٌةانثىهادي علً حسٌن علٌٌنالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2286

2015-2014االولصباحًجٌدبكلورٌوس71.506عرالٌةانثىموسى عباس حسٌن االءالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2287

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس69.719عرالٌةانثىحسن نعمه حسن فاطمةالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2288

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس69.247عرالٌةانثىعمران فاضل سامً سارهالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2289

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس69.176عرالٌةذكرحمود محسن رزاق محسنالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2290

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس68.714عرالٌةذكردمحم جاسم نصٌف حٌدرالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2291

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس68.016عرالٌةذكرمحسن بدري محسن اسالمالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2292

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس67.786عرالٌةذكردٌوان علً عمر خلدونالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2293

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس66.531عرالٌةذكرمهدي داود صالح حٌدرالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2294

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس65.913عرالٌةانثىخلٌل عبود حسٌن اسراءالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2295

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس65.2عرالٌةذكرذرب شاكر علً دمحمالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2296

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس65عرالٌةانثىعمران علً حسٌن رونكالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2297

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس64.876عرالٌةانثىخدٌده علً شاكر مهاالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2298

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس64.561عرالٌةانثىدمحم حمود بدر دعاءالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2299

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس64.195عرالٌةانثىكاظم علً عدنان جوانالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2300

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس64.144عرالٌةانثىحسٌن عبدعلً كامل رلٌهالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2301

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس64.1عرالٌةانثىٌوسف عبدالكرٌم جلٌل اٌمانالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2302

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس63.701عرالٌةانثىعباس عطشان شاكر دعاءالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2303

2015-2014ثانًصباحًمتوسطبكلورٌوس62.883عرالٌةذكرظاهر حمزة صبٌح عباسالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2304

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس62.174عرالٌةذكرحسن عبٌد ناظم اسامةالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2305

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس61.975عرالٌةانثىدمحم حسٌن عالء حوراءالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2306

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس61.272عرالٌةانثىهادي متعب عباس دعاءالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2307

2015-2014االولصباحًممبولبكلورٌوس59.761عرالٌةانثىخضٌر صاحب رافد مٌسالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2308

2015-2014االولصباحًممبولبكلورٌوس59.129عرالٌةانثىمخصبن جاسم طعمة زهراءالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2309



2015-2014االولصباحًممبولبكلورٌوس59.126عرالٌةذكرسلمان عبود حسٌن دمحم امٌرالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2310

2015-2014االولصباحًممبولبكلورٌوس59.09عرالٌةذكرعباس نعمة سعد نعمةالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2311

2015-2014االولصباحًممبولبكلورٌوس59.087عرالٌةذكرعبٌد مهدي عبدالكرٌم وسامالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2312

2015-2014ثانًصباحًممبولبكلورٌوس58.121عرالٌةانثىبارود خلٌل مؤٌد ٌسرىالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2313

2015-2014ثانًصباحًممبولبكلورٌوس58.07عرالٌةذكرعالوي الحسٌن عبد الكاظم عبد باسمالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2314

2015-2014االولصباحًممبولبكلورٌوس57.767عرالٌةذكرابراهٌم رحٌم هادي حٌدرالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2315

2015-2014ثانًصباحًممبولبكلورٌوس57.638عرالٌةذكركاظم كرم عباس احمدالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2316

2015-2014االولصباحًممبولبكلورٌوس57.561عرالٌةذكرحمٌد عبدالحسٌن حٌدر كرارالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2317

2015-2014االولصباحًممبولبكلورٌوس57.394عرالٌةذكرذٌاب مهدي جبار احمدالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2318

2015-2014االولصباحًممبولبكلورٌوس57.146عرالٌةذكرحسٌن ٌحٌى كاظم ضرغامالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2319

2015-2014االولصباحًممبولبكلورٌوس57.114عرالٌةذكرٌعموب علً جعفر مصطفىالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2320

2015-2014ثانًصباحًممبولبكلورٌوس56.691عرالٌةذكرجابر هادي صالح علًالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2321

2015-2014ثانًصباحًممبولبكلورٌوس56.646عرالٌةانثىولً عبدهللا علً نغمالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2322

2015-2014ثانًصباحًممبولبكلورٌوس56.483عرالٌةذكرجمٌل شمخً رعد حسامالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2323

2015-2014ثانًصباحًممبولبكلورٌوس55.968عرالٌةذكرعران جاسم اسماعٌل سرمدالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2324

2015-2014ثانًصباحًممبولبكلورٌوس55.647عرالٌةذكردمحم عبود صبحً علًالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2325

2015-2014ثانًصباحًممبولبكلورٌوس55.502عرالٌةذكرراضً السادة عبد امٌر حسٌنالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2326

2015-2014االولصباحًممبولبكلورٌوس55.275عرالٌةذكرخلف جاسم نعمة دمحمالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2327

2015-2014ثانًصباحًممبولبكلورٌوس54.349عرالٌةذكركاظم سلمان صالح مصطفىالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2328

2015-2014االولصباحًممبولبكلورٌوس53.666عرالٌةانثىمهدي صالح دمحم غفرانالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2329

2015-2014ثانًصباحًممبولبكلورٌوس52.765عرالٌةذكرعاتً مناتً شامل علًالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2330

2015-2014االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس85.935عرالٌةانثىمنسً شاكر رزاق رؤىحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2331

2015-2014االولصباحًجٌدبكلورٌوس73.312عرالٌةانثىناصر خلٌف عباس زهراءحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2332

2015-2014االولصباحًجٌدبكلورٌوس72.428عرالٌةانثىساٌر كربول الحسن عبد مرٌمحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2333

2015-2014االولصباحًجٌدبكلورٌوس71.213عرالٌةانثىخلف عبٌد سلٌم زهراءحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2334

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس69.131عرالٌةانثىجاسم الحسٌن عبد صبار سارةحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2335

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس67.95عرالٌةانثىناجً خضر ضٌاء نوراحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2336

2015-2014ثانًصباحًمتوسطبكلورٌوس67.29عرالٌةانثىعبود علً دمحم ناظم زٌنبحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2337

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس67.115عرالٌةانثىعالوي عٌدان دمحم آٌهحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2338

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس66.899عرالٌةانثىعبود مزهر دمحم ضحىحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2339

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس66.376عرالٌةانثىحسٌن ذٌاب كرٌم ثباتحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2340

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس64.112عرالٌةانثىكاظم جودة لٌس حنٌنحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2341

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس63.404عرالٌةذكرخضٌر مزعل هانً علًحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2342



2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس63.403عرالٌةانثى خضٌر هادي موسى آمنهحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2343

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس62.882عرالٌةانثىعلً دمحم هادي نورحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2344

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس62.198عرالٌةانثىمزعل علً عبد احمد نورحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2345

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس62.183عرالٌةانثىعبدهللا غالً حسٌن نادٌهحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2346

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس61.79عرالٌةانثىعلوان حمزه خالد غفرانحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2347

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس61.552عرالٌةذكرلفته كاظم مهدي صالححملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2348

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس61.451عرالٌةانثىعلً  مهدي دمحم نوراحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2349

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس61.028عرالٌةذكرتوفٌك مكً عباس طارقحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2350

2015-2014ثانًصباحًمتوسطبكلورٌوس60.965عرالٌةذكردخٌل جاسم فاضل حسٌنحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2351

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس60.778عرالٌةانثىعباس محسن خالد غادهحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2352

2015-2014االولصباحًمتوسطبكلورٌوس60.237عرالٌةذكرشالش حسٌن الكاظم عبد حسنٌنحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2353

2015-2014ثانًصباحًمتوسطبكلورٌوس60.396عرالٌةذكرعنون جاسم علً حسٌنحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2354

2015-2014االولصباحًممبولبكلورٌوس59.894عرالٌةانثىجبار حسن صباح نورحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2355

2015-2014االولصباحًممبولبكلورٌوس59.038عرالٌةانثىعلً مجٌد فاضل سجاحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2356

2015-2014االولصباحًممبولبكلورٌوس58.532عرالٌةانثى  حسٌن دخٌل كامل آٌهحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2357

2015-2014االولصباحًممبولبكلورٌوس58.403عرالٌةذكرعبٌد مهدي صالح رعدحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2358

2015-2014االولصباحًممبولبكلورٌوس58.25عرالٌةانثىحسن رؤوف دمحم حٌدر شذىحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2359

2015-2014ثانًصباحًممبولبكلورٌوس57.977عرالٌةذكرالرضا عبد علً الرضا عبد ٌحٌىحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2360

2015-2014االولصباحًممبولبكلورٌوس57.692عرالٌةذكرجوده حمزه حسٌن رحمنحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2361

2015-2014االولصباحًممبولبكلورٌوس57.483عرالٌةذكرصلٌبً عباس علً عبد عباسحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2362

2015-2014االولصباحًممبولبكلورٌوس57.364عرالٌةذكرمطر عباس علً دمحم مرتضىحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2363

2015-2014ثانًصباحًممبولبكلورٌوس57.26عرالٌةذكرجاسم علً حسٌن غٌثحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2364

2015-2014االولصباحًممبولبكلورٌوس57.232عرالٌةذكرحسٌن خلخال تركً مصطفىحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2365

2015-2014ثانًصباحًممبولبكلورٌوس57.047عرالٌةذكرنصٌف داود عباس خضٌرحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2366

2015-2014ثانًصباحًممبولبكلورٌوس56.811عرالٌةذكردمحم جاسم كرٌم ابراهٌمحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2367

2015-2014االولصباحًممبولبكلورٌوس56.642عرالٌةذكرعبود  دمحم جاسم احمدحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2368

2015-2014االولصباحًممبولبكلورٌوس56.208عرالٌةذكركتاب هادي مهدي كتابحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2369

2015-2014ثانًصباحًممبولبكلورٌوس55.69عرالٌةذكرسوٌفً مظهور رسول سالمحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2370

2015-2014االولصباحًممبولبكلورٌوس55.137عرالٌةذكرفاضل ناجً حٌدر دمحمحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2371

2015-2014ثانًصباحًممبولبكلورٌوس54.38عرالٌةذكرعبٌد نجم علً كرارحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2372

2015-2014ثانًصباحًممبولبكلورٌوس53.687عرالٌةذكرحمزه حسٌن عباس احمدحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2373

2016-2015االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس86.086عرالٌةانثىعلً حسٌن الزم هبةالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2374

2016-2015االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس84.568عرالٌةذكرعاشور حسن خلٌل احمدالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2375



2016-2015االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس83عرالٌةانثىالسادة عبد هادي حسن هللا هبةالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2376

2016-2015االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس82.514عرالٌةانثىخضٌر الشهٌد عبد عادل هندرٌنالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2377

2016-2015االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس82.159عرالٌةانثى حسٌن عبٌس خضٌر رسلالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2378

2016-2015االولصباحًجٌدبكلورٌوس79.593عرالٌةذكرحسٌن دوهان حٌدر اٌمنالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2379

2016-2015االولصباحًجٌدبكلورٌوس79.429عرالٌةذكرعلً عبد دمحم غالب علًالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2380

2016-2015االولصباحًجٌدبكلورٌوس78.409عرالٌةانثىعلً دمحم عماد صابرٌنالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2381

2016-2015االولصباحًجٌدبكلورٌوس76.475عرالٌةانثىسعود عبٌد حاتم بشائرالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2382

2016-2015االولصباحًجٌدبكلورٌوس76.258عرالٌةانثىلطٌف علوان لاسم لٌلٌانالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2383

2016-2015االولصباحًجٌدبكلورٌوس75.572عرالٌةذكرجاسم محسن تركً غسانالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2384

2016-2015االولصباحًجٌدبكلورٌوس75.037عرالٌةانثى ابراهٌم دمحم علً رٌامالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2385

2016-2015االولصباحًجٌدبكلورٌوس74.336عرالٌةانثىهنٌن شاكر حسٌن الهدى نورالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2386

2016-2015االولصباحًجٌدبكلورٌوس74.318عرالٌةانثى خضٌر عجٌل حاتم امنةالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2387

2016-2015االولصباحًجٌدبكلورٌوس73.847عرالٌةانثىحسٌن وحٌد عبد حنٌنالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2388

2016-2015االولصباحًجٌدبكلورٌوس73.752عرالٌةانثىكاظم جواد علً مرٌمالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2389

2016-2015االولصباحًجٌدبكلورٌوس73.356عرالٌةانثىمعله مطر علً اٌاتالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2390

2016-2015االولصباحًجٌدبكلورٌوس73.09عرالٌةانثىغالب حسٌن حسن رفلالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2391

2016-2015االولصباحًجٌدبكلورٌوس72.594عرالٌةانثىحسٌن علً عباس هدٌلالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2392

2016-2015االولصباحًجٌدبكلورٌوس72.167عرالٌةذكرعطٌة كاظم جهاد امجدالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2393

2016-2015االولصباحًجٌدبكلورٌوس71.897عرالٌةانثىوحودي هادي اٌاد نورالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2394

2016-2015االولصباحًجٌدبكلورٌوس71.88عرالٌةانثىكرٌم دٌنار كرٌم رٌامالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2395

2016-2015االولصباحًجٌدبكلورٌوس71.38عرالٌةانثىعبٌد زٌد عبد عباس ورودالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2396

2016-2015االولصباحًجٌدبكلورٌوس70.865عرالٌةانثىمهدي فاهم حسٌن نورالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2397

2016-2015االولصباحًجٌدبكلورٌوس70.53عرالٌةانثىدمحم حسونً رعد سارةالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2398

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس69.877عرالٌةانثىكرٌم الجبار عبد حسن دمحم منىالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2399

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس69.658عرالٌةانثى علوان خضٌر لاسم نبأالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2400

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس69.504عرالٌةانثىلواخ صخل هادي العابدٌن زٌنالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2401

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس68.943عرالٌةانثىنوشً عبٌد دمحم مٌناالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2402

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس67.292عرالٌةذكرحمود كرٌم بدر ولٌدالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2403

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس66.774عرالٌةانثىمظلوم مغٌر ماجد رشاالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2404

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس66.528عرالٌةانثىخضٌر امٌن جواد وردةالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2405

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس66.527عرالٌةذكرخلٌف كاظم جواد زٌدالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2406

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس66.455عرالٌةذكرشمخً حمزة رحٌم عمارالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2407

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس66.351عرالٌةذكرناصر حسٌن احمد هٌمنالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2408



2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس66.344عرالٌةذكردرب ظاهر توفٌك دمحمالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2409

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس66.137عرالٌةذكرصالح لاسم عباس سجادالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2410

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس65.681عرالٌةانثىعبود علً عبد محسن هدٌرالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2411

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس64.727عرالٌةذكرذرب جودة علً مروانالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2412

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس64.629عرالٌةذكردرب كامل احمد بٌرقالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2413

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس64.461عرالٌةانثىبالل الحسٌن عبد فاضل الهدى نورالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2414

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس64.452عرالٌةذكربدٌوي طالب لؤي روكانالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2415

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس64.44عرالٌةذكرشنان شرٌدة سالم هشامالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2416

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس64.173عرالٌةانثىحسٌن هادي فوزي شهدالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2417

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس63.781عرالٌةذكرعطوان والً رٌاض مهٌمنالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2418

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس63.676عرالٌةذكرهاشم جلٌل علً سٌفالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2419

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس63.585عرالٌةانثىمهدي األمٌر عبد ناهل رٌهامالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2420

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس63.453عرالٌةانثىناصر حسٌن عالء زٌنبالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2421

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس63.394عرالٌةانثىحمزة الجاسم عبد عادل عذراءالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2422

2016-2015ثانًصباحًمتوسطبكلورٌوس62.82عرالٌةذكرناصر علٌوي حسٌن ناصرالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2423

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس62.64عرالٌةانثىحمزة الحسٌن عبد علً هالةالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2424

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس62.629عرالٌةذكرعلوان عمران حمٌد احمدالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2425

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس62.487عرالٌةذكرحسٌن مكً علً عبد منتظرالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2426

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس62.414عرالٌةانثىهاشم سعٌد حبٌب علٌاءالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2427

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس62.242عرالٌةذكرعزٌز كرٌم طارق مازنالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2428

2016-2015ثانًصباحًمتوسطبكلورٌوس61.778عرالٌةذكركوٌخ علً دمحم حٌدرالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2429

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس61.678عرالٌةذكردمحم عباس نبٌل علًالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2430

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس61.617عرالٌةذكرمنسً ناصر محٌسن وسامالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2431

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس61.542عرالٌةانثى خضٌر كاظم حبٌب جهانالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2432

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس61.105عرالٌةانثىوٌس عبعوب علً هدىالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2433

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس60.932عرالٌةذكرعطٌة دمحم هاشم احمدالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2434

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس60.842عرالٌةذكرخضٌر خفٌف سلٌمان مصطفىالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2435

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس60.807عرالٌةذكرعبٌد عبٌس طالب احسانالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2436

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس60.774عرالٌةانثىحمزة ماضً ولٌد رندالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2437

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس60.628عرالٌةذكرغازي ناصر ثامر اشرفالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2438

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس60.611عرالٌةذكرنعمه دمحم جاسم كمالالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2439

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس60.407عرالٌةانثىعبود الحسٌن عبد نوري هدىالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2440

2016-2015ثانًصباحًمتوسطبكلورٌوس60.184عرالٌةذكرحمادي علً عبد دمحم ولٌدالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2441



2016-2015االولصباحًممبولبكلورٌوس59.841عرالٌةذكرمهدي صالح علً طٌفالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2442

2016-2015االولصباحًممبولبكلورٌوس59.733عرالٌةذكرحمزة متعب عودة وسامالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2443

2016-2015االولصباحًممبولبكلورٌوس59.703عرالٌةذكرجاسم عبد جبار موسىالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2444

2016-2015االولصباحًممبولبكلورٌوس59.648عرالٌةذكردحام دمحم فاخر زٌدالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2445

2016-2015ثانًصباحًممبولبكلورٌوس59.506عرالٌةانثىفرمان الزهرة عبد زاهر صفاالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2446

2016-2015االولصباحًممبولبكلورٌوس59.498عرالٌةانثىفٌروز كاظم جهاد منارالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2447

2016-2015االولصباحًممبولبكلورٌوس59.43عرالٌةذكرعلً ابراهٌم فاضل هاشمالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2448

2016-2015ثانًصباحًممبولبكلورٌوس59.418عرالٌةذكرالحسٌن عبد عباس ناظم احمدالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2449

2016-2015ثانًصباحًممبولبكلورٌوس59.101عرالٌةذكرسكر رحٌم سامً كرارالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2450

2016-2015االولصباحًممبولبكلورٌوس58.991عرالٌةذكرحسن عبد فاضل كرارالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2451

2016-2015االولصباحًممبولبكلورٌوس58.914عرالٌةانثىعبود كاظم االمٌر عبد اٌمانالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2452

2016-2015االولصباحًممبولبكلورٌوس58.901عرالٌةانثىعبٌد بدٌوي حاتم االءالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2453

2016-2015ثانًصباحًممبولبكلورٌوس58.677عرالٌةذكرهضب خورشٌد شعالن لاسمالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2454

2016-2015االولصباحًممبولبكلورٌوس58.545عرالٌةذكرهضب خورشٌد شعالن دمحمالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2455

2016-2015ثانًصباحًممبولبكلورٌوس58.46عرالٌةذكرمصحب كاظم الواحد عبد علًالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2456

2016-2015االولصباحًممبولبكلورٌوس58.253عرالٌةانثىهادي عمران دمحم اسراءالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2457

2016-2015االولصباحًممبولبكلورٌوس58.221عرالٌةذكرعمران علً احسان علًالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2458

2016-2015ثانًصباحًممبولبكلورٌوس57.855عرالٌةذكرعاشور جاسم علً الكرٌم عبد دمحمالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2459

2016-2015ثانًصباحًممبولبكلورٌوس57.753عرالٌةذكركنزوع شلبة نوري اسامةالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2460

2016-2015االولصباحًممبولبكلورٌوس57.719عرالٌةذكرفندي محل سعدون اثٌرالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2461

2016-2015ثانًصباحًممبولبكلورٌوس57.2عرالٌةانثىفاضل زٌدان دمحم شهدالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2462

2016-2015ثانًصباحًممبولبكلورٌوس57.174عرالٌةانثىحسٌن جاسم بهاء زٌنةالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2463

2016-2015ثانًصباحًممبولبكلورٌوس56.963عرالٌةذكرعبٌس هادي عباس زٌدالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2464

2016-2015االولصباحًممبولبكلورٌوس56.954عرالٌةذكرعذاب حسن حامد علًالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2465

2016-2015االولصباحًممبولبكلورٌوس56.646عرالٌةذكرحمزة هللا عبد هادي ابراهٌمالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2466

2016-2015االولصباحًممبولبكلورٌوس56.348عرالٌةانثى شاكر سعٌد احمد بانالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2467

2016-2015االولصباحًممبولبكلورٌوس55.964عرالٌةذكرجواد كاظم دمحم مشرقالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2468

2016-2015ثانًصباحًممبولبكلورٌوس55.841عرالٌةذكرشاكر محمود حٌدر علًالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2469

2016-2015ثانًصباحًممبولبكلورٌوس55.287عرالٌةذكرعون عبد ابراهٌم صفاء امٌرالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2470

2016-2015ثانًصباحًممبولبكلورٌوس55.192عرالٌةذكررزٌج جاسم كرٌم علًالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2471

2016-2015ثانًصباحًممبولبكلورٌوس55.102عرالٌةانثىعلً عمران مهدي اٌاتالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2472

2016-2015االولصباحًممبولبكلورٌوس54.917عرالٌةذكرٌاسٌن خلٌل ابراهٌم بسامالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2473

2016-2015ثانًصباحًممبولبكلورٌوس54.127عرالٌةذكرفاضل الحمزة عبد خضٌر عامرالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2474



2016-2015االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس85.153عرالٌةانثىمرزه علً سامً هبهالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2475

2016-2015االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس81.765عرالٌةذكرحسٌن جاسم رزاق امجدالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2476

2016-2015االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس81.663عرالٌةذكردمحم جاسم كاظم جوادالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2477

2016-2015االولصباحًجٌدبكلورٌوس79.963عرالٌةانثىخشان فٌاض حسٌن علٌاءالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2478

2016-2015االولصباحًجٌدبكلورٌوس78.879عرالٌةذكرسماوي عباس جاسم حسنالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2479

2016-2015االولصباحًجٌدبكلورٌوس77.405عرالٌةذكرعلوان دمحم مهدي دمحمالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2480

2016-2015االولصباحًجٌدبكلورٌوس77.132عرالٌةانثىعبٌد مهدي صالح غدٌرالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2481

2016-2015االولصباحًجٌدبكلورٌوس76.584عرالٌةذكرملبس كامل إسماعٌل ملبسالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2482

2016-2015االولصباحًجٌدبكلورٌوس76.173عرالٌةانثىحمزه علً عدنان سرورالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2483

2016-2015االولصباحًجٌدبكلورٌوس74.714عرالٌةذكرحتروش حمد ناصر علًالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2484

2016-2015االولصباحًجٌدبكلورٌوس74.165عرالٌةانثىمحسون عبٌد حامد سعادالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2485

2016-2015االولصباحًجٌدبكلورٌوس74.096عرالٌةانثى جاسم كاظم جواد نورالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2486

2016-2015االولصباحًجٌدبكلورٌوس73.941عرالٌةانثىجوده راضً حسٌن براءالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2487

2016-2015االولصباحًجٌدبكلورٌوس73.643عرالٌةانثىإبراهٌم مرشد إبراهٌم جمانهالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2488

2016-2015االولصباحًجٌدبكلورٌوس73.179عرالٌةذكرجابر أمٌن دمحم الكرٌم عبد احمدالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2489

2016-2015االولصباحًجٌدبكلورٌوس73.151عرالٌةذكربرٌسم عبد حاكم دمحمالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2490

2016-2015االولصباحًجٌدبكلورٌوس73.058عرالٌةذكرعبد رشٌد الحسنٌن عبد علًالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2491

2016-2015االولصباحًجٌدبكلورٌوس72.117عرالٌةانثىحبٌب ظاهر عاٌد سارهالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2492

2016-2015االولصباحًجٌدبكلورٌوس71.788عرالٌةذكرالخالك عبد عباس فاضل مصطفىالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2493

2016-2015االولصباحًجٌدبكلورٌوس71.371عرالٌةانثىكلٌب دمحم حسٌن زٌنبالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2494

2016-2015االولصباحًجٌدبكلورٌوس71.015عرالٌةذكرجعفر مرزه العزٌز عبد مازنالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2495

2016-2015االولصباحًجٌدبكلورٌوس71.005عرالٌةانثىعمران عبٌد مسلم أمانًالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2496

2016-2015االولصباحًجٌدبكلورٌوس70.984عرالٌةانثىخلف كاظم فالح فاطمهالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2497

2016-2015االولصباحًجٌدبكلورٌوس70.321عرالٌةذكرعبٌس خضٌر علً سنانالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2498

2016-2015االولصباحًجٌدبكلورٌوس70.275عرالٌةانثىبدر عواد بدر رشاالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2499

2016-2015االولصباحًجٌدبكلورٌوس70.094عرالٌةذكردمحم عبدهللا مهدي خلدونالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2500

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس69.231عرالٌةانثىناجً عٌسى سلٌم مسارالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2501

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس68.965عرالٌةذكرهادي علً باسل عمارالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2502

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس68.767عرالٌةذكرعباده فخري حمزه لاسمالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2503

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس68.172عرالٌةذكرسالم ناجً عامر الفمار ذوالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2504

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس67.838عرالٌةانثىجبر عٌسى هاشم سناءالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2505

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس67.603عرالٌةذكرسعود دمحم علً حٌدرالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2506

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس67.523عرالٌةذكرسلمان داود لٌس الرزاق عبدالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2507



2016-2015ثانًصباحًمتوسطبكلورٌوس67.2عرالٌةذكرعبودي كرٌم حسان أمٌرالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2508

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس66.693عرالٌةانثىمطر حمزه سعٌد نورالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2509

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس66.38عرالٌةانثىحرٌز الحسن عبد السالم عبد سارةالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2510

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس66.276عرالٌةذكرحسن حسٌن رٌاض زٌدالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2511

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس65.927عرالٌةانثىاحمد علً بسٌم فاطمةالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2512

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس65.816عرالٌةانثىحسن علً حلٌم شهدالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2513

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس65.721عرالٌةذكركرٌم ناصر الفمارلبٌب ذوالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2514

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس65.577عرالٌةانثىسلمان محسن عادل سماحالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2515

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس65.274عرالٌةانثىمشهور عطٌه تركً مروهالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2516

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس64.602عرالٌةانثىغازي جاسم منشد إسراءالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2517

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس64.29عرالٌةذكرجسوم عسكر سلمان دمحمالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2518

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس64.179عرالٌةذكرجبار ٌاسر سجاد كاظمالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2519

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس64.013عرالٌةذكر حداد عزال خلٌل صباحالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2520

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس62.832عرالٌةذكرعباس خضٌر االمٌر عبد علًالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2521

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس62.587عرالٌةذكرمهدي هادي فخري علًالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2522

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس62.479عرالٌةانثىعبود حسن ضٌاء فادٌةالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2523

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس62.181عرالٌةذكرثجٌل حمزة سالم علًالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2524

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس62.062عرالٌةذكرعبدهللا هاتف سعود مروانالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2525

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس62.001عرالٌةانثىمبارن محمود سامً زهراءالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2526

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس61.898عرالٌةذكرعلوان فرحان خلٌف ماهرالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2527

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس61.409عرالٌةذكرجاسم عبد علً حٌدرالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2528

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس61.16عرالٌةذكرمبارن حمزة سلمان أسٌلالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2529

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس61.081عرالٌةذكرعلوان سلطان الخالك عبد مرتضىالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2530

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس60.959عرالٌةذكركاظم عباس علً حٌدرالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2531

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس60.683عرالٌةذكرعباس الخضر عبد مؤٌد دمحمالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2532

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس60.534عرالٌةذكرعبٌد خضٌر عدنان مهندالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2533

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس60.529عرالٌةذكرعباس حسٌن فالح حسنالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2534

2016-2015ثانًصباحًمتوسطبكلورٌوس60.43عرالٌةذكرحسٌن دمحم علً حسنالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2535

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس60.132عرالٌةانثىعلوان عباس دمحم صفاالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2536

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس60.099عرالٌةذكردمحم مدلول عوده ٌاسرالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2537

2016-2015االولصباحًممبولبكلورٌوس59.93عرالٌةانثىدمحم جابر اٌاد زٌنبالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2538

2016-2015االولصباحًممبولبكلورٌوس59.419عرالٌةذكرجاسم نومان جواد مالنالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2539

2016-2015االولصباحًممبولبكلورٌوس58.958عرالٌةذكر عوٌز حبٌب مهدي حٌدرالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2540



2016-2015ثانًصباحًممبولبكلورٌوس58.881عرالٌةذكرحمزه كرٌم علً أنورالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2541

2016-2015االولصباحًممبولبكلورٌوس58.77عرالٌةذكر عزٌز دمحم حسٌن علًالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2542

2016-2015ثانًصباحًممبولبكلورٌوس58.422عرالٌةذكرمطر دمحم إحسان مرتضىالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2543

2016-2015االولصباحًممبولبكلورٌوس58.343عرالٌةذكر الرضا عبد دمحم حٌدر مهندالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2544

2016-2015االولصباحًممبولبكلورٌوس58.317عرالٌةذكرعبود هلٌل خالد مصطفىالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2545

2016-2015االولصباحًممبولبكلورٌوس57.568عرالٌةذكردمحم كاظم حٌدر بشارالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2546

2016-2015االولصباحًممبولبكلورٌوس56.738عرالٌةذكرفرحان خضٌر صالح مصطفىالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2547

2016-2015ثانًصباحًممبولبكلورٌوس56.658عرالٌةذكرحمزه علً حسن احمدالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2548

2016-2015االولصباحًممبولبكلورٌوس56.629عرالٌةذكرعباس فاضل علً دمحم همامالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2549

2016-2015االولصباحًممبولبكلورٌوس55.98عرالٌةذكر هادي سعٌد نوري حٌدرالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2550

2016-2015ثانًصباحًممبولبكلورٌوس55.17عرالٌةذكركاظم رسول دمحم مرتضىالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2551

2016-2015ثانًصباحًممبولبكلورٌوس54.741عرالٌةذكركاظم كشٌش كاظم مهندالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2552

2016-2015ثانًصباحًممبولبكلورٌوس53.551عرالٌةذكرطاهر توٌلً حسن دمحمالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2553

2016-2015ثانًصباحًممبولبكلورٌوس53.362عرالٌةذكرعبود ٌاسر رعد دمحمالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2554

2016-2015االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس87.511عرالٌةانثىظاهر كاظم االمٌر عبد انوارالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2555

2016-2015االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس86.207عرالٌةانثىجواد جبر سالم رٌمهالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2556

2016-2015االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس85.659عرالٌةانثىحسن دمحم باسم االءالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2557

2016-2015االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس83.043عرالٌةانثىحسٌن الكاظم عبد منذر بنٌنالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2558

2016-2015االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس82.914عرالٌةانثىاحمد فاتح علً زٌنبالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2559

2016-2015االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس80.712عرالٌةانثىغازي الكاظم عبد الواحد عبد ٌسرىالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2560

2016-2015االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس80.688عرالٌةانثىظاهر كاظم االمٌر عبد ابرارالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2561

2016-2015االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس80.166عرالٌةانثىحسون سلمان دمحم مرٌمالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2562

2016-2015االولصباحًجٌدبكلورٌوس79.555عرالٌةذكرعلً حسٌن حٌدر كرارالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2563

2016-2015االولصباحًجٌدبكلورٌوس77.929عرالٌةذكرعلً صالح دمحم الجبار عبد علًالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2564

2016-2015االولصباحًجٌدبكلورٌوس77.811عرالٌةانثىداود مراد حاتم مروةالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2565

2016-2015االولصباحًجٌدبكلورٌوس77.808عرالٌةانثىخنٌاب الكاظم عبد حسن مرٌمالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2566

2016-2015االولصباحًجٌدبكلورٌوس77.63عرالٌةذكركحط شاكر فاهم غٌثالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2567

2016-2015االولصباحًجٌدبكلورٌوس77.488عرالٌةذكرحسن حمزه سعد عالءالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2568

2016-2015االولصباحًجٌدبكلورٌوس77.427عرالٌةانثىعبدهللا دمحم الكرٌم عبد سرىالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2569

2016-2015االولصباحًجٌدبكلورٌوس76.118عرالٌةانثىعباس علً عباس نبراسالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2570

2016-2015االولصباحًجٌدبكلورٌوس75.792عرالٌةانثىشانً كاظم ابراهٌم هدٌلالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2571

2016-2015االولصباحًجٌدبكلورٌوس75.742عرالٌةانثىٌاسٌن هللا عبد ٌاسٌن زٌنبالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2572

2016-2015االولصباحًجٌدبكلورٌوس75.011عرالٌةانثىمحمود الرضا عبد دمحم بتولالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2573



2016-2015االولصباحًجٌدبكلورٌوس74.441عرالٌةانثىدروٌش برتو صفاء هوٌدةالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2574

2016-2015االولصباحًجٌدبكلورٌوس73.516عرالٌةانثىعباس كاظم علً اٌمانالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2575

2016-2015االولصباحًجٌدبكلورٌوس73.45عرالٌةانثىحسٌن رضا عالء رسلالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2576

2016-2015االولصباحًجٌدبكلورٌوس73.016عرالٌةانثىسبتً جوده كاظم فاطمهالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2577

2016-2015االولصباحًجٌدبكلورٌوس73.012عرالٌةانثىعرٌبً مزهر سعدي فاطمةالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2578

2016-2015االولصباحًجٌدبكلورٌوس71.455عرالٌةانثىجواد دمحم هادي دمحم ماجد امٌرةالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2579

2016-2015االولصباحًجٌدبكلورٌوس71.228عرالٌةانثىعباس ابراهٌم الكرٌم عبد مصابٌحالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2580

2016-2015االولصباحًجٌدبكلورٌوس71.224عرالٌةذكرناٌف سعود عادل علًالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2581

2016-2015االولصباحًجٌدبكلورٌوس71.16عرالٌةانثىابراهٌم اسماعٌل كرٌم فاطمةالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2582

2016-2015االولصباحًجٌدبكلورٌوس71.086عرالٌةانثىناجً مهدي رٌاض زٌنبالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2583

2016-2015االولصباحًجٌدبكلورٌوس70.391عرالٌةانثىحسون كاظم الكرٌم عبد زهراءالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2584

2016-2015االولصباحًجٌدبكلورٌوس70.101عرالٌةانثىحسون حسن كاظم رهامالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2585

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس69.435عرالٌةانثىعبٌد كاظم مؤٌد وفاءالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2586

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس69.366عرالٌةانثىناجً علً ضٌاء ندىالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2587

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس69.139عرالٌةذكرحسٌن حسن فالح احمدالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2588

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس69.085عرالٌةانثىعاتً حمود سامً ورودالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2589

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس68.997عرالٌةانثىحمادي حسن مالح رغدالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2590

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس68.647عرالٌةذكرساهً راهً لاسم حسنٌنالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2591

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس67.919عرالٌةانثىناجً هاشم رزاق غفرانالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2592

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس67.561عرالٌةذكرجساب ٌاسٌن سالم ٌعموبالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2593

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس67.54عرالٌةانثىعبود نعمة صفاء ادٌانالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2594

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس67.238عرالٌةانثىرشٌد غازي حٌدر حنٌنالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2595

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس67.157عرالٌةانثىزوٌد جبار مٌثم نورالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2596

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس66.418عرالٌةذكرعبد ناجً عباس احمدالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2597

2016-2015ثانًصباحًمتوسطبكلورٌوس66.325عرالٌةانثىهاتف حكٌم فالح نسرٌنالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2598

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس66.206عرالٌةانثىسلمان علً الكاظم عبد انفالالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2599

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس66.141عرالٌةانثىمطلن شعران هٌثم مًالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2600

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس66.104عرالٌةانثىجبار حمٌد ماجد رسلالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2601

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس65.511عرالٌةانثىدبً دمحم عدنان زهراءالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2602

2016-2015ثانًصباحًمتوسطبكلورٌوس65.305عرالٌةانثىرمضان ٌوسف المحسن عبد انغامالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2603

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس65.261عرالٌةانثىمصلح كرٌم احمد غفرانالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2604

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس65.259عرالٌةانثىمشجل عمران هللا عبد زٌنبالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2605

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس65.254عرالٌةذكرعلوان حسٌن ضٌاء صالحالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2606



2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس65.21عرالٌةذكراسماعٌل رشٌد علً حسٌنالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2607

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس64.864عرالٌةانثىالكاظم عبد جواد سعدي رغدهالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2608

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس64.841عرالٌةذكرحمٌد الحسٌن عبد علً رائدالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2609

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس64.718عرالٌةانثىعبود ماجد حمً عالالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2610

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس64.624عرالٌةانثىعلً نصٌف ابراهٌم رسلالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2611

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس64.587عرالٌةانثىابراهٌم اسماعٌل حمً لٌساالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2612

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس63.865عرالٌةانثىمغٌر ردٌف عامر مالنالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2613

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس63.432عرالٌةانثىدمحم  علً سراب نورالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2614

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس62.937عرالٌةانثىخضٌر علً منٌر رفلالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2615

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس62.931عرالٌةانثىالحسٌن عبد حلبوص مهدي سجىالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2616

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس62.357عرالٌةانثىمدٌر عطٌة هادي هبةالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2617

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس62.148عرالٌةانثىحسن فالح ابراهٌم انسامالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2618

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس61.747عرالٌةانثىحدٌد حرٌجة حامد مروةالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2619

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس60.707عرالٌةانثىعمران جبر هاتف رندالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2620

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس60.681عرالٌةانثىالحسٌن عبد علوان ٌحٌى رناالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2621

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس60.402عرالٌةانثىعودة حمزة علً حنٌنالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2622

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس60.234عرالٌةذكردمحم سلمان فاضل حٌدرالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2623

2016-2015االولصباحًممبولبكلورٌوس59.84عرالٌةذكرعبدهللا عزٌز ابراهٌم رامًالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2624

2016-2015االولصباحًممبولبكلورٌوس59.685عرالٌةانثىناجً خضر عامر انفالالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2625

2016-2015االولصباحًممبولبكلورٌوس59.586عرالٌةذكرحسون عباس دمحم امٌرالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2626

2016-2015االولصباحًممبولبكلورٌوس59.482عرالٌةانثىحسٌن الغنً عبد عماد شهدالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2627

2016-2015االولصباحًممبولبكلورٌوس59.348عرالٌةذكرخضٌرعباس كاظم ٌاسرالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2628

2016-2015االولصباحًممبولبكلورٌوس59.302عرالٌةانثىعطٌة كاظم حسٌن هاجرالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2629

2016-2015االولصباحًممبولبكلورٌوس59.19عرالٌةانثىعبد هادي عامر هندالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2630

2016-2015االولصباحًممبولبكلورٌوس59.178عرالٌةانثىحسن عباس دمحم زٌنبالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2631

2016-2015االولصباحًممبولبكلورٌوس59.076عرالٌةذكر تاٌه ارحٌم عبد سجادالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2632

2016-2015االولصباحًممبولبكلورٌوس59.056عرالٌةذكرمهدي  الكاظم عبد ٌوسف مهديالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2633

2016-2015االولصباحًممبولبكلورٌوس58.693عرالٌةذكرجواد كاظم أجود كرارالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2634

2016-2015االولصباحًممبولبكلورٌوس58.575عرالٌةذكرفرحان سموم غازي احمدالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2635

2016-2015االولصباحًممبولبكلورٌوس58.159عرالٌةانثىجاسم نصٌف ندٌم علٌاءالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2636

2016-2015االولصباحًممبولبكلورٌوس58.078عرالٌةانثى سلمان عبد كرٌم صباالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2637

2016-2015االولصباحًممبولبكلورٌوس58.035عرالٌةذكرسرهٌد علً عبد حسٌن اثٌرالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2638

2016-2015االولصباحًممبولبكلورٌوس58.018عرالٌةذكرمحمود شاكر ظافر هللا عبدالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2639



2016-2015ثانًصباحًممبولبكلورٌوس57.939عرالٌةانثىسعٌد عبدهللا علً ضحىالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2640

2016-2015ثانًصباحًممبولبكلورٌوس57.865عرالٌةانثىمجٌد حٌدر احمد نورالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2641

2016-2015ثانًصباحًممبولبكلورٌوس57.775عرالٌةانثىطالن الرحٌم عبد وهب رؤىالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2642

2016-2015االولصباحًممبولبكلورٌوس57.769عرالٌةذكرجبار المحسن عبد الجبار عبد احمدالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2643

2016-2015االولصباحًممبولبكلورٌوس57.747عرالٌةذكرحسٌن ناصر كرٌم لاسمالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2644

2016-2015االولصباحًممبولبكلورٌوس57.717عرالٌةذكرعبد حسن عمران عادلالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2645

2016-2015ثانًصباحًممبولبكلورٌوس57.713عرالٌةانثىجلوب عبد علً زهراءالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2646

2016-2015االولصباحًممبولبكلورٌوس57.666عرالٌةذكرحسٌن حمزة جبار احمدالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2647

2016-2015االولصباحًممبولبكلورٌوس57.653عرالٌةذكرفرهود تكلٌف ماجد دمحمالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2648

2016-2015االولصباحًممبولبكلورٌوس57.471عرالٌةذكرحتحوت  ٌاسٌن سعدون احمدالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2649

2016-2015االولصباحًممبولبكلورٌوس57.211عرالٌةذكرعلوان سلطان علً زٌدالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2650

2016-2015االولصباحًممبولبكلورٌوس56.983عرالٌةذكرطه ناصر جاسم خلدونالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2651

2016-2015ثانًصباحًممبولبكلورٌوس56.681عرالٌةانثىحسن عمران صبري نورالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2652

2016-2015ثانًصباحًممبولبكلورٌوس56.27عرالٌةذكرمجٌد حسون علً مصطفىالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2653

2016-2015ثانًصباحًممبولبكلورٌوس56.23عرالٌةذكرعبٌد حسن عبدهللا علًالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2654

2016-2015ثانًصباحًممبولبكلورٌوس55.983عرالٌةانثىبرغوث حسٌن علً هدٌلالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2655

2016-2015ثانًصباحًممبولبكلورٌوس55.846عرالٌةذكرٌحٌى االمٌر عبد عباس سالمالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2656

2016-2015ثانًصباحًممبولبكلورٌوس55.666عرالٌةذكرحمود داود صالل علًالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2657

2016-2015االولصباحًممبولبكلورٌوس55.642عرالٌةذكرهاشم خضٌر اٌاد دمحمالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2658

2016-2015االولصباحًممبولبكلورٌوس55.066عرالٌةذكرمسٌر ابراهٌم نعمة عبدهللاالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2659

2016-2015االولصباحًممبولبكلورٌوس53.896عرالٌةذكرجبار جاسور محسن احمدالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2660

2016-2015ثانًصباحًممبولبكلورٌوس53.786عرالٌةانثىكرٌم الجبار عبد علً مروهالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2661

2016-2015ثانًصباحًممبولبكلورٌوس53.363عرالٌةانثىشنٌت لفته فاضل رلٌةالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2662

2016-2015ثانًصباحًممبولبكلورٌوس52.753عرالٌةانثىعباس هانً كاظم زهراءالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2663

2016-2015االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس87.664عرالٌةذكرحمزة علً جاسم دمحمحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2664

2016-2015االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس80.384عرالٌةانثىسلمان هللا مال جلٌل تمارةحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2665

2016-2015االولصباحًجٌدبكلورٌوس78.261عرالٌةانثىعلً حسن لاسم انغامحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2666

2016-2015االولصباحًجٌدبكلورٌوس74.52عرالٌةانثىبدر علً الحسٌن عبد حنٌنحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2667

2016-2015االولصباحًجٌدبكلورٌوس73.319عرالٌةانثىكاظم جالل سامً ورلاءحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2668

2016-2015االولصباحًجٌدبكلورٌوس70.567عرالٌةانثىحمادي علً صبري رلٌةحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2669

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس69.513عرالٌةانثىبدوي خضٌر سلمان دالٌاحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2670

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس69.124عرالٌةانثىداود عٌسى حسٌن حوراءحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2671

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس68.559عرالٌةذكرعرط خلف االمٌر عبد علًحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2672



2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس68.466عرالٌةانثىجاسم  مكً كرٌم سجىحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2673

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس67.803عرالٌةذكرخضٌر الحسٌن عبد هاشم صباححملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2674

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس67.725عرالٌةانثىحمزة حسن علً رتاجحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2675

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس67.716عرالٌةانثى حمٌد السادة عبد عالوي نغمحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2676

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس67.265عرالٌةانثىٌاس واوي اركان صابرٌنحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2677

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس67.2عرالٌةانثىعبٌد حمزة موحان شهدحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2678

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس66.639عرالٌةذكرجاسم  عبدهللا حسٌن علًحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2679

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس66.62عرالٌةذكرعباس حسن فالح علًحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2680

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس66.602عرالٌةانثىبرغوث ضٌاء عصام سوسنحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2681

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس66.155عرالٌةذكرعبد جبار منعم ٌونسحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2682

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس65.781عرالٌةانثىعمران االمٌر عبد محسن حنٌنحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2683

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس65.764عرالٌةانثىالمحسن عبد علً لفته رٌامحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2684

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس65.747عرالٌةانثىعبدهللا نجم داخل اسٌاحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2685

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس64.871عرالٌةانثىغثوان الكاظم عبد ممداد رلٌةحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2686

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس64.871عرالٌةذكرناجً فاضل فارس علًحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2687

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس64.767عرالٌةانثىعمران كاظم دمحم رٌمحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2688

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس64.465عرالٌةذكردمحم الٌمه عبد كرٌم وسامحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2689

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس64.152عرالٌةانثىعلٌوي حسن دمحم امنهحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2690

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس63.922عرالٌةذكرعبد  رضا دمحم ٌوسفحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2691

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس63.602عرالٌةانثىكاظم ادرٌس اسعد غٌداءحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2692

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس63.401عرالٌةانثىعلً كاظم جواد صفاحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2693

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس63.285عرالٌةذكرمزهر عبٌس عادل عمادحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2694

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس63.069عرالٌةذكرجمعة علً عباس حسٌنحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2695

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس62.745عرالٌةانثىدمحم جاسم علً رٌامحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2696

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس62.684عرالٌةذكردمحم  جاسم حٌدر احمدحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2697

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس62.398عرالٌةانثىفارس حسون دمحم سرىحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2698

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس61.236عرالٌةانثىالحسٌن عبد حبٌب سلٌم اٌمانحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2699

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس61.178عرالٌةذكركاظم حمزة صباح احمدحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2700

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس60.944عرالٌةانثىشناوة رحمان نعٌم اسماءحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2701

2016-2015االولصباحًمتوسطبكلورٌوس60.817عرالٌةذكرحبٌب حدٌن جبار علًحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2702

2016-2015االولصباحًممبولبكلورٌوس59.737عرالٌةذكرشاكر حسٌن سعد دمحمحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2703

2016-2015االولصباحًممبولبكلورٌوس59.707عرالٌةذكرعزٌز جعفر الكرٌم عبد حٌدرحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2704

2016-2015ثانًصباحًممبولبكلورٌوس59.021عرالٌةذكرحسن ظاهر خضٌر ٌعلىحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2705



2016-2015االولصباحًممبولبكلورٌوس58.827عرالٌةذكردمحم علً عبد رسول طالبحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2706

2016-2015االولصباحًممبولبكلورٌوس58.778عرالٌةذكرلطٌف دمحم جبار دمحمحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2707

2016-2015االولصباحًممبولبكلورٌوس58.718عرالٌةانثىحسن بدري حسٌن اسراءحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2708

2016-2015االولصباحًممبولبكلورٌوس58.582عرالٌةذكرخسارة جاسم عبٌس رٌاضحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2709

2016-2015االولصباحًممبولبكلورٌوس58.252عرالٌةذكرعصفور دمحم حٌدر علًحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2710

2016-2015ثانًصباحًممبولبكلورٌوس58.019عرالٌةانثىحسٌن عبد هادي نورسحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2711

2016-2015االولصباحًممبولبكلورٌوس57.909عرالٌةذكرعبٌد الكاظم عبد علً سٌفحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2712

2016-2015االولصباحًممبولبكلورٌوس57.732عرالٌةذكرابراهٌم اسماعٌل ستار حسٌنحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2713

2016-2015ثانًصباحًممبولبكلورٌوس57.482عرالٌةانثىمظلوم عبود  كرٌم سارةحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2714

2016-2015االولصباحًممبولبكلورٌوس57.359عرالٌةانثىجاسم عبٌد عزٌز سماححملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2715

2016-2015االولصباحًممبولبكلورٌوس57.08عرالٌةذكرعبٌس حسٌن فاضل امجدحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2716

2016-2015االولصباحًممبولبكلورٌوس55.815عرالٌةذكرسلمان هادي هٌثم هاشمحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2717

2016-2015االولصباحًممبولبكلورٌوس55.484عرالٌةذكروناس مهدي صالح سٌفحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2718

2016-2015ثانًصباحًممبولبكلورٌوس55.431عرالٌةذكرطاهر نجٌب سلمان حسٌنحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2719

2016-2015ثانًصباحًممبولبكلورٌوس55.505عرالٌةذكرعباس ندى بدر عمروحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2720

2016-2015ثانًصباحًممبولبكلورٌوس55.304عرالٌةانثىعزٌز حمٌد عادل رناحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2721

2016-2015ثانًصباحًممبولبكلورٌوس54.888عرالٌةذكرطراد هادي فخري عمرحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2722

2016-2015ثانًصباحًممبولبكلورٌوس54.881عرالٌةذكرمحسن محمود علً حسنٌنحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2723

2016-2015ثانًصباحًممبولبكلورٌوس54.749عرالٌةذكرواوي حسٌن عباس حسٌنحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2724

2016-2015ثانًصباحًممبولبكلورٌوس54.714عرالٌةذكر علً عبد محسن صادق كرارحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2725

2016-2015ثانًصباحًممبولبكلورٌوس54.513عرالٌةذكراسد محمود الكرٌم عبد امٌرحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2726

2016-2015ثانًصباحًممبولبكلورٌوس54.324عرالٌةذكرعبٌد مردان كطران ماهرحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2727

2016-2015ثانًصباحًممبولبكلورٌوس53.998عرالٌةذكردمحم هادي البال حٌدرحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2728

2016-2015ثانًصباحًممبولبكلورٌوس53.494عرالٌةذكرعٌسى محسن عادل امٌرحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2729

2016-2015ثانًصباحًممبولبكلورٌوس52.541عرالٌةذكر صكر عبد دمحم علًحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2730

2017-2016االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس87.46عرالٌةذكرراضً شاكر علً جعفرالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2731

2017-2016االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس85.366عرالٌةانثىحمزه الرضا عبد هانً إٌالفالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2732

2017-2016االولصباحًجٌدبكلورٌوس78.613عرالٌةانثىصالح مهدي ساجد نورسالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2733

2017-2016االولصباحًجٌدبكلورٌوس77.103عرالٌةذكرإبراهٌم الحسٌن عبد علً عامرالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2734

2017-2016االولصباحًجٌدبكلورٌوس76.899عرالٌةذكرعلً عبٌد حامد مهٌمنالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2735

2017-2016االولصباحًجٌدبكلورٌوس76.205عرالٌةذكرسلوم جاسم ستار علًالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2736

2017-2016االولصباحًجٌدبكلورٌوس73.644عرالٌةانثىمرزه شعالن دمحم حوراءالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2737

2017-2016االولصباحًجٌدبكلورٌوس73.307عرالٌةذكرعبود كاظم ناصر عالءالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2738



2017-2016االولصباحًجٌدبكلورٌوس70.268عرالٌةذكرجباره حكٌم علً كاظمالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2739

2017-2016االولصباحًمتوسطبكلورٌوس69.955عرالٌةانثىعداي منخً الجبار عبد شٌماءالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2740

2017-2016االولصباحًمتوسطبكلورٌوس69.544عرالٌةذكركاظم عبٌد علً دمحمالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2741

2017-2016االولصباحًمتوسطبكلورٌوس68.224عرالٌةانثىنشب  كاظم أجود لمٌاءالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2742

2017-2016االولصباحًمتوسطبكلورٌوس67.335عرالٌةانثىجواد هاتف عبود ساجدهالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2743

2017-2016االولصباحًمتوسطبكلورٌوس67.183عرالٌةانثىاسعد عباس سعدون إٌالفالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2744

2017-2016االولصباحًمتوسطبكلورٌوس66.291عرالٌةذكرناعور كامل رعد علًالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2745

2017-2016االولصباحًمتوسطبكلورٌوس66.067عرالٌةذكرفضل علً دمحم أمٌرالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2746

2017-2016االولصباحًمتوسطبكلورٌوس65.89عرالٌةذكرمحسن عبٌد احمد إبراهٌمالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2747

2017-2016االولصباحًمتوسطبكلورٌوس65.848عرالٌةذكرعبود عبٌس سعد دمحمالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2748

2017-2016االولصباحًمتوسطبكلورٌوس65.156عرالٌةذكركامل نادر دمحم ٌاسرالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2749

2017-2016االولصباحًمتوسطبكلورٌوس65.144عرالٌةانثىعنوز مراد علً أالءالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2750

2017-2016االولصباحًمتوسطبكلورٌوس64.663عرالٌةانثىجاٌد معٌن عبد صاحب هدٌلالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2751

2017-2016االولصباحًمتوسطبكلورٌوس64.31عرالٌةانثىهادي الحسن عبد عامر إستبرقالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2752

2017-2016االولصباحًمتوسطبكلورٌوس64.283عرالٌةانثىعلً حسن لاسم رندهالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2753

2017-2016االولصباحًمتوسطبكلورٌوس64.253عرالٌةذكرعزٌز فضل كرٌم دمحمالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2754

2017-2016االولصباحًمتوسطبكلورٌوس64.024عرالٌةذكرهاتف هادي صاحب ولٌدالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2755

2017-2016االولصباحًمتوسطبكلورٌوس63.901عرالٌةذكرعلً فخري حٌدر مصطفىالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2756

2017-2016االولصباحًمتوسطبكلورٌوس63.883عرالٌةانثىدمحم جبار ستار رٌامالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2757

2017-2016االولصباحًمتوسطبكلورٌوس63.685عرالٌةذكرحسن فلٌح باسم علًالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2758

2017-2016االولصباحًمتوسطبكلورٌوس63.441عرالٌةانثىفرحان سموم حمٌد رفٌفالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2759

2017-2016االولصباحًمتوسطبكلورٌوس63.421عرالٌةانثىحسٌن جاسم عبد سارةالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2760

2017-2016االولصباحًمتوسطبكلورٌوس63.412عرالٌةذكرلٌلو ناجً عمران نماءالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2761

2017-2016االولصباحًمتوسطبكلورٌوس63.327عرالٌةذكرحسن لفته لطٌف حسنٌنالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2762

2017-2016ثانًصباحًمتوسطبكلورٌوس63.11عرالٌةذكرحمود خلٌف ثامر حٌدرالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2763

2017-2016االولصباحًمتوسطبكلورٌوس62.907عرالٌةذكرلواح جبر حمزه دمحمالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2764

2017-2016االولصباحًمتوسطبكلورٌوس62.282عرالٌةذكرداود سبهان سعٌد علًالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2765

2017-2016االولصباحًمتوسطبكلورٌوس61.984عرالٌةانثىهباله علً حسٌن زهراءالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2766

2017-2016االولصباحًمتوسطبكلورٌوس61.559عرالٌةذكرٌونس دمحم لفتة لاسمالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2767

2017-2016االولصباحًمتوسطبكلورٌوس61.528عرالٌةذكرعذاب كاظم علً حسٌنالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2768

2017-2016االولصباحًمتوسطبكلورٌوس61.524عرالٌةذكرخضر فاضل باسم مٌثمالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2769

2017-2016االولصباحًمتوسطبكلورٌوس61.416عرالٌةذكرشبٌب محمود شاكر سٌفالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2770

2017-2016ثانًصباحًمتوسطبكلورٌوس60.769عرالٌةذكرعبود عبد ٌاسٌن طالبالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2771



2017-2016االولصباحًمتوسطبكلورٌوس60.538عرالٌةذكرعناد إبراهٌم منشد علًالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2772

2017-2016االولصباحًمتوسطبكلورٌوس60.19عرالٌةذكرحمزه دمحم ناظم دمحمالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2773

2017-2016ثانًصباحًمتوسطبكلورٌوس60.014عرالٌةذكرعلً حسن عماد احمدالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2774

2017-2016االولصباحًممبولبكلورٌوس59.896عرالٌةذكرمخٌف متعب  الكرٌم عبد أمٌرالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2775

2017-2016االولصباحًممبولبكلورٌوس59.517عرالٌةذكرعلً عبد  كاظم جواد دمحمالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2776

2017-2016االولصباحًممبولبكلورٌوس59.379عرالٌةانثىعالوي عبٌس  الرحمن عبد نورالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2777

2017-2016ثانًصباحًممبولبكلورٌوس59.361عرالٌةذكرعلٌوي عبٌد الرحٌم عبد منتظرالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2778

2017-2016ثانًصباحًممبولبكلورٌوس58.451عرالٌةذكركاظم شاكر جابر احمدالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2779

2017-2016االولصباحًممبولبكلورٌوس58.135عرالٌةذكرحبٌب محسن محمود سٌفالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2780

2017-2016ثانًصباحًممبولبكلورٌوس56.99عرالٌةذكرعطٌة محسن سامً محسنالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2781

2017-2016االولصباحًممبولبكلورٌوس56.936عرالٌةذكرٌوسف  هادي رعد علًالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2782

2017-2016ثانًصباحًممبولبكلورٌوس56.705عرالٌةذكرعلً حسٌن علً الصادق جعفرالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2783

2017-2016ثانًصباحًممبولبكلورٌوس56.576عرالٌةذكرابراهٌم علً لاسم الدٌن سٌفالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2784

2017-2016ثانًصباحًممبولبكلورٌوس56.253عرالٌةذكرمتعب حسٌن ناصر احمدالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2785

2017-2016ثانًصباحًممبولبكلورٌوس55.088عرالٌةذكرجاسم بعٌوي عودة جوادالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2786

2017-2016ثانًصباحًممبولبكلورٌوس54.793عرالٌةذكرمطرود حسن نجاح مصطفىالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2787

2017-2016ثانًصباحًممبولبكلورٌوس54.666عرالٌةذكرراضً جاسم فخري حسٌنالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2788

2017-2016ثانًصباحًممبولبكلورٌوس54.037عرالٌةذكرابراهٌم خلٌل علً اركانالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم2789

2017-2016االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس84.02عرالٌةذكردمحم جاسم عمٌل العابدٌن زٌنالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2790

2017-2016االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس81.192عرالٌةانثىعبٌد خضٌر جاسم حوراءالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2791

2017-2016االولصباحًجٌدبكلورٌوس79.411عرالٌةانثىدمحم جاسم مؤٌد نرجسالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2792

2017-2016االولصباحًجٌدبكلورٌوس78.112عرالٌةانثىٌاس سامً عالء فاطمةالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2793

2017-2016االولصباحًجٌدبكلورٌوس77.876عرالٌةانثىناجً هادي فالح براءالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2794

2017-2016االولصباحًجٌدبكلورٌوس76.19عرالٌةانثىموان زوٌد حسٌن فاطمةالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2795

2017-2016ثانًصباحًجٌدبكلورٌوس75.693عرالٌةذكرعبد زغٌر سوادي حسٌنالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2796

2017-2016االولصباحًجٌدبكلورٌوس75.457عرالٌةانثىعلً كرٌم حٌدر حنٌنالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2797

2017-2016االولصباحًجٌدبكلورٌوس74.368عرالٌةانثىصخً دمحم جاسم فاطمةالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2798

2017-2016االولصباحًجٌدبكلورٌوس71.327عرالٌةانثىعون عبد كرٌم حامد اسٌلالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2799

2017-2016االولصباحًجٌدبكلورٌوس71.199عرالٌةانثىسعٌد هللا عبد علً هبةالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2800

2017-2016االولصباحًمتوسطبكلورٌوس69.985عرالٌةذكر علٌوي سالم مناف عالءالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2801

2017-2016االولصباحًمتوسطبكلورٌوس69.957عرالٌةانثىنجم حسن علً صفاالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2802

2017-2016االولصباحًمتوسطبكلورٌوس68.851عرالٌةذكرصكبان  حسٌن علً تحسٌنالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2803

2017-2016االولصباحًمتوسطبكلورٌوس68.021عرالٌةانثىموسى عمران فاضل رؤىالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2804



2017-2016االولصباحًمتوسطبكلورٌوس67.869عرالٌةانثىعبود دمحم جاسم رحابالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2805

2017-2016االولصباحًمتوسطبكلورٌوس67.864عرالٌةذكرسرهٌد عبود رحٌم مثنىالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2806

2017-2016االولصباحًمتوسطبكلورٌوس67.122عرالٌةذكرٌحٌى الحسن عبد مكً حسٌنالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2807

2017-2016ثانًصباحًمتوسطبكلورٌوس66.585عرالٌةانثىحسون هادي الرزاق عبد هدٌةالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2808

2017-2016االولصباحًمتوسطبكلورٌوس66.578عرالٌةانثىكاظم جواد كاظم مرٌمالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2809

2017-2016االولصباحًمتوسطبكلورٌوس66.487عرالٌةانثىكٌطان  كاظم دمحم هبةالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2810

2017-2016االولصباحًمتوسطبكلورٌوس66.436عرالٌةانثىمهدي عبود نوري رلٌةالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2811

2017-2016االولصباحًمتوسطبكلورٌوس66.276عرالٌةانثىدمحم عبٌد دمحم حنانالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2812

2017-2016االولصباحًمتوسطبكلورٌوس65.935عرالٌةانثىصعٌو رحمن ناصر نسرٌنالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2813

2017-2016االولصباحًمتوسطبكلورٌوس65.794عرالٌةانثىهزاع مهدي صباح سارهالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2814

2017-2016ثانًصباحًمتوسطبكلورٌوس65.544عرالٌةانثىعزٌز  االمٌر عبد عالء هدٌرالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2815

2017-2016االولصباحًمتوسطبكلورٌوس65.256عرالٌةذكر جعفر مرزة علً حسنٌنالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2816

2017-2016االولصباحًمتوسطبكلورٌوس64.64عرالٌةذكردمحم علً عبس علًالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2817

2017-2016االولصباحًمتوسطبكلورٌوس63.99عرالٌةانثىدمحم هاشم الزهرة عبد عبٌرالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2818

2017-2016االولصباحًمتوسطبكلورٌوس63.67عرالٌةانثى طالب حسٌن دمحم حنٌنالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2819

2017-2016ثانًصباحًمتوسطبكلورٌوس63.362عرالٌةذكرخضٌر شاكر احمد شاكرالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2820

2017-2016ثانًصباحًمتوسطبكلورٌوس62.647عرالٌةانثىعبدهللا ابراهٌم خلٌل دعاءالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2821

2017-2016ثانًصباحًمتوسطبكلورٌوس62.302عرالٌةانثىهاشم خضٌر فالح زهراءالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2822

2017-2016ثانًصباحًمتوسطبكلورٌوس61.927عرالٌةانثىعبٌد مسلم عبد احمد لبنىالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2823

2017-2016ثانًصباحًمتوسطبكلورٌوس61.344عرالٌةذكرحسٌن راشد فالح دمحمالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2824

2017-2016ثانًصباحًمتوسطبكلورٌوس60.961عرالٌةانثىداود مكً اسعد زٌنبالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2825

2017-2016ثانًصباحًمتوسطبكلورٌوس60.145عرالٌةانثىسلطان دمحم خالد فاطمةالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2826

2017-2016االولصباحًمتوسطبكلورٌوس60.109عرالٌةانثىدمحم الحسٌن عبد عزت زهراءالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2827

2017-2016ثانًصباحًممبولبكلورٌوس59.673عرالٌةانثىدمحم الحسٌن عبد مٌثم حنٌنالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2828

2017-2016ثانًصباحًممبولبكلورٌوس59.665عرالٌةانثىحسٌن كرٌم علً وفاءالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2829

2017-2016االولصباحًممبولبكلورٌوس59.627عرالٌةذكربرٌس دمحم اسماعٌل احمدالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2830

2017-2016االولصباحًممبولبكلورٌوس59.592عرالٌةانثىناجً شاكر احمد الربابالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2831

2017-2016االولصباحًممبولبكلورٌوس59.408عرالٌةذكراالمٌر عبد علً لحطان ضٌاءالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2832

2017-2016ثانًصباحًممبولبكلورٌوس58.824عرالٌةانثىحسن دمحم عباس سالمةالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2833

2017-2016ثانًصباحًممبولبكلورٌوس58.613عرالٌةانثىراضً السادة عبد حاكم اٌمانالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2834

2017-2016ثانًصباحًممبولبكلورٌوس58.385عرالٌةانثىمدٌر علوان الرحمن عبد حنٌنالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2835

2017-2016ثانًصباحًممبولبكلورٌوس58.288عرالٌةذكرحسٌن وحٌد رحٌم علًالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2836

2017-2016ثانًصباحًممبولبكلورٌوس58.198عرالٌةذكركاظم ناجً عالء مصطفىالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2837



2017-2016ثانًصباحًممبولبكلورٌوس56.839عرالٌةذكرعباس الشهٌد عبد سفٌان براءالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2838

2017-2016ثانًصباحًممبولبكلورٌوس56.756عرالٌةانثىابولوخة جواد دمحم نداءالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2839

2017-2016ثانًصباحًممبولبكلورٌوس56.721عرالٌةذكرخضٌر جبر سلٌم مصطفىالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2840

2017-2016ثانًصباحًممبولبكلورٌوس56.664عرالٌةذكرعبود حمزة عبود احمدالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2841

2017-2016ثانًصباحًممبولبكلورٌوس55.979عرالٌةانثىدمحم حمزة الٌمه عبد غدٌرالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2842

2017-2016ثانًصباحًممبولبكلورٌوس55.899عرالٌةذكرامٌن عباس ضٌاء سجادالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2843

2017-2016ثانًصباحًممبولبكلورٌوس55.863عرالٌةذكرعلوان  عباس عدنان عامرالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2844

2017-2016ثانًصباحًممبولبكلورٌوس55.631عرالٌةذكرمجٌد حسٌن دمحم مهند سٌفالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2845

2017-2016االولصباحًممبولبكلورٌوس55.512عرالٌةانثىسعٌد طالب علً هبةالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2846

2017-2016االولصباحًممبولبكلورٌوس55.287عرالٌةذكرعلً هادي علً باسمالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2847

2017-2016ثانًصباحًممبولبكلورٌوس54.665عرالٌةذكرحسٌن رشٌد نبٌل علًالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2848

2017-2016االولصباحًممبولبكلورٌوس54.58عرالٌةذكرعلً عبد حسن علً احمدالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2849

2017-2016االولصباحًممبولبكلورٌوس53.335عرالٌةذكردمحم حسٌن اسكندر احمدالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2850

2017-2016االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس86.059عرالٌةذكركضٌب كرم علً كرارالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2851

2017-2016االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس83.069عرالٌةذكرعبود حسن فلٌح حسنالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2852

2017-2016االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس82.214عرالٌةذكرجاسم كاظم خالد احمدالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2853

2017-2016االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس80.844عرالٌةانثىدمحم حمٌدي ازهر اكرامالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2854

2017-2016االولصباحً  جٌدبكلورٌوس79.544عرالٌةانثىعبد حسن ابراهٌم كرٌمةالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2855

2017-2016االولصباحً  جٌدبكلورٌوس78.522عرالٌةذكرعٌدان حمزة نعمة حسٌنالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2856

2017-2016االولصباحً  جٌدبكلورٌوس76.959عرالٌةذكرابراهٌم حمزة عظٌم علًالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2857

2017-2016االولصباحً  جٌدبكلورٌوس76.621عرالٌةانثىحسٌن حمادي جاسم زٌنبالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2858

2017-2016االولصباحً  جٌدبكلورٌوس74.936عرالٌةانثىدمحم مهدي احمد ٌاسمٌنالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2859

2017-2016االولصباحً  جٌدبكلورٌوس74.663عرالٌةذكرحسون طعمة كاظم حسٌنالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2860

2017-2016االولصباحً  جٌدبكلورٌوس74.606عرالٌةانثىدمحم حسن غانم هدىالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2861

2017-2016االولصباحً  جٌدبكلورٌوس73.865عرالٌةذكرحمزة حسٌن كطران حسٌنالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2862

2017-2016االولصباحً  جٌدبكلورٌوس73.653عرالٌةذكرحسٌن خشان عالء سامرالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2863

2017-2016االولصباحًمتوسطبكلورٌوس69.917عرالٌةانثىفاضل جبر ستار ضحىالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2864

2017-2016االولصباحًمتوسطبكلورٌوس69.755عرالٌةانثىكاظم عزوز فاضل رغدالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2865

2017-2016االولصباحًمتوسطبكلورٌوس68.133عرالٌةانثىعذاب حامد الكرٌم عبد مهاالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2866

2017-2016االولصباحًمتوسطبكلورٌوس67.506عرالٌةانثىعطٌة رحٌم ناظم سارةالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2867

2017-2016االولصباحًمتوسطبكلورٌوس67.475عرالٌةانثىسند هٌدي ٌعرب مرٌمالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2868

2017-2016االولصباحًمتوسطبكلورٌوس67.455عرالٌةانثىكاظم سامً عادل فاتنالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2869

2017-2016االولصباحًمتوسطبكلورٌوس64.775عرالٌةذكرحسٌن عباس حسن دمحم ٌاسرالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2870



2017-2016االولصباحًمتوسطبكلورٌوس64.624عرالٌةذكرعمران فٌصل فخري عباسالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2871

2017-2016االولصباحًمتوسطبكلورٌوس64.049عرالٌةانثىجاسم ناجً عباس هدىالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2872

2017-2016االولصباحًمتوسطبكلورٌوس63.997عرالٌةذكرحمود جبار راهب احمدالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2873

2017-2016االولصباحًمتوسطبكلورٌوس63.959عرالٌةانثىعباس منفً مهدي صباالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2874

2017-2016االولصباحًمتوسطبكلورٌوس63.842عرالٌةذكرعبد دمحم شاكر دمحمالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2875

2017-2016االولصباحًمتوسطبكلورٌوس63.248عرالٌةانثىعوٌد جواد صباح زهراءالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2876

2017-2016االولصباحًمتوسطبكلورٌوس63.182عرالٌةذكرحبٌب محسن محمود ٌاسرالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2877

2017-2016االولصباحًمتوسطبكلورٌوس62.635عرالٌةانثىكتاب تركً داخل زهراءالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2878

2017-2016االولصباحًمتوسطبكلورٌوس62.057عرالٌةانثىعمران االمٌر عبد سعد دعاءالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2879

2017-2016ثانًصباحًمتوسطبكلورٌوس62.043عرالٌةانثىعبد عبٌد عواد اسراءالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2880

2017-2016االولصباحًمتوسطبكلورٌوس61.933عرالٌةذكردمحم سلمان سمٌر دمحمالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2881

2017-2016ثانًصباحًمتوسطبكلورٌوس61.076عرالٌةانثىحسٌن كاظم علً صابرٌنالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2882

2017-2016ثانًصباحًمتوسطبكلورٌوس60.685عرالٌةانثىحسون مزهر دمحم غدٌرالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2883

2017-2016االولصباحًمتوسطبكلورٌوس60.453عرالٌةذكرنجٌب جبار لاسم حٌدرالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2884

2017-2016االولصباحًممبولبكلورٌوس59.586عرالٌةذكرحسن حمزة دمحم نزارالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2885

2017-2016االولصباحًممبولبكلورٌوس59.133عرالٌةذكركاظم عبٌد حمزة علًالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2886

2017-2016االولصباحًممبولبكلورٌوس58.893عرالٌةذكرجاسم نعمة كرٌدي مثنىالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2887

2017-2016االولصباحًممبولبكلورٌوس58.099عرالٌةذكرحسن جاسم حسٌن علًالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2888

2017-2016االولصباحًممبولبكلورٌوس58.007عرالٌةذكرحسن عبٌد دمحم حٌدرالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2889

2017-2016ثانًصباحًممبولبكلورٌوس57.937عرالٌةانثىعبٌس كشاش رحمن زٌنبالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2890

2017-2016االولصباحًممبولبكلورٌوس57.869عرالٌةذكرجاسم صاحب دمحم الوهاب عبدالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2891

2017-2016االولصباحًممبولبكلورٌوس57.663عرالٌةذكركاظم صكبان راهً سجادالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2892

2017-2016ثانًصباحًممبولبكلورٌوس57.645عرالٌةانثىسلٌمان خلٌفة احمد رسلالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2893

2017-2016ثانًصباحًممبولبكلورٌوس57.634عرالٌةذكرخلخال علً ٌحٌى امجدالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2894

2017-2016ثانًصباحًممبولبكلورٌوس57.416عرالٌةذكرحاجم شنان دخٌل احمدالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2895

2017-2016ثانًصباحًممبولبكلورٌوس57.361عرالٌةانثىعبد طالب مشتاق سجىالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2896

2017-2016االولصباحًممبولبكلورٌوس57.349عرالٌةانثىعلٌوي حسٌن االمٌر عبد نورالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2897

2017-2016ثانًصباحًممبولبكلورٌوس57.314عرالٌةذكرعبدهللا خلٌف ضامد حٌدرالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2898

2017-2016االولصباحًممبولبكلورٌوس57.054عرالٌةانثىحمزة محٌسن فاضل وسنالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2899

2017-2016االولصباحًممبولبكلورٌوس56.81عرالٌةذكرمنذور ٌاسر الرضا عبد حسنالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2900

2017-2016ثانًصباحًممبولبكلورٌوس56.468عرالٌةذكركرٌم عباس عبدهللا دمحمالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2901

2017-2016ثانًصباحًممبولبكلورٌوس56.367عرالٌةانثىداود مطلن هادي هدىالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2902

2017-2016ثانًصباحًممبولبكلورٌوس55.992عرالٌةذكردمحم شاكر سعد تمارالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2903



2017-2016ثانًصباحًممبولبكلورٌوس55.927عرالٌةذكرعلٌوي حسن حسٌن احمدالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2904

2017-2016ثانًصباحًممبولبكلورٌوس55.321عرالٌةذكردمحم عباس عدنان دمحمالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2905

2017-2016ثانًصباحًممبولبكلورٌوس54.597عرالٌةذكرعلٌوي جبار الرزاق عبد علًالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2906

2017-2016ثانًصباحًممبولبكلورٌوس54.425عرالٌةذكرعلً مسلم عٌسى علًالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2907

2017-2016ثانًصباحًممبولبكلورٌوس51.684عرالٌةذكرمرتضى احمد حسن دمحم احمدالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2908

2017-2016االولصباحًجٌدبكلورٌوس78.62عرالٌةانثىكاظم ناجً سامع حوراءحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2909

2017-2016االولصباحًجٌدبكلورٌوس77.359عرالٌةذكراالمٌر عبد الحسٌن عبد علً سالمحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2910

2017-2016االولصباحًجٌدبكلورٌوس75.456عرالٌةانثىجاسم االمٌر عبد جاسم شهدحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2911

2017-2016االولصباحًجٌدبكلورٌوس73.644عرالٌةانثىعبدهللا عبد صالح صفاحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2912

2017-2016االولصباحًجٌدبكلورٌوس71.754عرالٌةانثىحمٌد عاشور ضٌاء كوثرحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2913

2017-2016االولصباحًمتوسطبكلورٌوس69.511عرالٌةذكرفرحان احمد عباس فراسحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2914

2017-2016االولصباحًمتوسطبكلورٌوس67.287عرالٌةذكرحمود عطٌه جلٌل هاديحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2915

2017-2016االولصباحًمتوسطبكلورٌوس66.894عرالٌةذكرمعٌوف عبد عباس اسعدحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2916

2017-2016االولصباحًمتوسطبكلورٌوس66.102عرالٌةانثىحبٌب محً مبدر دعاءحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2917

2017-2016االولصباحًمتوسطبكلورٌوس65.626عرالٌةانثىعباس ناجً عبدهللا هبةحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2918

2017-2016االولصباحًمتوسطبكلورٌوس65.319عرالٌةانثىحمود االمٌر عبد الحمزة عبد حوراءحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2919

2017-2016االولصباحًمتوسطبكلورٌوس65.142عرالٌةذكرحسٌن محسن حمزة محسنحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2920

2017-2016االولصباحًمتوسطبكلورٌوس64.424عرالٌةذكرعباس خضٌر هادي نوافحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2921

2017-2016ثانًصباحًمتوسطبكلورٌوس63.793عرالٌةانثىكرٌم عبدهللا خضٌر سارةحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2922

2017-2016ثانًصباحًمتوسطبكلورٌوس63.166عرالٌةانثىمنوخ  راضً كاظم نرجسحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2923

2017-2016ثانًصباحًمتوسطبكلورٌوس62.791عرالٌةذكرعبدهللا حسن عبدهللا مصطفىحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2924

2017-2016االولصباحًمتوسطبكلورٌوس62.75عرالٌةانثىمرهج حمٌد حاتم زهراءحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2925

2017-2016االولصباحًمتوسطبكلورٌوس62.164عرالٌةانثىالجبار عبد لحطان رٌاض حنٌنحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2926

2017-2016االولصباحًمتوسطبكلورٌوس62.151عرالٌةانثىعبٌد حسن فالح شهدحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2927

2017-2016االولصباحًمتوسطبكلورٌوس61.878عرالٌةانثىعبٌد ٌحٌى هٌثم االءحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2928

2017-2016االولصباحًمتوسطبكلورٌوس61.793عرالٌةذكرراضً مهدي صالح عباسحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2929

2017-2016االولصباحًمتوسطبكلورٌوس61.724عرالٌةانثىمهدي شاكر حاتم اصالحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2930

2017-2016ثانًصباحًمتوسطبكلورٌوس60.263عرالٌةانثى مهدي حسٌن امٌر االءحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2931

2017-2016االولصباحًممبولبكلورٌوس59.781عرالٌةذكرحسٌن السادة عبد هاشم طاهرحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2932

2017-2016ثانًصباحًممبولبكلورٌوس59.779عرالٌةانثىفٌاض  عبدالحسٌن رزاق اٌهحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2933

2017-2016ثانًصباحًممبولبكلورٌوس59.137عرالٌةانثىذرب عبٌد احمد االءحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2934

2017-2016االولصباحًممبولبكلورٌوس59.103عرالٌةانثىسلٌم علً هاشم زهراءحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2935

2017-2016ثانًصباحًممبولبكلورٌوس58.349عرالٌةانثىحسٌن دمحم هناوي حوراءحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2936



2017-2016ثانًصباحًممبولبكلورٌوس58.233عرالٌةذكرمغامس جبار موحً حٌدرحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2937

2017-2016ثانًصباحًممبولبكلورٌوس57.643عرالٌةانثىعلٌوي دمحم وثٌك رواءحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2938

2017-2016ثانًصباحًممبولبكلورٌوس57.382عرالٌةانثىسلمان االمٌر عبد رزاق رناحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2939

2017-2016ثانًصباحًممبولبكلورٌوس57.173عرالٌةذكرحسن محمود احمد اسامةحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2940

2017-2016ثانًصباحًممبولبكلورٌوس56.609عرالٌةذكرحسون االمٌر عبد عدنان كرارحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2941

2017-2016ثانًصباحًممبولبكلورٌوس56.424عرالٌةذكرمجٌد عبٌد دمحم امٌرحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2942

2017-2016ثانًصباحًممبولبكلورٌوس56.402عرالٌةانثىسعٌد احمد موفك احمدحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2943

2017-2016االولصباحًممبولبكلورٌوس56.347عرالٌةانثىالرضا عبد مكً دمحم نورحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2944

2017-2016ثانًصباحًممبولبكلورٌوس56.285عرالٌةذكردمحم مهدي عباس عالءحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2945

2017-2016ثانًصباحًممبولبكلورٌوس56.037عرالٌةانثىعطٌة صاحب جبار حوراءحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2946

2017-2016ثانًصباحًممبولبكلورٌوس54.132عرالٌةانثىسلطان الحسٌن عبد صادق زهراءحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم2947

2018-2017األولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس88.887عرالٌةذكرحمزة لهٌمص كرٌم العابدٌن زٌنالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2948

2018-2017األولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس82.501عرالٌةذكرزغٌتون فرحان فلٌح حٌدرالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2949

2018-2017األولصباحًجدا جبدبكلورٌوس81.512عرالٌةانثىدمحم هاشم حمزه هبهالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2950

2018-2017األولصباحًجٌدبكلورٌوس78.471عرالٌةذكرسموم كاظم عباس دمحمالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2951

2018-2017األولصباحًجٌدبكلورٌوس77.851عرالٌةانثىحربً حاجم راشد استبرقالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2952

2018-2017األولصباحًجٌدبكلورٌوس76.564عرالٌةانثىعبدزٌد كاظم عائد علٌاءالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2953

2018-2017األولصباحًجٌدبكلورٌوس75.222عرالٌةانثىبرٌسم كحار سامً صابرٌنالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2954

2018-2017األولصباحًجٌدبكلورٌوس74.477عرالٌةانثىشٌاع علً حسٌن مرٌمالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2955

2018-2017األولصباحًجٌدبكلورٌوس74.427عرالٌةذكر حسٌن جعفر صادق ٌونسالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2956

2018-2017األولصباحًجٌدبكلورٌوس71.777عرالٌةانثىكاظم عبدالعباس عماد زهراءالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2957

2018-2017األولصباحًجٌدبكلورٌوس71.708عرالٌةذكرخسرو كاظم نعمه علًالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2958

2018-2017األولصباحًجٌدبكلورٌوس71.574عرالٌةانثىكاظم اسماعٌل علً الهدى نورالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2959

2018-2017األولصباحًجٌدبكلورٌوس71.069عرالٌةانثىمال حاشوش صالح امالالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2960

2018-2017األولصباحًجٌدبكلورٌوس70.985عرالٌةانثىكاظم جواد حٌدر فاطمةالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2961

2018-2017األولصباحًمتوسطبكلورٌوس69.181عرالٌةانثىعطٌه منٌهل حامد اٌالفالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2962

2018-2017األولصباحًمتوسطبكلورٌوس68.786عرالٌةذكرعبٌد حسٌن علً سٌفالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2963

2018-2017األولصباحًمتوسطبكلورٌوس68.754عرالٌةذكرعكال زٌد حسن صالحالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2964

2018-2017األولصباحًمتوسطبكلورٌوس68.447عرالٌةذكراحمد ابراهٌم عامر ابراهٌمالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2965

2018-2017األولصباحًمتوسطبكلورٌوس68.21عرالٌةذكرعبود نجم امٌر حسٌنالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2966

2018-2017األولصباحًمتوسطبكلورٌوس67.347عرالٌةانثىعبٌس كاظم جواد رغدالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2967

2018-2017األولصباحًمتوسطبكلورٌوس67.279عرالٌةانثىهاشم االمٌر عبد مراد الهدى نورالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2968

2018-2017األولصباحًمتوسطبكلورٌوس67.245عرالٌةذكركعٌد ساجت عودة ضرغامالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2969



2018-2017األولصباحًمتوسطبكلورٌوس67.046عرالٌةذكركاظم ناجً جاسم اسماعٌلالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2970

2018-2017األولصباحًمتوسطبكلورٌوس66.03عرالٌةذكرشمخً فاضل عباس باللالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2971

2018-2017األولصباحًمتوسطبكلورٌوس65.29عرالٌةذكرحمزة ثامر عباس خضٌرالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2972

2018-2017األولصباحًمتوسطبكلورٌوس65.215عرالٌةانثىحرز خنجر عدنان لبنىالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2973

2018-2017األولصباحًمتوسطبكلورٌوس63.703عرالٌةانثىعلً الحسٌن عبد علً هالهالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2974

2018-2017األولصباحًمتوسطبكلورٌوس63.677عرالٌةانثىفرهود ذٌاب حٌدر اسراءالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2975

2018-2017الثانًصباحًمتوسطبكلورٌوس63.367عرالٌةانثىخلٌف علً كرٌم زهراءالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2976

2018-2017األولصباحًمتوسطبكلورٌوس62.176عرالٌةذكرشدهان الكاظم عبد جاسم احمدالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2977

2018-2017األولصباحًمتوسطبكلورٌوس62.125عرالٌةذكرحسٌن كاظم كرٌم مهندالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2978

2018-2017الثانًصباحًمتوسطبكلورٌوس61.926عرالٌةانثىالحلٌم عبد الغفار عبد فالح نورالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2979

2018-2017الثانًصباحًمتوسطبكلورٌوس61.571عرالٌةانثىصالح مهدي عامر رواءالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2980

2018-2017الثانًصباحًمتوسطبكلورٌوس61.016عرالٌةانثىعلً حسٌن حٌدر هبةالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2981

2018-2017األولصباحًممبولبكلورٌوس59.846عرالٌةذكرمنخً ابراهٌم عالء معتزالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2982

2018-2017األولصباحًممبولبكلورٌوس59.819عرالٌةذكرحسٌن علً حسٌن طهالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2983

2018-2017الثانًصباحًممبولبكلورٌوس59.749عرالٌةذكرزٌد عبد حسان عباس ازورالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2984

2018-2017األولصباحًممبولبكلورٌوس59.21عرالٌةذكرجواد جاسم جواد عالءالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2985

2018-2017الثانًصباحًممبولبكلورٌوس58.773عرالٌةانثىحمود شهد سجاد سرىالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2986

2018-2017الثانًصباحًممبولبكلورٌوس58.464عرالٌةذكرصاحب صالح حٌدر ٌاسرالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2987

2018-2017األولصباحًممبولبكلورٌوس58.113عرالٌةذكرالحسٌن عبد المنعم عبد لٌس علًالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2988

2018-2017األولصباحًممبولبكلورٌوس57.981عرالٌةذكرعٌدان امٌر داود ماهرالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2989

2018-2017الثانًصباحًممبولبكلورٌوس56.49عرالٌةذكرابراهٌم هاشم فالح حسنٌنالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2990

2018-2017األولصباحًممبولبكلورٌوس56.239عرالٌةانثىحسٌن حربً صادق حنٌنالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2991

2018-2017األولصباحًممبولبكلورٌوس55.886عرالٌةذكر عبد علوان جاسم دمحمالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2992

2018-2017الثانًصباحًممبولبكلورٌوس55.607عرالٌةانثىعسكر هللا عطا رسول جهٌنةالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2993

2018-2017األولصباحًممبولبكلورٌوس55.58عرالٌةذكرعجوب غبٌن حسٌن علًالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2994

2018-2017الثانًصباحًممبولبكلورٌوس55.249عرالٌةذكردمحم هاشم حسام احمدالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2995

2018-2017الثانًصباحًممبولبكلورٌوس54.254عرالٌةانثىعبدهللا حسون دمحم زهورالمائٌة الموارد و التربةالزراعةالخضراء الماسم2996

2018-2017االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس84.681عرالٌةانثىفهد عطٌه سعد فاطمةالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2997

2018-2017االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس82.197عرالٌةانثىكرٌم صبري نصٌر زهراءالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2998

2018-2017االولصباحًجٌدبكلورٌوس74.931عرالٌةانثىجاسم علً طعمه مرٌمالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم2999

2018-2017االولصباحًجٌدبكلورٌوس73.158عرالٌةانثىفرمان عزٌز ناظم زٌنبالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم3000

2018-2017االولصباحًجٌدبكلورٌوس72.111عرالٌةذكرالحسٌن عبد زٌدان عامر بٌارقالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم3001

2018-2017االولصباحًجٌدبكلورٌوس71.529عرالٌةذكرالمهدي عبد حمٌد االمٌر عبد احمدالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم3002



2018-2017االولصباحًجٌدبكلورٌوس70.753عرالٌةذكرعلً دمحم حامد انور دمحمالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم3003

2018-2017االولصباحًجٌدبكلورٌوس70.659عرالٌةانثىحسٌن هادي غالب هدٌلالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم3004

2018-2017االولصباحًجٌدبكلورٌوس70.571عرالٌةذكرحسون جاسم ابراهٌم مهديالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم3005

2018-2017االولصباحًجٌدبكلورٌوس70.375عرالٌةانثىالحسٌن عبد علً فاضل نبأالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم3006

2018-2017االولصباحًجٌدبكلورٌوس70.075عرالٌةانثىعبٌد فدعم عباس نٌرانالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم3007

2018-2017االولصباحًمتوسطبكلورٌوس69.594عرالٌةانثىمندٌل شهٌد فاضل اثمارالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم3008

2018-2017ثانًصباحًمتوسطبكلورٌوس68.803عرالٌةانثىمجدي حسٌن علً فاتنالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم3009

2018-2017االولصباحًمتوسطبكلورٌوس68.306عرالٌةانثىخضٌر نوشً الحسٌن عبد شهالءالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم3010

2018-2017االولصباحًمتوسطبكلورٌوس68.239عرالٌةانثىحسٌن سعٌد حسن مروةالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم3011

2018-2017االولصباحًمتوسطبكلورٌوس67.967عرالٌةانثىجاسم حداوي دمحم ابتهالالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم3012

2018-2017االولصباحًمتوسطبكلورٌوس67.839عرالٌةذكرعلً عبد سلٌم حٌدر مثنىالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم3013

2018-2017ثانًصباحًمتوسطبكلورٌوس66415عرالٌةانثىنغٌمش ناجً حمزة عذراءالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم3014

2018-2017االولصباحًمتوسطبكلورٌوس65.887عرالٌةذكرعوٌد حسن حمزة ابراهٌمالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم3015

2018-2017االولصباحًمتوسطبكلورٌوس65.458عرالٌةذكرمنسً هللا عبد حسٌن احمدالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم3016

2018-2017االولصباحًمتوسطبكلورٌوس64.69عرالٌةذكرحسن  المحسن عبد علً حسٌنالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم3017

2018-2017االولصباحًمتوسطبكلورٌوس64.537عرالٌةانثىدمحم جاسم مكً رسلالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم3018

2018-2017االولصباحًمتوسطبكلورٌوس64.459عرالٌةذكركزار الكاظم عبد موسى عمارالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم3019

2018-2017االولصباحًمتوسطبكلورٌوس64.415عرالٌةانثىٌاسٌن طه لاسم نهىالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم3020

2018-2017االولصباحًمتوسطبكلورٌوس64.343عرالٌةذكرعلً عبد شهٌد سعد زٌدالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم3021

2018-2017ثانًصباحًمتوسطبكلورٌوس64.227عرالٌةانثىابراهٌم عباس فاضل الزهراء فاطمةالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم3022

2018-2017االولصباحًمتوسطبكلورٌوس64.211عرالٌةذكرعلً عبد جبار جمٌل رائدالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم3023

2018-2017االولصباحًمتوسطبكلورٌوس62.065عرالٌةانثىجعفر صادق صالح افراحالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم3024

2018-2017االولصباحًمتوسطبكلورٌوس61.061عرالٌةانثىجاسم وادي حداوي سناءالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم3025

2018-2017االولصباحًمتوسطبكلورٌوس60.929عرالٌةانثىكرٌم شمران حسٌن علٌاءالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم3026

2018-2017االولصباحًممبولبكلورٌوس59.595عرالٌةانثىمثال سلمان كاظم هدٌرالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم3027

2018-2017ثانًصباحًممبولبكلورٌوس59.094عرالٌةانثىجاسم جونً حلٌم هبةالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم3028

2018-2017االولصباحًممبولبكلورٌوس58.773عرالٌةانثىمصطفى دمحم  عباس لٌناالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم3029

2018-2017االولصباحًممبولبكلورٌوس58.755عرالٌةانثىعبود شاكر فاضل سكٌنهالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم3030

2018-2017ثانًصباحًممبولبكلورٌوس58.231عرالٌةانثىعبٌد محسن كرٌم صابرٌنالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم3031

2018-2017االولصباحًممبولبكلورٌوس58.152عرالٌةانثىكاظم علً حسن زهراءالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم3032

2018-2017االولصباحًممبولبكلورٌوس58.025عرالٌةذكرنصار هاشم كاظم احمدالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم3033

2018-2017ثانًصباحًممبولبكلورٌوس57.763عرالٌةذكركامل سلمان وهاب ضٌاءالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم3034

2018-2017االولصباحًممبولبكلورٌوس57.613عرالٌةانثىعبٌس صكب سعد نورالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم3035



2018-2017ثانًصباحًممبولبكلورٌوس57.612عرالٌةذكرابراهٌم كاظم جواد حسنالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم3036

2018-2017ثانًصباحًممبولبكلورٌوس57.58عرالٌةانثىعباس علوان فالح رفمةالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم3037

2018-2017ثانًصباحًممبولبكلورٌوس57.184عرالٌةانثىدمحم الواحد عبد خضر دنٌاالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم3038

2018-2017االولصباحًممبولبكلورٌوس57.163عرالٌةذكرخلٌل ابراهٌم اسماعٌل حسنٌنالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم3039

2018-2017ثانًصباحًممبولبكلورٌوس56.989عرالٌةذكرعباس كاظم دمحم حٌدرالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم3040

2018-2017االولصباحًممبولبكلورٌوس56.362عرالٌةانثىمناتً حسون علً دعاءالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم3041

2018-2017االولصباحًممبولبكلورٌوس56.233عرالٌةذكرحسن متعب الكرٌم عبد احمدالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم3042

2018-2017ثانًصباحًممبولبكلورٌوس56.182عرالٌةانثىعبود عران مالن زٌنبالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم3043

2018-2017ثانًصباحًممبولبكلورٌوس55.26عرالٌةانثىناصر مهدي صالح تبارنالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم3044

2018-2017االولصباحًممبولبكلورٌوس54.845عرالٌةذكرعبٌس داود  جاسم جوادالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم3045

2018-2017ثانًصباحًممبولبكلورٌوس54.827عرالٌةذكرفرحان كاظم حسن علًالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم3046

2018-2017االولصباحًممبولبكلورٌوس54.096عرالٌةذكرعبٌس صكب سعد مصطفىالحدائك هندسة و البستنةالزراعةالخضراء الماسم3047

2018-2017االولصباحًامتٌازبكلورٌوس92.545عرالٌةذكرعطٌة مرزه حمزة لٌثالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم3048

2018-2017االولصباحًامتٌازبكلورٌوس90.61عرالٌةذكرعبٌد جاسم عباس ضرغامالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم3049

2018-2017االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس81.776عرالٌةذكر علً عبد كرٌم سالم رائدالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم3050

2018-2017االولصباحًجٌدبكلورٌوس75.962عرالٌةانثىدمحم حسن حٌدر سجىالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم3051

2018-2017االولصباحًجٌدبكلورٌوس72.199عرالٌةذكرفهد خزعل رسول علًالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم3052

2018-2017االولصباحًجٌدبكلورٌوس71.069عرالٌةانثىعلً صادق نهاد مرٌمالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم3053

2018-2017االولصباحًجٌدبكلورٌوس70.394عرالٌةذكرخضٌر حمزة عدنان اسعدالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم3054

2018-2017االولصباحًمتوسطبكلورٌوس69.466عرالٌةذكركاظم حسٌن دمحم مصطفىالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم3055

2018-2017االولصباحًمتوسطبكلورٌوس67.529عرالٌةذكر حسن حمزة سعد صفاءالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم3056

2018-2017االولصباحًمتوسطبكلورٌوس67.24عرالٌةذكركاظم فاضل عباس مهديالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم3057

2018-2017االولصباحًمتوسطبكلورٌوس66.87عرالٌةذكرعبود حسٌن األمٌر عبد زٌدالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم3058

2018-2017االولصباحًمتوسطبكلورٌوس65.752عرالٌةذكردمحم طرٌخم دمحم عمادالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم3059

2018-2017االولصباحًمتوسطبكلورٌوس64.121عرالٌةذكرعباس ابراهٌم حسن علًالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم3060

2018-2017االولصباحًمتوسطبكلورٌوس63.063عرالٌةذكر موسى مجدي دمحم علًالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم3061

2018-2017االولصباحًمتوسطبكلورٌوس62.841عرالٌةذكرحمزه راضً صالح هٌثمالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم3062

2018-2017االولصباحًمتوسطبكلورٌوس62.479عرالٌةانثى مصطفى دمحم إٌاد فاالنالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم3063

2018-2017االولصباحًمتوسطبكلورٌوس61.048عرالٌةانثىمنصور عبد مطر عامر تمارةالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم3064

2018-2017االولصباحًمتوسطبكلورٌوس60.53عرالٌةذكر عسكر علً حسن هللا عبدالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم3065

2018-2017االولصباحًمتوسطبكلورٌوس60.49عرالٌةذكر موسى محسن الكرٌم عبد ممدادالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم3066

2018-2017ثانًصباحًمتوسطبكلورٌوس60.119عرالٌةذكرحسن كاظم هادي دمحمالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم3067

2018-2017االولصباحًممبولبكلورٌوس59.376عرالٌةانثىحمزة شمخً زكً إسراءالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم3068



2018-2017ثانًصباحًممبولبكلورٌوس59.102عرالٌةذكرجرٌمط عمران كرٌم حٌدرالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم3069

2018-2017االولصباحًممبولبكلورٌوس58.164عرالٌةذكردمحم عزٌز فاضل مصطفىالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم3070

2018-2017ثانًصباحًممبولبكلورٌوس58.132عرالٌةانثىشاطً حسن الكاظم عبد زهراءالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم3071

2018-2017ثانًصباحًممبولبكلورٌوس55.148عرالٌةذكربرٌسم  كاظم مفٌد علًالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم3072

2018-2017االولصباحًممبولبكلورٌوس53.561عرالٌةذكردهٌم محسن عاد حسٌنالحٌوانً االنتاجالزراعةالخضراء الماسم3073

2018-2017االولصباحًجدا جٌدبكلورٌوس80.621عرالٌةانثىعبد عنون ناصر سارةحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم3074

2018-2017االولصباحًجٌدبكلورٌوس78.288عرالٌةذكرحمود سلمان مٌثم الممدادحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم3075

2018-2017االولصباحًجٌدبكلورٌوس75.896عرالٌةذكر حفظً هاٌس فالح حسنحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم3076

2018-2017االولصباحًجٌدبكلورٌوس75.454عرالٌةانثىصبار خلف جبار حنٌنحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم3077

2018-2017االولصباحًجٌدبكلورٌوس75.025عرالٌةانثى عبود لفته رحمان زٌنبحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم3078

2018-2017االولصباحًجٌدبكلورٌوس74.471عرالٌةذكرعبد حسن صالل رمزيحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم3079

2018-2017االولصباحًجٌدبكلورٌوس73.694عرالٌةانثىلفته غازي علً حنانحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم3080

2018-2017االولصباحًجٌدبكلورٌوس72.746عرالٌةانثىحمادي موسى موفك زٌنبحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم3081

2018-2017االولصباحًجٌدبكلورٌوس70.192عرالٌةانثى االمٌر عبد صالح مٌثم صفاحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم3082

2018-2017االولصباحًمتوسطبكلورٌوس68.403عرالٌةانثىصٌاد كحط ناٌف عالحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم3083

2018-2017االولصباحًمتوسطبكلورٌوس67.937عرالٌةانثىعبود نجم علً بنٌنحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم3084

2018-2017االولصباحًمتوسطبكلورٌوس67.194عرالٌةانثىعبد كاظم فالح شهدحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم3085

2018-2017االولصباحًمتوسطبكلورٌوس66.945عرالٌةانثىعبٌد حمزة حٌدر رناحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم3086

2018-2017االولصباحًمتوسطبكلورٌوس66.674عرالٌةانثىكرٌم صاحب عمٌل سرىحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم3087

2018-2017االولصباحًمتوسطبكلورٌوس66.669عرالٌةانثىحسٌن مزعل حمٌد اٌمانحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم3088

2018-2017االولصباحًمتوسطبكلورٌوس65.894عرالٌةانثىابراهٌم هادي احسان نورحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم3089

2018-2017االولصباحًمتوسطبكلورٌوس65.634عرالٌةانثى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              رضا حاتم حٌدر ساجدٌن حملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم3090

2018-2017االولصباحًمتوسطبكلورٌوس65.487عرالٌةانثى حسن عبد حسن زهراءحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم3091

2018-2017االولصباحًمتوسطبكلورٌوس63.667عرالٌةانثىحسٌن محمود احمد صابرٌنحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم3092

2018-2017االولصباحًمتوسطبكلورٌوس62.59عرالٌةذكرعطٌوي زٌد عبد لفته سجادحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم3093

2018-2017االولصباحًمتوسطبكلورٌوس61.717عرالٌةانثى احمد حسٌن احمد مروةحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم3094

2018-2017االولصباحًمتوسطبكلورٌوس61.132عرالٌةانثىاألمٌر عبد عمرب حٌدر زهراءحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم3095

2018-2017االولصباحًمتوسطبكلورٌوس60.44عرالٌةذكرجواد عبدالزهرة كاظم مصطفىحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم3096

2018-2017االولصباحًمتوسطبكلورٌوس60.379عرالٌةذكر عباس فخري عباس حسٌنحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم3097

2018-2017ثانًصباحًمتوسطبكلورٌوس60.573عرالٌةانثىعلً عبٌد حسٌن بشرىحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم3098

2018-2017االولصباحًممبولبكلورٌوس59.654عرالٌةذكر كاظم المحسن عبد دمحم حامدحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم3099

2018-2017االولصباحًممبولبكلورٌوس59.343عرالٌةذكرناصر الحسن عبد دمحم حارثحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم3100

2018-2017ثانًصباحًممبولبكلورٌوس58.932عرالٌةانثىغازي تومان حمزة ختامحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم3101



2018-2017ثانًصباحًممبولبكلورٌوس57.999عرالٌةانثىعلوان هادي هاشم نبأحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم3102

2018-2017ثانًصباحًممبولبكلورٌوس57.969عرالٌةذكرراضً محسن فالح حسنحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم3103

2018-2017ثانًصباحًممبولبكلورٌوس57.355عرالٌةانثىعجٌنة متعب كرٌم زهراءحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم3104

2018-2017ثانًصباحًممبولبكلورٌوس56.966عرالٌةانثىهاشم راشد سعد سرىحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم3105

2018-2017االولصباحًممبولبكلورٌوس55.115عرالٌةذكرعبود راضً انور لٌثحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم3106

2018-2017ثانًصباحًممبولبكلورٌوس55.885عرالٌةذكرثوٌنً حسٌن رحٌم عالءحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم3107

2018-2017ثانًصباحًممبولبكلورٌوس55.371عرالٌةذكرعلً حسٌن علً دمحمحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم3108

2018-2017ثانًصباحًممبولبكلورٌوس54.564عرالٌةذكركرٌص مزبان جاسم بشارحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم3109

2018-2017ثانًصباحًممبولبكلورٌوس54.092عرالٌةذكرحاتم الوهاب عبد دمحم ٌاسرحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم3110

2018-2017االولصباحًممبولبكلورٌوس53.96عرالٌةانثىعلً خضٌر عامر مهاحملٌة محاصٌلالزراعةالخضراء الماسم3111


