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صباحٌة89.1072013/2012االولانثىعراقًعلً محمد موسى جمعة مرٌماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد1

صباحٌة88.5972013/2012االولانثىعراقًاالسدي محمد شاكر محمد شهداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد2

صباحٌة85.3252013/2012االولانثىعراقًخضر عباس الغنً عبد سعد هللا هبةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد3

صباحٌة84.6572013/2012االولانثىعراقًاحمد طارق زٌاد رغدةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد4

صباحٌة84.2152013/2012االولذكــرعراقًالربٌعً علً الجبار عبد الستار عبد باللاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد5

صباحٌة83.6892013/2012االولذكــرعراقًاالنباري كعبول فلوح حسٌن علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد6

صباحٌة83.0072013/2012االولانثىعراقًالشٌخلً محمد فائق رفعت رؤىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد7

صباحٌة82.1042013/2012االولذكــرعراقًفهد محمد خلٌفة زٌداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد8

صباحٌة80.8012013/2012االولذكــرعراقًالصمٌدعً ابراهٌم محمد مهدي محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد9

صباحٌة80.7792013/2012االولانثىعراقًالعبٌدي حمٌد مجٌد صالح سارةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد10

صباحٌة80.7482013/2012االولانثىعراقًالصفار ناصر عدنان حوراءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد11

صباحٌة79.8142013/2012االولانثىعراقًمحسن علً حسٌن آٌةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد12

صباحٌة78.5682013/2012االولذكــرعراقًاحمد مجٌد خلٌل ابراهٌماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد13

صباحٌة77.9282013/2012االولانثىعراقًالمشهدانً عباس عبود فٌصل سهاداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد14

صباحٌة77.4622013/2012االولذكــرعراقًالقرٌشً حسن مهدي سعدي حساماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد15

صباحٌة77.4542013/2012االولانثىعراقًمجٌد حمٌد سالم سارةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد16

صباحٌة76.3872013/2012االولانثىعراقًالكرٌم عبد الجبار عبد عالء زٌنباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد17

صباحٌة76.1632013/2012االولانثىعراقًالعبٌدي عوٌد عباس سالم وعوداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد18

صباحٌة75.9992013/2012االولانثىعراقًغولً القره كاظم هندعبدالمجٌدعبدالحمٌداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد19

صباحٌة75.1812013/2012االولانثىعراقًالشمري عطا كرٌم قٌس طٌبةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد20

صباحٌة75.1212013/2012االولذكــرعراقًالعطار محمد عبد الحسن عبد محمد حٌدراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد21

صباحٌة75.0182013/2012االولذكــرعراقًالموسوي كاظم حسٌن احمد محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد22

صباحٌة74.892013/2012االولذكــرعراقًالبهادلً جبر الزهرة عبد علً حساماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد23

صباحٌة74.6262013/2012االولانثىعراقًالخزرجً محمد اللطٌف عبد ٌاسٌن رؤىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد24
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صباحٌة74.4332013/2012االولانثىعراقًقدوري الرحمن عبد الرزاق عبد افراحاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد25

صباحٌة73.7342013/2012االولانثىعراقًعلً جبار ابراهٌم هبةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد26

صباحٌة73.3042013/2012االولذكــرعراقًالدوري محمد القادر عبد جمال بشاراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد27

صباحٌة73.2782013/2012االولذكــرعراقًالساعدي كاطع نوري غنً علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد28

صباحٌة73.2362013/2012االولانثىعراقًالبٌاتً خطاب اسماعٌل سمٌر رسلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد29

صباحٌة72.2452013/2012االولذكــرعراقًالجبوري مصطفى احمد محمد مصطفىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد30

صباحٌة71.7952013/2012االولانثىعراقًالعقٌلً دهش هٌالن مثنى زٌنباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد31

صباحٌة71.6712013/2012االولانثىعراقًالشرٌفً عباس كاظم جواد سلسبٌلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد32

صباحٌة71.512013/2012االولانثىعراقًعباس ابراهٌم نضال عالاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد33

صباحٌة71.3792013/2012االولانثىعراقًالمالكً باش جمعة عادل نورااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد34

صباحٌة71.2812013/2012االولانثىعراقًالطائً هوٌدي الغنً عبد سمٌر زهراءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد35

صباحٌة70.9322013/2012االولانثىعراقًحسٌن محمد ابراهٌم هالةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد36

صباحٌة70.7462013/2012االولذكــرعراقًمجٌسر عٌاده هللا عبد حساماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد37

صباحٌة70.2982013/2012االولانثىعراقًالدلٌمً اكرٌر بدر صبري نهىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد38

صباحٌة69.6062013/2012االولانثىعراقًالٌاقوت مهدي فالح آٌاتاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد39

صباحٌة69.0132013/2012االولانثىعراقًششخان الدٌن حسام سٌروان النااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد40

صباحٌة68.7892013/2012االولذكــرعراقًحٌدري مهدي حسٌن طارق سالماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد41

صباحٌة68.5962013/2012االولذكــرعراقًمجٌد الرزاق عبد االمٌر عبد احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد42

صباحٌة68.2512013/2012االولذكــرعراقًمهدي عبد حسٌن جعفر مصطفىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد43

صباحٌة67.8572013/2012االولانثىعراقًمحمد الكرٌم عبد كمال نوراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد44

صباحٌة67.7012013/2012االولانثىعراقًباصً عزٌز محمد مروةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد45

صباحٌة67.4992013/2012االولانثىعراقًالحمدانً جمعة محمد فوزي هدٌلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد46

صباحٌة67.362013/2012االولانثىعراقًمصطفى احمد نبٌل غفراناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد47

صباحٌة67.052013/2012الثانًذكــرعراقًحسن الرضا عبد جبار عصاماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد48
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صباحٌة66.7682013/2012االولذكــرعراقًعلوان محمد جاسم احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد49

صباحٌة66.6312013/2012االولانثىعراقًالسعدي مرٌوش لفتة محمد بسمةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد50

صباحٌة66.6072013/2012االولذكــرعراقًحمٌد شالل كرٌم علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد51

صباحٌة66.4042013/2012االولذكــرعراقًالزٌدي مطلك علً خوام حسناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد52

صباحٌة66.1462013/2012االولانثىعراقًعلً محمد شوكت نضال لٌنااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد53

صباحٌة65.9882013/2012االولذكــرعراقًالوٌلو بٌت وهاب محسن فٌصل مرواناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد54

صباحٌة65.8712013/2012االولانثىعراقًالسعدي صالح محمد سعدي آناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد55

صباحٌة65.622013/2012االولانثىعراقًجمٌل محمد طالب مرٌماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد56

صباحٌة65.1962013/2012االولانثىعراقًعودة محسن تحسٌن سارةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد57

صباحٌة65.1722013/2012االولانثىعراقًالمفتً عادل علً لمٌاءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد58

صباحٌة65.1662013/2012الثانًذكــرعراقًالموسوي محٌسن لفتة ابراهٌم لٌثاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد59

صباحٌة65.1152013/2012االولانثىعراقًالسواعدي صحن عباس عبدالرزاق رضاباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد60

صباحٌة65.0392013/2012االولذكــرعراقًالموسوي هاشم طالب فوزي منٌراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد61

صباحٌة64.8452013/2012االولذكــرعراقًماضً هنٌدي راضً صباحاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد62

صباحٌة64.7472013/2012االولانثىعراقًالزبٌدي علً عبد حسٌن علً اٌفاناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد63

صباحٌة63.962013/2012االولانثىعراقًالخانجً وفٌق خالد علً آٌةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد64

صباحٌة63.932013/2012االولانثىعراقًالمالكً فزع خالد سالم عشتاراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد65

صباحٌة63.7232013/2012االولانثىعراقًجالً عرنوص جاسم تغرٌداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد66

صباحٌة63.4652013/2012االولذكــرعراقًجوي خالوي فلٌح الرحمن عبداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد67

صباحٌة63.442013/2012االولذكــرعراقًصالح فرهود قاسم امٌراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد68

صباحٌة63.1822013/2012االولانثىعراقًمحمد حمد فواز غٌداءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد69

صباحٌة63.0892013/2012الثانًانثىعراقًالعانً الرحٌم عبد قاسم الكرٌم عبد رغداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد70

صباحٌة62.9712013/2012االولذكــرعراقًالموسوي كاظم شامل مٌسرةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد71

صباحٌة62.9212013/2012االولانثىعراقًسلمان فائق احمد مناراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد72
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صباحٌة62.7622013/2012االولانثىعراقًالسوٌدي عطٌة طالب سعد اٌناساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد73

صباحٌة62.2852013/2012االولانثىعراقًالحكٌم رجب علً محمد جالل اسراءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد74

صباحٌة62.12013/2012االولانثىعراقًالحداد عباس كاظم آالءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد75

صباحٌة62.0192013/2012االولذكــرعراقًالزبٌدي علوان حسٌن عونً محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد76

صباحٌة61.8962013/2012االولانثىعراقًشهاب جاسم حسٌن انفالاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد77

صباحٌة61.8732013/2012الثانًانثىعراقًالبصري حسون ناصر رعد رٌماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد78

صباحٌة61.7862013/2012االولذكــرعراقًالقاعور ابراهٌم رشٌد صباح احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد79

صباحٌة61.4752013/2012الثانًذكــرعراقًالسعدي هللا عبد قاسم جاسم احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد80

صباحٌة61.4662013/2012االولذكــرعراقًالجبوري كشكول علً عماد حسٌناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد81

صباحٌة61.4512013/2012الثانًذكــرعراقًالعالك محسن مجٌد بشٌر عباساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد82

صباحٌة61.3842013/2012االولانثىعراقًاالسعدي كاظم عزٌز رعد رٌاماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد83

صباحٌة61.2642013/2012االولانثىعراقًالنجار علوان عباس محمد مروةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد84

صباحٌة61.2392013/2012االولانثىعراقًالمفرجً رشٌد ابراهٌم خلٌل سارةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد85

صباحٌة61.0792013/2012الثانًانثىعراقًالسودانً نجم كاظم جواد همسةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد86

صباحٌة61.0642013/2012الثانًانثىعراقًقادر خضر قٌس صفااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد87

صباحٌة61.0522013/2012الثانًانثىعراقًعبد اسماعٌل ابراهٌم حنٌناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد88

صباحٌة61.0262013/2012االولذكــرعراقًالسامرائً حمٌد سنان سرمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد89

صباحٌة60.922013/2012االولانثىعراقًالكٌالنً علً عباس فاضل عائشةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد90

صباحٌة60.8752013/2012الثانًذكــرعراقًالعكٌلً حاتم رشٌد محمد رشٌداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد91

صباحٌة60.842013/2012االولانثىعراقًالكنانً سلمان حامد طارق زهراءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد92

صباحٌة60.5542013/2012االولانثىعراقًحسٌن مشكور هللا عبد اٌناساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد93

صباحٌة60.2112013/2012االولانثىعراقًالعانً خطاب عباس حكمت زهراءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد94

صباحٌة59.882013/2012االولذكــرعراقًالعالوي صالح علً حسٌن علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد95

صباحٌة59.5712013/2012االولذكــرعراقًعلً محمد اٌاد محمد علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد96
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صباحٌة59.2172013/2012الثانًذكــرعراقًالحمٌري رزوقً مهدي فالح احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد97

صباحٌة59.1462013/2012الثانًذكــرعراقًالصالحً طاهر ٌوسف قٌس مختاراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد98

صباحٌة59.0952013/2012االولانثىعراقًالخفاجً حسٌن كاظم قاسم مفازاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد99

صباحٌة59.0322013/2012الثانًانثىعراقًمحمد الكرٌم عبد ٌالجٌن أسناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد100

صباحٌة59.0152013/2012االولانثىعراقًالمشهدانً محمد محمود ٌوسف مٌنااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد101

صباحٌة58.9992013/2012االولانثىعراقًاالنباري حسانً هادي خالد هالةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد102

صباحٌة58.4192013/2012الثانًانثىعراقًحٌة ابو جاسم خلف ناظم هدٌلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد103

صباحٌة57.6672013/2012الثانًانثىعراقًاالنباري جاسم فاضل عباس حنٌناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد104

صباحٌة57.1442013/2012الثانًانثىعراقًالحلً حسن الرحمن عبد سالم آٌةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد105

صباحٌة57.012013/2012الثانًذكــرعراقًصبحً عدنان احسان عمراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد106
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