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صباحٌة89.9122013/2012االولذكــرعراقًالحٌدري محمد رحٌمه حتوان مصطفىصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد1

صباحٌة88.462013/2012االولانثىعراقًٌوسف زٌا بدر مروةصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد2

صباحٌة88.1862013/2012االولذكــرعراقًالفالحً حمٌد احمد مؤٌد مصطفىصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد3

صباحٌة85.4142013/2012االولانثىعراقًالبصام عبد حسن سعد سجىصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد4

صباحٌة84.782013/2012االولانثىعراقًالعكٌلً مرٌوس عباس موحان رناصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد5

صباحٌة84.3232013/2012االولانثىعراقًمحمد وهٌب احمد زهراءصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد6

صباحٌة83.9332013/2012االولذكــرعراقًمحمد جاسم باسم هللا عبدصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد7

صباحٌة83.6752013/2012االولذكــرعراقًمحمد العزٌز عبد محمد عقٌلصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد8

صباحٌة81.1652013/2012االولذكــرعراقًالفرٌجً هادي امٌن هللا عبد احمدصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد9

صباحٌة79.8312013/2012االولانثىعراقًالبدٌري ردام عبد طالب هدٌلصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد10

صباحٌة79.712013/2012االولذكــرعراقًخضٌر االمٌر عبد خضٌر ولٌدصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد11

صباحٌة79.5172013/2012االولانثىعراقًالفت محمد هواس فاطمةصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد12

صباحٌة78.972013/2012االولانثىعراقًحسن توفٌق هانً نهىصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد13

صباحٌة78.5822013/2012االولانثىعراقًكرٌم الباقً عبد علً سجىصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد14

صباحٌة77.2212013/2012االولانثىعراقًعلً احمد هاشم هندصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد15

صباحٌة77.0142013/2012االولذكــرعراقًجاسم البو حسٌن عبٌد خلٌف حٌدرصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد16

صباحٌة76.6492013/2012االولذكــرعراقًالجبوري خلف صالح عباس احمدصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد17

صباحٌة75.3942013/2012االولذكــرعراقًمحمد الستار عبد سرمد زٌدصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد18

صباحٌة75.3762013/2012االولذكــرعراقًالمشهدانً حبٌب حمد عامر ٌاسرصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد19

صباحٌة74.8732013/2012االولذكــرعراقًابراهٌم عباس بشٌر هشامصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد20

صباحٌة74.5142013/2012االولذكــرعراقًكاظم محمد ثامر مروانصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد21

صباحٌة73.4182013/2012االولذكــرعراقًالدلٌمً طه احمد سعد احمدصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد22

صباحٌة73.1052013/2012االولانثىعراقًالعامري حمودي عطٌة عباس اٌناسصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد23

صباحٌة72.9932013/2012االولانثىعراقًالمنشداوي خلف محمد رعد دالٌاصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد24
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صباحٌة72.9092013/2012االولانثىعراقًالعبٌدي كاظم جواد عدنان سرىصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد25

صباحٌة72.7622013/2012االولذكــرعراقًازوٌن ٌاسٌن مهدي علً محمد زٌدصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد26

صباحٌة72.1082013/2012االولذكــرعراقًالجبوري خلف صالح سلمان باللصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد27

صباحٌة71.6682013/2012الثانًانثىعراقًالمشهدانً محمد خلف منذر سارةصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد28

صباحٌة71.1932013/2012االولانثىعراقًعودة شبٌب دعٌر زٌنبصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد29

صباحٌة70.632013/2012االولانثىعراقًالهوٌدي حسٌن عزٌز نمٌر عالصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد30

صباحٌة69.122013/2012االولانثىعراقًالصبٌحاوي مطٌلج جاسم انعٌم زٌنبصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد31

صباحٌة68.6742013/2012االولذكــرعراقًالحمود جاسم حمود الكرٌم عبد عصامصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد32

صباحٌة68.3222013/2012االولذكــرعراقًالمشهدانً حبٌب حمد صباح محمدصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد33

صباحٌة68.0362013/2012االولانثىعراقًالسالم عرار بطوش شهٌد نبراسصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد34

صباحٌة67.8922013/2012االولانثىعراقًالنٌازي مهدي محمد سامً زٌنبصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد35

صباحٌة67.7342013/2012االولانثىعراقًالقرٌشً ٌعقوب سعٌد طالل سماصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد36

صباحٌة66.6092013/2012االولذكــرعراقًعبد عٌاش محمد عباسصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد37

صباحٌة66.3432013/2012الثانًانثىعراقًكاظم محمد مجٌد تهانًصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد38

صباحٌة66.1292013/2012االولذكــرعراقًالخطاب علً حسٌن الصاحب عبد سرمدصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد39

صباحٌة66.0392013/2012االولانثىعراقًالطائً سالم وادي سالم اٌهابصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد40

صباحٌة65.3722013/2012االولانثىعراقًالنصراوي مجٌد جبار ابراهٌم سالًصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد41

صباحٌة65.132013/2012االولذكــرعراقًسالم عزال ثجٌل احمدصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد42

صباحٌة64.7982013/2012االولانثىعراقًرشٌد هارون محمد اٌالفصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد43

صباحٌة64.6532013/2012االولانثىعراقًمحمد علً حسٌن سارةصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد44

صباحٌة64.4862013/2012االولانثىعراقًالموسوي ناصر غلٌس جمٌل صابرٌنصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد45

صباحٌة63.792013/2012االولانثىعراقًمهدي سعدون ناظم شهدصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد46

صباحٌة63.7742013/2012االولانثىعراقًمرهج امونس صادق زٌنبصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد47

صباحٌة63.712013/2012االولذكــرعراقًمحمد نجم الهادي عبد المهدي عبد صباحصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد48
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صباحٌة63.582013/2012االولانثىعراقًالجبوري حمود احمد غٌاث رندةصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد49

صباحٌة63.4872013/2012االولذكــرعراقًنافع ٌحٌى عالء صائبصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد50

صباحٌة63.1232013/2012الثانًانثىعراقًمحمد جاسم عدنان قمرصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد51

صباحٌة62.8642013/2012االولانثىعراقًحسن فعٌل محسن سمرصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد52

صباحٌة62.6322013/2012الثانًانثىعراقًالساعدي فلحً ثوٌنً فٌاض ندىصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد53

صباحٌة62.6172013/2012الثانًذكــرعراقًمسلم علً توفٌق عالءصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد54

صباحٌة61.9422013/2012االولذكــرعراقًاحمد صبحً قتٌبه احمدصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد55

صباحٌة61.8892013/2012الثانًذكــرعراقًعبود كرٌم سلٌم مهندصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد56

صباحٌة61.8012013/2012االولذكــرعراقًلوسً القره جعفر اكبر كرٌم حسٌنصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد57

صباحٌة61.7712013/2012الثانًانثىعراقًالجنابً روضان علً حسن نسرٌنصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد58

صباحٌة61.3982013/2012االولذكــرعراقًعزٌز جمٌل جبار اردوانصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد59

صباحٌة61.3712013/2012الثانًذكــرعراقًالكعبً جنانً جبر الساده عبد نجمصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد60

صباحٌة60.5982013/2012االولذكــرعراقًحسٌن جهٌد هللا عبد احمدصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد61

صباحٌة60.5432013/2012الثانًانثىعراقًسلمان حمٌد غسان سارةصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد62

صباحٌة59.9732013/2012الثانًانثىعراقًهللا عبد االمٌر عبد خالد شهدصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد63

صباحٌة59.8792013/2012الثانًذكــرعراقًمبارك ابراهٌم الكرٌم عبد اٌمنصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد64

صباحٌة59.572013/2012الثانًذكــرعراقًعلً كاظم طالب زٌدصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد65

صباحٌة58.9562013/2012الثانًذكــرعراقًحسن السادة عبد ابراهٌم محمدصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد66

صباحٌة58.8632013/2012االولانثىعراقًجواد احمد سمٌر شهدصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد67

صباحٌة58.8232013/2012الثانًذكــرعراقًالسامرائً حمد جاسم خالد ابراهٌمصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد68

صباحٌة58.6342013/2012الثانًذكــرعراقًعلً سلمان عارف ثابتصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد69

صباحٌة58.4452013/2012الثانًذكــرعراقًالعقابً كشمر عبد طالب فرزدقصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد70

صباحٌة58.2222013/2012الثانًذكــرعراقًعلً حسن حسٌن حٌدرصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد71

صباحٌة58.1372013/2012االولذكــرعراقًاالمً مرهج موزان حسٌن حسنصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد72
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صباحٌة58.0262013/2012االولانثىعراقًسلمان خلف مقداد نورسصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد73

صباحٌة57.4982013/2012الثانًذكــرعراقًحسون صاحب محمد عالءصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد74

صباحٌة57.4952013/2012الثانًذكــرعراقًالجبوري احمٌد حمٌد محمد فراسصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد75

صباحٌة57.4782013/2012االولذكــرعراقًالرحمن عبد علً الحمٌد عبد احمدصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد76

صباحٌة57.3522013/2012الثانًذكــرعراقًعباس الحمٌد عبد ولٌد محمدصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد77

صباحٌة57.1592013/2012االولذكــرعراقًالعزاوي جاسم علوان ٌونس عمرصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد78

صباحٌة56.8062013/2012الثانًانثىعراقًالجمٌلً عبد جبار ستار سرىصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد79

صباحٌة56.6992013/2012الثانًذكــرعراقًراضً سلمان داود سجادصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد80

صباحٌة56.3282013/2012الثانًذكــرعراقًسعٌد محمد هللا عبد صادق باسلصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد81

صباحٌة56.2732013/2012الثانًذكــرعراقًحمودي مصطفى عدنان عمرصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد82

صباحٌة56.1992013/2012الثانًذكــرعراقًحسٌن علً نجٌب لٌثصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد83

صباحٌة55.8872013/2012الثانًانثىعراقًحسٌن هادي احمد سارةصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد84

صباحٌة55.6452013/2012الثانًانثىعراقًالتمٌمً وحٌد حسانً الرزاق عبد رغدصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد85

صباحٌة55.4582013/2012الثانًذكــرعراقًعلً محمود عادل سٌفصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد86

صباحٌة55.32013/2012الثانًذكــرعراقًطه الحافظ عبد ٌاسٌن ابراهٌمصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد87

صباحٌة53.8642013/2012الثانًذكــرعراقًخضٌر حسن صافً ضٌاءصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد88

صباحٌة53.2812013/2012الثانًانثىعراقًحافظ حسن االله عبد زٌنبصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد89


