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المسائٌة87.17922017/2016االولذكــرعراقًعلً مناتً زٌارة خلف االسدياالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد1

المسائٌة85.95722017/2016االولذكــرعراقًعمر جواد خلف عباس الجنابًاالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد2

المسائٌة73.58012017/2016االولانثىعراقًحنان اكرم محمد عبوداالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد3

المسائٌة73.22652017/2016االولذكــرعراقًخلٌل ابراهٌم حسٌن عاتًاالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد4

المسائٌة73.07832017/2016االولذكــرعراقًهٌثم كرم عزٌز حسٌناالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد5

المسائٌة72.32012017/2016االولذكــرعراقًامجد عكلة طالع رشماالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد6

المسائٌة71.43892017/2016االولذكــرعراقًعلً كرٌم عبٌد مخٌلفاالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد7

المسائٌة70.42222017/2016االولانثىعراقًوجدان اكرم محمد عبوداالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد8

المسائٌة67.98892017/2016االولانثىعراقًنوال محمد سبع خمٌس العزاوياالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد9

المسائٌة67.94122017/2016االولذكــرعراقًحٌدر جبر منصور شمخًاالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد10

المسائٌة66.90472017/2016االولذكــرعراقًخلدون جمال غفوري  خلٌلاالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد11

المسائٌة66.81612017/2016االولذكــرعراقًسٌف سعد عبد المحسن سعٌداالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد12

المسائٌة66.78392017/2016الثانًانثىعراقًزهراء ازاد سلمان داوداالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد13

المسائٌة66.2452017/2016االولذكــرعراقًمحمد احمد عبد اللطٌف داوداالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد14

المسائٌة65.01422017/2016االولذكــرعراقًنمٌر عبد االمٌر كاظم محسناالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد15

المسائٌة64.9862017/2016االولانثىعراقًرنا عبد الجبار عبود عبد الحمٌداالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد16

المسائٌة64.30872017/2016االولذكــرعراقًفادي جمال احمد عبٌد الجبورياالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد17

المسائٌة63.79282017/2016االولذكــرعراقًعبد العزٌز عبد المحسن عزٌز مامكاالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد18

المسائٌة63.17832017/2016االولذكــرعراقًهادي حسٌن علوان هادياالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد19

المسائٌة62.95052017/2016الثانًذكــرعراقًضٌاء ماجد حسن عبد الرسولاالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد20

المسائٌة62.69222017/2016الثانًذكــرعراقًحسٌن علً محمد غنواالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد21
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المسائٌة62.52492017/2016االولذكــرعراقًعمار جبار احمد جمعهاالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد22

المسائٌة61.81072017/2016االولانثىعراقًلٌنا ولٌد ٌحٌى عبد حسٌناالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد23

المسائٌة60.65352017/2016االولذكــرعراقًمحمد صباح مجٌد سلماناالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد24

المسائٌة60.47972017/2016االولذكــرعراقًضٌاء الدٌن عصام رزوقً عبد الوهاباالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد25

المسائٌة60.43382017/2016الثانًانثىعراقًسندس عبد االمٌر جاسم حمادياالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد26

المسائٌة60.31922017/2016االولذكــرعراقًمحمد جاسم محمد رشٌداالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد27

المسائٌة60.15822017/2016الثانًانثىعراقًسالً كٌوركٌس بنوئٌل شموئٌلاالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد28

المسائٌة60.05032017/2016الثانًانثىعراقًزهراء عبد الرحٌم عبد اللطٌفاالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد29

المسائٌة59.89442017/2016االولذكــرعراقًسٌف علً كاظم هوٌدياالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد30

المسائٌة59.87942017/2016الثانًانثىعراقًاخالص كرٌم صالح العبٌدياالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد31

المسائٌة59.64762017/2016االولذكــرعراقًحسٌن خلف ناصر ثامراالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد32

المسائٌة59.48682017/2016الثانًذكــرعراقًحمزة صباح عبد الزهرة غانماالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد33

المسائٌة59.47062017/2016الثانًذكــرعراقًعباس عبد علً عبٌد الربٌعًاالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد34

المسائٌة59.42212017/2016الثانًذكــرعراقًجبار ستار ٌوسف سعوداالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد35

المسائٌة59.31712017/2016االولذكــرعراقًمحمود شاكر محمود اسماعٌلاالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد36

المسائٌة59.11892017/2016الثانًذكــرعراقًرائد احمد عبد حمادياالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد37

المسائٌة58.87892017/2016الثانًذكــرعراقًمصطفى داود خلٌف ناصراالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد38

المسائٌة58.55242017/2016الثانًذكــرعراقًسفٌان نجم عبد فرحاناالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد39

المسائٌة58.5412017/2016االولانثىعراقًمرٌم محمد حمادي علًاالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد40

المسائٌة58.41892017/2016الثانًذكــرعراقًشٌركو جبار امٌن محمداالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد41

المسائٌة58.3332017/2016الثانًذكــرعراقًمحمد عبد الكرٌم محموداالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد42

المسائٌة58.13832017/2016الثانًذكــرعراقًمحمد فٌصل ناجً مهدياالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد43

المسائٌة58.13142017/2016االولذكــرعراقًعلً ٌاسٌن مجٌد فرج السعٌدياالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد44

المسائٌة57.93122017/2016االولذكــرعراقًمحمد حسن محمد غثٌثاالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد45

المسائٌة57.78892017/2016االولذكــرعراقًكاظم احمد حاجم فلٌحاالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد46
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المسائٌة57.6932017/2016الثانًذكــرعراقًاكرم ابراهٌم موزان فرٌحاالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد47

المسائٌة57.56692017/2016االولانثىعراقًلبنى كمال مصطفى حسٌناالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد48

المسائٌة57.47422017/2016الثانًذكــرعراقًعلً عباس عٌدان رزوقًاالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد49

المسائٌة57.3242017/2016الثانًانثىعراقًضحى خالد عباس شاللاالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد50

المسائٌة57.30312017/2016االولذكــرعراقًعمار محمد عبد جساماالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد51

المسائٌة57.28912017/2016الثانًذكــرعراقًمصطفى محمد احمد عباساالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد52

المسائٌة57.19382017/2016الثانًانثىعراقًحنٌن علً حٌدر داوداالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد53

المسائٌة57.09852017/2016الثانًذكــرعراقًعمر طه كرٌم مهدي المعٌنًاالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد54

المسائٌة57.08652017/2016الثانًذكــرعراقًوسام عبد الكرٌم محمد عكلةاالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد55

المسائٌة56.99012017/2016الثانًانثىعراقًرؤى حامد حسٌن زٌدياالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد56

المسائٌة56.89842017/2016الثانًذكــرعراقًاالء كرٌم جعفر فندياالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد57

المسائٌة56.78792017/2016الثانًانثىعراقًضحى مصطفى احمد عبد اللطٌفاالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد58

المسائٌة56.52662017/2016الثانًذكــرعراقًكاظم طه كاظم هزاعاالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد59

المسائٌة56.51662017/2016الثانًانثىعراقًنورهان محمد عبد الرحمن محموداالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد60

المسائٌة56.3032017/2016الثانًذكــرعراقًحمزة عامر خلٌل ابراهٌماالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد61

المسائٌة56.28472017/2016االولانثىعراقًهدٌل محمود هاشم محمداالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد62

المسائٌة56.15122017/2016الثانًذكــرعراقًابراهٌم خلٌل كامل سلومًاالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد63

المسائٌة56.05362017/2016الثانًذكــرعراقًمضر عدنان خلٌل ابراهٌم العزاوياالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد64

المسائٌة56.03162017/2016الثانًذكــرفلسطٌنًمحمود سلٌمان محمد ٌوسفاالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد65

المسائٌة56.00232017/2016الثانًذكــرعراقًعلً ولٌد محمد رحٌماالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد66

المسائٌة55.94292017/2016الثانًذكــرعراقًمهند قاسم فاضل داوداالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد67

المسائٌة55.89482017/2016الثانًذكــرعراقًمصطفى عبد الكرٌم محٌبس سعداالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد68

المسائٌة55.75492017/2016الثانًذكــرعراقًمحمد حبٌب جاسم محمداالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد69

المسائٌة55.63982017/2016الثانًانثىعراقًهبه جمال عباس كاظماالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد70

المسائٌة55.59432017/2016الثانًذكــرعراقًحسنٌن سعٌد كاظم محمداالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد71
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المسائٌة54.57122017/2016الثانًانثىعراقًاٌة احمد سامر محمد فهمًاالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد77

المسائٌة54.44712017/2016الثانًذكــرعراقًعلً طالب ناٌف عبد هللااالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد78
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المسائٌة54.28172017/2016الثانًانثىعراقًمٌنة رعد عبد الغنً رشٌداالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد80

المسائٌة54.2382017/2016الثانًذكــرعراقًاحمد مهدي طخاخ مطلكاالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد81

المسائٌة54.07772017/2016الثانًانثىعراقًمٌنة رٌاض نوري ٌوسفاالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد82

المسائٌة54.04682017/2016الثانًذكــرعراقًحٌدر محمد حسن شاكراالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد83
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المسائٌة53.74592017/2016الثانًذكــرعراقًعلً لفتة جابر عكاباالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد85
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