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المسائٌة86.87852018/2017االولانثىعراقًنور حاتم رضا حسٌناالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد1

المسائٌة83.45342018/2017االولذكــرعراقًعلً جعفر برهان علًاالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد2

المسائٌة77.48052018/2017االولذكــرعراقًطارق احمد جاسم علًاالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد3

المسائٌة76.54902018/2017االولانثىعراقًاسراء عامر منعم حسٌناالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد4

المسائٌة72.32762018/2017االولذكــرعراقًعبد هللا هشام جواد عبد هللااالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد5

المسائٌة70.19962018/2017الثانًذكــرعراقًموسى نعمه جمٌل حسٌناالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد6

المسائٌة68.13162018/2017الثانًذكــرعراقًعلً طالل محمد حسناالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد7

المسائٌة66.60722018/2017االولذكــرعراقًاٌمن فلٌح كاظم عبداالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد8

المسائٌة66.30752018/2017االولذكــرعراقًاحمد محمد كاطع عبداالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد9

المسائٌة65.33312018/2017االولانثىعراقًرانٌا اسماعٌل دعٌر عبد الكرٌماالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد10

المسائٌة64.74862018/2017الثانًانثىعراقًغدٌر جاسم محمد علًاالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد11

المسائٌة64.64462018/2017االولانثىعراقًسرى احمد بالل اسماعٌلاالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد12

المسائٌة64.22992018/2017االولانثىعراقًنبا لؤي محمد حسن عبد العباساالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد13

المسائٌة64.20342018/2017االولانثىعراقًتبارك ٌاسٌن طه عباساالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد14

المسائٌة64.05152018/2017الثانًذكــرعراقًعمار عبد العزٌز قدوري شوٌشاالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد15

المسائٌة64.03682018/2017الثانًذكــرعراقًمحمد رشاد جواد بهجت عبد الرضااالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد16

المسائٌة63.98312018/2017الثانًانثىعراقًصفا عباس ذٌبان فاللاالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد17

المسائٌة62.93212018/2017الثانًذكــرعراقًاوس ثائر عزٌز ابراهٌماالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد18

المسائٌة62.60762018/2017الثانًانثىعراقًذهب محمد عبد الجبار حسناالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد19

المسائٌة62.52402018/2017الثانًذكــرعراقًٌاسر ولٌد مصطاف حمداالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد20

المسائٌة61.86082018/2017االولذكــرعراقًمصطفى قاسم كاظم جاسماالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد21

المسائٌة61.69372018/2017الثانًانثىعراقًازل اٌاد البٌر لوٌساالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد22

المسائٌة61.28352018/2017الثانًانثىعراقًهبه زٌاد عباس سلماناالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد23
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المسائٌة60.43092018/2017االولانثىعراقًانفال حسٌن نزار علًاالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد24

المسائٌة59.79192018/2017الثانًذكــرعراقًاثٌر عامر عزٌز عباساالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد25

المسائٌة58.64642018/2017الثانًانثىعراقًمرٌم جمال شاكر محموداالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد26

المسائٌة58.54332018/2017االولانثىعراقًاسٌل ثائر داود سلٌماناالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد27

المسائٌة58.35232018/2017الثانًانثىعراقًاسٌا مزاحم زغٌر كرحوتاالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد28

المسائٌة58.13782018/2017الثانًذكــرعراقًمهدي صالح مهدي كاظماالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد29

المسائٌة58.05932018/2017الثانًانثىعراقًدعاء حسن حافظ عبد علًاالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد30

المسائٌة57.93352018/2017االولذكــرعراقًاحمد عبد الغنً علً خان محمداالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد31

المسائٌة57.86382018/2017الثانًذكــرعراقًعبد العزٌز معتز عبد الحمٌد ٌعقوباالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد32

المسائٌة57.71042018/2017الثانًذكــرعراقًاحمد معن حبٌب محمداالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد33

المسائٌة57.69672018/2017الثانًذكــرعراقًمحمد كرٌم موسى دروٌشاالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد34

المسائٌة57.47162018/2017الثانًانثىعراقًنور سعدون محسن جاسماالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد35

المسائٌة57.31132018/2017االولذكــرعراقًحٌدر صبٌح حسن موسىاالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد36

المسائٌة56.90582018/2017الثانًانثىعراقًفاطمة مهند علً نافعاالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد37

المسائٌة56.75112018/2017الثانًذكــرعراقًاحمد جاسم محمد مكطوفاالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد38

المسائٌة56.72892018/2017الثانًذكــرعراقًاحمد حسٌن عبود جٌنةاالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد39

المسائٌة56.51842018/2017االولانثىعراقًسرى طالب الزم كرٌدياالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد40

المسائٌة56.42652018/2017االولانثىعراقً نوره مؤٌد صادق كاظماالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد41

المسائٌة56.25032018/2017االولانثىعراقًاٌالف علً حطاب سعٌداالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد42

المسائٌة56.04242018/2017االولذكــرعراقًمحمد احمد محمد احمداالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد43

المسائٌة56.01892018/2017االولانثىعراقًروان لطٌف مالك رضااالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد44

المسائٌة55.52442018/2017االولانثىعراقًجٌهان فؤاد كرٌم جثٌراالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد45

المسائٌة55.22312018/2017الثانًانثىعراقًسارة حسن طالب فالحاالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد46

المسائٌة54.84802018/2017الثانًانثىعراقًفاتن عباس جاسم شالكةاالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد47
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المسائٌة54.82132018/2017الثانًانثىعراقًرٌم اٌاد عبد المجٌد سعٌداالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد48

المسائٌة54.51292018/2017االولانثىعراقًنرمٌن لٌث اسماعٌل قاسماالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد49

المسائٌة54.49832018/2017االولانثىعراقًبراء احمد جبار حمٌدياالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد50

المسائٌة54.45322018/2017الثانًانثىعراقًسارة صالح الدٌن جعفر قاسماالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد51

المسائٌة54.33452018/2017االولذكــرعراقً موسى منعم عواد سوعاناالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد52

المسائٌة53.80892018/2017الثانًذكــرعراقًحٌدر ثامر توفٌق عبداالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد53

المسائٌة53.58692018/2017االولانثىعراقًمروه فٌصل محمد عزٌزاالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد54

المسائٌة53.33472018/2017االولذكــرعراقًمؤمن شهاب احمد جاسماالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد55

المسائٌة52.87432018/2017الثانًذكــرعراقًاحمد حسٌن علً حسناالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد56


