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صباحٌة90.4972013/2012االولانثىعراقًالمالكً بندر جمٌل طالب اٌهالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد1

صباحٌة89.6972013/2012االولانثىعراقًحسٌن الوهاب عبد الحكٌم عبد اثارالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد2

صباحٌة87.2342013/2012االولذكــرعراقًالشموسً رسن موجر خزعل مصطفىالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد3

صباحٌة83.8432013/2012االولانثىعراقًعلً محمد مظفر باسل ضحىالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد4

صباحٌة83.3982013/2012االولانثىعراقًالسراي جبر عاصً كاظم زٌنبالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد5

صباحٌة83.0652013/2012االولانثىعراقًحسون الرزاق عبد سعد نورالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد6

صباحٌة82.8762013/2012االولذكــرعراقًالجٌزانً صبر ساجت محمد مرتضىالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد7

صباحٌة82.0462013/2012االولانثىعراقًلفته وهاب حبٌب امٌرةالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد8

صباحٌة82.0082013/2012االولانثىعراقًجبر احمد رعد زٌنبالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد9

صباحٌة81.1132013/2012االولذكــرعراقًالمشهدانً شهاب ابراهٌم محمد صفاالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد10

صباحٌة79.6242013/2012االولانثىعراقًالفراجً محمود عبود صالح مروةالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد11

صباحٌة79.262013/2012االولذكــرعراقًالصباحً محمد هادي محمد اٌمنالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد12

صباحٌة79.2592013/2012االولانثىعراقًالعبودي كاظم حسن جبار رشاالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد13

صباحٌة78.432013/2012االولانثىعراقًهللا عبد عودة محمد مرفتالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد14

صباحٌة77.7742013/2012االولذكــرعراقًالمسراوي داخل جاسم عودة علًالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد15

صباحٌة77.6072013/2012االولانثىعراقًخضٌر علً حسن سارةالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد16

صباحٌة77.1722013/2012االولذكــرعراقًفرج حمود جبار ستارالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد17

صباحٌة76.3972013/2012االولانثىعراقًالقصابجً مهدي علً محمد صباح اسراءالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد18

صباحٌة76.3352013/2012االولذكــرعراقًالمالكً ندٌم هادي صباح علًالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد19

صباحٌة75.8042013/2012االولانثىعراقًالرزاق عبد المجٌد عبد سعد شهدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد20

صباحٌة75.392013/2012االولانثىعراقًجاسم عباس الواحد عبد اسراءالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد21

صباحٌة74.8692013/2012االولذكــرعراقًمطر مصلح علً صباحالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد22

صباحٌة74.7762013/2012االولانثىعراقًالعزاوي جاسم نصٌف عامر هناءالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد23

صباحٌة72.9822013/2012االولانثىعراقًكورئٌل ٌوسف سامً فا منٌرالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد24
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صباحٌة71.9492013/2012االولذكــرعراقًالصبٌحً خلف اسماعٌل وائلالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد25

صباحٌة71.922013/2012االولانثىعراقًالعابدٌن زٌن شرٌف احمد نائل عائشةالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد26

صباحٌة71.542013/2012االولانثىعراقًعبد فاضل حمد رٌامالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد27

صباحٌة71.4782013/2012االولانثىعراقًوٌس فٌاض علً شٌماءالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد28

صباحٌة70.8672013/2012االولذكــرعراقًطهٌوش درجال صبري محمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد29

صباحٌة70.6542013/2012االولانثىعراقًالبٌاتً صالح صبحً كرم زهراءالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد30

صباحٌة70.6372013/2012االولانثىعراقًلفته علٌوي زبون سمرالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد31

صباحٌة70.0612013/2012الثانًانثىعراقًالزبٌدي محمد جاسم انعم امنةالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد32

صباحٌة70.0222013/2012االولانثىعراقًخضر ٌوسف نبٌل نورالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد33

صباحٌة69.9532013/2012الثانًانثىعراقًشبر محمد عبد محمد غفرانالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد34

صباحٌة69.5432013/2012الثانًانثىعراقًالجبوري عالوي محمد خالد صفاالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد35

صباحٌة69.2562013/2012االولذكــرعراقًالبٌضانً تعٌبان جبار جلٌل علًالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد36

صباحٌة69.2552013/2012االولانثىعراقًالٌوسف علً احمد ضٌاء غدٌرالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد37

صباحٌة69.1432013/2012االولانثىعراقًالجبوري مهدي لطٌف فاضل ذلفاءالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد38

صباحٌة68.9082013/2012االولذكــرعراقًهللا عبد بدر اسعد محمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد39

صباحٌة68.7992013/2012االولانثىعراقًالعزاوي محمد جاسم عادل حورالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد40

صباحٌة68.4512013/2012االولانثىعراقًالربٌعً سلمان حسن قاسم اسراءالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد41

صباحٌة68.4282013/2012االولذكــرعراقًالخزاعً حسن عبد طارق زٌادالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد42

صباحٌة68.3472013/2012االولانثىعراقًالتمٌمً محمود مجٌد خالد طٌبةالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد43

صباحٌة68.0992013/2012االولذكــرعراقًالهاشمً محمود علً احمد محمودالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد44

صباحٌة68.0942013/2012االولذكــرعراقًكرٌم علً محمد غالب غسانالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد45

صباحٌة67.812013/2012االولذكــرعراقًالخزرجً دعٌبل جاسم الستار عبد اٌمنالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد46

صباحٌة67.7882013/2012االولانثىعراقًالنعٌمً عباس فاضل حمٌد دعاءالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد47

صباحٌة67.5462013/2012االولانثىعراقًالخفاجً جاسم داود سلمان لقاءالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد48
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صباحٌة67.3742013/2012االولانثىعراقًطاهر رحمه حسن سجاالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد49

صباحٌة67.3462013/2012الثانًذكــرعراقًالالمً احمد موسى جعفر احمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد50

صباحٌة67.3422013/2012االولانثىعراقًالقٌسً صالح الستار عبد موفق ضحىالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد51

صباحٌة67.322013/2012االولذكــرعراقًالمسعودي ابراهٌم  كاظم عباس علًالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد52

صباحٌة67.3112013/2012االولانثىعراقًالخٌاط حسن جمعة طالل رغدةالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد53

صباحٌة67.2822013/2012االولانثىعراقًجمعة علً حسٌن نادٌةالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد54

صباحٌة67.2352013/2012االولذكــرعراقًالجروخً صٌهود حسن فالح مصطفىالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد55

صباحٌة67.022013/2012الثانًذكــرعراقًخلف ذٌاب خالد فوازالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد56

صباحٌة66.5842013/2012االولذكــرعراقًالشمري علً عبد عباس جمال مصطفىالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد57

صباحٌة66.5172013/2012االولانثىعراقًجاسم كاظم غافل سماحالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد58

صباحٌة66.5132013/2012االولذكــرعراقًجاسم احسان علً مصطفى سٌروانالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد59

صباحٌة66.4342013/2012االولانثىعراقًالربٌعً حسٌن سلمان احمد سلوىالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد60

صباحٌة66.3862013/2012االولذكــرعراقًالجنابً علوان عباس االمٌر عبد عمرالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد61

صباحٌة66.3382013/2012االولانثىعراقًالجبوري حساب عذاب باسم اٌاتالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد62

صباحٌة66.2772013/2012االولانثىعراقًمطلوب داؤد حبٌب جنان نورالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد63

صباحٌة66.1872013/2012االولذكــرعراقًالدلٌمً عباس محمود محمد مروانالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد64

صباحٌة66.0512013/2012الثانًانثىعراقًالدخٌلً حسن عبود علً نبأالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد65

صباحٌة66.0312013/2012االولانثىعراقًالصائغ علً باقر حسٌن زهرةالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد66

صباحٌة66.012013/2012الثانًانثىعراقًحٌدر كاووس كً الكرٌم عبد هدٌلالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد67

صباحٌة65.9692013/2012االولانثىعراقًالالمً ناصر الكرٌم عبد ابتهالالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد68

صباحٌة65.9522013/2012الثانًذكــرعراقًالعبٌدي احمد حمود منذر احمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد69

صباحٌة65.6552013/2012االولذكــرعراقًمشٌش علً مجٌد علًالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد70

صباحٌة65.5692013/2012الثانًذكــرعراقًشرٌف عبد سرحان مهٌب البراءالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد71

صباحٌة65.2252013/2012الثانًذكــرعراقًالطائً علً محمد فاضل مرتضىالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد72
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صباحٌة65.2182013/2012االولذكــرعراقًالدٌن محً علً محمد هللا عبد اٌمنالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد73

صباحٌة64.7282013/2012االولانثىعراقًالحٌانً شهاب هادي حسن مهاالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد74

صباحٌة64.7172013/2012الثانًذكــرعراقًالعانً سلمان داود وسام احمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد75

صباحٌة64.6822013/2012الثانًذكــرعراقًالتمٌمً صالح مهدي الرضا عبد مروانالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد76

صباحٌة64.6032013/2012الثانًذكــرعراقًالنعٌمً سلومً حسن ماهر غزوانالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد77

صباحٌة64.5232013/2012الثانًذكــرعراقًالعٌدانً الحسن عبد مهدي كمال مصطفىالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد78

صباحٌة64.222013/2012االولذكــرعراقًالدهلكً صالح علوان سلٌم عقٌلالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد79

صباحٌة64.1362013/2012االولذكــرعراقًالغرٌباوي شرٌف جبار قاسم محمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد80

صباحٌة64.122013/2012الثانًانثىفلسطٌنٌةاالسعد حسن عادل مسعود فرحالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد81

صباحٌة64.1182013/2012االولذكــرعراقًالدلٌمً عواد خلف ابراهٌم حمٌدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد82

صباحٌة64.0912013/2012االولانثىعراقًالحلبوسً صالح مهٌدي قاسم امنةالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد83

صباحٌة64.0192013/2012االولذكــرعراقًالعزاوي عباس خضٌر ابراهٌم هللا عبدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد84

صباحٌة63.6282013/2012االولانثىعراقًالدلٌمً جبر صباح شاكر شمسالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد85

صباحٌة63.4292013/2012االولذكــرعراقًالمعموري علوان احمد خالد احمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد86

صباحٌة63.4012013/2012االولانثىعراقًالدراجً مفتن والً عٌسى نورهالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد87

صباحٌة63.332013/2012الثانًانثىعراقًالجبوري صبر عزٌز علً ٌاسمٌنالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد88

صباحٌة63.1392013/2012االولانثىعراقًالصفار ابراهٌم الرضا عبد باسل عذبةالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد89

صباحٌة63.0842013/2012االولذكــرعراقًالكعبً جبر لفته سعدون حٌدرالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد90

صباحٌة62.7372013/2012االولذكــرعراقًالقٌسً عاصً دلف راضً مصطفىالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد91

صباحٌة62.6242013/2012الثانًانثىعراقًالخلٌفاوي سالم سوعان طالب براءالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد92

صباحٌة62.4452013/2012الثانًذكــرعراقًالدلٌمً محمد هللا عبد اسماعٌل فائزالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد93

صباحٌة62.3922013/2012االولذكــرعراقًاحمد عذاب طالع ابراهٌمالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد94

صباحٌة62.3342013/2012الثانًذكــرعراقًالدلٌمً احمد شهاب ٌاسٌن غزوانالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد95

صباحٌة62.1792013/2012الثانًذكــرعراقًالسعٌدي عمران عٌسى الحسٌن عبد علًالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد96
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صباحٌة62.0762013/2012االولذكــرعراقًاحمد جواد محمد سامرالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد97

صباحٌة62.0252013/2012الثانًانثىعراقًالصكر ٌعقوب حمٌد لٌث لٌناالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد98

صباحٌة62.0092013/2012الثانًانثىعراقًالدراجً موزان حسان كرٌم شهدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد99

صباحٌة61.8742013/2012الثانًانثىعراقًالتمٌمً عباس محمد علً دنٌاالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد100
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