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مسائٌة90.5532013/2012االولانثىعراقًالتمٌمً جواد كاظم برهان برٌدةاحصاء واالقتصاد االدارةبغداد1

مسائٌة89.0362013/2012االولذكــرعراقًاطرقجً مجٌد صابر مؤٌد عماراحصاء واالقتصاد االدارةبغداد2

مسائٌة87.192013/2012االولانثىعراقًالعامري علً محمد جعفر صادق آٌاتاحصاء واالقتصاد االدارةبغداد3

مسائٌة82.9552013/2012االولذكــرعراقًالدباس رشٌد احمد سلمان محمداحصاء واالقتصاد االدارةبغداد4

مسائٌة82.0562013/2012االولانثىعراقًالوائلً حسن حمٌد عالء زٌنباحصاء واالقتصاد االدارةبغداد5

مسائٌة77.7142013/2012االولذكــرعراقًالعانً محمود شاكر سمٌر محمداحصاء واالقتصاد االدارةبغداد6

مسائٌة74.412013/2012االولذكــرعراقًالزبٌدي طاهر القادر عبد تحسٌن علًاحصاء واالقتصاد االدارةبغداد7

مسائٌة74.2232013/2012االولانثىعراقًحمود حنون ٌوسف زهراءاحصاء واالقتصاد االدارةبغداد8

مسائٌة73.7842013/2012االولانثىعراقًالخفاجً كاظم علوان علً عفافاحصاء واالقتصاد االدارةبغداد9

مسائٌة70.8482013/2012االولانثىعراقًخلٌل مجٌد غسان مروةاحصاء واالقتصاد االدارةبغداد10

مسائٌة68.8862013/2012االولانثىعراقًالعانً صالح داود صالح هبةاحصاء واالقتصاد االدارةبغداد11

مسائٌة66.172013/2012االولانثىعراقًدروٌش عبود ابراهٌم بتولاحصاء واالقتصاد االدارةبغداد12

مسائٌة65.7812013/2012االولذكــرعراقًسلٌم فرٌح حطاب حمزةاحصاء واالقتصاد االدارةبغداد13

مسائٌة63.6042013/2012االولانثىعراقًفرج محمد موفق آٌاتاحصاء واالقتصاد االدارةبغداد14

مسائٌة63.5812013/2012االولذكــرعراقًالعزاوي مجٌد ابراهٌم نزار مهٌمناحصاء واالقتصاد االدارةبغداد15

مسائٌة63.022013/2012االولذكــرعراقًحسٌن عدنان رعد علًاحصاء واالقتصاد االدارةبغداد16

مسائٌة61.3162013/2012االولذكــرعراقًالشطاوي جواد لفتة قاسم لٌثاحصاء واالقتصاد االدارةبغداد17

مسائٌة60.9242013/2012االولذكــرعراقًرحٌمة قاسم عباس انساحصاء واالقتصاد االدارةبغداد18

مسائٌة60.6972013/2012االولذكــرعراقًقدوري جمعة فؤاد فائز غٌثاحصاء واالقتصاد االدارةبغداد19

مسائٌة60.2032013/2012االولانثىعراقًالدلٌمً ٌسر نصٌف باسم نوراحصاء واالقتصاد االدارةبغداد20

مسائٌة60.0782013/2012االولذكــرعراقًنعمة حسٌن مهدي حسٌناحصاء واالقتصاد االدارةبغداد21

مسائٌة59.8132013/2012االولذكــرعراقًعتابً مزبان ثجٌل حسن اسامةاحصاء واالقتصاد االدارةبغداد22

مسائٌة59.7922013/2012االولانثىعراقًالسامرائً سعٌد مجٌد مثنى زٌنباحصاء واالقتصاد االدارةبغداد23

مسائٌة59.5372013/2012الثانًذكــرعراقًالعباسٌة مهدي خلٌل صباح الدٌن نوراحصاء واالقتصاد االدارةبغداد24
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مسائٌة59.2572013/2012االولذكــرعراقًامٌن فاضل احمد مصطفىاحصاء واالقتصاد االدارةبغداد25

مسائٌة59.1892013/2012االولذكــرعراقًالصفار مهدي الحافظ عبد ٌوسفاحصاء واالقتصاد االدارةبغداد26

مسائٌة59.082013/2012االولانثىعراقًعزٌز ملك شعبان سوزاناحصاء واالقتصاد االدارةبغداد27

مسائٌة58.6442013/2012الثانًانثىعراقًالرٌس حسن الرزاق عبد حسن سارةاحصاء واالقتصاد االدارةبغداد28

مسائٌة57.7742013/2012الثانًذكــرعراقًحمدي عدوان ماجد منذراحصاء واالقتصاد االدارةبغداد29

مسائٌة57.7622013/2012الثانًذكــرعراقًالٌوسف محمود بشار مؤٌد عمراحصاء واالقتصاد االدارةبغداد30

مسائٌة57.2242013/2012الثانًانثىعراقًالبحرانً خماس عزٌز نوراحصاء واالقتصاد االدارةبغداد31

مسائٌة57.152013/2012الثانًذكــرعراقًالزبٌدي موسى الجبار عبد ولٌد خالداحصاء واالقتصاد االدارةبغداد32

مسائٌة57.0992013/2012الثانًانثىعراقًخضر احمد نجاح نوراحصاء واالقتصاد االدارةبغداد33

مسائٌة56.8252013/2012الثانًانثىعراقًالجلٌل عبد الرسول عبد عصام زٌنباحصاء واالقتصاد االدارةبغداد34

مسائٌة56.672013/2012الثانًذكــرعراقًالفٌاض محمد بهاء عٌسىاحصاء واالقتصاد االدارةبغداد35

مسائٌة56.472013/2012الثانًانثىعراقًزبٌدي فاضل عارف السالم عبد سبأاحصاء واالقتصاد االدارةبغداد36

مسائٌة56.3982013/2012االولذكــرعراقًالعزاوي صالح محمد ولٌد علًاحصاء واالقتصاد االدارةبغداد37

مسائٌة56.2962013/2012الثانًذكــرعراقًخلف حسن محمود مصعباحصاء واالقتصاد االدارةبغداد38

مسائٌة56.1862013/2012الثانًذكــرعراقًحسن عمران حسٌن علًاحصاء واالقتصاد االدارةبغداد39

مسائٌة55.4712013/2012الثانًذكــرعراقًعلً محمد صفاء كفاح محمداحصاء واالقتصاد االدارةبغداد40

مسائٌة54.7662013/2012الثانًذكــرعراقًحسٌن عزت عدي عزتاحصاء واالقتصاد االدارةبغداد41

مسائٌة54.242013/2012الثانًانثىعراقًحلو ونً حسام رسلاحصاء واالقتصاد االدارةبغداد42

مسائٌة54.052013/2012الثانًانثىعراقًاللطٌف عبد الرحمن عبد ماجد شهداحصاء واالقتصاد االدارةبغداد43

مسائٌة53.5612013/2012الثانًذكــرعراقًالشمري علً مكصد صالح محمداحصاء واالقتصاد االدارةبغداد44

مسائٌة53.5142013/2012الثانًذكــرعراقًالعٌثاوي حسن رشٌد مجٌد بساماحصاء واالقتصاد االدارةبغداد45

مسائٌة53.212013/2012الثانًذكــرعراقًخلٌل الغنً عبد الكرٌم عبد مصطفىاحصاء واالقتصاد االدارةبغداد46


