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2017/2016جدا جٌد80.94االولذكرعراقٌةجاسم محسن ثامر احمدالحٌوانً اإلنتاجالزراعةبغداد1
2017/2016جٌد77.49االولذكرعراقٌةحسانً فلٌح سعٌد محمدالحٌوانً اإلنتاجالزراعةبغداد2
2017/2016جٌد73.91االولانثىعراقٌةصالح فاضل عباس نورالحٌوانً اإلنتاجالزراعةبغداد3
2017/2016جٌد72.24االولذكرعراقٌةمحمود شاكر هٌثم اٌمنالحٌوانً اإلنتاجالزراعةبغداد4
2017/2016جٌد72.12االولذكرعراقٌةحسن عبد هادي مصطفىالحٌوانً اإلنتاجالزراعةبغداد5
2017/2016جٌد71.98االولذكرعراقٌةخلف زبن محمود احمدالحٌوانً اإلنتاجالزراعةبغداد6
2017/2016جٌد70.89االولذكرعراقٌةحمد احمد صالح علًالحٌوانً اإلنتاجالزراعةبغداد7
2017/2016متوسط68.96االولانثىعراقٌةحسٌن منصور شاكر اٌاتالحٌوانً اإلنتاجالزراعةبغداد8
2017/2016متوسط68.09االولانثىعراقٌةمنحر سبوس محمود هبةالحٌوانً اإلنتاجالزراعةبغداد9
2017/2016متوسط66.76االولذكرعراقٌةرشٌد مهدي صالح مصطفىالحٌوانً اإلنتاجالزراعةبغداد10
2017/2016متوسط64.87االولانثىعراقٌةسمٌن امٌن محمد فائق محمد االءالحٌوانً اإلنتاجالزراعةبغداد11
2017/2016متوسط64.83االولانثىعراقٌةمحمود سلمان ثامر رفلالحٌوانً اإلنتاجالزراعةبغداد12
2017/2016متوسط63.38االولانثىعراقٌةرحٌم لبٌب بشٌر عائشهالحٌوانً اإلنتاجالزراعةبغداد13
2017/2016متوسط62.82االولانثىعراقٌةابراهٌم محمد جمعه ارٌجالحٌوانً اإلنتاجالزراعةبغداد14
2017/2016متوسط62.75االولذكرعراقٌةمحمد ابراهٌم محمد هللا عبدالحٌوانً اإلنتاجالزراعةبغداد15
2017/2016متوسط62.38االولانثىعراقٌةحمادي جاسم فالح شهدالحٌوانً اإلنتاجالزراعةبغداد16
2017/2016متوسط62.35االولذكرعراقٌةحامد احمد عماد محمدالحٌوانً اإلنتاجالزراعةبغداد17
2017/2016متوسط62.27االولانثىعراقٌةخزعل رمضان جالل فرحالحٌوانً اإلنتاجالزراعةبغداد18
2017/2016متوسط62.01الثانًانثىعراقٌةجسام داود سالم غفرانالحٌوانً اإلنتاجالزراعةبغداد19
2017/2016متوسط61.85االولذكرعراقٌةخضر الٌاس موفق عمرالحٌوانً اإلنتاجالزراعةبغداد20
2017/2016متوسط61.67االولانثىعراقٌةعبد هللا عبد محمد حنٌنالحٌوانً اإلنتاجالزراعةبغداد21
2017/2016متوسط61.49االولذكرعراقٌةطه علً صادق عٌسىالحٌوانً اإلنتاجالزراعةبغداد22
2017/2016متوسط61.10االولانثىعراقٌةشراد االمٌر عبد ضٌاء زمنالحٌوانً اإلنتاجالزراعةبغداد23
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2017/2016متوسط60.81الثانًذكرعراقٌةحسٌن ماجد حٌدر ماجدالحٌوانً اإلنتاجالزراعةبغداد24
2017/2016متوسط60.15االولانثىعراقٌةحسٌن ابراهٌم خلف هالهالحٌوانً اإلنتاجالزراعةبغداد25
2017/2016مقبول59.65االولانثىعراقٌةكاظم عباس علً زهراءالحٌوانً اإلنتاجالزراعةبغداد26
2017/2016مقبول58.83االولذكرعراقٌةتركً حمٌد عوده فارسالحٌوانً اإلنتاجالزراعةبغداد27
2017/2016مقبول58.83الثانًانثىعراقٌةمحمود ٌوسف نعمان وئامالحٌوانً اإلنتاجالزراعةبغداد28
2017/2016مقبول58.77االولذكرعراقٌة حسن حمٌد فؤاد اسامةالحٌوانً اإلنتاجالزراعةبغداد29
2017/2016مقبول58.74االولانثىعراقٌةعلً االمٌر عبد رحمن رؤىالحٌوانً اإلنتاجالزراعةبغداد30
2017/2016مقبول58.74االولذكرعراقٌةجهلول فاضل هاشم احمدالحٌوانً اإلنتاجالزراعةبغداد31
2017/2016مقبول58.54االولذكرعراقٌةعباس هادي علً حسٌنالحٌوانً اإلنتاجالزراعةبغداد32
2017/2016مقبول57.78االولذكرعراقٌةجاسم غنً احمد رعدالحٌوانً اإلنتاجالزراعةبغداد33
2017/2016مقبول57.69الثانًذكرعراقٌةرحمه محمد ٌاسر عمارالحٌوانً اإلنتاجالزراعةبغداد34
2017/2016مقبول57.48االولانثىعراقٌةسالم رحٌم مؤٌد ضحىالحٌوانً اإلنتاجالزراعةبغداد35
2017/2016مقبول57.24االولذكرعراقٌةاسماعٌل هللا عبد حمٌد خضٌرالحٌوانً اإلنتاجالزراعةبغداد36
2017/2016مقبول57.22الثانًذكرعراقٌةكشكول علً عادل جعفرالحٌوانً اإلنتاجالزراعةبغداد37
2017/2016مقبول56.86الثانًذكرعراقٌةسفاح هالل علً سٌفالحٌوانً اإلنتاجالزراعةبغداد38
2017/2016مقبول56.85الثانًذكرعراقٌةفرحان حامد هادي مهندالحٌوانً اإلنتاجالزراعةبغداد39
2017/2016مقبول56.67الثانًذكرعراقٌةالباقً عبد محمود عماد حسامالحٌوانً اإلنتاجالزراعةبغداد40
2017/2016مقبول56.52الثانًذكرعراقٌةعلً جواد طالب محمدالحٌوانً اإلنتاجالزراعةبغداد41
2017/2016مقبول56.48الثانًذكرعراقٌةعلوان الرزاق عبد حاتم كرارالحٌوانً اإلنتاجالزراعةبغداد42
2017/2016مقبول56.47االولذكرعراقٌةقاسم كمال مصطفى محمدالحٌوانً اإلنتاجالزراعةبغداد43
2017/2016مقبول56.45الثانًذكرعراقٌةطاهر رمضان محمد مرتضىالحٌوانً اإلنتاجالزراعةبغداد44
2017/2016مقبول56.21االولذكرعراقٌةعباس جعفر ساجد محمدالحٌوانً اإلنتاجالزراعةبغداد45
2017/2016مقبول56.01االولانثىعراقٌةعبود مسلم عبد حسن دٌارالحٌوانً اإلنتاجالزراعةبغداد46
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2017/2016مقبول55.96الثانًذكرعراقٌةجعفر صادق احسان سجادالحٌوانً اإلنتاجالزراعةبغداد47
2017/2016مقبول55.93الثانًذكرعراقٌةجبر كرٌم حسٌن كرٌمالحٌوانً اإلنتاجالزراعةبغداد48
2017/2016مقبول55.89الثانًانثىعراقٌةحسن عباس سامً سارهالحٌوانً اإلنتاجالزراعةبغداد49
2017/2016مقبول55.50االولذكرعراقٌةحسٌن خلف حمود مصعبالحٌوانً اإلنتاجالزراعةبغداد50
2017/2016مقبول54.88الثانًذكرعراقٌةسالم نجم داغر علًالحٌوانً اإلنتاجالزراعةبغداد51
2017/2016مقبول54.73االولذكرعراقٌةعجٌل زغٌر شاكر لٌثالحٌوانً اإلنتاجالزراعةبغداد52
2017/2016مقبول54.49الثانًانثىعراقٌة كاظم ناجً صالح مروةالحٌوانً اإلنتاجالزراعةبغداد53
2017/2016مقبول53.63الثانًذكرعراقٌةمراد ابراهٌم جلٌل محمدالحٌوانً اإلنتاجالزراعةبغداد54


