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2017/2016جدا جٌد85.9االولانثىعراقٌةمرٌوش كاظم حسن اسماءالحدائق وهندسة البستنةالزراعةبغداد1
2017/2016جدا جٌد81.6االولذكرعراقٌةعبدالرزاق حمدي حسناوي عمرالحدائق وهندسة البستنةالزراعةبغداد2
2017/2016جٌد79.3االولانثىعراقٌةشاكرعبد بهاء عالالحدائق وهندسة البستنةالزراعةبغداد3
2017/2016جٌد78.20الثانًذكرعراقٌةرمضان خزعل احمد لٌثالحدائق وهندسة البستنةالزراعةبغداد4
2017/2016جٌد74.6االولانثىعراقٌةشافً احمد سالم ذكرىالحدائق وهندسة البستنةالزراعةبغداد5
2017/2016جٌد73.8االولانثىعراقٌةحسن حسٌن علً مرٌمالحدائق وهندسة البستنةالزراعةبغداد6
2017/2016جٌد73.6االولانثىعراقٌةحسن كاظم عادل زٌنبالحدائق وهندسة البستنةالزراعةبغداد7
2017/2016جٌد73.3االولانثىعراقٌةحمد محمد جاسم هدىالحدائق وهندسة البستنةالزراعةبغداد8
2017/2016جٌد73.2االولذكرعراقٌةعبد نجم ٌونس ابراهٌمالحدائق وهندسة البستنةالزراعةبغداد9
2017/2016جٌد73.1االولانثىعراقٌةعبداللطٌف احمد موفق اٌةالحدائق وهندسة البستنةالزراعةبغداد10
2017/2016جٌد72.60االولذكرعراقٌةعبدهللا محمد انور عبدهللاالحدائق وهندسة البستنةالزراعةبغداد11
2017/2016جٌد72.1االولانثىعراقٌةمحمد عبدالزهرة عادل دعاءالحدائق وهندسة البستنةالزراعةبغداد12
2017/2016جٌد72االولانثىعراقٌةسهٌل عاشور حسن ابتسامالحدائق وهندسة البستنةالزراعةبغداد13
2017/2016جٌد70.82االولانثىعراقٌةمركن راضً نعٌم اسماءالحدائق وهندسة البستنةالزراعةبغداد14
2017/2016جٌد70.4االولذكرعراقٌةاحمد موسى شفٌق عباسالحدائق وهندسة البستنةالزراعةبغداد15
2017/2016جٌد70.4االولانثىعراقٌةموسى نعمة صباح مدٌحةالحدائق وهندسة البستنةالزراعةبغداد16
2017/2016متوسط68.8االولانثىعراقٌةحسٌن جبار محمد سجىالحدائق وهندسة البستنةالزراعةبغداد17
2017/2016متوسط68.40االولانثىعراقٌةموسى هادي علً امامهالحدائق وهندسة البستنةالزراعةبغداد18
2017/2016متوسط68.4االولانثىعراقٌةناصر جهاد المحسن عبد والءالحدائق وهندسة البستنةالزراعةبغداد19
2017/2016متوسط67.5االولانثىعراقٌةسداد حسن ساهر جناتالحدائق وهندسة البستنةالزراعةبغداد20
2017/2016متوسط66.2الثانًانثىعراقٌةسمٌر علً اكرم اصالهالحدائق وهندسة البستنةالزراعةبغداد21
2017/2016متوسط66االولانثىعراقٌةشكر رشٌد عبدالرحمن دٌارالحدائق وهندسة البستنةالزراعةبغداد22
2017/2016متوسط65.1الثانًذكرعراقٌةصالح احمد ستار احمدالحدائق وهندسة البستنةالزراعةبغداد23
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2017/2016متوسط64.90االولانثىعراقٌةفرج علً محمود سوسنالحدائق وهندسة البستنةالزراعةبغداد24
2017/2016متوسط64.8االولذكرعراقٌةحسٌن عباس سلمان سلوانالحدائق وهندسة البستنةالزراعةبغداد25
2017/2016متوسط64.8االولذكرعراقٌةخضٌر علوان حسٌن اسامةالحدائق وهندسة البستنةالزراعةبغداد26
2017/2016متوسط64.4االولذكرعراقٌةشوٌل خلٌل حٌدر كرارالحدائق وهندسة البستنةالزراعةبغداد27
2017/2016متوسط64االولذكرعراقٌةحلواص فاضل عباس عبدهللاالحدائق وهندسة البستنةالزراعةبغداد28
2017/2016متوسط63.8االولانثىعراقٌةرسول محمد حسٌن ٌوسف شمسالحدائق وهندسة البستنةالزراعةبغداد29
2017/2016متوسط63.5االولانثىعراقٌةراشد سند محمد رٌمالحدائق وهندسة البستنةالزراعةبغداد30
2017/2016متوسط63.4االولذكرعراقٌةمهدي الهادي عبد عمار ٌاسرالحدائق وهندسة البستنةالزراعةبغداد31
2017/2016متوسط63.4االولذكرعراقٌةصالح سلمان خضٌر نشوانالحدائق وهندسة البستنةالزراعةبغداد32
2017/2016متوسط63الثانًانثىعراقٌةخلف عبٌد نوري اسٌلالحدائق وهندسة البستنةالزراعةبغداد33
2017/2016متوسط63االولذكرعراقٌةعرٌبً هاشم عمار نورالدٌنالحدائق وهندسة البستنةالزراعةبغداد34
2017/2016متوسط62.9االولانثىعراقٌةغفوري ابراهٌم غفوري داللالحدائق وهندسة البستنةالزراعةبغداد35
2017/2016متوسط62.9االولذكرعراقٌةحسٌن احمد علً ٌاسرالحدائق وهندسة البستنةالزراعةبغداد36
2017/2016متوسط62.6االولذكرعراقٌةعلً موسى العزٌز عبد عمادالحدائق وهندسة البستنةالزراعةبغداد37
2017/2016متوسط62.6االولذكرعراقٌةسعٌد الرزاق عبد صفاء ٌوسفالحدائق وهندسة البستنةالزراعةبغداد38
2017/2016متوسط62.5االولانثىعراقٌةصكر حسن حسٌن رؤىالحدائق وهندسة البستنةالزراعةبغداد39
2017/2016متوسط62.4االولانثىعراقٌةحبٌب جواد رٌاض وردهالحدائق وهندسة البستنةالزراعةبغداد40
2017/2016متوسط62.20االولانثىعراقٌةكاظم محمد زٌد منارالحدائق وهندسة البستنةالزراعةبغداد41
2017/2016متوسط62.2االولانثىعراقٌةكاظم عبد جاسم شهدالحدائق وهندسة البستنةالزراعةبغداد42
2017/2016متوسط62.1االولانثىعراقٌةحسٌن خلف حمود مآربالحدائق وهندسة البستنةالزراعةبغداد43
2017/2016متوسط62.1االولانثىعراقٌةالرزاق عبد الدٌن عالء تباركالحدائق وهندسة البستنةالزراعةبغداد44
2017/2016متوسط61.7االولذكرعراقٌةعبٌد علً حسٌن حٌدرالحدائق وهندسة البستنةالزراعةبغداد45
2017/2016متوسط61.1االولانثىعراقٌةالكرٌم عبد  رزوقً سعدي مالكالحدائق وهندسة البستنةالزراعةبغداد46
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2017/2016متوسط60.5الثانًذكرعراقٌةجعفر عرٌبً حامد اكبر علًالحدائق وهندسة البستنةالزراعةبغداد47
2017/2016متوسط60.3االولذكرعراقٌةمحمود جبار ستار احمدالحدائق وهندسة البستنةالزراعةبغداد48
2017/2016متوسط60.2الثانًانثىعراقٌةهادي حسن محمد قصً زٌنبالحدائق وهندسة البستنةالزراعةبغداد49
2017/2016مقبول59.9الثانًانثىعراقٌةعلً نوري سامً اسماءالحدائق وهندسة البستنةالزراعةبغداد50
2017/2016مقبول59.3الثانًذكرعراقٌةسلمان الرحمن عبد عامر ٌاسرالحدائق وهندسة البستنةالزراعةبغداد51
2017/2016مقبول59.30االولذكرعراقٌةنجم الرزاق عبد فاروق محمدالحدائق وهندسة البستنةالزراعةبغداد52
2017/2016مقبول59.2الثانًانثىعراقٌةقادر عٌدان عادل صبىالحدائق وهندسة البستنةالزراعةبغداد53
2017/2016مقبول59الثانًذكرعراقٌةهادي حسن رضا محمد اباءالحدائق وهندسة البستنةالزراعةبغداد54
2017/2016مقبول58.9االولذكرعراقٌةعبد سعود فائق حسٌنالحدائق وهندسة البستنةالزراعةبغداد55
2017/2016مقبول58.8الثانًذكرعراقٌةعلوان حسٌن سمٌر امٌرالحدائق وهندسة البستنةالزراعةبغداد56
2017/2016مقبول58.60الثانًانثىعراقٌةخالد حارث هٌثم سندسالحدائق وهندسة البستنةالزراعةبغداد57
2017/2016مقبول58.4الثانًانثىعراقٌةجواد علً تحسٌن زٌنبالحدائق وهندسة البستنةالزراعةبغداد58
2017/2016مقبول58.3االولذكرعراقٌةمحمد هاشم عدنان حسنالحدائق وهندسة البستنةالزراعةبغداد59
2017/2016مقبول58.3الثانًذكرعراقٌةمحمود مجٌد صالح حسٌنالحدائق وهندسة البستنةالزراعةبغداد60
2017/2016مقبول58.3االولانثىعراقٌةمهدي حمٌد ضٌاء مرٌمالحدائق وهندسة البستنةالزراعةبغداد61
2017/2016مقبول58الثانًانثىعراقٌةعلً عاٌد فاضل مهاالحدائق وهندسة البستنةالزراعةبغداد62
2017/2016مقبول57.9الثانًذكرعراقٌةرحٌم عادل نزار زٌدونالحدائق وهندسة البستنةالزراعةبغداد63
2017/2016مقبول57.8الثانًذكرعراقٌةتركً خلف حمٌد اكرمالحدائق وهندسة البستنةالزراعةبغداد64
2017/2016مقبول56.9الثانًذكرعراقٌةسٌكه شكر صالح عمرالحدائق وهندسة البستنةالزراعةبغداد65
2017/2016مقبول56.9الثانًذكرعراقٌةحسن مزعل عبدالعباس مرتضىالحدائق وهندسة البستنةالزراعةبغداد66
2017/2016مقبول56.8االولذكرعراقٌةمحمود خلٌفه عبدالحق اٌمنالحدائق وهندسة البستنةالزراعةبغداد67
2017/2016مقبول56.8الثانًانثىعراقٌةفرحان خالد ولٌد سجىالحدائق وهندسة البستنةالزراعةبغداد68
2017/2016مقبول56.7الثانًذكرعراقٌةعبدالهادي عابد محمد عمرالحدائق وهندسة البستنةالزراعةبغداد69
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2017/2016مقبول56.00الثانًذكرعراقٌةحمزه صادق معن مصطفىالحدائق وهندسة البستنةالزراعةبغداد70
2017/2016مقبول56الثانًذكرعراقٌةفرهود جاسم رضا باللالحدائق وهندسة البستنةالزراعةبغداد71
2017/2016مقبول55.7الثانًذكرعراقٌةشعٌب ابراهٌم الوهاب عبد احمدالحدائق وهندسة البستنةالزراعةبغداد72
2017/2016مقبول55.3الثانًذكرعراقٌةحمادي  جاسم محمد صالحالحدائق وهندسة البستنةالزراعةبغداد73
2017/2016مقبول55.2الثانًذكرعراقٌةصالح مهٌدي حسام خالدالحدائق وهندسة البستنةالزراعةبغداد74
2017/2016مقبول54.7الثانًانثىعراقٌةعلً غانم احمد ندىالحدائق وهندسة البستنةالزراعةبغداد75
2017/2016مقبول54.5الثانًانثىعراقٌةجواد الواحد عبد هالةالحدائق وهندسة البستنةالزراعةبغداد76


