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صباحٌة69.5772014/2013الثانًذكــرعراقًالدبات علً حسن ابراهٌم جعفرصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد1

صباحٌة66.822014/2013الثانًذكــرعراقًعلً حمٌد مجٌد ٌاسرصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد2

صباحٌة64.1472014/2013الثانًذكــرعراقًحمود هادي حاتم محمدصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد3

صباحٌة63.0142014/2013الثانًانثىعراقًكاظم عباس موفق دالٌاصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد4

صباحٌة62.1572014/2013الثانًذكــرعراقًالساعدي شندي علً الكاظم عبد حٌدرصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد5

صباحٌة61.0342014/2013الثانًذكــرعراقًالعزاوي سهٌل عباس حسن سعدصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد6

صباحٌة59.9392014/2013الثانًذكــرعراقًسلمان فاضل قٌس زٌدانصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد7

صباحٌة59.6892014/2013الثانًذكــرعراقًعلً البو ظاهر مهدي محمد مصطفىصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد8

صباحٌة58.9152014/2013الثانًانثىعراقًصحن مردان االمٌر عبد سارةصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد9

صباحٌة58.3532014/2013الثانًذكــرعراقًدلٌة عطٌة حمد سعدصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد10

صباحٌة58.3142014/2013الثانًذكــرعراقًهللا عبد خلٌل ٌاسر مصطفىصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد11

صباحٌة58.1922014/2013الثانًانثىعراقًناصر ال خنٌصر محمد جاسم مرٌمصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد12

صباحٌة58.1382014/2013الثانًذكــرعراقًالحرٌشاوي عطٌة حمد كاظم حسٌنصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد13

صباحٌة58.0112014/2013الثانًذكــرعراقًٌوسف الحسٌن عبد علً حسٌنصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد14

صباحٌة57.9882014/2013الثانًذكــرعراقًخلف ٌاسٌن الرسول عبد نبٌلصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد15

صباحٌة57.0022014/2013الثانًذكــرعراقًغرٌباوي حرابة محمد محسن سالمصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد16

صباحٌة56.6572014/2013الثانًذكــرعراقًعلً ابراهٌم محمود سالمصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد17

صباحٌة56.5972014/2013الثانًذكــرعراقًالعماري حسن سلمان رعد مازنصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد18

صباحٌة55.5722014/2013الثانًذكــرعراقًعلً حسن خضر ٌاسصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد19

صباحٌة55.4912014/2013الثانًانثىعراقًكاظم جواد حسن نورصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد20

صباحٌة55.1582014/2013الثانًذكــرعراقًالصبٌحً اللطٌف عبد ٌوسف حسٌن نبٌلصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد21

صباحٌة54.8022014/2013الثانًذكــرعراقًنصٌف دحام مازن بارقصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد22

صباحٌة53.0972014/2013الثانًذكــرعراقًالكروي محمد حسٌن عالء عمرصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد23
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المسائٌة71.4192014/2013الثانًانثىعراقًمحمد البو عثمان فالح  مهدي طٌبةصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد1

المسائٌة68.2232014/2013الثانًذكــرعراقًالدوخً محمد وشٌل احمد الحمزةصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد2

المسائٌة67.0492014/2013الثانًانثىفلسطٌنًالملحم عبدالرحمن احمد ابراهٌم دعاءصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد3

المسائٌة64.6562014/2013الثانًذكــرعراقًمحمد جاسم محمد مصطفىصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد4

المسائٌة63.2542014/2013الثانًانثىعراقًالعزاوي جاسم عبود عدنان عالصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد5

المسائٌة63.2392014/2013الثانًذكــرعراقًعبد بطوش نوري حسامصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد6

المسائٌة62.2142014/2013الثانًذكــرعراقًمشوطً شهاب محمد كاظم جوادصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد7

المسائٌة61.9412014/2013الثانًانثىعراقًالشكري علً محمد صباح زهراءصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد8

المسائٌة61.7712014/2013الثانًانثىعراقًعباس هادي زهٌر اسٌلصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد9

المسائٌة61.7512014/2013الثانًانثىعراقًالدراجً جٌاد حالوب النبً عبد االءصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد10

المسائٌة61.3442014/2013الثانًانثىعراقًالمفرجً عمران جبر حسن ضحىصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد11

المسائٌة61.0332014/2013الثانًانثىعراقًالخفاجً حسن فاضل عالء رواءصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد12

المسائٌة60.4352014/2013الثانًانثىعراقًالعبادي علً جواد ٌوسف ازهارصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد13

المسائٌة59.6712014/2013الثانًانثىعراقًالنداوي عبدهللا جاسم ابراهٌم زٌنبصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد14

المسائٌة59.4892014/2013الثانًذكــرعراقًالعبٌدي محمد الهادي عبد سامً حٌدرصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد15

المسائٌة59.4852014/2013الثانًذكــرعراقًالموسوي محمد علً غدٌر هشامصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد16

المسائٌة59.3532014/2013الثانًانثىعراقًكندة كاطع محمد نجٌةصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد17

المسائٌة59.0952014/2013الثانًذكــرعراقًمحمد ابراهٌم خلٌل محمدصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد18

المسائٌة58.6142014/2013الثانًذكــرعراقًاسماعٌل حمٌد مجٌد حمٌدصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد19

المسائٌة58.0612014/2013الثانًانثىعراقًالمهدي عباس خضٌر الكرٌم عبد زٌنبصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد20

المسائٌة58.0532014/2013الثانًانثىعراقًالعبٌدي محمود صالح مهدي روٌدةصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد21

المسائٌة57.9812014/2013الثانًذكــرعراقًالتمٌمً سعٌد محمد حسن عقٌلصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد22

المسائٌة57.7142014/2013الثانًذكــرعراقًالعبٌدي القادر عبد الرزاق عبد سعدون علًصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد23

المسائٌة57.7092014/2013الثانًانثىعراقًالمكصوصً جاسم علً حسٌن نورصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد24
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المسائٌة57.5442014/2013الثانًذكــرعراقًعكلً مشٌمش مكً علً عمرصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد25

المسائٌة57.2552014/2013الثانًذكــرعراقًصالح خضر قاسم منتظرصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد26

المسائٌة56.422014/2013الثانًذكــرعراقًفرحان  رجا صادق احمدصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد27

المسائٌة55.4432014/2013الثانًذكــرعراقًالجبوري خلٌفة علً العابدٌن زٌنصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد28

المسائٌة55.2822014/2013الثانًذكــرعراقًجبر حسن فلٌح علًصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد29

المسائٌة55.1372014/2013الثانًذكــرعراقًالبٌضانً لعٌبً حسن محمد حسٌنصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد30

المسائٌة54.9972014/2013الثانًانثىعراقًالدجٌلً علً الزهرة عبد محمد علٌاءصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد31

المسائٌة54.2362014/2013الثانًذكــرعراقًالعامري حسٌن االمٌر عبد باسم كرارصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد32

المسائٌة54.0892014/2013الثانًذكــرعراقًالسعدي حسن محمود المنعم عبد سٌفصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد33


