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صباحٌة93.742013/2012االولذكــرعراقًالخفاجً حسٌن كرٌم الحسٌن عبد مهدياالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد1

صباحٌة91.1952013/2012االولذكــرعراقًالحمدانً مهدي صالح رعد مصطفىاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد2

صباحٌة90.4252013/2012االولذكــرعراقًالهواش جعفر علً محمد مهند مصطفىاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد3

صباحٌة90.2652013/2012االولانثىعراقًالحدٌثً صالح فخري حسٌن نوراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد4

صباحٌة89.5022013/2012االولانثىعراقًالسكافً عبود صاحب عالوي نوراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد5

صباحٌة88.5842013/2012االولانثىعراقًعبٌد صالح هادي زٌنباالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد6

صباحٌة88.2262013/2012االولذكــرعراقًحمٌد حسن سمٌر سامراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد7

صباحٌة87.7192013/2012االولذكــرعراقًالعالك علً حسٌن حنون مهدياالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد8

صباحٌة87.512013/2012االولانثىعراقًالناصري عودة نعمة حبٌب اسماءاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد9

صباحٌة85.162013/2012االولانثىعراقًالمسعودي حسن عكاب عادل هبةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد10

صباحٌة84.9932013/2012االولانثىعراقًالٌساري جاسم الكاظم عبد جواد زٌنباالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد11

صباحٌة84.8442013/2012االولانثىعراقًرجب محمد كرٌم زهراءاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد12

صباحٌة84.7782013/2012االولذكــرعراقًالبٌاتً جاسم رمضان عدنان وائلاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد13

صباحٌة84.5922013/2012االولانثىعراقًالجبوري عمران عٌدان حسٌن زٌنباالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد14

صباحٌة84.372013/2012االولذكــرعراقًحمود علً منذر احمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد15

صباحٌة84.292013/2012االولذكــرعراقًالطائً شغدون زٌدان طالب لٌثاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد16

صباحٌة84.0492013/2012االولانثىعراقًعكٌدي عالوي حسٌن الجبار عبد سمارةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد17

صباحٌة83.8612013/2012االولذكــرعراقًاٌلٌا حازم فائز حازماالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد18

صباحٌة83.162013/2012االولذكــرعراقًالسامرائً حسون صالح صبحً محمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد19

صباحٌة81.8492013/2012االولانثىعراقًخضٌر سلمان حكمت ٌاسمٌناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد20

صباحٌة81.4652013/2012االولانثىعراقًخلف محمد رعد خدٌجةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد21

صباحٌة81.1162013/2012االولانثىعراقًالجبوري خلف حمد حسن مرٌماالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد22

صباحٌة80.9322013/2012االولانثىعراقًعلً حمد احسان رؤىاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد23

صباحٌة79.8632013/2012االولذكــرعراقًالركابً حسن محمد جاسم سعداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد24
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صباحٌة79.7922013/2012االولانثىعراقًالجنابً حمد حسن عامر مٌساءاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد25

صباحٌة79.7592013/2012االولذكــرعراقًالبدري رشٌد احسان فٌصلاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد26

صباحٌة79.1962013/2012الثانًذكــرعراقًعبهول حسٌن علً احمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد27

صباحٌة78.9122013/2012االولذكــرعراقًسكران محمد جاسم لؤياالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد28

صباحٌة78.5732013/2012االولانثىعراقًالقٌسً محمد ابراهٌم ولٌد ٌاسمٌناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد29

صباحٌة78.4592013/2012االولانثىعراقًجاسم البو مولى محمد جاسم نسرٌناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد30

صباحٌة78.3522013/2012االولانثىعراقًمطنً ناجً عاصم سٌماءاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد31

صباحٌة77.752013/2012االولانثىعراقًاالسدي حسٌن كاظم حسان دالٌااالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد32

صباحٌة77.6352013/2012االولانثىعراقًالجبوري كاظم رشٌد حمٌد سناءاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد33

صباحٌة77.5292013/2012االولانثىعراقًالعزاوي حسن سعدي نصٌر شهداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد34

صباحٌة76.3652013/2012االولانثىعراقًالشمري اسحاق محمد فارس حناناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد35

صباحٌة75.7932013/2012االولذكــرعراقًالعنبكً المهدي عبد موسى محمد عباساالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد36

صباحٌة75.7682013/2012االولانثىعراقًعباس موسى كرٌم وروداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد37

صباحٌة75.4192013/2012االولانثىعراقًالحسناوي طعٌن حاجم محسن نوراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد38

صباحٌة75.2922013/2012االولانثىعراقًاحمد جمعة خالد شهداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد39

صباحٌة75.1952013/2012االولذكــرعراقًالخزرجً مبارك علً لؤي عمراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد40

صباحٌة75.1092013/2012االولذكــرعراقًالركابً علً حسٌن كرٌم احمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد41

صباحٌة75.092013/2012االولانثىعراقًمنصور ٌوسف فرنسً الرااالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد42

صباحٌة74.722013/2012االولانثىعراقًجامل زاٌر اسعد دعاءاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد43

صباحٌة73.942013/2012االولانثىعراقًوهٌب ستار الجبار عبد نوراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد44

صباحٌة73.892013/2012االولذكــرعراقًحسٌن صالح سالم احمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد45

صباحٌة73.8442013/2012االولذكــرعراقًالسٌد محمد الغفور عبد امجد قتٌبةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد46

صباحٌة73.8392013/2012االولانثىعراقًجمٌل سلمان نبٌل نوراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد47

صباحٌة73.8222013/2012االولانثىعراقًصكبان كاظم عبٌس بشائراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد48
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صباحٌة73.4092013/2012االولانثىعراقًالعامري محمد خلف ثامر شهداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد49

صباحٌة73.282013/2012االولانثىعراقًالربٌعً محً كاظم جواد هبةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد50

صباحٌة73.1712013/2012االولذكــرعراقًالبٌاتً شكٌر محمود قٌس مصطفىاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد51

صباحٌة72.7742013/2012االولذكــرعراقًعباس ابراهٌم غضبان عدياالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد52

صباحٌة72.7532013/2012االولانثىعراقًصالح رضا علً سوزاناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد53

صباحٌة72.3942013/2012االولذكــرعراقًالحسن عبد الحمٌد عبد سمٌر علًاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد54

صباحٌة72.1762013/2012االولذكــرعراقًمحمد اسود رحٌم احمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد55

صباحٌة72.0732013/2012االولانثىعراقًالحسناوي متعب عباس فرٌق سرىاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد56

صباحٌة71.6692013/2012االولانثىعراقًعبدالحسٌن محمدصادق محمدحسٌن فرحاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد57

صباحٌة71.5522013/2012الثانًانثىعراقًالمفرجً ناٌف نوفل ثابت ابتهالاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد58

صباحٌة71.4982013/2012االولذكــرعراقًعلٌوي شنان سلمان حكمتاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد59

صباحٌة71.4062013/2012االولذكــرعراقًالمراٌاتً سلمان صبحً رعد علًاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد60

صباحٌة71.3392013/2012االولانثىعراقًمصلح تركً علً مٌسماالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد61

صباحٌة71.2962013/2012االولانثىعراقًالعوادي خضٌر سلمان عباس زهراءاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد62

صباحٌة70.772013/2012االولذكــرعراقًعباس احمد عالء احمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد63

صباحٌة70.7552013/2012االولانثىعراقًالبٌاتً نادر حسٌن محمد زهرةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد64

صباحٌة70.4782013/2012االولانثىعراقًالجبوري مجٌد عودة حمٌد شهداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد65

صباحٌة70.3112013/2012االولانثىعراقًمحمد خلٌل اٌاد نوراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد66

صباحٌة70.1022013/2012الثانًانثىعراقًجاسم جواد الرضا عبد شهداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد67

صباحٌة69.7762013/2012االولانثىعراقًالسودانً محمد علً عبد خلف حناناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد68

صباحٌة69.7332013/2012االولانثىعراقًنجم كاظم ستار مرٌماالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد69

صباحٌة69.6782013/2012االولذكــرعراقًالتمٌمً كاظم مهدي حٌدراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد70

صباحٌة69.2622013/2012االولذكــرعراقًالدلٌمً ابراهٌم ملحم عبد اسامةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد71

صباحٌة69.1352013/2012االولذكــرعراقًمحمد جاسم ستار احمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد72
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صباحٌة68.9362013/2012الثانًانثىعراقًالطائً كاظم خلف مٌثاقاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد73

صباحٌة68.8172013/2012االولانثىعراقًمحمد امٌن علً رٌماالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد74

صباحٌة68.5952013/2012االولذكــرعراقًالزوٌنً حسونً علً الجبار عبد ستاراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد75

صباحٌة68.4372013/2012االولانثىعراقًالعبٌدي علوان عمر جاسم دعاءاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد76

صباحٌة68.4032013/2012االولانثىعراقًالسامرائً الحمٌد عبد زٌاد رنداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد77

صباحٌة68.3142013/2012االولانثىعراقًالركابً جاسم علً رعد شهداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد78

صباحٌة68.2292013/2012االولذكــرعراقًالنجار رزوقً محمد علً زٌداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد79

صباحٌة68.1152013/2012الثانًانثىعراقًكزار بجاي فاضل اخالصاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد80

صباحٌة67.9332013/2012االولذكــرعراقًالشٌالوي حسٌن عبٌد عباس عماداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد81

صباحٌة67.8232013/2012االولذكــرعراقًحمدي محمد هللا خٌر مهند لٌثاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد82

صباحٌة67.7392013/2012االولانثىعراقًالترك احمد فتاح لٌث احالماالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد83

صباحٌة67.6122013/2012االولذكــرعراقًالحافظ محمد الهادي عبد لؤي مصطفىاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد84

صباحٌة67.1912013/2012االولذكــرعراقًالفتاح عبد الجبار عبد محمد هللا عبداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد85

صباحٌة67.172013/2012االولانثىعراقًالزٌدي دبعون القادر عبد محمد طٌبةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد86

صباحٌة66.9952013/2012الثانًانثىعراقًالعبٌدي سلمان اوحٌد كرٌم دنٌااالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد87

صباحٌة66.8742013/2012الثانًانثىعراقًالحمدانً ٌونس طاهر محمد اكرم سارةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد88

صباحٌة66.6892013/2012االولانثىعراقًالالمً علً فرحان جبار هدىاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد89

صباحٌة66.6422013/2012االولانثىعراقًمجٌد عزٌز ماجد اٌماناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد90

صباحٌة66.5382013/2012االولذكــرعراقًالخالدي مراد عٌسى ابراهٌم ضٌاءاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد91

صباحٌة66.4192013/2012االولانثىعراقًالعزاوي حسن عباس سامً نرمٌناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد92

صباحٌة66.3962013/2012االولانثىعراقًالسعٌدي حسٌن عودة كرٌم مالكاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد93

صباحٌة66.3912013/2012االولانثىعراقًالسعدي سلمان حمٌد احمد الهاماالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد94

صباحٌة66.2652013/2012الثانًانثىعراقًالفالحً مهدي ٌاسٌن علً هدىاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد95

صباحٌة66.2582013/2012الثانًذكــرعراقًالجنابً عسل محمد قاسم اسامةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد96
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صباحٌة66.1472013/2012االولانثىعراقًسلٌم داود سمٌر مروةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد97

صباحٌة65.7942013/2012االولذكــرعراقًالحجامً حسان محمد جاسم محموداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد98

صباحٌة65.742013/2012االولانثىعراقًالحسٌن عبد علً ماجد مٌالداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد99

صباحٌة65.7032013/2012االولذكــرعراقًحسٌن علً محمد موفق مصطفىاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد100

صباحٌة65.5652013/2012االولانثىعراقًالزبٌدي  عطٌة منٌر هٌثم شهداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد101

صباحٌة65.4152013/2012االولذكــرعراقًالحصناوي مرزوق خلف كاظم فاضلاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد102

صباحٌة65.2212013/2012االولانثىعراقًحسن عجالن حسٌن اطٌافاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد103
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