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صباحٌة88.16422014/2013االولانثىعراقًالسعٌدي ثابت الرضا عبد ساجدةالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد1

صباحٌة87.14582014/2013االولانثىعراقًالشٌخانً علً بري محمد زهراءالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد2

صباحٌة85.77272014/2013االولانثىعراقًالزاملً فلوحً خلف علً ابو زٌنبالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد3

صباحٌة83.95892014/2013االولانثىعراقًالجبوري جاسم علً سالم هاجرالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد4

صباحٌة82.29282014/2013االولذكــرعراقًالطائً صفر عصاد العباس عبد مصطفىالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد5

صباحٌة81.26782014/2013االولذكــرعراقًالجبوري اسماعٌل محسن خضٌر زٌدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد6

صباحٌة79.53452014/2013االولانثىعراقًزٌنل القادر عبد اسامة اٌةالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد7

صباحٌة79.43662014/2013االولانثىعراقًالساده عبد معارج سعدون هدٌلالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد8

صباحٌة78.40172014/2013االولانثىعراقًالمعمار رسولً حمٌد سامً رشاالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد9

صباحٌة77.87122014/2013االولذكــرعراقًالرسمً جاسم سكران الرزاق عبد الكرٌم عبد العامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد10

صباحٌة77.37892014/2013االولذكــرعراقًالدفاعً زٌدان خلف اٌاد رسالنالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد11

صباحٌة77.16152014/2013االولانثىعراقًالسودانً محمد الرضا عبد كاظم عفافالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد12

صباحٌة77.02622014/2013االولذكــرعراقًالكرخً سعٌد حسن فالح صفاءالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد13

صباحٌة76.97852014/2013االولانثىعراقًعباس مظلوم اسماعٌل نسرٌنالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد14

صباحٌة76.92172014/2013االولانثىعراقًالربٌعً حسٌن علً باقر عالٌةالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد15

صباحٌة76.36952014/2013االولانثىعراقًالزبٌدي حمدان ناجً مهدي سجىالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد16

صباحٌة76.20382014/2013االولانثىعراقًالدفاعً زٌدان خلف اٌاد رٌامالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد17

صباحٌة75.9432014/2013االولانثىفلسطٌنًالدٌن سعد محمد خالد نرمٌنالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد18

صباحٌة75.63812014/2013االولذكــرعراقًالدراجً علٌوي حسن محمد حٌدرالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد19

صباحٌة74.8622014/2013االولذكــرعراقًجواد حبٌب حٌدر كرارالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد20

صباحٌة74.68252014/2013االولانثىعراقًالزبٌدي محمد رؤوف قٌس لمىالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد21

صباحٌة74.46122014/2013االولانثىعراقًالبهادلً محمد ابراهٌم احمد حوراءالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد22

صباحٌة74.1852014/2013االولذكــرعراقًالعلٌوي ظاهر مدلول الحسن عبد محمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد23

صباحٌة73.81252014/2013االولذكــرعراقًعوٌد حالوب علً عمرالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد24
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صباحٌة73.59422014/2013االولذكــرعراقًالساعدي حرٌجة حسٌن علً احمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد25

صباحٌة73.18072014/2013االولانثىعراقًشهاب حسٌن حسن رضاءالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد26

صباحٌة73.11652014/2013االولانثىعراقًالدراجً الجبار عبد فخري محمد الرٌم مٌس العامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد27

صباحٌة72.94012014/2013االولانثىعراقًالمكصوصً عواد خلٌل ابراهٌم دعاءالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد28

صباحٌة72.92662014/2013االولانثىعراقًالقبنجً الرزاق عبد السالم عبد الرزاق عبد نبراسالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد29

صباحٌة72.87562014/2013االولذكــرعراقًجابر البو حسٌن نعٌم زٌدونالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد30

صباحٌة72.42652014/2013االولذكــرعراقًالمساري احمد ناٌف هاشم مصطفىالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد31

صباحٌة72.40832014/2013االولانثىعراقًجبر كاظم جمال زهراءالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد32

صباحٌة71.94592014/2013االولذكــرعراقًالعكٌلً هللا جار عباس خضٌر علًالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد33

صباحٌة71.57772014/2013االولانثىعراقًالبٌضانً ساجت عٌسى خالد دعاءالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد34

صباحٌة71.37322014/2013االولانثىعراقًسلطانً عباس قاسم حسن تغرٌدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد35

صباحٌة71.36012014/2013االولانثىعراقًالبٌاتً ابراهٌم اسماعٌل عامر شٌماءالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد36

صباحٌة70.7692014/2013االولانثىعراقًالصفار ابراهٌم الرسول عبد عصام شٌماءالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد37

صباحٌة70.69772014/2013االولانثىعراقًحسٌن محٌسن علً ورودالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد38

صباحٌة70.61352014/2013االولذكــرعراقًالمعٌنً فرحان سلمان كاظم عصامالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد39

صباحٌة70.56882014/2013االولانثىعراقًالجنابً عبد حمزة محمود عبٌرالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد40

صباحٌة70.17312014/2013االولانثىعراقًالمشهدانً هللا عبد حسٌن طه شٌماءالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد41

صباحٌة69.96542014/2013االولانثىعراقًالنعٌمً ناجً القادر شاكرعبد دانٌةالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد42

صباحٌة69.80622014/2013االولانثىعراقًالتمٌمً امٌن محمد جمال شمسالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد43

صباحٌة69.66522014/2013االولانثىعراقًحسٌن راشد عالوي ابتهالالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد44

صباحٌة69.54932014/2013االولذكــرعراقًالغرٌري ساهً خضٌر علً محمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد45

صباحٌة69.4022014/2013االولذكــرعراقًالستار عبد احمد احسان احمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد46

صباحٌة69.25132014/2013االولانثىعراقًالدراجً عزٌز رباط الكرٌم عبد فائزةالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد47

صباحٌة69.01382014/2013االولذكــرعراقًالجٌجانً صادق علً منذر محمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد48
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صباحٌة69.00762014/2013االولانثىعراقًٌاسٌن غالً كاظم رٌامالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد49

صباحٌة68.96252014/2013االولانثىعراقًحسٌن الكرٌم عبد سهاء علً سلوىالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد50

صباحٌة68.92892014/2013االولانثىعراقًسلمان شاكر ثامر انغامالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد51

صباحٌة68.80592014/2013االولذكــرعراقًسلمان حسٌن خالد احمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد52

صباحٌة68.79672014/2013االولذكــرعراقًشورتانً خلٌل عبد متعب ماهرالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد53

صباحٌة68.77662014/2013االولذكــرعراقًالدلٌمً محمد حسٌن علً محمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد54

صباحٌة68.64592014/2013االولذكــرعراقًٌاس جواد قحطان حسٌنالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد55

صباحٌة68.60042014/2013االولانثىعراقًمحمد حسن عادل زٌنبالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد56

صباحٌة68.52182014/2013االولانثىعراقًحسٌن ابراهٌم طعمة مرٌمالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد57

صباحٌة68.51752014/2013االولانثىعراقًمحمد رحمن فاروق سوز دلالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد58

صباحٌة68.51562014/2013االولانثىعراقًالعزاوي اشكح امٌن محمد ثامر رقٌةالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد59

صباحٌة68.40672014/2013االولانثىعراقًالنجار شوكت الجبار عبد تغلب سمرالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد60

صباحٌة68.36032014/2013االولانثىعراقًعبود عون عبد عادل طٌبةالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد61

صباحٌة68.31552014/2013االولذكــرعراقًشهٌب فرحان شناوه علًالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد62

صباحٌة68.25642014/2013االولانثىعراقًالعكٌلً مرٌوش عباس موحان مروةالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد63

صباحٌة67.89312014/2013االولانثىعراقًالعزاوي حسٌن محمود مجٌد فاطمةالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد64

صباحٌة67.86212014/2013االولانثىعراقًالعامري شبٌب محمد نصر زٌنبالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد65

صباحٌة67.85042014/2013االولانثىعراقًانطونً جبو فاضل نهىالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد66

صباحٌة67.56362014/2013االولذكــرعراقًالسعدي االمٌر عبد الدٌن صالح االمٌر عبدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد67

صباحٌة66.76942014/2013االولذكــرعراقًنوري الخضر عبد حسن احمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد68

صباحٌة66.6432014/2013االولذكــرعراقًحسن حسٌن حامد حٌدرالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد69

صباحٌة66.61442014/2013االولذكــرعراقًالدلٌمً حمادي جاسم فالح همامالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد70

صباحٌة66.04652014/2013االولانثىعراقًمعٌن الوهاب عبد جالل بشرىالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد71

صباحٌة66.00632014/2013االولانثىعراقًالالمً هاشم علً عبد الكرٌم عبد شهدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد72
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صباحٌة65.75672014/2013االولذكــرعراقًالسعٌداوي سالمه سعدون علً رسولالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد73

صباحٌة65.69462014/2013االولذكــرعراقًالبٌضانً ضغٌر هللا عبد عوده حمزهالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد74

صباحٌة65.56752014/2013االولذكــرعراقًاالسدي ضاحً محمد فاضل محمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد75

صباحٌة65.55032014/2013االولانثىعراقًالالمً كرٌم صافً درعم زمنالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد76

صباحٌة65.51172014/2013االولانثىعراقًالعلٌاوي عبود نعمة االمٌر عبد زٌنبالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد77

صباحٌة65.46052014/2013االولذكــرعراقًالسعدي خمٌس هادي نوري احمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد78

صباحٌة65.2112014/2013االولانثىعراقًحسٌن علً حسام نورالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد79

صباحٌة65.1722014/2013االولانثىعراقًجاسم محمد مٌثم نبراسالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد80

صباحٌة65.15072014/2013االولانثىعراقًالنداوي محمد رجب نوري فرحالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد81

صباحٌة64.9442014/2013االولانثىعراقًعباس عبد احمد براءالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد82

صباحٌة64.90672014/2013االولانثىعراقًخلٌفه احمد الرحمن عبد اصٌلالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد83

صباحٌة64.64152014/2013االولذكــرعراقًشمٌكً علً عبد كاظم محمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد84

صباحٌة64.50752014/2013االولانثىعراقًخلف حاتم سالم رنٌنالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد85

صباحٌة64.41732014/2013االولانثىعراقًخلٌل محمد خلٌل هناديالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد86

صباحٌة64.15722014/2013االولذكــرعراقًالالمً سلطان سعدون حمٌد محسنالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد87

صباحٌة63.96912014/2013االولذكــرعراقًعباس صالح محمد عمرالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد88

صباحٌة63.91982014/2013االولذكــرعراقًمحمد مهدي هانً مهديالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد89

صباحٌة63.86832014/2013االولانثىعراقًرزوك اسماعٌل ملٌك زٌنبالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد90

صباحٌة63.84012014/2013االولانثىعراقًابراهٌم صالح الدٌن عز امنةالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد91

صباحٌة63.77142014/2013االولذكــرعراقًالزٌداوي جبر شمخً جمهور علًالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد92

صباحٌة63.74722014/2013االولذكــرعراقًالبدٌري عبد هوٌش رحٌم فؤادالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد93

صباحٌة63.62292014/2013االولذكــرعراقًصالح كٌطان حسٌن باسمالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد94

صباحٌة63.5412014/2013االولذكــرعراقًالساعدي هاشم ناصر فاضل رائدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد95

صباحٌة63.5292014/2013االولذكــرعراقًمحمد كردي احمد ابراهٌمالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد96
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صباحٌة63.39522014/2013االولذكــرعراقًزوٌد محمود شكر محمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد97

صباحٌة63.32662014/2013االولانثىعراقًالربٌعً هادي حسن فلٌح شٌماءالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد98

صباحٌة63.23862014/2013االولانثىعراقًالزٌدي عٌفان حسن سعد تباركالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد99

صباحٌة63.18632014/2013االولذكــرعراقًالجبوري محمد سلمان خلف سدادالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد100

صباحٌة62.85732014/2013االولذكــرعراقًالطائً الكرٌم عبد هادي وضاح عامرالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد101

صباحٌة62.48882014/2013االولذكــرعراقًحسٌن هنٌدي خالد مسعدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد102

صباحٌة62.48862014/2013االولذكــرعراقًحسان زامل الرضا عبد محمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد103

صباحٌة62.27352014/2013االولذكــرعراقًحسٌن جبر حسٌن علًالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد104

صباحٌة62.2252014/2013االولذكــرعراقًالتمٌمً عجٌل عطٌة نجم مرتضىالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد105

صباحٌة62.12014/2013االولذكــرعراقًالكاكً عزٌز حسٌن عزٌز نهادالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد106

صباحٌة62.09582014/2013االولذكــرعراقًالخفاجً جاسم كاظم ماجد علًالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد107

صباحٌة62.0922014/2013االولذكــرعراقًالكورجً خلٌفة كرٌم سعدون علًالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد108

صباحٌة61.96452014/2013االولانثىعراقًالقصاب خضر معروف خالد سرىالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد109

صباحٌة61.90972014/2013االولانثىعراقًجابر جعفر ناظم سارةالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد110

صباحٌة61.84892014/2013االولذكــرعراقًالجٌزانً علٌوي شنتة محٌبس وسامالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد111

صباحٌة61.82472014/2013االولذكــرعراقًداود نوفل ابراهٌم عامرالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد112

صباحٌة61.79882014/2013االولذكــرعراقًالعبٌدي جاسم شندوخ ثامر حٌدرالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد113

صباحٌة61.78942014/2013االولانثىعراقًالخزعلً تعبان هجول ناجً هدىالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد114

صباحٌة61.73372014/2013االولذكــرعراقًلطٌف نوار حمزه الفقار ذوالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد115

صباحٌة61.67432014/2013االولذكــرعراقًالشوٌلً داغر مفتن خالد احمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد116

صباحٌة61.6352014/2013االولانثىعراقًالحٌالً محمد معروف عدنان لٌناالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد117

صباحٌة61.5872014/2013االولذكــرعراقًالركابً حسون صبر خزعل محمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد118

صباحٌة61.49742014/2013االولذكــرعراقًخلف كاظم سمٌر عباسالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد119

صباحٌة61.1712014/2013االولانثىعراقًحسٌن غانم المحسن عبد رندالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد120
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صباحٌة61.15852014/2013االولذكــرعراقًنوفان طراد كرٌم محمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد121

صباحٌة61.0062014/2013االولذكــرعراقًسوٌد خدام مكً مصطفىالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد122

صباحٌة60.96552014/2013االولانثىعراقًالربٌعً محمد مؤنس فرج نادٌهالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد123

صباحٌة60.82452014/2013االولانثىعراقًجاسم نصٌف ضٌاء امانًالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد124

صباحٌة60.81192014/2013االولذكــرعراقًالزركانً سالم حسٌن صبٌح محمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد125

صباحٌة60.6882014/2013االولذكــرعراقًسالم حسٌن علً عمرالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد126

صباحٌة60.6512014/2013االولانثىعراقًالعزاوي عبود فاضل طارق نورهانالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد127

صباحٌة60.62752014/2013االولانثىعراقًالمالكً فرج محمد مهدي سارةالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد128

صباحٌة60.55642014/2013االولذكــرعراقًصالح حسٌن محمد بهاءالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد129

صباحٌة60.54622014/2013االولانثىعراقًمحمد البو شالف خان اسد جبار سارةالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد130

صباحٌة60.49732014/2013االولذكــرعراقًالشكرجً حمٌد مجٌد ضٌاء منتظرالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد131

صباحٌة60.42932014/2013االولانثىعراقًمهٌدي سالم علً رؤىالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد132

صباحٌة60.32692014/2013االولذكــرعراقًالخزرجً حسٌن الرزاق عبد رعد مروانالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد133

صباحٌة60.13032014/2013االولذكــرعراقًنعمه علً عبد محمد صكرالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد134

صباحٌة60.05712014/2013االولذكــرعراقًمشمش شمام حسٌن علًالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد135

صباحٌة60.00432014/2013االولذكــرعراقًالبصري صالح حسن نزار ابراهٌمالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد136

صباحٌة59.94932014/2013االولذكــرعراقًحمادي صالح ماجد عمرالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد137

صباحٌة59.71212014/2013االولذكــرعراقًعبٌد الحسٌن عبد لفته مصطفىالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد138

صباحٌة59.70862014/2013االولذكــرعراقًالكبٌسً طالع جمعان محمد عمرالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد139

صباحٌة59.33382014/2013االولذكــرعراقًجوٌده جاسم مهدي صالح مٌثمالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد140

صباحٌة59.12822014/2013االولذكــرعراقًخضٌر مظلوم سعدي علًالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد141

صباحٌة58.89492014/2013االولذكــرعراقًالجنابً صالح حمٌد احسان علًالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد142

صباحٌة58.89342014/2013االولانثىعراقًعودة حبٌب الرضا عبد سجاالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد143

صباحٌة58.83982014/2013االولانثىعراقًالعبٌدي حسن عامر علً غفرانالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد144
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صباحٌة58.73682014/2013االولذكــرعراقًمهاوش قحطان عدنان حسنالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد145

صباحٌة58.71992014/2013االولانثىعراقًالخزعلً حمودي  فاضل عباس زهراءالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد146

صباحٌة58.46842014/2013االولذكــرعراقًمحسن امٌن حكمت عالءالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد147

صباحٌة58.43742014/2013االولانثىعراقًالحرٌشاوي علً الدٌن جهاد اسفارالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد148

صباحٌة58.19132014/2013االولانثىعراقًعرموط عبد الرحمن عبد هاجرالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد149

صباحٌة58.10842014/2013االولذكــرعراقًالعوادي هللا عبد علً هاتف همامالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد150

صباحٌة57.84392014/2013االولذكــرعراقًمهدي عرٌبً اللطٌف عبد الرحمن عبدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد151

صباحٌة57.64752014/2013االولذكــرعراقًطه احمد ٌاسٌن احمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد152

صباحٌة57.44082014/2013االولانثىعراقًالجوهر رؤوف حسٌن عمار سارةالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد153

صباحٌة57.29512014/2013االولذكــرعراقًهندي فٌصل غازي ٌوسفالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد154

صباحٌة57.29372014/2013االولذكــرعراقًالساعدي لفته ماجد حسن محمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد155

صباحٌة57.21732014/2013االولذكــرعراقًالكنانً منخً الحسٌن عبد علً محمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد156

صباحٌة57.11492014/2013االولانثىعراقًالجبوري خلٌل سكران االمٌر عبد مٌسالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد157

صباحٌة56.59782014/2013االولانثىعراقًشبوط خابط خالد شمسالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد158

صباحٌة56.48932014/2013االولانثىعراقًالغنً عبد علً هانً سوزانالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد159

صباحٌة56.3682014/2013االولذكــرعراقًمرٌر مطر حمٌد احمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد160

صباحٌة56.24262014/2013االولذكــرعراقًوالً كٌوش حجٌم مٌثمالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد161

صباحٌة55.90392014/2013االولذكــرعراقًالسودانً عبادة دوحً صادق مروانالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد162

صباحٌة55.7212014/2013االولذكــرعراقًمرصوص سلمان جمال الدٌن نورالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد163

صباحٌة55.4082014/2013االولانثىعراقًالتمٌمً نعمة محمد اللطٌف عبد صفاءالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد164

صباحٌة55.37392014/2013االولانثىعراقًخلفً كرٌدي صباح اسراءالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد165

صباحٌة54.91912014/2013االولذكــرعراقًرضا الرسول عبد عادل محمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد166

صباحٌة54.6152014/2013االولذكــرعراقًهللا عبد فرٌح الرحمن عبد باللالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد167
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المسائٌة91.27722014/2013االولذكــرعراقًعرٌبً محسن عباس صفاءالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد1

المسائٌة88.97042014/2013االولذكــرعراقًمحمد طه ٌاسٌن طهالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد2

المسائٌة85.94382014/2013االولذكــرعراقًالنعٌمً ذٌاب تاٌة كامل ٌعربالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد3

المسائٌة85.0372014/2013االولذكــرعراقًالحٌدري محمد جاسم والً سالمالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد4

المسائٌة83.53272014/2013االولذكــرعراقًاللولوي حسن الحسٌن عبد جمٌل مصطفىالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد5

المسائٌة82.25182014/2013االولانثىعراقًعمٌر سمٌر ساجت عهودالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد6

المسائٌة81.25252014/2013االولذكــرعراقًالسادة كزار فلحً جمٌل مصطفىالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد7

المسائٌة80.85612014/2013االولانثىعراقًالعزاوي ماذي جالً زٌنبالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد8

المسائٌة80.71122014/2013االولذكــرعراقًالربٌعً شخباب جنانً رحٌم احمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد9

المسائٌة80.58962014/2013االولانثىعراقًالنوري اسماعٌل فاضل سلمان افكارالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد10

المسائٌة79.93052014/2013االولذكــرعراقًعبود علوان جعفر كرارالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد11

المسائٌة79.59062014/2013االولانثىعراقًالهادي مجٌد جعفر ماجد منارالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد12

المسائٌة78.72272014/2013االولانثىعراقًعمٌر سمٌر ساجت غصونالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد13

المسائٌة77.84482014/2013االولانثىعراقًحسن حمودي ابراهٌم زهرةالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد14

المسائٌة77.04272014/2013االولانثىعراقًعلً الستار عبد ناجً شفقالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد15

المسائٌة76.78682014/2013االولانثىعراقًهللا عبد رشٌد رائد حنٌنالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد16

المسائٌة76.77362014/2013االولانثىعراقًسلمان الرزاق عبد االله عبد زٌنبالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد17

المسائٌة76.54192014/2013االولذكــرعراقًالربٌعً كاظم عباس عادل مصطفىالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد18

المسائٌة74.89542014/2013االولانثىعراقًمحمد الكرٌم عبد الفتاح عبد نجوانالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد19

المسائٌة73.7432014/2013االولانثىعراقًعلً جواد كاظم رشاالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد20

المسائٌة73.42772014/2013االولذكــرعراقًغالب منهً كرٌم حاتمالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد21

المسائٌة73.14342014/2013االولانثىعراقًفلٌح اسماعٌل القادر عبد حنٌنالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد22

المسائٌة73.1342014/2013االولذكــرعراقًالمطلوب ٌوسف حسٌن جلٌل خالدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد23

المسائٌة72.90432014/2013االولانثىعراقًحسٌن شفٌق جمال سوزانالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد24
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المسائٌة72.72972014/2013االولذكــرعراقًشبٌب ال عكلة نجم كاظم محمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد25

المسائٌة71.87972014/2013االولذكــرعراقًكوٌد زعٌر مجٌد احمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد26

المسائٌة71.63012014/2013االولانثىعراقًعزٌز الزهرة عبد سندسالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد27

المسائٌة71.1992014/2013االولذكــرعراقًالربٌعً موسى جهاد حٌدر عمادالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد28
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المسائٌة70.38082014/2013االولانثىعراقًالربٌعً شمة جعفر الرزاق عبد هبةالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد31
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المسائٌة69.98512014/2013االولانثىعراقًحسن عباس خزعل شذىالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد33

المسائٌة69.82132014/2013االولانثىعراقًطهماز محسن سالم اسماءالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد34
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المسائٌة69.6212014/2013االولانثىعراقًالكرٌم عبد اللطٌف عبد عامر دٌارالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد36
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