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صباحٌة80.2132013/2012االولانثىعراقًالعبودي حسٌن هادي طالب اشراقعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد1

صباحٌة79.7822013/2012االولذكــرعراقًالمرٌانً زٌد كرٌم ثجٌل ابراهٌمعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد2

صباحٌة79.712013/2012االولذكــرعراقًعواد خلف فصال محمدعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد3

صباحٌة79.3092013/2012االولذكــرعراقًحسٌن محمد جاسم علًعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد4

صباحٌة76.0562013/2012االولذكــرعراقًالمندالوي محمد هللا عبد سالم حسامعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد5

صباحٌة75.7962013/2012االولذكــرعراقًحمٌد هللا عبد فرمان ٌاسرعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد6

صباحٌة75.4662013/2012االولذكــرعراقًاركوازي رستم محمد ظاهر حٌدرعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد7

صباحٌة72.2062013/2012االولانثىعراقًٌاسر زغٌر علً عزٌزةعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد8

صباحٌة71.8782013/2012االولانثىعراقًالسعدي جعفر حمٌد جاسم دعاءعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد9

صباحٌة69.7162013/2012االولذكــرعراقًالجبوري احمد حمٌد عٌسى عمرعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد10

صباحٌة67.4492013/2013االولانثىعراقًالتمٌمً شالل لفته طالب اٌناسعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد11

صباحٌة66.8012013/2012الثانًذكــرعراقًالالمً شمال علً عبد حٌدرعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد12

صباحٌة66.1552013/2012االولذكــرعراقًالعكٌدي عطٌة فاضل عباس علًعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد13

صباحٌة66.112013/2012االولذكــرعراقًالبدٌرًٌ وحٌد عوٌد سوٌلم احمدعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد14

صباحٌة64.7182013/2012االولذكــرعراقًالركابً جودي حمٌد حسام حسٌنعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد15

صباحٌة64.1312013/2012الثانًانثىعراقًالمشهدانً االمٌر عبد ناجً علً نورعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد16

صباحٌة63.9722013/2012الثانًذكــرعراقًاحمد ٌوسف طلعت ٌوسفعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد17

صباحٌة63.7192013/2012الثانًذكــرعراقًالمنصوري مظلوم جبر االمٌر عبد كرارعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد18

صباحٌة63.4892013/2012االولذكــرعراقًكاظم حسٌن كرٌم ٌاسرعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد19

صباحٌة63.0142013/2012االولذكــرعراقًمصلح عٌسى محمد حمٌدعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد20

صباحٌة62.9972013/2012الثانًذكــرعراقًحبٌب موسى صبري احمدعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد21

صباحٌة62.7042013/2012االولانثىعراقًالرماحً محمد  محسن محمد زهراءعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد22

صباحٌة60.9472013/2012الثانًذكــرعراقًعباس محمود شكٌر محمودعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد23

صباحٌة60.8882013/2012االولانثىعراقًالحضاوي احمد عٌسى محمد فٌروزعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد24
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صباحٌة60.6752013/2012االولذكــرعراقًهللا عبد غاٌب خلٌل علًعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد25

صباحٌة60.2292013/2012االولذكــرعراقًالجبوري ٌاقوت محمود هللا سعد محمدعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد26

صباحٌة60.1712013/2012االولذكــرعراقًمعموري سوٌدان مطلب محمد فاضلعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد27

صباحٌة60.0332013/2012الثانًذكــرعراقًالجلٌل عبد عباس الكرٌم عبد محمدعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد28

صباحٌة59.9422013/2012االولانثىعراقًوتوت ال علً ابراهٌم صفاء اسراءعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد29

صباحٌة59.9372013/2012االولانثىعراقًالجبوري سهو عبود خلف رٌمانعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد30

صباحٌة59.8882013/2012االولانثىعراقًالسودانً علً محمد راضً عذراءعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد31

صباحٌة59.6742013/2012االولانثىعراقًجنابً جٌاد محمد رامز غفرانعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد32

صباحٌة59.6372013/2012االولذكــرعراقًدلٌفً ال رحٌم رعد مصطفىعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد33

صباحٌة59.5872013/2012االولانثىعراقًجواد فاضل باسم فردوسعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد34

صباحٌة59.462013/2012االولذكــرعراقًموسى محمد سعد احمدعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد35

صباحٌة59.4432013/2012الثانًانثىعراقًخلف لهمود شاكر مروةعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد36

صباحٌة59.3082013/2012الثانًذكــرعراقًالكرطانً سالم عٌسى الستار عبد محمدعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد37

صباحٌة58.9112013/2012الثانًذكــرعراقًغرانً دحام صبر النبً عبد مصطفىعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد38

صباحٌة58.9032013/2012الثانًانثىعراقًثامر محٌمٌد علً ابتهالعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد39

صباحٌة58.6942013/2012الثانًانثىعراقًالزٌداوي جبر جاسم ناصر كوثرعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد40

صباحٌة58.6172013/2012الثانًذكــرعراقًصالح صٌهود صبحً عمارعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد41

صباحٌة58.4722013/2012الثانًذكــرعراقًالحبٌب ناصر حسن الحسٌن عبد علًعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد42

صباحٌة58.4322013/2012الثانًذكــرعراقًابراهٌم فرحان احمد شهابعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد43

صباحٌة58.1642013/2012الثانًانثىعراقًالزٌدي جرٌذي هاٌس كرٌم شهدعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد44

صباحٌة58.0432013/2012الثانًانثىعراقًهللا عبد احمد رشٌد ارٌجعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد45

صباحٌة57.9142013/2012الثانًانثىعراقًسلٌم محمد نوزل منىعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد46

صباحٌة57.3372013/2012االولانثىعراقًعبٌد مطر كاطع منتهىعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد47

صباحٌة57.3352013/2012االولانثىعراقًاحمد حسن كرٌم دٌالنعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد48
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صباحٌة57.2232013/2012الثانًانثىعراقًعبٌد عدنان ستار سٌناءعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد49

صباحٌة57.1522013/2012الثانًذكــرعراقًالجمٌلً عبد حمٌد اسماعٌل ناصرعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد50

صباحٌة56.9012013/2012الثانًذكــرعراقًالجمٌلً عبدهللا كاظم عماد علًعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد51

صباحٌة56.4242013/2012االولذكــرعراقًصالح رمٌض طارق زٌادعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد52

صباحٌة56.3922013/2012الثانًانثىعراقًالمحمداوي جعاز حنتاو ماجد انسامعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد53

صباحٌة56.3872013/2012الثانًذكــرعراقًالكورجً جبارة شاتً سعدون احمدعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد54

صباحٌة56.0322013/2012الثانًذكــرعراقًالجبوري ٌاقوت محمود هللا سعد علًعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد55

صباحٌة55.9782013/2012االولذكــرعراقًالسعدي حسن كاظم حاوي محمدعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد56

صباحٌة55.7812013/2012الثانًذكــرعراقًالجورانً حرٌب ناصر عالء ٌاسرعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد57

صباحٌة55.7262013/2012الثانًذكــرعراقًالفنداوي جودة زعونً جبر ٌاسرعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد58

صباحٌة55.7152013/2012االولذكــرعراقًحسٌن ندى حمد مؤٌدعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد59

صباحٌة55.692013/2012الثانًانثىعراقًشاهمار الصمد عبد لقمان هاوزٌنعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد60

صباحٌة55.6232013/2012الثانًانثىعراقًالساعدي عبد مجٌد كامل سمرعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد61

صباحٌة55.6022013/2012االولانثىعراقًالعانً ظاهر  حبٌب طارق سجىعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد62

صباحٌة55.5392013/2012االولذكــرعراقًصحوي احمد خمٌس ماهرعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد63

صباحٌة55.4762013/2012الثانًذكــرعراقًربٌعة كٌطان محمد نعمة محمدعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد64

صباحٌة55.2662013/2012االولذكــرعراقًالبٌاتً احمد شكر الكرٌم عبد رامًعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد65

صباحٌة55.2462013/2012الثانًذكــرعراقًالمالكً وادي راضً جمعة حمزةعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد66

صباحٌة55.1662013/2012الثانًذكــرعراقًاالئمة حرٌجة سعد سٌفعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد67

صباحٌة55.1452013/2012الثانًذكــرعراقًالالمً مدعً عبود فرج طهعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد68

صباحٌة55.0572013/2012الثانًذكــرعراقًحسٌن مهدي اسكندر المهديعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد69

صباحٌة54.9522013/2012الثانًذكــرعراقًابراهٌم مخلف حاتم خالدعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد70

صباحٌة54.8352013/2012الثانًذكــرعراقًالرفاعً لفتة حسٌن احمد رعدعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد71

صباحٌة54.7332013/2012الثانًذكــرعراقًمحمد جاسم الجبار عبد محمدعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد72
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صباحٌة54.4152013/2012الثانًذكــرعراقًالدلٌمً محمود فٌصل فنر مهندعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد73

صباحٌة54.322013/2012الثانًانثىعراقًمهدي علً سعدي زٌنبعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد74

صباحٌة53.9792013/2012الثانًذكــرعراقًالحسناوي عبد مسلم غسانعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد75

صباحٌة52.9772013/2012الثانًانثىعراقًالسعٌد جواد كاظم فٌاض نورعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد76

صباحٌة52.6882013/2012الثانًانثىعراقًالحدٌثً سمٌر عباس نافع امنةعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد77


