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صباحٌة92.1852014/2013االولانثىعراقًجلٌب نجم جاسم رحٌم بشرىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد1

صباحٌة91.6562014/2013االولذكــرعراقًالعطار علً عباس فاروق احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد2

صباحٌة89.0862014/2013االولذكــرعراقًالمرسومً سلمان داود مظهر ابراهٌماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد3

صباحٌة87.3742014/2013االولانثىعراقًمراد عبد علً سارةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد4

صباحٌة87.1442014/2013االولانثىعراقًالمندالوي احمد هللا سعد الباسط عبد مروةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد5

صباحٌة87.0662014/2013االولانثىعراقًالشوٌخ الرضا عبد محمد اٌاد نوراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد6

صباحٌة86.2292014/2013االولانثىعراقًالعبٌدي عباس حمدي منذر اسراءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد7

صباحٌة85.5592014/2013االولانثىعراقًالعزاوي سعٌد حمٌد حامد زٌنباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد8

صباحٌة84.7332014/2013االولانثىعراقًالتمٌمً حسٌن عبدل عادل رشااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد9

صباحٌة83.8722014/2013االولانثىعراقًالعبادي جوعان حبٌب عباس زٌنباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد10

صباحٌة83.3492014/2013االولانثىعراقًالجاسم كاظم كامل فراس سٌماءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد11

صباحٌة83.0452014/2013االولانثىعراقًعلً محمد سلٌم نوراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد12

صباحٌة82.5082014/2013االولذكــرعراقًكواز حسون محمد عدنان حسٌناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد13

صباحٌة82.1962014/2013االولانثىعراقًالدلٌمً هللا عبد احمد محمد رسلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد14

صباحٌة82.1412014/2013االولانثىعراقًجعفر الحسن عبد النبً عبد مٌسماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد15

صباحٌة80.1412014/2013االولانثىعراقًالحسن عبد المجٌد عبد عالء باناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد16

صباحٌة79.7662014/2013االولانثىعراقًالسعدي رحٌم عطٌة ٌوسف دعاءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد17

صباحٌة79.6672014/2013االولانثىعراقًالدلٌمً ظاهر محسن فاضل ازهاراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد18

صباحٌة79.3652014/2013االولانثىعراقًفٌاض حسٌن جواد فائز صبااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد19

صباحٌة78.5542014/2013االولانثىعراقًالكعبً شكٌك جاسم االله عبد سمٌةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد20

صباحٌة78.1012014/2013االولذكــرعراقًمالج بنً جابر ناظم رٌاض عمراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد21

صباحٌة77.9012014/2013االولانثىعراقًالعبادي احمد شهاب مؤٌد سرىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد22

صباحٌة76.6742014/2013االولانثىعراقًالخزرجً حمود جاسم حمدي مروةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد23

صباحٌة76.5782014/2013االولذكــرعراقًهللا عبد هندي ابراهٌم علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد24
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صباحٌة76.5452014/2013االولانثىعراقًحوالة مسعود احمد شهاب مروىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد25

صباحٌة75.7452014/2013االولانثىعراقًحسٌن هاشم علً زهراءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد26

صباحٌة74.8662014/2013االولذكــرعراقًمحمد حسن صالح سفٌاناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد27

صباحٌة73.9212014/2013االولانثىعراقًالبندر عباس خضٌر مؤٌد هدىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد28

صباحٌة73.0882014/2013االولانثىعراقًالمٌاحً خلف حسٌن جمعة دعاءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد29

صباحٌة71.252014/2013االولذكــرعراقًالجبار عبد صافً الكرٌم عبد محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد30

صباحٌة71.0142014/2013االولانثىعراقًالبدٌري شخٌر جبارة ستار داللاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد31

صباحٌة70.9222014/2013االولانثىعراقًحاشوش حسون سالم صابرٌناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد32

صباحٌة70.2342014/2013االولانثىعراقًعباس الحسٌن عبد صالح آمنةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد33

صباحٌة69.8022014/2013االولانثىعراقًسعٌد محمد ٌحٌى جالل لمٌساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد34

صباحٌة69.6952014/2013االولانثىعراقًالمساري كاظم عودة عباس براءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد35

صباحٌة69.632014/2013االولذكــرعراقًالفالحً عباس كاظم سلمان عثماناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد36

صباحٌة69.5722014/2013االولذكــرعراقًالعانً جاسم نصٌف ابراهٌم محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد37

صباحٌة68.6092014/2013االولذكــرعراقًالبٌاتً محمود محمد طاهر منافاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد38

صباحٌة67.6872014/2013االولانثىعراقًالزبٌدي علً عباس خالد فرحاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد39

صباحٌة67.6722014/2013االولذكــرعراقًسبع احمد شاكر سجاداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد40

صباحٌة67.512014/2013االولذكــرعراقًعبد طه امجد هماماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد41

صباحٌة66.8482014/2013االولذكــرعراقًالجنابً حمد حسن عامر ٌونساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد42

صباحٌة66.0972014/2013االولانثىعراقًالسهٌل علً الرحمن عبد علً رباباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد43

صباحٌة65.6542014/2013االولذكــرعراقًالرزاق عبد حمٌد فؤاد عماداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد44

صباحٌة65.6422014/2013االولذكــرعراقًالعقابً راضً عبود تحسٌن الفقار ذواالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد45

صباحٌة65.472014/2013االولذكــرعراقًحلفً محمد كرٌم جاسم محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد46

صباحٌة65.312014/2013االولذكــرعراقًالحٌانً حمد علً حامد الماجد عبداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد47

صباحٌة65.2822014/2013االولذكــرعراقًاالسدي حسن غنً زاهد ٌوسفاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد48
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صباحٌة64.7812014/2013االولانثىعراقًالخزرجً الحسٌن عبد سلوم عالء زٌنباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد49

صباحٌة64.6642014/2013االولانثىعراقًالالمً جمٌل مجٌد جمٌل رؤىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد50

صباحٌة64.6122014/2013االولانثىعراقًحسٌن شرٌف حسٌن زهراءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد51

صباحٌة63.2572014/2013االولانثىعراقًالسعدي حسون علوان بدري عذراءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد52

صباحٌة63.0382014/2013االولانثىعراقًالٌاسٌن ٌاسٌن محمد عماد فرحاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد53

صباحٌة62.8212014/2013االولانثىعراقًسعٌد علً الكرٌم عبد منىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد54

صباحٌة62.7462014/2013االولانثىعراقًمحمد جاسم توفٌق مرٌماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد55

صباحٌة62.5842014/2013االولذكــرعراقًالعبٌدي حسٌن عباس جواد زٌداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد56

صباحٌة62.2652014/2013االولانثىعراقًحسن طه حاتم عائشةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد57

صباحٌة62.1772014/2013االولانثىعراقًالنعٌم عباس خضٌر ٌاس مرٌماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد58

صباحٌة61.2242014/2013االولذكــرفلسطٌنًاحمد محمد عدنان مصطفىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد59

صباحٌة61.1412014/2013االولذكــرعراقًالعبٌدي محمد حمٌد مؤٌد مهنداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد60

صباحٌة59.9082014/2013االولانثىعراقًمشاعلً رحمن الرضا عبد سارةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد61

صباحٌة59.0732014/2013االولذكــراردنًسلٌمان محمد احمد زكرٌااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد62

صباحٌة57.9562014/2013االولذكــرعراقًالبهادلً رسن هاشم جاسب محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد63

صباحٌة57.9412014/2013االولذكــرعراقًحسن عباس حسن جمال حسناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد64

صباحٌة57.2972014/2013االولذكــرعراقًالعبٌدي احمد ابراهٌم ثائر اثٌراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد65

صباحٌة55.9932014/2013االولذكــرعراقًعلً دله هادي صاحب مناف ابراهٌماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد66
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مسائٌة88.9922014/2013االولانثىعراقًصالح كامل باسل رؤىاحصاء واالقتصاد االدارةبغداد1

مسائٌة88.6252014/2013االولانثىعراقًالمشاٌخً عبود محمود مصطفى امنةاحصاء واالقتصاد االدارةبغداد2

مسائٌة83.882014/2013االولانثىعراقًالعزاوي نصٌف حساب هللا عبد ازهاراحصاء واالقتصاد االدارةبغداد3

مسائٌة80.8552014/2013االولانثىعراقًالجمٌلً بندر محمود نعمان حكٌمةاحصاء واالقتصاد االدارةبغداد4

مسائٌة79.8562014/2013االولانثىفلسطٌنًالشعبان علً مصطفى محمد زٌنباحصاء واالقتصاد االدارةبغداد5

مسائٌة71.0442014/2013االولانثىعراقًالجبوري سلمان احمد عٌسى رواءاحصاء واالقتصاد االدارةبغداد6

مسائٌة70.6252014/2013االولذكــرعراقًالعبوسً طه اسماعٌل محمد مصطفىاحصاء واالقتصاد االدارةبغداد7

مسائٌة70.1472014/2013االولذكــرعراقًالحسٌنً مهدي كاظم حٌدر هللا عبداحصاء واالقتصاد االدارةبغداد8

مسائٌة69.842014/2013االولانثىعراقًالنجفً حسن الحسٌن عبد علً اسراءاحصاء واالقتصاد االدارةبغداد9

مسائٌة68.9252014/2013االولانثىعراقًالمالكً نهٌب جبر هاشم انتصاراحصاء واالقتصاد االدارةبغداد10

مسائٌة66.5422014/2013االولانثىعراقًالعزاوي الحمٌد عبد محمد هشام مروةاحصاء واالقتصاد االدارةبغداد11

مسائٌة65.5162014/2013االولانثىعراقًالزٌدي حسٌن كاظم ولٌد دعاءاحصاء واالقتصاد االدارةبغداد12

مسائٌة63.7292014/2013االولذكــرعراقًابراهٌم نجم رمضان مصطفىاحصاء واالقتصاد االدارةبغداد13

مسائٌة62.8242014/2013االولذكــرعراقًاالسدي محمد ابراهٌم جبار زاهراحصاء واالقتصاد االدارةبغداد14

مسائٌة62.1142014/2013االولانثىعراقًالخالصً محمودعبدالكرٌم عبدالكرٌم تٌنااحصاء واالقتصاد االدارةبغداد15

مسائٌة60.8232014/2013االولانثىعراقًالعسكر عبد محمد نعمة شهداحصاء واالقتصاد االدارةبغداد16

مسائٌة60.6992014/2013االولذكــرعراقًحسن فالح باقر محمداحصاء واالقتصاد االدارةبغداد17

مسائٌة60.442014/2013االولانثىعراقًالعانً جاسم نوري عصام سالًاحصاء واالقتصاد االدارةبغداد18

مسائٌة60.1762014/2013االولذكــرعراقًالالمً ٌوسف الحسن عبد صارم علًاحصاء واالقتصاد االدارةبغداد19

مسائٌة56.9222014/2013االولانثىعراقًالزٌدي احمد نوري صبٌح رؤىاحصاء واالقتصاد االدارةبغداد20

مسائٌة54.2212014/2013االولذكــرعراقًالجنابً توفٌق اسماعٌل براء قتٌبةاحصاء واالقتصاد االدارةبغداد21


