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صباحٌة75.9022014/2013الثانًذكــرعراقًحمد زبن علً حسٌناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد1

صباحٌة75.4852014/2013الثانًذكــرعراقًالجبوري حمٌد حمادي حسٌن علًاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد2

صباحٌة73.5922014/2013الثانًذكــرعراقًعلً عبد كامل سفٌاناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد3

صباحٌة73.2532014/2013الثانًانثىعراقًحسٌن محمد جاسم سارةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد4

صباحٌة72.8722014/2013الثانًذكــرعراقًمرزة علً عبد سمٌر محمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد5

صباحٌة72.0792014/2013الثانًذكــرعراقًالمشهدانً محمود محمد علً حساماالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد6

صباحٌة71.0812014/2013الثانًذكــرعراقًالمشهدانً حمد هللا عبد ٌوسف ٌعقوباالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد7

صباحٌة70.6382014/2013الثانًانثىعراقًمجٌد داود سلمان رانٌااالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد8

صباحٌة69.3362014/2013الثانًذكــرعراقًالعبٌدي عبد نجم سهٌل منتصراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد9

صباحٌة67.9382014/2013الثانًانثىعراقًالتكرٌتً عودة محمد جمال مهااالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد10

صباحٌة66.1762014/2013الثانًانثىعراقًسوادي محسن الحسٌن عبد رؤىاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد11

صباحٌة66.1432014/2013الثانًانثىعراقًمراد علً ابراهٌم سرىاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد12

صباحٌة65.6772014/2013الثانًذكــرعراقًاللهٌبً راضً محمود كرٌم بارقاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد13

صباحٌة64.8042014/2013الثانًذكــرعراقًعلً ابراهٌم غضبان حٌدراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد14

صباحٌة63.7172014/2013الثانًذكــرعراقًعلً عبد حمزة كرٌم محمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد15

صباحٌة63.3412014/2013الثانًانثىعراقًالطائً محمد حسٌن عالء سارةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد16

صباحٌة62.7062014/2013الثانًذكــرعراقًجاسم عباس خضٌر انوراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد17

صباحٌة62.5962014/2013الثانًذكــرعراقًفنجان كرٌم جبار صالحاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد18

صباحٌة62.3212014/2013الثانًانثىعراقًالحفاظ مطلك جبار رزاق نهاداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد19

صباحٌة62.2782014/2013الثانًانثىعراقًمجٌد الدٌن عز هشام اٌثاراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد20

صباحٌة62.0582014/2013الثانًذكــرعراقًحسن محمود محمد حسٌناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد21

صباحٌة61.9922014/2013الثانًذكــرعراقًناجً فاضل باسم كراراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد22

صباحٌة61.9782014/2013الثانًانثىعراقًالدباغ حسٌن حسن فالح اٌاتاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد23

صباحٌة61.7112014/2013الثانًانثىعراقًالسودانً الرشٌد عبد محمد علً ٌقٌناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد24
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صباحٌة61.7022014/2013الثانًانثىعراقًمتعب عدنان بالسم مروةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد25

صباحٌة61.2212014/2013الثانًذكــرعراقًالربٌعً حسن كامل حمٌد زٌداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد26

صباحٌة61.1882014/2013الثانًذكــرعراقًوطبان محمد حمٌد محمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد27

صباحٌة61.0042014/2013الثانًذكــرعراقًالثامر ثجٌل صالح سامً عمراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد28

صباحٌة60.4352014/2013الثانًذكــرعراقًذهب البو حسن شامل حسن علًاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد29

صباحٌة60.1532014/2013الثانًانثىعراقًدروٌش محمد معن باناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد30

صباحٌة60.0262014/2013الثانًانثىعراقًداود سلٌمان رٌاض عالاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد31

صباحٌة59.8572014/2013الثانًذكــرعراقًشرٌف محمد شٌرزاد محمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد32

صباحٌة59.8552014/2013الثانًذكــرعراقًالموصلً محمد كامل الكرٌم عبد احمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد33

صباحٌة59.1682014/2013الثانًذكــرعراقًالعبودي كرٌم كاظم جعفر طارقاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد34

صباحٌة59.1262014/2013الثانًذكــرعراقًزامل خلف احمد مسلماالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد35

صباحٌة59.0322014/2013الثانًذكــرعراقًالمشهدانً علً محمد اسماعٌل سالماالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد36

صباحٌة58.8062014/2013الثانًذكــرعراقًالمشهدانً حمادي اللطٌف عبد حاتم احمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد37

صباحٌة58.6032014/2013الثانًذكــرعراقًعبد خلٌل علً العابدٌن زٌناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد38

صباحٌة58.5992014/2013الثانًذكــرعراقًعباس عواد حسٌن عماداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد39

صباحٌة58.5662014/2013الثانًانثىعراقًحسن اسماعٌل هللا عبد مرٌماالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد40

صباحٌة58.2422014/2013الثانًذكــرعراقًصلبً كامل حسٌن ولٌداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد41

صباحٌة58.1252014/2013الثانًذكــرعراقًمحمد جاسم محمد جاسماالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد42

صباحٌة58.0832014/2013الثانًانثىعراقًالدلفً حسن علٌوي الرضا عبد مالذاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد43

صباحٌة57.7832014/2013الثانًذكــرعراقًالشوٌلً سنٌد هللا عبد حسن محمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد44

صباحٌة57.452014/2013الثانًانثىعراقًعجٌل حسن حماد وداداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد45

صباحٌة57.3992014/2013الثانًذكــرعراقًالحلفً كاظم حسٌن جبار رامًاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد46

صباحٌة57.3762014/2013الثانًذكــرعراقًالشٌخلً حسٌن صبري قصً مصطفىاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد47

صباحٌة57.3442014/2013الثانًذكــرعراقًشمس الرحٌم عبد ابراهٌم مثنىاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد48
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صباحٌة57.3382014/2013الثانًذكــرعراقًنافل عبد طالب احمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد49

صباحٌة57.2072014/2013الثانًذكــرعراقًالجبوري غضبان حسٌن حازم احمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد50

صباحٌة56.9932014/2013الثانًذكــرعراقًالساعدي حسن رحٌم علً منتظراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد51

صباحٌة56.6822014/2013الثانًذكــرعراقًحمزة منصور تركً احمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد52

صباحٌة56.5842014/2013الثانًانثىعراقًالمالكً عٌسى نغٌمش سالم زٌنباالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد53

صباحٌة56.5222014/2013الثانًذكــرعراقًالالمً صالح كاظم جواد رٌاضاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد54

صباحٌة56.512014/2013الثانًانثىعراقًسعٌد محمد باسم مهااالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد55

صباحٌة56.1012014/2013الثانًذكــرعراقًمنادي سلمان الكرٌم عبد حٌدراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد56

صباحٌة55.9432014/2013الثانًذكــرعراقًاحمد الستار عبد القادر عبد اوساالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد57

صباحٌة55.4532014/2013الثانًذكــرعراقًالجبوري سلمان داود علً ابراهٌماالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد58

صباحٌة55.4512014/2013الثانًذكــرعراقًهللا عبد الصاحب عبد جالب هادياالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد59

صباحٌة55.2632014/2013الثانًانثىعراقًالعبٌدي صالح احمد شهاب سرىاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد60

صباحٌة55.1342014/2013الثانًذكــرعراقًالدلٌمً سمٌر احمد طالب سامراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد61

صباحٌة55.032014/2013الثانًانثىعراقًالوزنً موسى جعفر علً شذىاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد62

صباحٌة54.9732014/2013الثانًذكــرعراقًٌونس صالح اٌاد ٌاسراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد63

صباحٌة54.8932014/2013الثانًانثىعراقًالسعدي محروس علً حسٌن سجىاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد64

صباحٌة54.4342014/2013الثانًذكــرعراقًٌوسف رشٌد المحسن عبد تحرٌراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد65

صباحٌة54.3242014/2013الثانًذكــرعراقًالعنبكً علً صاحب فٌصل ٌاسراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد66

صباحٌة54.0092014/2013الثانًذكــرعراقًالزبٌدي محمود رشٌد حمٌد مصطفىاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد67

صباحٌة53.8042014/2013الثانًانثىعراقًالقزاز مهدي صادق نعمة زٌنباالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد68

صباحٌة53.7252014/2013الثانًذكــرعراقًاالسدي مطر ابراهٌم محمد حٌدراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد69

صباحٌة53.1282014/2013الثانًذكــرعراقًالسراجً زٌدان حسن علً حٌدراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد70
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المسائٌة67.3322014/2013الثانًذكــرعراقًعبدي خلٌل اسماعٌل احمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد1

المسائٌة65.8152014/2013الثانًذكــرعراقًالتمٌمً راشد مظلوم صبري عادلاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد2

المسائٌة65.3192014/2013الثانًذكــرعراقًالعذاري محمود مسعود عذٌر علًاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد3

المسائٌة63.2542014/2013الثانًذكــرعراقًالباجالن حسٌن ابراهٌم كاظم وساماالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد4

المسائٌة62.6482014/2013الثانًذكــرعراقًالنجادي عجوب مخلف رسمً ضٌاءاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد5

المسائٌة61.4092014/2013الثانًانثىعراقًالالمً حباب الرضا عبد محسن مروةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد6

المسائٌة61.3492014/2013الثانًذكــرعراقًالمحمدي شهاب عباس الرحمن عبد سرمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد7

المسائٌة60.1512014/2013الثانًانثىعراقًالسماك عباس جواد لٌث هدىاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد8

المسائٌة59.4962014/2013الثانًذكــرعراقًحسٌن غرٌب شعٌب علًاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد9

المسائٌة59.3692014/2013الثانًذكــرعراقًالبٌضانً جونً الحسن عبد محمد ضٌاءاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد10

المسائٌة58.5362014/2013الثانًانثىعراقًالعامري فرج كاظم جواد تهانًاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد11

المسائٌة58.2332014/2013الثانًذكــرعراقًالمزروعً حسن عبٌد برزان وائلاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد12

المسائٌة58.0152014/2013الثانًانثىعراقًالشحمانً جمعة سلٌم جبر بسمةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد13

المسائٌة57.9362014/2013الثانًذكــرعراقًالباهلً حٌال معٌدي حامد ضٌاءاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد14

المسائٌة57.842014/2013الثانًذكــرعراقًالدلٌمً حمادي جمعة صباح علًاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد15

المسائٌة57.8182014/2013الثانًانثىعراقًالخطٌب محمود خلٌل رائد مٌساالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد16

المسائٌة57.6982014/2013الثانًذكــرعراقًالدراجً نغٌمش حمدان خلف عدناناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد17

المسائٌة57.0882014/2013الثانًذكــرعراقًالمحمدي جاسم صالح محمد احمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد18

المسائٌة56.9682014/2013الثانًذكــرعراقًسلٌمان اجاوٌد احسان هللا عبداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد19

المسائٌة56.92014/2013الثانًذكــرعراقًحسن سلمان احمد محمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد20

المسائٌة56.5652014/2013الثانًانثىعراقًهللا عبد هاشم الواحد عبد شفاءاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد21

المسائٌة56.5462014/2013الثانًذكــرعراقًالكبٌسً رجا رحٌم حمد سعداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد22

المسائٌة56.5312014/2013الثانًذكــرعراقًالخماس حسٌن محمد عودة عماراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد23

المسائٌة56.1312014/2013الثانًذكــرعراقًاالعظمً شاكر ناجً محمد عمراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد24
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المسائٌة56.0452014/2013الثانًانثىعراقًالبٌاتً مجٌد سعٌد وادي حنٌناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد25

المسائٌة54.5292014/2013الثانًذكــرعراقًسلمان حسٌن سمٌر انساالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد26

المسائٌة54.0442014/2013الثانًذكــرعراقًاالٌوبً احمد كرم خدي حكمت علًاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد27

المسائٌة53.3442014/2013الثانًذكــرعراقًالجمٌلً صالح حنٌحن عساف اٌمناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد28


