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صباحٌة70.4742014/2013الثانًانثىعراقًعنبر خضٌر الرزاق عبد الدٌن بهاء فاتناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد1

صباحٌة70.2052014/2013الثانًانثىعراقًالربٌعً علً عباس مازن مٌنااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد2

صباحٌة69.6762014/2013الثانًانثىعراقًالطائً حسٌن عمران حسٌن نوراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد3

صباحٌة69.6132014/2013الثانًذكــرعراقًعبدالحسٌن سطاي فهد ٌاسراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد4

صباحٌة67.9322014/2013الثانًذكــرعراقًعذاب هاشم كاظم علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد5

صباحٌة67.2842014/2013الثانًانثىعراقًمحمود احمد جمعة سعاداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد6

صباحٌة65.8622014/2013الثانًانثىعراقًعلً امٌن مظفر نسرٌناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد7

صباحٌة65.8482014/2013الثانًانثىعراقًالغفور عبد هللا عبد اللطٌف عبد اسراءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد8

صباحٌة65.7882014/2013الثانًذكــرعراقًحسٌن كاظم كرٌم مصطفىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد9

صباحٌة64.3942014/2013الثانًانثىعراقًالساعدي جاسم حسٌن سعد فاتناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد10

صباحٌة64.3882014/2013الثانًانثىعراقًعلً حسٌن هللا عبد سهٌراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد11

صباحٌة63.5972014/2013الثانًذكــرعراقًحمودي خضٌر قحطان رامًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد12

صباحٌة63.5442014/2013الثانًانثىعراقًصالح مهدي باسل سمراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد13

صباحٌة63.5282014/2013الثانًانثىعراقًالواسطً عٌدان عبد نجم زهراءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد14

صباحٌة62.952014/2013الثانًانثىعراقًهللا عبد مصلح منذر سمااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد15

صباحٌة62.8962014/2013الثانًذكــرعراقًراضً خطار عٌسى علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد16

صباحٌة62.8672014/2013الثانًانثىعراقًبغدادي صالح نصٌف سعد نوراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد17

صباحٌة62.7482014/2013الثانًانثىعراقًخلف محمد سعدي نورااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد18

صباحٌة62.6882014/2013الثانًذكــرعراقًالعانً محمود عادل زٌاد عمراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد19

صباحٌة62.032014/2013الثانًانثىعراقًالشٌخلً طه فخري سعد زٌنباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد20

صباحٌة61.5612014/2013الثانًانثىعراقًالحسٌنً مصطفى رحٌم ثائر سمٌةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد21

صباحٌة61.5192014/2013الثانًذكــرعراقًعلً حمٌد مجٌد مصطفىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد22

صباحٌة61.3012014/2013الثانًانثىعراقًمحمد المهدي عبد الكرٌم عبد امٌرةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد23

صباحٌة61.1822014/2013الثانًذكــرعراقًغشام جرٌذي جاسم علً احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد24
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صباحٌة60.8552014/2013الثانًانثىعراقًالشمري جاسم هللا عبد حمزة هدىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد25

صباحٌة60.4332014/2013الثانًذكــرعراقًسلوم حاتم سلمان مصطفىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد26

صباحٌة60.0812014/2013الثانًانثىعراقًسلطان صكر صالح صابرٌناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد27

صباحٌة59.7442014/2013الثانًذكــرعراقًالنداوي محمد نوري علً مصطفىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد28

صباحٌة59.1592014/2013الثانًانثىعراقًلفته كاظم جواد اسراءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد29

صباحٌة58.9622014/2013الثانًانثىعراقًالشهربانً جعفر مجٌد نزار حنٌناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد30

صباحٌة58.8332014/2013الثانًذكــرعراقًحمودي جاسم رعد عالءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد31

صباحٌة58.2282014/2013الثانًذكــرعراقًالجنابً الحسٌن عبد جواد ضٌاء سامراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد32

صباحٌة57.62014/2013الثانًانثىعراقًالعبٌدي داود سلمان داود دٌانااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد33

صباحٌة57.2322014/2013الثانًذكــرعراقًالحسانً رشٌد مهدي عاصم مرواناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد34

صباحٌة57.1532014/2013الثانًانثىعراقًشاكر محمود محمد سجىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد35

صباحٌة57.0672014/2013الثانًذكــرعراقًالشهٌب علً محمد الكرٌم عبد علً بساماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد36

صباحٌة56.8032014/2013الثانًانثىعراقًجعفر فٌصل ودٌع غادةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد37

صباحٌة56.2352014/2013الثانًانثىعراقًعارف الكافً عبد قٌس سمااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد38

صباحٌة55.9642014/2013الثانًانثىعراقًالجمٌلً محمد هللا عبد محمد رٌماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد39

صباحٌة55.5652014/2013الثانًذكــرعراقًٌاسٌن الوهاب عبد الرزاق عبد ٌوسفاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد40

صباحٌة55.4982014/2013الثانًانثىعراقًربٌعة محسن سبع ماجد سبأاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد41

صباحٌة55.4482014/2013الثانًذكــرعراقًالسامرائً فرمان ودود وسام محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد42

صباحٌة55.3312014/2013الثانًانثىعراقًالجبوري محمد مصطفى ناظم دعاءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد43

صباحٌة55.0372014/2013الثانًذكــرعراقًالمعموري حسن فلٌح ستار علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد44

صباحٌة54.9392014/2013الثانًذكــرعراقًطلب محمد شاكر اٌهاباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد45

صباحٌة54.6652014/2013الثانًانثىعراقًجواد كاظم علً حنٌناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد46

صباحٌة54.6142014/2013الثانًانثىعراقًصالح محمد قاسم نبراساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد47

صباحٌة54.432014/2013الثانًذكــرعراقًجراخ مهدي حسن احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد48
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صباحٌة54.232014/2013الثانًانثىعراقًربٌعة آل رشٌد سعودي همام فرحاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد49

صباحٌة54.1622014/2013الثانًذكــرعراقًهللا شكر الرحمن عبد الحمٌد عبد محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد50

صباحٌة54.032014/2013الثانًانثىعراقًعلً حسٌن باسم رسلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد51

صباحٌة53.6412014/2013الثانًانثىعراقًالبٌاتً خضر قاسم قٌس نوراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد52
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مسائٌة80.3342014/2013الثانًذكــرعراقًابراهٌم حسٌن ابراهٌم داللاحصاء واالقتصاد االدارةبغداد1

مسائٌة63.8252014/2013الثانًانثىعراقًاحمد غرٌب موفق مروةاحصاء واالقتصاد االدارةبغداد2

مسائٌة63.3052014/2013الثانًانثىعراقًالعبٌدي ٌونس محمد اٌاد سٌماءاحصاء واالقتصاد االدارةبغداد3

مسائٌة62.6242014/2013الثانًانثىعراقًالبٌضانً عصفور ساجت حسٌن اسماءاحصاء واالقتصاد االدارةبغداد4

مسائٌة62.1892014/2013الثانًذكــرعراقًالزامل مزهر حمدان الجبار عبد مصطفىاحصاء واالقتصاد االدارةبغداد5

مسائٌة61.872014/2013الثانًذكــرعراقًكرٌم االمٌر عبد قحطان علًاحصاء واالقتصاد االدارةبغداد6

مسائٌة61.652014/2013الثانًانثىعراقًحسٌن ناصر قاسم اٌاتاحصاء واالقتصاد االدارةبغداد7

مسائٌة61.6132014/2013الثانًذكــرعراقًعلً عبد خلٌل اسماعٌل مصطفىاحصاء واالقتصاد االدارةبغداد8

مسائٌة61.6012014/2013الثانًانثىعراقًالحسانً احمد منصور نجم مٌساحصاء واالقتصاد االدارةبغداد9

مسائٌة61.3822014/2013الثانًانثىعراقًالنجف محمد حمزة كرٌم لمىاحصاء واالقتصاد االدارةبغداد10

مسائٌة60.5062014/2013الثانًذكــرعراقًحبٌب الكرٌم عبد الغفار عبد حٌدراحصاء واالقتصاد االدارةبغداد11

مسائٌة60.2542014/2013الثانًانثىعراقًالزبٌدي ابراهٌم خلٌل غسان غصوناحصاء واالقتصاد االدارةبغداد12

مسائٌة60.1792014/2013الثانًذكــرعراقًمنشد شوٌع حسن محمداحصاء واالقتصاد االدارةبغداد13

مسائٌة60.1522014/2013الثانًذكــرعراقًالنعٌمً ناجً القادر عبد خالد محمداحصاء واالقتصاد االدارةبغداد14

مسائٌة60.1452014/2013الثانًانثىعراقًالربٌعً فنجان قاسم الكرٌم عبد رٌماحصاء واالقتصاد االدارةبغداد15

مسائٌة59.8982014/2013الثانًذكــرعراقًالسعدي رشٌد حمٌد قصً مصطفىاحصاء واالقتصاد االدارةبغداد16

مسائٌة59.4822014/2013الثانًذكــرعراقًالعزاوي صالح مهدي صالح علًاحصاء واالقتصاد االدارةبغداد17
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مسائٌة58.9232014/2013الثانًانثىعراقًخضر مصطفى جالل فاتناحصاء واالقتصاد االدارةبغداد18

مسائٌة58.8432014/2013الثانًانثىعراقًالعبٌدي بشٌر علً منذر دعاءاحصاء واالقتصاد االدارةبغداد19

مسائٌة58.842014/2013الثانًذكــرعراقًسلطان حاجم احمد ٌونساحصاء واالقتصاد االدارةبغداد20

مسائٌة57.5282014/2013الثانًذكــرعراقًابراهٌم نعمة عالء حٌدراحصاء واالقتصاد االدارةبغداد21

مسائٌة57.3912014/2013الثانًذكــرعراقًجبر حسٌن الكرٌم عبد المطلب عبداحصاء واالقتصاد االدارةبغداد22

مسائٌة56.9532014/2013الثانًذكــرعراقًالمهداوي محمد عٌسى علً بساماحصاء واالقتصاد االدارةبغداد23

مسائٌة56.9532014/2013الثانًذكــرعراقًاحمد صابر محمد احمد كرماحصاء واالقتصاد االدارةبغداد24

مسائٌة56.8092014/2013الثانًذكــرعراقًمحمد سعٌد سعدي مهدياحصاء واالقتصاد االدارةبغداد25

مسائٌة56.2622014/2013الثانًذكــرعراقًحمد علً حسن ضٌاءاحصاء واالقتصاد االدارةبغداد26

مسائٌة56.1512014/2013الثانًذكــرعراقًهزاع شمران راشد محمداحصاء واالقتصاد االدارةبغداد27

مسائٌة56.0832014/2013الثانًانثىعراقًارمٌض محمود صالح دعاءاحصاء واالقتصاد االدارةبغداد28

مسائٌة55.7132014/2013الثانًذكــرعراقًالمالكً ناصر كاطع الجبار عبد مٌثماحصاء واالقتصاد االدارةبغداد29

مسائٌة55.5992014/2013الثانًانثىعراقًاالمامً محمد هاشم وسام نوراحصاء واالقتصاد االدارةبغداد30

مسائٌة55.2212014/2013الثانًذكــرعراقًحمودي سلمان خمٌس محمداحصاء واالقتصاد االدارةبغداد31

مسائٌة55.1942014/2013الثانًانثىعراقًالفرٌجً ناصر ماهود قاسم ضحىاحصاء واالقتصاد االدارةبغداد32

مسائٌة55.1452014/2013الثانًانثىعراقًمرهون حسٌن المنعم عبد جمانةاحصاء واالقتصاد االدارةبغداد33

مسائٌة54.9962014/2013الثانًذكــرعراقًعلً احمد جعفر صادق ماهراحصاء واالقتصاد االدارةبغداد34

مسائٌة54.8862014/2013الثانًذكــرعراقًجعفرالصفار احمد الرضا عبد كراراحصاء واالقتصاد االدارةبغداد35

مسائٌة54.7132014/2013الثانًانثىعراقًسعٌد حسن جبار نٌفٌناحصاء واالقتصاد االدارةبغداد36

مسائٌة54.6882014/2013الثانًذكــرعراقًالرٌس عبدالكرٌم الرحمن جابرعبد محمداحصاء واالقتصاد االدارةبغداد37

مسائٌة54.4522014/2013الثانًذكــرعراقًالسعدي حسٌن الكرٌم عبد احمد امٌناحصاء واالقتصاد االدارةبغداد38

مسائٌة54.3122014/2013الثانًانثىعراقًهللا عبد علً هالل دٌنااحصاء واالقتصاد االدارةبغداد39

مسائٌة53.9682014/2013الثانًذكــرعراقًالحلو محمد جعفر المحسن عبد مصطفىاحصاء واالقتصاد االدارةبغداد40

مسائٌة53.7432014/2013الثانًانثىعراقًالجدادي مهبول سرحان محمود هنداحصاء واالقتصاد االدارةبغداد41
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مسائٌة53.4322014/2013الثانًذكــرعراقًابراهٌم الغنً عبد صفاء سرمداحصاء واالقتصاد االدارةبغداد42

مسائٌة53.3822014/2013الثانًذكــرعراقًحمد حمادي عباس محموداحصاء واالقتصاد االدارةبغداد43

مسائٌة53.0062014/2013الثانًانثىعراقًموزان عبد مهدي مروةاحصاء واالقتصاد االدارةبغداد44

مسائٌة52.0972014/2013الثانًانثىعراقًمهدي ابراهٌم محمد سارااحصاء واالقتصاد االدارةبغداد45

مسائٌة51.8132014/2013الثانًذكــرعراقًالعكٌلً عبودي علً حسٌن وساماحصاء واالقتصاد االدارةبغداد46


