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صباحٌة87.5932014/2013االولانثىعراقًالخابوري مشعان خضٌر عباس نورساقتصادواالقتصاد االدارةبغداد1

صباحٌة84.0932014/2013االولذكــرعراقًفرطوسً شفً حمٌد ابو مهوس اسعداقتصادواالقتصاد االدارةبغداد2

صباحٌة79.4332014/2013االولانثىعراقًعلً سعٌد الوهاب عبد عفراءاقتصادواالقتصاد االدارةبغداد3

صباحٌة77.3512014/2013االولذكــرعراقًالجنابً كاظم فاضل عماد محمداقتصادواالقتصاد االدارةبغداد4

صباحٌة76.5882014/2013االولانثىعراقًالدلٌمً حسن مظلوم صالح مهجاقتصادواالقتصاد االدارةبغداد5

صباحٌة75.912014/2013االولذكــرعراقًالدوري سلمان اللطٌف عبد عفٌف محمداقتصادواالقتصاد االدارةبغداد6

صباحٌة75.8232014/2013االولانثىعراقًفرٌح الحسٌن عبد علً دعاءاقتصادواالقتصاد االدارةبغداد7

صباحٌة74.612014/2013االولانثىعراقًالربٌعً لفتة حمٌد الكاظم عبد زٌنباقتصادواالقتصاد االدارةبغداد8

صباحٌة74.5612014/2013االولذكــرعراقًكاظم الرحٌم عبد فائق الرحٌم عبداقتصادواالقتصاد االدارةبغداد9

صباحٌة74.0232014/2013االولانثىعراقًطالل عودة كاظم طٌبةاقتصادواالقتصاد االدارةبغداد10

صباحٌة73.7782014/2013االولذكــرعراقًغضبان حمٌد الهادي عبد الحمٌد عبداقتصادواالقتصاد االدارةبغداد11

صباحٌة72.9462014/2013االولذكــرعراقًالشارع جاسم حسن قصً علًاقتصادواالقتصاد االدارةبغداد12

صباحٌة72.1982014/2013االولانثىعراقًجبرالبهادلً حاشوش حمود ندىاقتصادواالقتصاد االدارةبغداد13

صباحٌة70.4562014/2013االولانثىعراقًرداد شٌاع جمعة هنداقتصادواالقتصاد االدارةبغداد14

صباحٌة70.4212014/2013االولانثىعراقًصالح مهدي اسامة رٌهاماقتصادواالقتصاد االدارةبغداد15

صباحٌة70.3682014/2013االولانثىعراقًخلف الجبار عبد نبٌل هبةاقتصادواالقتصاد االدارةبغداد16

صباحٌة70.3552014/2013االولانثىعراقًالواسطً جعٌجع كرٌم احمد اٌةاقتصادواالقتصاد االدارةبغداد17

صباحٌة70.0762014/2013االولذكــرعراقًاحمد مجٌد ٌونس مجٌداقتصادواالقتصاد االدارةبغداد18

صباحٌة69.5952014/2013االولانثىعراقًالزبٌدي حسن حسٌن علً مرٌماقتصادواالقتصاد االدارةبغداد19

صباحٌة68.3232014/2013االولانثىعراقًالسامرائً محمد الحمٌد عبد ظافر روٌدةاقتصادواالقتصاد االدارةبغداد20

صباحٌة68.0782014/2013االولذكــرعراقًهزاع حسٌن هللا عبد علًاقتصادواالقتصاد االدارةبغداد21

صباحٌة67.8792014/2013االولانثىعراقًالعجٌلً وسمً عبٌد مجٌد منىاقتصادواالقتصاد االدارةبغداد22

صباحٌة67.2552014/2013االولانثىعراقًالزبٌدي ماشاف هادي الواحد عبد سارةاقتصادواالقتصاد االدارةبغداد23

صباحٌة66.8662014/2013االولذكــرعراقًعلً الحمٌد عبد اٌاد عمراقتصادواالقتصاد االدارةبغداد24
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صباحٌة66.2832014/2013االولانثىعراقًكامل االمٌر عبد محمد سجااقتصادواالقتصاد االدارةبغداد25

صباحٌة66.2012014/2013االولانثىعراقًالساعدي علً محمد هاشم اٌماناقتصادواالقتصاد االدارةبغداد26

صباحٌة66.1882014/2013االولذكــرعراقًخلٌفة عطٌة حمٌد صفاءاقتصادواالقتصاد االدارةبغداد27

صباحٌة65.8562014/2013االولانثىعراقًالفتالوي السادة عبد علً حسٌن عالاقتصادواالقتصاد االدارةبغداد28

صباحٌة65.7782014/2013االولانثىعراقًالسودانً زامل العٌبً رحٌم رنٌناقتصادواالقتصاد االدارةبغداد29

صباحٌة65.7762014/2013االولانثىعراقًالسعدي علً عبد عزٌز ثامر عالاقتصادواالقتصاد االدارةبغداد30

صباحٌة65.1232014/2013االولذكــرعراقًالعتابً سالم محمد جاسم سالماقتصادواالقتصاد االدارةبغداد31

صباحٌة64.8082014/2013االولذكــرعراقًاحمد علً فالح مصطفىاقتصادواالقتصاد االدارةبغداد32

صباحٌة64.7682014/2013االولانثىعراقًالسمٌلً نجم احمد سالم طٌبةاقتصادواالقتصاد االدارةبغداد33

صباحٌة64.2832014/2013االولانثىعراقًالجبوري حسٌن سلٌمان محمد هدىاقتصادواالقتصاد االدارةبغداد34

صباحٌة64.1212014/2013االولانثىعراقًاحمد الستار عبد الرزاق عبد رانٌةاقتصادواالقتصاد االدارةبغداد35

صباحٌة64.0162014/2013االولانثىعراقًالفرٌجً لفتة صبٌح عباس اسراءاقتصادواالقتصاد االدارةبغداد36

صباحٌة63.5452014/2013االولانثىعراقًالدوري محمد عبدهللا الدٌن نجم مروةاقتصادواالقتصاد االدارةبغداد37

صباحٌة63.5292014/2013االولذكــرعراقًالكارطانً سلمان داود محً عالءاقتصادواالقتصاد االدارةبغداد38

صباحٌة63.2382014/2013االولذكــرعراقًهللا عزٌزعبد محمود عمراقتصادواالقتصاد االدارةبغداد39

صباحٌة63.062014/2013االولانثىعراقًحسٌن عبٌد وحٌد رندةاقتصادواالقتصاد االدارةبغداد40

صباحٌة62.9442014/2013االولذكــرعراقًالطرٌحً جواد ٌحٌى وضاح مخلداقتصادواالقتصاد االدارةبغداد41

صباحٌة62.6442014/2013االولانثىعراقًالالمً منصور خلف زٌاد زٌنةاقتصادواالقتصاد االدارةبغداد42

صباحٌة62.4412014/2013االولانثىعراقًالربٌعً محمد نجم اسماعٌل سجىاقتصادواالقتصاد االدارةبغداد43

صباحٌة61.6162014/2013االولذكــرعراقًالشٌحان راضً كطوف جاسم علًاقتصادواالقتصاد االدارةبغداد44

صباحٌة61.4832014/2013االولانثىعراقًالماجدي حسن كاظم نبٌل نرمٌناقتصادواالقتصاد االدارةبغداد45

صباحٌة61.442014/2013االولانثىعراقًاالمام توفٌق شاكر عدنان نوراقتصادواالقتصاد االدارةبغداد46

صباحٌة61.3232014/2013االولذكــرعراقًالتمٌمً ابراهٌم حسٌن محمد احمداقتصادواالقتصاد االدارةبغداد47

صباحٌة61.2992014/2013االولانثىعراقًعبٌد دباش طعمة كوثراقتصادواالقتصاد االدارةبغداد48
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صباحٌة60.8432014/2013االولذكــرعراقًعوض طاهر السادة عبد كراراقتصادواالقتصاد االدارةبغداد49

صباحٌة59.2342014/2013االولانثىعراقًالمشهدانً حمادي هللا عبد محمد غفراناقتصادواالقتصاد االدارةبغداد50

صباحٌة59.1132014/2013االولانثىعراقًمالكً هجول حمٌد سعدون هدىاقتصادواالقتصاد االدارةبغداد51

صباحٌة58.3272014/2013االولذكــرعراقًالسودانً محمد ماجد حسٌن علًاقتصادواالقتصاد االدارةبغداد52

صباحٌة58.2182014/2013االولانثىعراقًالساري جبر قاسم محمد رواءاقتصادواالقتصاد االدارةبغداد53

صباحٌة57.5562014/2013االولذكــرعراقًحطاب حسن جاسم اسامةاقتصادواالقتصاد االدارةبغداد54

صباحٌة56.962014/2013االولانثىعراقًالمشهدانً محٌمٌد حسن احمد شٌماءاقتصادواالقتصاد االدارةبغداد55

صباحٌة56.5662014/2013االولذكــرعراقًالعجٌلً محٌسن ناجً حاتم عماراقتصادواالقتصاد االدارةبغداد56

صباحٌة56.3382014/2013االولذكــرعراقًالسادة عبد حنون العباس عبد علًاقتصادواالقتصاد االدارةبغداد57

صباحٌة55.4792014/2013االولانثىعراقًالدلوي احمد محمد حسن نهىاقتصادواالقتصاد االدارةبغداد58

صباحٌة55.4112014/2013االولذكــرعراقًالجبوري مبارك علً مثنى احمداقتصادواالقتصاد االدارةبغداد59

صباحٌة55.272014/2013االولذكــرعراقًالداٌنً زناد سلمان محمد اكرماقتصادواالقتصاد االدارةبغداد60

صباحٌة53.992014/2013االولانثىعراقًعلً بدٌوي غازي مروهاقتصادواالقتصاد االدارةبغداد61
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المسائٌة82.8652014/2013االولذكــرعراقًعون عبود عٌدان ولٌدعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد1

المسائٌة78.8012014/2013االولانثىعراقًعلً جالب سعٌد سناءعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد2

المسائٌة75.0092014/2013االولانثىعراقًلفتة حسن مران زٌنبعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد3

المسائٌة73.7812014/2013االولانثىعراقًالسعدي شرٌف هللا عبد نجم صابرٌنعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد4

المسائٌة69.5042014/2013االولذكــرعراقًصالح مولود سامً مروانعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد5

المسائٌة68.9612014/2013االولانثىعراقًالحلفً رجً جلوب الحسٌن عبد دعاءعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد6

المسائٌة68.8492014/2013االولذكــرعراقًكحٌط الواحد عبد صباح محمودعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد7
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المسائٌة68.3032014/2013االولذكــرعراقًالسامرائً مهدي محمد غصوب محمدعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد8

المسائٌة67.9852014/2013االولانثىعراقًصالح الكرٌم عبد محمد منارعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد9

المسائٌة67.6822014/2013االولذكــرعراقًالحرٌشاوي علً جاسم رباح صباحعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد10

المسائٌة67.6742014/2013االولذكــرعراقًالزٌدي حمود شاطً جفات جمالعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد11

المسائٌة66.3132014/2013االولانثىعراقًالعلً حسٌن الغنً عبد محمد سجىعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد12

المسائٌة65.3082014/2013االولذكــرعراقًحمادي ٌوسف هللا خٌر عمرعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد13

المسائٌة64.8672014/2013االولانثىعراقًالجمٌلً محمد ٌونس جواد زهراءعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد14

المسائٌة63.4992014/2013االولذكــرعراقًالعبٌدي عٌدان احمد عالء القادر عبدعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد15

المسائٌة61.7122014/2013االولانثىعراقًالمشهدانً شالل حبٌب صباح نورعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد16

المسائٌة61.2372014/2013االولانثىعراقًشاه مراد عصام فادٌةعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد17

المسائٌة60.2172014/2013االولذكــرعراقًالدراجً جوي سٌد هاشم علًعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد18

المسائٌة59.1592014/2013االولذكــرعراقًسلومً هللا عبد عدنان هللا عبدعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد19

المسائٌة57.3132014/2013االولذكــرعراقًعبد كشاش حسن سعدعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد20

المسائٌة56.7732014/2013االولذكــرعراقًولً حمٌد كرٌم علًعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد21


