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صباحٌة92.94742014/2013االولانثىعراقًسكري فٌصل جاسم شروقاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد1

صباحٌة89.10092014/2013االولذكــرعراقًعباس نعٌم سعد عمراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد2

صباحٌة87.4632014/2013االولانثىعراقًالعكٌلً ناجً منعم وسٌم هالةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد3

صباحٌة86.97742014/2013االولذكــرعراقًالخفاجً سعٌد الرزاق عبد فرٌد فٌصلاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد4

صباحٌة86.35562014/2013االولانثىعراقًالربٌعً الستارعبدالجبارعباس عبد انفالاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد5

صباحٌة86.32712014/2013االولذكــرعراقًالزٌدي عبٌد هللا عبد احمد عامراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد6

صباحٌة85.79742014/2013االولانثىعراقًالخٌاط ٌونس زكً محمد ناطق مرٌماالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد7

صباحٌة85.51382014/2013االولذكــرعراقًمجٌد حسن اسعد منتظراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد8

صباحٌة85.3752014/2013االولانثىعراقًالكبٌسً احمد صباح عمار هبةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد9

صباحٌة85.25912014/2013االولانثىعراقًالشمري محمد جاسم سعد هالةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد10

صباحٌة85.01352014/2013االولانثىعراقًالسبع خمٌس الكرٌم عبد جمال رسلاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد11

صباحٌة84.45072014/2013االولذكــرعراقًمحمود شكر دلو عباساالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد12

صباحٌة84.09152014/2013االولانثىعراقًالمرسومً كاظم حسٌن سامً وفاءاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد13

صباحٌة83.78042014/2013االولانثىعراقًتوفٌق حمٌد نجدت نجوىاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد14

صباحٌة83.49632014/2013االولانثىعراقًالخزرجً غدار غالب غسان رٌماالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد15

صباحٌة83.37012014/2013االولانثىعراقًالحدٌثً جمٌل اسكندر معزز شمساالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد16

صباحٌة83.25012014/2013االولانثىعراقًاسماعٌل نعمان نبٌل نوراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد17

صباحٌة82.89482014/2013االولذكــرعراقًحسن مهدي غازي حسٌناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد18

صباحٌة82.61692014/2013االولانثىعراقًالربٌعً حسن كرٌم جاسم مروةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد19

صباحٌة82.31432014/2013االولانثىعراقًعلوان مهدي الكرٌم عبد اسٌلاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد20

صباحٌة82.25962014/2013االولانثىعراقًعباس خضٌر هللا عبد لٌلىاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد21

صباحٌة82.12522014/2013االولانثىعراقًالساعدي صابر رحٌم جمال مرٌماالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد22

صباحٌة82.04262014/2013االولانثىعراقًالنداوي سلمان محمود اركان زٌنباالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد23

صباحٌة81.9412014/2013االولانثىعراقًحبٌب هللا عبد ناظم باناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد24



نوع الدراسةسنة التخرجالمعدل الـدورالجنسالجنسٌةاســــــم الطــــالبالقــســـماسم الكلٌةاسم الجامعةت

صباحٌة81.65822014/2013االولانثىعراقًمحمود محمد الكرٌم عبد سعد دعاءاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد25

صباحٌة81.49762014/2013االولانثىعراقًخماس كامل ثائر زٌنةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد26

صباحٌة81.18392014/2013االولانثىعراقًابراهٌم عبد حسٌن محمد سارةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد27

صباحٌة81.1132014/2013االولانثىعراقًخلٌل اسماعٌل خلٌل مهااالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد28

صباحٌة80.80552014/2013االولانثىعراقًعلٌاوي مجٌسر عٌادة هللا عبد نوراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد29

صباحٌة80.60972014/2013االولانثىعراقًالشمري عزٌز رشٌد سمٌر نبراساالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد30

صباحٌة80.58832014/2013االولانثىعراقًالرزاق عبد الجبار عبد غزوان اٌةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد31

صباحٌة80.58462014/2013االولذكــرعراقًالموسوي محمود علً عبد صالح منٌراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد32

صباحٌة80.57992014/2013االولانثىعراقًحبٌب جابر حٌدر امنهاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد33

صباحٌة80.5022014/2013االولانثىعراقًالبٌاتً الحسٌن عبد علً ثامر سمراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد34

صباحٌة80.4722014/2013االولذكــرعراقًالدوري جاسم سامً ثائر شوكتاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد35

صباحٌة80.3432014/2013االولذكــرعراقًجٌالوي جواد علً محمد خالد محمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد36

صباحٌة79.94392014/2013االولانثىعراقًحسن فالح نهاد نورةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد37

صباحٌة79.70612014/2013االولذكــرعراقًالعبٌدي سلمان داود فاروق محمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد38

صباحٌة79.24912014/2013االولذكــرعراقًعلً اللطٌف عبد فوزي محمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد39

صباحٌة79.23442014/2013االولانثىعراقًالدلٌمً حمد شهاب حامد سجىاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد40

صباحٌة79.02492014/2013االولانثىعراقًالخفاجً خزعل عبد حسٌن رنااالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد41

صباحٌة79.02462014/2013االولانثىعراقًالموسوي رحٌم خلف غنً مٌساالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد42

صباحٌة78.54452014/2013االولانثىعراقًالالمً جبر الحسٌن عبد الخالق عبد رشااالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد43

صباحٌة78.5092014/2013االولانثىعراقًالحسن عبد عكٌدي نبٌل نبأاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد44

صباحٌة78.43322014/2013االولذكــرعراقًالربٌعً احمد فاضل محمد لٌث محمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد45

صباحٌة78.42252014/2013االولذكــرعراقًالشمري رسول هللا عبد خلٌل طهاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد46

صباحٌة78.14092014/2013االولانثىفلسطٌنًحسٌن فارس حرب دعاءاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد47

صباحٌة78.03242014/2013االولانثىعراقًالدلٌمً خلف مطلك عادل هبةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد48
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صباحٌة77.88872014/2013االولانثىعراقًاالوسً محمد موحان حسن ضحىاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد49

صباحٌة77.62362014/2013االولذكــرعراقًالغفور عبد محمد الرزاق عبد حسٌناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد50

صباحٌة76.90592014/2013االولانثىعراقًفرحان كاظم غسان نورساالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد51

صباحٌة76.7912014/2013االولانثىعراقًمعارج عبد الحسٌن عبد لمٌاءاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد52

صباحٌة76.61182014/2013االولانثىعراقًالكرٌم عبد الرزاق عبد سالم اسماءاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد53

صباحٌة76.32242014/2013االولانثىعراقًالكنانً خلف اشمٌل فالح رقٌةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد54

صباحٌة76.2832014/2013االولذكــرعراقًحسٌن جبر فالح محمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد55

صباحٌة76.00612014/2013االولانثىعراقًجاسم االمٌر عبد الرسول عبد نسرٌناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد56

صباحٌة75.93932014/2013االولذكــرعراقًحمودي ابراهٌم ولٌد اسامةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد57

صباحٌة75.81932014/2013االولذكــرعراقًالزبٌدي سعٌد هللا خٌر سمٌر موسىاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد58

صباحٌة75.79332014/2013االولذكــرعراقًالبناء محمد عزٌز سعد امٌراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد59

صباحٌة75.77992014/2013االولانثىعراقًالساعدي صابر رحٌم جمال ٌماماالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد60

صباحٌة75.77632014/2013االولانثىعراقًمحمد البو رسن مطر رعد غفراناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد61

صباحٌة75.60142014/2013االولانثىعراقًالجبوري عجٌل كرٌم سمٌر نوراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد62

صباحٌة75.48542014/2013االولانثىعراقًالتمٌمً عباس جبار باسم سجىاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد63

صباحٌة75.44372014/2013االولانثىعراقًالجبوري حمد مبارك ٌوسف والءاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد64

صباحٌة75.38662014/2013االولانثىعراقًرمضان الرزاق عبد حمٌد اسراءاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد65

صباحٌة75.32782014/2013االولذكــرعراقًعبد العباس عبد زهٌر حٌدراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد66

صباحٌة75.28432014/2013االولانثىعراقًالجعٌاوي شبٌب كرٌم نعٌم مروةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد67

صباحٌة75.1212014/2013االولذكــرعراقًالزوٌنً جواد ٌاسر كاظم قٌساالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد68

صباحٌة74.88222014/2013االولانثىعراقًهللا عبد خلف خالد دعاءاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد69

صباحٌة74.68492014/2013االولانثىعراقًالعبٌدي سلمان موفق مهند رهاماالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد70

صباحٌة74.02452014/2013االولذكــرعراقًعنٌد هللا خٌر رعد هشاماالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد71

صباحٌة73.71212014/2013االولانثىعراقًالعانً هللا عبد فرحان رعد موجاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد72
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صباحٌة73.7032014/2013االولذكــرعراقًمشكور محمد سعدي مرتضىاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد73

صباحٌة73.20242014/2013االولانثىعراقًالشمري حمٌد عباس ثامر مروةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد74

صباحٌة73.16032014/2013االولانثىعراقًالجبوري زٌدان الوهاب عبد فؤاد سٌناءاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد75

صباحٌة73.11782014/2013االولانثىعراقًالخزان جاسم نصٌف ٌحٌى اٌةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد76

صباحٌة73.11682014/2013االولذكــرعراقًالوائلً سلمان هللا عبد الكرٌم عبد كمالاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد77

صباحٌة73.04422014/2013االولانثىعراقًحربشً موسى حسٌن ولٌد غفراناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد78

صباحٌة72.94762014/2013االولذكــرعراقًالخزرجً حبٌب سلمان سالم محمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد79

صباحٌة72.92522014/2013االولذكــرعراقًحسون الصاحب عبد جمال حسناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد80

صباحٌة72.90322014/2013االولانثىعراقًالقٌسً محمود حمٌد اكرم رشااالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد81

صباحٌة72.87252014/2013االولانثىعراقًالصراف علً فاضل ضٌاء محمد موجاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد82

صباحٌة72.80022014/2013االولانثىعراقًالعامري غٌدان كاظم جواد اٌناساالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد83

صباحٌة72.82014/2013االولذكــرعراقًالجبوري علً عبد سلٌم حٌدر علًاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد84

صباحٌة72.63842014/2013االولانثىعراقًمطر فٌاض طلب هٌفاءاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد85

صباحٌة72.54482014/2013االولانثىعراقًفٌاض كاظم حسٌن كوثراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد86

صباحٌة72.46452014/2013االولذكــرعراقًحسٌن علوان احمد هللا عبداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد87

صباحٌة72.04642014/2013االولانثىعراقًعلوان فاضل سعد سالًاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد88

صباحٌة71.91262014/2013االولانثىعراقًالبطاوي داود محمود شاكر امنةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد89

صباحٌة71.90962014/2013االولذكــرعراقًالدلٌمً احمد شاحوذ خالد ابراهٌماالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد90

صباحٌة71.83552014/2013االولانثىعراقًالجنابً علً غربً محً سجىاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد91

صباحٌة71.752014/2013االولانثىعراقًحسٌن علوان جواد اغصاناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد92

صباحٌة71.73832014/2013االولانثىعراقًالقدسً اسماعٌل احمد مشرق سجىاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد93

صباحٌة71.50632014/2013االولانثىعراقًالمالكً مشتت داغر جاسم فرحاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد94

صباحٌة71.39352014/2013االولانثىعراقًالحٌانً حسٌن ابراهٌم كمال مرٌماالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد95

صباحٌة71.35042014/2013االولانثىعراقًالحسناوي خشان عبد ماجد رؤىاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد96
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صباحٌة70.96742014/2013االولانثىعراقًكراوي علً حسٌن محمد دعاءاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد97

صباحٌة70.86122014/2013االولانثىعراقًالشٌخلً علً ٌاسٌن علً محمد اٌالفاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد98

صباحٌة70.63972014/2013االولذكــرعراقًمحمد الحمٌد عبد فائز الحمٌد عبداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد99

صباحٌة70.55272014/2013االولانثىعراقًالحسن عبد جاسم الهادي عبد علٌاءاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد100

صباحٌة70.42252014/2013االولانثىعراقًالبهادلً جاسم خلف حسٌن علٌاءاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد101

صباحٌة70.39912014/2013االولانثىعراقًالراوي حسٌن سلمان وسام زٌنباالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد102

صباحٌة70.08292014/2013االولانثىعراقًالدلٌمً سلمان عودة حمزة زٌنةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد103

صباحٌة69.98712014/2013االولذكــرعراقًالرزاق عبد علً مبارك محمد هللا عبداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد104

صباحٌة69.83712014/2013االولانثىعراقًعذاب نعمة سعد طٌبةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد105

صباحٌة69.70252014/2013االولانثىعراقًالفراتً موسى عمران طالب سارةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد106

صباحٌة69.63562014/2013االولانثىعراقًالحلبً مجٌد كرٌم عباس حنٌناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد107

صباحٌة69.58862014/2013االولانثىعراقًالجادر محمد الوهاب عبد ثابت سارةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد108

صباحٌة69.36432014/2013االولذكــرعراقًالعامري فرج مهدي عبد نبراساالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد109

صباحٌة69.25242014/2013االولذكــرعراقًالكنانً راهً كاظم جواد عماراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد110

صباحٌة69.13732014/2013االولانثىعراقًالشرع محسن علً حسٌن حوراءاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد111

صباحٌة68.98212014/2013االولذكــرعراقًخطاب محمد ابراهٌم زهٌر مصطفىاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد112

صباحٌة68.96822014/2013االولذكــرعراقًالمشهدانً عبد محمود شاكر خالداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد113

صباحٌة68.82222014/2013االولانثىعراقًالشمري حسٌن مهدي محً اٌةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد114

صباحٌة68.59052014/2013االولانثىعراقًعمران عباس حسن عبٌراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد115

صباحٌة68.44622014/2013االولانثىعراقًالوائلً جمعة الحسن عبد علً نوراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد116

صباحٌة68.40782014/2013االولانثىعراقًفتحً جبر خلف تغرٌداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد117

صباحٌة67.98432014/2013االولانثىعراقًالبدرانً حسٌن محمد ماهر فاطمةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد118

صباحٌة67.38072014/2013االولانثىعراقًقدوري الستار عبد ٌاسٌن سراباالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد119

صباحٌة67.15392014/2013االولذكــرعراقًالشطاوي علٌوي سعدون حسناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد120
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صباحٌة67.0512014/2013االولذكــرعراقًالصافً حسن محمد ثامر ضٌاءاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد122

صباحٌة66.93262014/2013االولانثىعراقًشالل مهدي فالح سجىاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد123

صباحٌة66.92612014/2013االولذكــرعراقًالنجادي دروٌش متعب مظهر عصاماالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد124

صباحٌة66.62852014/2013االولانثىعراقًطعمه حسٌن محمد طالب فرحاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد125

صباحٌة66.55712014/2013االولانثىعراقًالقراغولً عٌال ٌونس هادي سجىاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد126

صباحٌة66.54892014/2013االولذكــرعراقًزٌدان الرزاق عبد قٌس حمٌداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد127

صباحٌة66.542014/2013االولذكــرعراقًجواد طالل خلٌف اسامةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد128

صباحٌة66.31582014/2013االولذكــرعراقًالعبادي رشٌد حمٌد ثامر الحمٌد عبداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد129

صباحٌة66.27542014/2013االولانثىعراقًالساعدي رشك حسون عباس لٌلاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد130

صباحٌة66.20132014/2013االولانثىعراقًالعٌاسً سلوم حمزه عالء اسماءاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد131

صباحٌة66.18332014/2013االولانثىعراقًخمٌس حمودي محمد عذراءاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد132

صباحٌة65.72182014/2013االولانثىعراقًالشٌخلً الكرٌم عبد سعٌد احمد عماد صبااالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد133

صباحٌة65.67342014/2013االولذكــرعراقًاحمد حسٌن احمد عماراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد134

صباحٌة65.60582014/2013االولانثىعراقًخلف موسى باسم رحاباالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد135

صباحٌة65.5672014/2013االولذكــرعراقًحسٌن علً محمود مصطفىاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد136

صباحٌة65.5122014/2013االولانثىعراقًالزهٌري زٌدان الجبار عبد محمد اٌةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد137

صباحٌة65.50382014/2013االولانثىعراقًمرجً انعٌمة الكرٌم عبد غفراناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد138

صباحٌة65.04662014/2013االولذكــرعراقًصادق القادر عبد صالح احمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد139

صباحٌة65.04242014/2013االولذكــرعراقًهللا عطا احمد  هاشم اسامةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد140

صباحٌة64.81612014/2013االولذكــرعراقًسلطان حمد الكرٌم عبد الرحمن عبداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد141

صباحٌة64.64222014/2013االولانثىعراقًالجبوري محمد سلمان احمد صفااالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد142

صباحٌة64.43712014/2013االولذكــرعراقًالكنانً شبوط خلف عبد جعفراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد143
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صباحٌة64.0572014/2013االولذكــرعراقًكاظم جرمط قاسم مصطفىاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد145

صباحٌة64.00542014/2013االولذكــرعراقًالرفٌعً مجٌد سعٌد امجداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد146

صباحٌة63.96212014/2013االولذكــرعراقًالغراوي محمد حسن نبٌل حسناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد147

صباحٌة63.9092014/2013االولانثىعراقًحسنً محمد عماد عالاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد148

صباحٌة63.89082014/2013االولانثىعراقًالزبٌدي جابر مشكور مهدي زٌنباالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد149

صباحٌة63.632014/2013االولانثىعراقًالسعدي سلمان لوٌج مهند رفاهاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد150

صباحٌة63.5412014/2013االولذكــرعراقًالربٌعً محمود شكر محمود محمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد151

صباحٌة63.51162014/2013االولذكــرعراقًالتمٌمً جواد سلوم علً حسٌناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد152

صباحٌة63.26172014/2013االولذكــرعراقًالرحمن عبد حسٌن فؤاد سفٌاناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد153

صباحٌة63.26022014/2013االولذكــرعراقًالجنابً عبٌد خٌري الحمزة عبد علًاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد154

صباحٌة63.25412014/2013االولانثىعراقًهاشم جبار جاسم سفانةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد155

صباحٌة63.22882014/2013االولانثىعراقًنبهان الحسن عبد سالم االءاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد156

صباحٌة63.19532014/2013االولذكــرعراقًالسامرائً محمد جاسم كرٌم هللا عبداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد157

صباحٌة63.13032014/2013االولذكــرعراقًهادي حسٌن عالء علًاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد158

صباحٌة63.01892014/2013االولانثىعراقًالسودانً علً حسٌن علً حٌاةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد159

صباحٌة62.99082014/2013االولانثىعراقًاالزرجً حسٌن سعدون طارق شهداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد160

صباحٌة62.69352014/2013االولذكــرعراقًالخضر عبد السٌد عبد علً عصاماالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد161

صباحٌة62.08632014/2013االولذكــرعراقًسلطان محمود شاكر احمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد162

صباحٌة61.85052014/2013االولانثىعراقًحسٌن حسن سعٌد محمد ازهاراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد163
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صباحٌة61.54462014/2013االولذكــرعراقًالراوي زغٌر جواد مخلف مصطفىاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد165

صباحٌة61.49932014/2013االولانثىعراقًالطائً الجبار عبد حٌدر سعد هنادياالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد166

صباحٌة61.34272014/2013االولذكــرعراقًكاظم جودي محمد عماداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد167
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صباحٌة60.72862014/2013االولذكــرعراقًالحسناوي جودة علً جبار علًاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد170
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صباحٌة60.2652014/2013االولذكــرعراقًالكروبً حسٌن سمٌن عباس خالداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد174

صباحٌة60.18532014/2013االولانثىعراقًالساعدي حنتوش فاضل قاسم وروداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد175

صباحٌة60.18312014/2013االولانثىعراقًالدلٌمً خمٌس سكران طارق اسٌلاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد176

صباحٌة60.13442014/2013االولذكــرعراقًالدلٌمً ضاٌع فرهود حامد محموداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد177

صباحٌة59.9112014/2013االولذكــرعراقًالعجٌلً سلمان داود احمد عمراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد178

صباحٌة59.7152014/2013االولذكــرعراقًالنوري محمد نعمة حامد بشٌراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد179

صباحٌة59.63512014/2013االولذكــرعراقًالربٌعً ٌونس مجٌد ثامر محمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد180

صباحٌة59.53332014/2013االولانثىعراقًدروٌش الهادي عبد علً سماحاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد181

صباحٌة58.71342014/2013االولذكــرعراقًرمضان سعٌد قاسم مصطفىاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد182

صباحٌة58.68582014/2013االولذكــرعراقًكهٌة عبٌد كاظم ٌاسراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد183

صباحٌة58.18842014/2013االولانثىعراقًجواد االمٌر عبد عباس اٌسناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد184

صباحٌة57.95742014/2013االولذكــرعراقًصالح مهدي صالح احمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد185

صباحٌة57.69712014/2013االولذكــرعراقًمحٌمٌد صالح فؤاد احمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد186

صباحٌة56.45522014/2013االولانثىعراقًعارٌة عنٌد زٌدان سالماالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد187
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المسائٌة89.04672014/2013االولانثىعراقًالكرٌم عبد جعفر محمد مٌسلوناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد1

المسائٌة88.82492014/2013االولانثىعراقًعنبكً حسٌن ابراهٌم رعد بتولاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد2

المسائٌة88.25952014/2013االولذكــرعراقًمهدي حمزة فلٌح محمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد3

المسائٌة88.00472014/2013االولذكــرعراقًعطٌه شامخ حسن كاظماالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد4

المسائٌة86.89592014/2013االولذكــرعراقًجواد كاظم عماد اٌمناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد5

المسائٌة86.58042014/2013االولذكــرعراقًالكنعانً حبٌب حسٌن مجٌد ٌعرباالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد6

المسائٌة86.33652014/2013االولذكــرعراقًالفرطوسً حالوب محمد احمٌد باسماالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد7

المسائٌة85.4812014/2013االولذكــرعراقًالربٌعً عباس حنتوش اكرم مصطفىاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد8

المسائٌة83.94192014/2013االولانثىعراقًالبٌاتً حسن خماس صالح حناناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد9

المسائٌة82.57432014/2013االولانثىعراقًالسامرائً بخٌت محمود طاهر ندىاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد10

المسائٌة82.39372014/2013االولانثىعراقًمحمد علً قاسم فرحاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد11

المسائٌة82.06542014/2013االولذكــرعراقًعجالن محسن الرضا عبد محمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد12

المسائٌة81.11212014/2013االولانثىعراقًالعامري حمٌد عباس مجٌد صفااالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد13

المسائٌة80.95322014/2013االولذكــرعراقًالبٌضانً صابط جبر حسن احمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد14

المسائٌة80.38392014/2013االولانثىعراقًالعبٌدي عبد محمد فاضل عامرةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد15

المسائٌة79.66822014/2013االولانثىعراقًربٌعاوي حمٌد ماجد مهااالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد16

المسائٌة79.33292014/2013االولذكــرعراقًالكورجً جاسم ناشور والً محمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد17

المسائٌة79.28072014/2013االولذكــرعراقًخلف محمد الرزاق عبد خلدوناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد18

المسائٌة78.29772014/2013االولذكــرعراقًالخزعلً باقر بهجت صالح نبٌلاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد19

المسائٌة77.34842014/2013االولذكــرعراقًمحمد تقً علً حسٌناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد20

المسائٌة76.46822014/2013االولانثىعراقًالالمً حمٌد كاظم جواد مروةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد21

المسائٌة75.03752014/2013االولذكــرعراقًالساعدي خلف قاسم ناظم عصاماالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد22

المسائٌة74.79732014/2013االولانثىعراقًبخٌت خضر الجبار عبد مٌساالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد23

المسائٌة74.78152014/2013االولذكــرعراقًصالح مهدي والء انوراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد24
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المسائٌة74.29042014/2013االولذكــرعراقًالراوي مصطفى امٌن حرب اركاناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد26

المسائٌة74.21082014/2013االولذكــرعراقًكاظم مولود حسٌن بهاءاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد27

المسائٌة73.51342014/2013االولانثىعراقًكاظم محمد خزعل مٌادةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد28

المسائٌة73.4682014/2013االولذكــرعراقًبهادري هللا عبد جبر علً حسناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد29

المسائٌة72.51072014/2013االولانثىعراقًكاظم جعفر الرسول عبد االءاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد30

المسائٌة72.49952014/2013االولذكــرعراقًحسن الدٌن نور الدٌن سٌف مهنداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد31

المسائٌة72.35982014/2013االولانثىعراقًخلف زبون حسن هدٌلاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد32

المسائٌة72.31452014/2013االولذكــرعراقًالماجدي شلش محمد حسون مهنداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد33

المسائٌة72.00992014/2013االولذكــرعراقًالرحمن عبد الغنً عبد قاسم محمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد34

المسائٌة71.85572014/2013االولانثىعراقًسلٌم محمد الدٌن عالء نبٌل هالةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد35

المسائٌة71.35042014/2013االولانثىعراقًالجمٌلً خمٌس خلٌل محمد اسراءاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد36

المسائٌة71.14082014/2013االولذكــرعراقًالشماع محمد صالح سعد علًاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد37

المسائٌة71.03562014/2013االولذكــرعراقًالجٌزانً قاسم الحسن عبد شنٌشل امٌراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد38

المسائٌة70.99662014/2013االولذكــرعراقًالجبوري ظاهر عباس ماهر احمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد39

المسائٌة70.97692014/2013االولانثىعراقًالجبوري جري الرضا عبد عودة سماحاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد40

المسائٌة70.89732014/2013االولذكــرعراقًالساعدي غضبان موسى عزٌز حامداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد41

المسائٌة70.83582014/2013االولانثىعراقًالبغدادي الدٌن شمس جواد ثامر هالةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد42

المسائٌة70.60332014/2013االولذكــرعراقًالحمودي هللا عبد خزعل محمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد43

المسائٌة70.1612014/2013االولانثىعراقًالسراجً جبر عبد حسن صفااالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد44

المسائٌة69.8152014/2013االولانثىعراقًالعبٌدي صادق راضً حمٌد هبةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد45

المسائٌة69.69542014/2013االولذكــرعراقًالنعٌمً عباس ٌوسف رافع براقاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد46

المسائٌة69.64412014/2013االولانثىعراقًالمشهدي علً سوادي قائد عبٌراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد47

المسائٌة69.59582014/2013االولذكــرعراقًالتغلبً عباس ماجد حٌدراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد48
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المسائٌة67.39352014/2013االولانثىعراقًقاسم الرحمن عبد نهاد دانٌةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد55

المسائٌة67.28872014/2013االولانثىعراقًالعزاوي صالح فاضل هناءاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد56

المسائٌة67.22282014/2013االولانثىعراقًالشٌخلً احمد نٌاز علً غسقاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد57

المسائٌة66.81652014/2013االولذكــرعراقًالتمٌمً جاسم ماجد مازناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد58

المسائٌة66.72322014/2013االولذكــرعراقًحسٌن منذور الحسٌن عبد نوراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد59

المسائٌة66.61412014/2013االولذكــرعراقًدرجال زبون محمد عباساالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد60

المسائٌة66.33722014/2013االولانثىعراقًالخفاجً هللا حمد دخٌل انتصاراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد61

المسائٌة66.23682014/2013االولانثىعراقًسعٌد الكرٌم عبد علً سارةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد62
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المسائٌة66.08372014/2013االولذكــرعراقًحمد حسٌن نعمة رافعاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد64

المسائٌة65.91212014/2013االولانثىعراقًالدلٌمً مصلط محمود الكرٌم عبد باناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد65

المسائٌة65.73362014/2013االولذكــرعراقًالسودانً ابراهٌم بدن حسن علًاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد66
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