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مسائٌة84.792013/2012االولانثىعراقًالنعٌمً خورشٌد رشاد اٌاد نورصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد1

مسائٌة83.7832013/2012االولانثىعراقًدلفً الواحد عبد الحسن عبد نجم نوالصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد2

مسائٌة81.7472013/2012االولانثىعراقًالهندي الرزاق عبد وسام نداءصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد3

مسائٌة80.8822013/2012االولانثىعراقًعبد حمادي فرحان وفاءصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد4

مسائٌة80.8342013/2012االولانثىعراقًمصطفى محمد مازن دٌناصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد5

مسائٌة79.8292013/2012االولذكــرعراقًمحمد رشٌد احمد رفلصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد6

مسائٌة78.9862013/2012االولذكــرعراقًربٌعة جعفر عباس محمد مصطفىصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد7

مسائٌة77.1232013/2012االولانثىعراقًالعبٌدي علوان خضٌر جاسم جٌهانصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد8

مسائٌة76.7712013/2012االولذكــرعراقًالبدري طاهر باسم محمد بكرصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد9

مسائٌة76.4542013/2012االولذكــرعراقًالجبوري حنش الرحمن عبد سمٌر قصًصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد10

مسائٌة75.0422013/2012االولانثىعراقًالوائلً حبٌب حمادي االمٌر عبد نضالصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد11

مسائٌة73.3942013/2012االولذكــرعراقًالبٌاتً سلمان داود الدٌن حسام مهندصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد12

مسائٌة73.2842013/2012االولانثىعراقًالسعٌدي حسٌن هللا عبد حافظ رشاصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد13

مسائٌة73.1562013/2012االولذكــرعراقًالشمري عباس مجٌد حمٌد محمدصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد14

مسائٌة72.7652013/2012االولانثىعراقًالجنابً نقً علً حسٌن عالصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد15

مسائٌة72.7142013/2012االولذكــرعراقًالشٌخلً احمد عزٌز علً بدٌعصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد16

مسائٌة71.9852013/2012الثانًذكــرعراقًجمٌلً بندر محمود نعمان اٌادصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد17

مسائٌة71.8562013/2012االولذكــرعراقًالجبوري علً حسن ابراهٌم مصطفىصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد18

مسائٌة71.8122013/2012االولانثىعراقًالبٌاتً سبع محسن صالح تغرٌدصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد19

مسائٌة70.4122013/2012االولذكــرعراقًسطٌفً سٌاب ادٌب عامرصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد20

مسائٌة69.1622013/2012االولذكــرعراقًمحسن الزهرة عبد رائد وسامصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد21

مسائٌة68.6082013/2012االولانثىعراقًالبٌاتً الرحمن عبد ٌونس باسم مآبصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد22

مسائٌة67.3542013/2012االولذكــرعراقًرضا قاسم عادل احمدصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد23

مسائٌة67.2042013/2012االولانثىعراقًالزبٌدي علً حسن علً الرضا عبد رؤىصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد24
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مسائٌة66.682013/2012االولانثىعراقًعباس خضٌر الرزاق عبد ندىصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد25

مسائٌة66.2182013/2012االولانثىعراقًالطائً ابراهٌم الدٌن عز عامر نورصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد26

مسائٌة65.7452013/2012االولانثىعراقًالسعٌدي كاظم غضبان زٌد روىصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد27

مسائٌة65.3992013/2012االولانثىعراقًالبٌجاوي منصور شٌاع حسٌن عبٌرصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد28

مسائٌة64.9222013/2012االولذكــرعراقًالزبٌدي الدخٌل محمد صبحً انورصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد29

مسائٌة64.6672013/2012الثانًذكــرعراقًالدفاعً سلوم محمد كرٌم رائدصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد30

مسائٌة64.562013/2012الثانًانثىعراقًالجبوري محمود شاكر هانً صفاصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد31

مسائٌة62.532013/2012االولذكــرعراقًالكاظمً علً محمد خالد احمدصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد32

مسائٌة62.4872013/2012الثانًذكــرعراقًمحمد احمد عادل منارصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد33

مسائٌة61.3642013/2012الثانًذكــرعراقًالعامري عبد رشٌد جمٌل محمدصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد34

مسائٌة61.3562013/2012الثانًذكــرعراقًمحمود عبد نعمه لٌثصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد35

مسائٌة61.3452013/2012االولانثىعراقًالرزاق عبد حمٌد سعد ٌسرصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد36

مسائٌة60.782013/2012االولذكــرعراقًالنعٌمً علٌوي حسٌن الرحمن عبد احمدصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد37

مسائٌة60.6922013/2012االولذكــرعراقًالرائً وشٌع عرٌبً حسن علًصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد38

مسائٌة60.3352013/2012الثانًانثىعراقًالشٌخلً الحافظ عبد جبوري نجاح رٌامصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد39

مسائٌة60.0192013/2012الثانًذكــرعراقًالساعدي صلبوخ دنبوس كاظم عادلصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد40

مسائٌة59.9722013/2012الثانًانثىعراقًالبهادلً نادر  حسٌن كاظم براءصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد41

مسائٌة59.8512013/2012االولذكــرعراقًعبدهللا عبدالرزاق منٌر عبدالرزاقصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد42

مسائٌة59.5742013/2012االولانثىعراقًالساعدي علكً داود محمد زٌنبصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد43

مسائٌة59.3062013/2012الثانًذكــرعراقًالبهادلً صابر كرٌم رضا محمدصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد44

مسائٌة58.5232013/2012الثانًذكــرعراقًالحكٌم مهدي نوري الحسٌن عبد عالءصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد45

مسائٌة58.4572013/2012الثانًانثىعراقًفرات عٌدان عطٌة حسن رشاصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد46

مسائٌة58.1742013/2012الثانًانثىعراقًكرٌدي الزم غالب ابتسامصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد47

مسائٌة58.0322013/2012االولذكــرعراقًخلف حسٌن طالب اسامةصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد48
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مسائٌة57.7482013/2012الثانًذكــرعراقًالسعدي طعمه جعفر رٌاض محمدصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد49

مسائٌة57.592013/2012الثانًانثىعراقًعلً محمد عودة سالم ابرارصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد50

مسائٌة57.3622013/2012الثانًذكــرعراقًالبلداوي خضٌر حسٌن سعدي حسٌنصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد51

مسائٌة57.1092013/2012الثانًانثىعراقًالعٌثاوي حمادي عبد احمد صفاءصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد52

مسائٌة56.8732013/2012الثانًانثىعراقًخضٌر مهاجر ساهً وسنصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد53

مسائٌة56.0792013/2012الثانًانثىعراقًغرٌب حمزه قاسم زٌنبصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد54

مسائٌة56.0362013/2012االولذكــرعراقًحسٌن عبد احمد مصطفىصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد55

مسائٌة54.9712013/2012الثانًانثىعراقًباسل ٌحٌى اٌاد رسلصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد56

مسائٌة54.8142013/2012الثانًذكــرعراقًشنٌتر حامد قٌس مثنىصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد57


