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2017/2016جدا جٌد85.98االولذكرعراقٌةحسن محمود ثامر محمودالحقلٌة المحاصٌلالزراعةبغداد1
2017/2016جدا جٌد83.56االولانثىعراقٌةعبود نور رضا تقىالحقلٌة المحاصٌلالزراعةبغداد2
2017/2016جدا جٌد83.37االولانثىعراقٌةعبدهللا غازي محمد طٌبهالحقلٌة المحاصٌلالزراعةبغداد3
2017/2016جدا جٌد81.16االولانثىعراقٌةالطٌف مزهر سمٌر مروةالحقلٌة المحاصٌلالزراعةبغداد4
2017/2016جٌد78.25االولذكرعراقٌةعبدهللا عراك جبار احسانالحقلٌة المحاصٌلالزراعةبغداد5
2017/2016جٌد76.57االولانثىعراقٌة رسول محمد احسان نورالحقلٌة المحاصٌلالزراعةبغداد6
2017/2016جٌد75.36االولانثىعراقٌةعلً عبٌد جٌاد اٌاتالحقلٌة المحاصٌلالزراعةبغداد7
2017/2016جٌد73.36االولذكرعراقٌةحمود اطعٌس جاسم محمدالحقلٌة المحاصٌلالزراعةبغداد8
2017/2016جٌد71.42االولذكرعراقٌةعنفوص ناصر علً عمرالحقلٌة المحاصٌلالزراعةبغداد9
2017/2016جٌد70.30االولذكرعراقٌةمحمد احمد حسٌن علًالحقلٌة المحاصٌلالزراعةبغداد10
2017/2016متوسط68.25االولذكرعراقٌةخلف زٌدان محمود عبدالرحمنالحقلٌة المحاصٌلالزراعةبغداد11
2017/2016متوسط67.44االولذكرعراقٌةحسٌن عبدالستار حاتم احمدالحقلٌة المحاصٌلالزراعةبغداد12
2017/2016متوسط66.95االولانثىعراقٌةنجم مجٌد ولٌد رندالحقلٌة المحاصٌلالزراعةبغداد13
2017/2016متوسط66.66االولانثىعراقٌةصبري عباس عبدالرحٌم رسلالحقلٌة المحاصٌلالزراعةبغداد14
2017/2016متوسط65.85االولذكرعراقٌةجبر جاسم سالم فاروقالحقلٌة المحاصٌلالزراعةبغداد15
2017/2016متوسط65.82االولانثىعراقٌة محمد علوان عبدهللا نوراالحقلٌة المحاصٌلالزراعةبغداد16
2017/2016متوسط65.53االولانثىعراقٌةمحمود عبدالكرٌم خالد عبٌرالحقلٌة المحاصٌلالزراعةبغداد17
2017/2016متوسط65.44االولانثىعراقٌةمحمد قاسم عبدالرزاق هالةالحقلٌة المحاصٌلالزراعةبغداد18
2017/2016متوسط65.30الثانًانثىعراقٌة صالح مهدي خالد حنٌنالحقلٌة المحاصٌلالزراعةبغداد19
2017/2016متوسط64.98االولانثىعراقٌةعبود نجم رضا اسراءالحقلٌة المحاصٌلالزراعةبغداد20
2017/2016متوسط63.72االولانثىعراقٌة شبلً جالب قٌس صباالحقلٌة المحاصٌلالزراعةبغداد21
2017/2016متوسط63.60االولذكرعراقٌة غرٌب سلٌمان علً مهندالحقلٌة المحاصٌلالزراعةبغداد22
2017/2016متوسط62.99الثانًذكرعراقٌةعبود حمٌد فؤاد اركانالحقلٌة المحاصٌلالزراعةبغداد23
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2017/2016متوسط62.94االولذكرعراقٌة عبد جبر حمٌد مشتاقالحقلٌة المحاصٌلالزراعةبغداد24
2017/2016متوسط62.55الثانًذكرعراقٌةسلمان هاشم مظهر اٌهابالحقلٌة المحاصٌلالزراعةبغداد25
2017/2016متوسط62.52االولذكرعراقٌة علً عبدالوهاب غزوان محمدالحقلٌة المحاصٌلالزراعةبغداد26
2017/2016متوسط62.18االولانثىعراقٌةنوري احسان سلٌمان امنهالحقلٌة المحاصٌلالزراعةبغداد27
2017/2016متوسط62.07الثانًانثىعراقٌةشهاب حمودي رفعت هدٌرالحقلٌة المحاصٌلالزراعةبغداد28
2017/2016متوسط61.94الثانًذكرعراقٌةجاسم علً حسٌن علًالحقلٌة المحاصٌلالزراعةبغداد29
2017/2016متوسط61.67الثانًذكرعراقٌة سلمان عبد كرٌم اٌهابالحقلٌة المحاصٌلالزراعةبغداد30
2017/2016متوسط61.40االولانثىعراقٌة ابراهٌم عاٌد فاهم ندىالحقلٌة المحاصٌلالزراعةبغداد31
2017/2016متوسط61.31االولانثىعراقٌة غٌدان عبدالخالق ناطق نرٌمانالحقلٌة المحاصٌلالزراعةبغداد32
2017/2016متوسط61.27االولذكرعراقٌةولً حسٌن فاضل مجتبىالحقلٌة المحاصٌلالزراعةبغداد33
2017/2016متوسط60.80الثانًانثىعراقٌةعفن عبٌد خلٌل دعاءالحقلٌة المحاصٌلالزراعةبغداد34
2017/2016متوسط60.63الثانًذكرعراقٌةجواد ابراهٌم طه مهندالحقلٌة المحاصٌلالزراعةبغداد35
2017/2016متوسط60.61الثانًانثىعراقٌةفلحً عبدهللا علً ثرٌاالحقلٌة المحاصٌلالزراعةبغداد36
2017/2016متوسط60.58الثانًذكرعراقٌةعبد ناٌف جمال عمادالحقلٌة المحاصٌلالزراعةبغداد37
2017/2016متوسط60.35االولانثىعراقٌةعواد داود سلمان هاجرالحقلٌة المحاصٌلالزراعةبغداد38
2017/2016متوسط60.31االولانثىعراقٌةسفر احمد سعٌد سندسالحقلٌة المحاصٌلالزراعةبغداد39
2017/2016متوسط60.28الثانًانثىعراقٌةعبود احمد سمٌر اٌمانالحقلٌة المحاصٌلالزراعةبغداد40
2017/2016متوسط60.26الثانًانثىعراقٌةاسماعٌل عبد عماد رواءالحقلٌة المحاصٌلالزراعةبغداد41
2017/2016متوسط60.25الثانًذكرعراقٌةتركً خلف حمٌد انورالحقلٌة المحاصٌلالزراعةبغداد42
2017/2016متوسط60.15االولانثىعراقٌةكعٌبر خلف زٌدان زهراءالحقلٌة المحاصٌلالزراعةبغداد43
2017/2016مقبول59.38الثانًانثىعراقٌةمحمد زامل حسٌن زهراءالحقلٌة المحاصٌلالزراعةبغداد44
2017/2016مقبول59.27االولانثىعراقٌةعبدالسالم فاضل حٌدر تباركالحقلٌة المحاصٌلالزراعةبغداد45
2017/2016مقبول59.25الثانًذكرعراقٌةمهاوش حسن حمٌد ٌونسالحقلٌة المحاصٌلالزراعةبغداد46
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2017/2016مقبول59.16الثانًذكرعراقٌةسلمان كاظم حامد سرمدالحقلٌة المحاصٌلالزراعةبغداد47
2017/2016مقبول59.10االولانثىعراقٌةمنشد بدر خضٌر حوراءالحقلٌة المحاصٌلالزراعةبغداد48
2017/2016مقبول59.03الثانًانثىعراقٌةحمزة عبد محمود مروجالحقلٌة المحاصٌلالزراعةبغداد49
2017/2016مقبول58.90الثانًذكرعراقٌةعبدهللا مصطفى عدي احمدالحقلٌة المحاصٌلالزراعةبغداد50
2017/2016مقبول58.76الثانًانثىعراقٌةعبدالزهره عبدالعظٌم باسم دٌناالحقلٌة المحاصٌلالزراعةبغداد51
2017/2016مقبول58.66الثانًانثىعراقٌةخلف عباس ٌحٌى االءالحقلٌة المحاصٌلالزراعةبغداد52
2017/2016مقبول58.54الثانًانثىعراقٌةعبدالغفور زكً احمد حنٌنالحقلٌة المحاصٌلالزراعةبغداد53
2017/2016مقبول58.49الثانًانثىعراقٌةمنصور عبدالخالق جمال عائشهالحقلٌة المحاصٌلالزراعةبغداد54
2017/2016مقبول58.34الثانًانثىعراقٌةسهٌل دحام طارق اٌمانالحقلٌة المحاصٌلالزراعةبغداد55
2017/2016مقبول58.19الثانًذكرعراقٌةبهٌر جاسم شٌال علًالحقلٌة المحاصٌلالزراعةبغداد56
2017/2016مقبول58.10الثانًذكرعراقٌةغربً عبد حمدهللا محمدالحقلٌة المحاصٌلالزراعةبغداد57
2017/2016مقبول58.01الثانًانثىعراقٌةعبدالكرٌم عباس كافً جوانالحقلٌة المحاصٌلالزراعةبغداد58
2017/2016مقبول57.87الثانًانثىعراقٌة حسٌن نوري اسماعٌل صفاالحقلٌة المحاصٌلالزراعةبغداد59
2017/2016مقبول57.81الثانًذكرعراقٌةعبد حمدي ماجد اٌمنالحقلٌة المحاصٌلالزراعةبغداد60
2017/2016مقبول57.77االولذكرعراقٌةمحمد حسٌن عبدهللا علًالحقلٌة المحاصٌلالزراعةبغداد61
2017/2016مقبول57.73الثانًانثىعراقٌةعبٌد هادي لٌث دنٌاالحقلٌة المحاصٌلالزراعةبغداد62
2017/2016مقبول57.59الثانًذكرعراقٌةالجبار عبد رشٌد حمٌد المجٌد عبدالحقلٌة المحاصٌلالزراعةبغداد63
2017/2016مقبول57.57الثانًذكرعراقٌةعنتٌك علً عبدالقادر علًالحقلٌة المحاصٌلالزراعةبغداد64
2017/2016مقبول57.53االولذكرعراقٌة حسٌن فاضل حسن علًالحقلٌة المحاصٌلالزراعةبغداد65
2017/2016مقبول57.25الثانًانثىعراقٌةمصلح جواد لٌث شمسالحقلٌة المحاصٌلالزراعةبغداد66
2017/2016مقبول56.97الثانًذكرعراقٌةفهد شٌاع جاسم اسماعٌلالحقلٌة المحاصٌلالزراعةبغداد67
2017/2016مقبول56.42الثانًانثىعراقٌةسعٌد عبداالمٌر والء رفلالحقلٌة المحاصٌلالزراعةبغداد68
2017/2016مقبول56.33االولذكرعراقٌةعبدهللا  جسام محمود مثنىالحقلٌة المحاصٌلالزراعةبغداد69
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2017/2016مقبول56.26الثانًذكرعراقٌةكاطع علوان محمد علًالحقلٌة المحاصٌلالزراعةبغداد70
2017/2016مقبول55.89الثانًذكرعراقٌةعلً صالح عبدالهادي انمارالحقلٌة المحاصٌلالزراعةبغداد71
2017/2016مقبول55.54الثانًذكرعراقٌةمشعان زبون حتاجة انورالحقلٌة المحاصٌلالزراعةبغداد72
2017/2016مقبول55.38الثانًذكرعراقٌةتوفٌق مظهر رفعت وسامالحقلٌة المحاصٌلالزراعةبغداد73
2017/2016مقبول55.35الثانًذكرعراقٌة سلٌمان غنً محمد فواز عبدهللاالحقلٌة المحاصٌلالزراعةبغداد74
2017/2016مقبول55.12الثانًانثىعراقٌةحسٌن دروٌش عمران زهراءالحقلٌة المحاصٌلالزراعةبغداد75
2017/2016مقبول54.93الثانًذكرعراقٌةزغٌر هامل احمد محمدالحقلٌة المحاصٌلالزراعةبغداد76
2017/2016مقبول54.75الثانًانثىعراقٌةعلوان باقر ثامر رانٌاالحقلٌة المحاصٌلالزراعةبغداد77
2017/2016مقبول54.73الثانًذكرعراقٌةعبود غازي ٌوسف عبدالستارالحقلٌة المحاصٌلالزراعةبغداد78
2017/2016مقبول54.54الثانًذكرعراقٌة سلمان كاظم عبدالجلٌل جاسمالحقلٌة المحاصٌلالزراعةبغداد79
2017/2016مقبول54.47الثانًانثىعراقٌةرزوقً اسماعٌل شوقً سارهالحقلٌة المحاصٌلالزراعةبغداد80
2017/2016مقبول54.43الثانًانثىعراقٌة عبدالعزٌز فاٌز محمود عبدالمنعم صفاالحقلٌة المحاصٌلالزراعةبغداد81
2017/2016مقبول52.23الثانًانثىعراقٌة فزع حسن هادي ورودالحقلٌة المحاصٌلالزراعةبغداد82


