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الصباحٌة92.52832018/2017االولذكــرعراقًكرار قاسم عرٌبً كاظماالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد1

الصباحٌة90.76642018/2017االولذكــرعراقًٌاسر عباس ابراهٌم خلفاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد2

الصباحٌة86.40672018/2017االولانثىعراقًمنى نافع مهدي صالحاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد3

الصباحٌة86.30422018/2017االولانثىعراقًسالً عباس زٌارة حموداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد4

الصباحٌة86.20502018/2017االولانثىعراقًشهد حمٌد سعدون محمداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد5

الصباحٌة84.23452018/2017االولانثىعراقًاالء مثنى عثمان حسٌناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد6

الصباحٌة82.58892018/2017االولانثىعراقًذكاء قاسم عبد معٌن سلومًاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد7

الصباحٌة81.74062018/2017االولذكــرعراقًحسن محمد ابراهٌم علًاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد8

الصباحٌة80.96012018/2017االولانثىعراقًدعاء ابراهٌم مكً شرهاناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد9

الصباحٌة80.50822018/2017االولانثىعراقًسارة عاشور جبر عطٌةاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد10

الصباحٌة80.49872018/2017االولانثىعراقًامنة بدر عبد جاسماالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد11

الصباحٌة79.62752018/2017االولانثىعراقًالهام ناظم شاطً زوٌراالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد12

الصباحٌة79.32602018/2017االولذكــرعراقًمحمد ماجد حمٌد صالحاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد13

الصباحٌة78.82532018/2017االولذكــرعراقًمحمد ناظم محمد عكاباالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد14

الصباحٌة78.69622018/2017االولانثىعراقًادٌان ابراهٌم عبد الجلٌل نجرساالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد15

الصباحٌة78.62652018/2017االولانثىعراقًسراء احسان عبد الحمٌد حسٌناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد16

الصباحٌة78.40422018/2017االولذكــرعراقًمهدي سالم مهدي رسناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد17

الصباحٌة77.91452018/2017االولذكــرعراقًعلً حمٌد محمد حمٌداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد18

الصباحٌة77.90972018/2017االولانثىعراقًنجوى كرٌم حمزة عبٌداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد19

الصباحٌة77.82482018/2017االولذكــرعراقًكرار عبد الحسٌن عجٌمً حمداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد20

الصباحٌة77.24862018/2017االولانثىعراقًسجى اثٌر عبد االمٌر عبد الرزاقاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد21

الصباحٌة77.02252018/2017االولذكــرعراقًسجاد محمد جابر ناجًاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد22

الصباحٌة76.89672018/2017االولانثىعراقًاٌمان جبار سعدون علواناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد23
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الصباحٌة76.66292018/2017الثانًذكــرعراقًاوس حبٌب كامل مصحباالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد24

الصباحٌة76.49492018/2017االولانثىعراقًدعاء رسول مهدي محمداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد25

الصباحٌة76.35832018/2017االولانثىعراقًاسراء علً حسن عباساالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد26

الصباحٌة76.31952018/2017االولذكــرعراقًمحمد سلمان فلٌح زغٌراالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد27

الصباحٌة76.13882018/2017االولانثىعراقًرٌام غانم احمد علًاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد28

الصباحٌة75.96662018/2017االولانثىعراقًزهراء عامر جواد كاظماالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد29

الصباحٌة75.64782018/2017االولذكــرعراقًاٌاد حمٌد طرموز ساهًاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد30

الصباحٌة74.93532018/2017الثانًانثىعراقًاسماء طالب مهدي حسٌناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد31

الصباحٌة74.11672018/2017االولذكــرعراقًانس ناجً رحٌم جواداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد32

الصباحٌة74.08122018/2017االولانثىعراقًرسل نجاح حسانً عبداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد33

الصباحٌة73.31502018/2017االولانثىعراقًدعاء علً مفتاح حسٌناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد34

الصباحٌة73.16292018/2017االولانثىعراقًبسمة فوزي حسن احمداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد35

الصباحٌة73.09892018/2017االولانثىعراقًسارة احمد جفات مزعلاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد36

الصباحٌة72.91672018/2017االولانثىعراقًاسراء فالح حسن عبوداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد37

الصباحٌة72.61802018/2017االولانثىعراقًنورا عادل حسن عبد راضًاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد38

الصباحٌة72.33032018/2017االولذكــرعراقًابراهٌم عقٌل عزٌز رشٌداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد39

الصباحٌة72.14512018/2017االولانثىعراقًسلوى حبٌب كعٌد شاوياالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد40

الصباحٌة71.97912018/2017االولانثىعراقًوالء محمد منعم غناماالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد41

الصباحٌة71.81202018/2017االولانثىعراقًمٌسم خالد عبد الحسٌن فلٌحاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد42

الصباحٌة71.74512018/2017االولذكــرعراقًمسلم كزار بوري سلماناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد43

الصباحٌة71.55232018/2017االولانثىعراقًسرى علً جعفر جباراالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد44

الصباحٌة71.37992018/2017االولانثىعراقًغفران رمضان عباس خضٌراالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد45

الصباحٌة71.28342018/2017االولذكــرعراقًسجاد حامد عبد هللا ثجٌلاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد46

الصباحٌة70.67992018/2017االولانثىعراقًنور باسم حمٌد ذٌاباالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد47
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الصباحٌة70.63452018/2017االولانثىعراقًرانٌة اسماعٌل مهدي كاظماالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد48

الصباحٌة70.55632018/2017االولانثىعراقًمرٌم محمود خلٌل ابراهٌماالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد49

الصباحٌة70.18322018/2017االولانثىعراقًهدى مهدي جواد عباساالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد50

الصباحٌة70.17412018/2017االولانثىعراقًزهراء مهدي حسن راهًاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد51

الصباحٌة70.07842018/2017االولانثىعراقًنور عبد الكرٌم حسن علًاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد52

الصباحٌة70.00052018/2017االولانثىعراقًزهراء نزار عبد الجبار كرم علًاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد53

الصباحٌة69.73382018/2017االولانثىعراقًهناء عبد الكرٌم عبد هللا سحاباالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد54

الصباحٌة69.67262018/2017االولانثىعراقًمٌس عمر محمد فاروقاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد55

الصباحٌة69.60222018/2017االولانثىعراقًهٌام حامد هاشم عبوداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد56

الصباحٌة69.60122018/2017االولانثىعراقًعال صالح حسن خضراالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد57

الصباحٌة69.42682018/2017االولذكــرعراقًدٌار صالح عطا سهٌلاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد58

الصباحٌة69.34282018/2017االولذكــرعراقًمحمد رٌاض حمٌد كاظماالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد59

الصباحٌة69.32882018/2017االولانثىعراقًنور سمٌر حسٌن مزعلاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد60

الصباحٌة69.07142018/2017الثانًذكــرعراقًمحمد حازم هادي طهاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد61

الصباحٌة68.98192018/2017االولذكــرعراقًاحمد مالك مهدي عٌداناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد62

الصباحٌة68.77862018/2017االولانثىعراقًحنٌن ابراهٌم خلٌل ابراهٌماالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد63

الصباحٌة68.74562018/2017االولانثىعراقًرؤى احمد الطٌف حسٌناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد64

الصباحٌة68.37142018/2017االولانثىعراقًرفل علً محسون حموداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد65

الصباحٌة68.26812018/2017االولذكــرعراقًمصطفى ماجد حسٌن فنجاناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد66

الصباحٌة68.00052018/2017االولذكــرعراقًحٌدر حسن لفتة سكراالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد67

الصباحٌة67.97292018/2017االولذكــرعراقًحٌدر كرٌم صالح علًاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد68

الصباحٌة67.64532018/2017االولانثىعراقًلمٌاء قاسم حمود علًاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد69

الصباحٌة67.56492018/2017االولانثىعراقًاستبرق عامر خلٌل ابراهٌماالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد70

الصباحٌة67.54762018/2017االولانثىعراقًزٌنب سلٌم حمٌد عبٌداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد71
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الصباحٌة67.49592018/2017االولانثىعراقًنبا سعد طاهر محمد علًاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد72

الصباحٌة67.49572018/2017االولانثىعراقًاٌة جمال كمال عبداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد73

الصباحٌة67.46742018/2017االولذكــرعراقًقحطان تمٌم مهدي جاسماالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد74

الصباحٌة67.35582018/2017االولانثىعراقًنور لطوفً جاسم ابراهٌماالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد75

الصباحٌة66.85082018/2017االولانثىعراقًزٌنب قاسم حسن حمادياالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد76

الصباحٌة66.76942018/2017االولانثىعراقًنبا جمال محمد حسٌناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد77

الصباحٌة66.73732018/2017االولانثىعراقًسارة حسن علوان محمداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد78

الصباحٌة66.64732018/2017االولانثىعراقًٌاسمٌن محمود حسٌن علًاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد79

الصباحٌة66.42852018/2017االولانثىعراقًامانً علً حسٌن سكراالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد80

الصباحٌة66.38792018/2017االولانثىعراقًفاطمة حمٌد مجٌد فضلاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد81

الصباحٌة66.37562018/2017االولانثىعراقًدنٌا احمد حاتم رشٌداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد82

الصباحٌة66.09292018/2017االولانثىعراقًصافٌناز علً محمد حبٌباالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد83

الصباحٌة66.08572018/2017الثانًذكــرعراقًمصطفى ابراهٌم عبد الزهرة عرٌبًاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد84

الصباحٌة66.02982018/2017االولانثىعراقًنور اكبر جعفر محمداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد85

الصباحٌة65.94112018/2017االولذكــرعراقًاحمد علً حواس عٌادهاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد86

الصباحٌة65.75762018/2017الثانًذكــرعراقًعبد الرحمن احمد سوٌد فرحاناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد87

الصباحٌة65.71752018/2017االولذكــرعراقًسجاد سالم ناصر عنفوصاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد88

الصباحٌة65.67112018/2017االولانثىعراقًرغد مهدي ماٌع عبد هللااالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد89

الصباحٌة65.59172018/2017االولذكــرعراقًحسٌن هاشم نور عباساالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد90

الصباحٌة65.52032018/2017االولانثىعراقًحوراء ابراهٌم ناٌف حمزةاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد91

الصباحٌة65.48892018/2017االولانثىعراقًسراب عودة كنٌو طاهراالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد92

الصباحٌة65.45712018/2017االولذكــرعراقًسجاد عبد الرحمن جبار زبوناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد93

الصباحٌة65.12482018/2017االولانثىعراقًهدى سعد عبد الواحد كوطًاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد94

الصباحٌة64.73802018/2017االولذكــرعراقًمروان سالم جاسم زٌداناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد95
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الصباحٌة64.67662018/2017االولانثىعراقًزٌنب فالح جمٌل طعمةاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد96

الصباحٌة64.47762018/2017االولانثىعراقًنور عمران خلف صالحاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد97

الصباحٌة64.39292018/2017االولانثىعراقًنبا عادل مهدي خضٌراالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد98

الصباحٌة64.17162018/2017االولذكــرعراقًلٌث عبد محسن عٌداناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد99

الصباحٌة63.78572018/2017االولذكــرعراقًعلً زٌاد فالح حسناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد100

الصباحٌة63.77042018/2017الثانًذكــرعراقًاحسان علً باهض حبٌشاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد101

الصباحٌة63.62882018/2017االولانثىعراقًزمن ثائر كامل خماساالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد102

الصباحٌة63.56542018/2017االولانثىعراقًزهراء كرٌم علوان نجٌرساالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد103

الصباحٌة63.49422018/2017االولانثىعراقًسجى حٌدر عبد الحسٌن جاسماالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد104

الصباحٌة63.31802018/2017الثانًذكــرعراقًعبد هللا حازم محمد صالح محموداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد105
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