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مسائٌة82.1782013/2012االولانثىعراقًالم بنً الزم عنبر جبار سلٌمةالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد1

مسائٌة80.0422013/2012االولانثىعراقًالوتار الجبار عبد العزٌز عبد سعود هندالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد2

مسائٌة79.3352013/2012االولذكــرعراقًالخزرجً جاسم لطٌف محمد مروانالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد3

مسائٌة78.1412013/2012االولانثىعراقًعلوان حسٌن كاظم مهىالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد4

مسائٌة76.9112013/2012االولانثىعراقًالجبوري حسن احمد وهٌب سوسنالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد5

مسائٌة76.4412013/2012االولانثىعراقًالمهناوي مطشر كرٌم حمٌد رغدالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد6

مسائٌة76.4062013/2012االولانثىعراقًالجبوري احمد صادق سلمان اسراءالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد7

مسائٌة74.0442013/2012االولذكــرعراقًعٌسى سلمان ٌوسف رٌاضالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد8

مسائٌة73.3482013/2012االولذكــرعراقًالجنابً عوٌد حنش محٌسن حسٌنالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد9

مسائٌة72.1442013/2012االولانثىعراقًعلً محمد جالل االءالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد10

مسائٌة71.9892013/2012االولانثىعراقًالوكٌل محمود االمٌر عبد سمٌرةالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد11

مسائٌة71.1122013/2012االولانثىعراقًعودة عباس ٌاسٌن نٌرانالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد12

مسائٌة70.282013/2012االولذكــرعراقًالنعٌري شٌاع برع خالد سٌفالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد13

مسائٌة70.0042013/2012االولانثىعراقًخان علً علً جمعه كلثومالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد14

مسائٌة69.9532013/2012االولانثىعراقًالجبوري عبود حسٌن مجٌد فرحالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد15

مسائٌة69.6872013/2012االولذكــرعراقًالعبٌدي هادي بدٌوي محٌسن احمدالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد16

مسائٌة69.662013/2012االولانثىعراقًخلف حسن عماد اسراءالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد17

مسائٌة69.6472013/2012االولذكــرعراقًالزبٌدي علٌوي سلوم الجبار عبد مصطفىالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد18

مسائٌة69.2982013/2012االولانثىعراقًالحلفً عواد بدر خلف حلٌمةالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد19

مسائٌة69.0822013/2012االولذكــرعراقًالقٌسً سلمان حمٌد فاضل عباسالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد20

مسائٌة68.7822013/2012االولذكــرعراقًالجبوري خلف علوان حٌاوي عمارالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد21

مسائٌة67.9542013/2012الثانًذكــرعراقًالقٌسً الحمٌد عبد كمال مصطفى اثٌرالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد22

مسائٌة67.6522013/2012االولانثىعراقًالعبٌدي سلوم داود حبٌب جنانالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد23

مسائٌة67.0172013/2012االولانثىعراقًالحمٌداوي عباس محمد تكلٌف اٌمانالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد24
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مسائٌة66.2412013/2012االولذكــرعراقًالبخٌتً حسن محمد علً كرارالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد25

مسائٌة66.0572013/2012االولانثىعراقًٌوسف منٌر منصف مرٌمالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد26

مسائٌة65.9412013/2012الثانًانثىعراقًالمٌاحً محمد فاضل زهٌر سارةالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد27

مسائٌة65.3472013/2012االولذكــرعراقًداود الكرٌم عبد عامر علًالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد28

مسائٌة65.1752013/2012الثانًذكــرعراقًمحمد مهدي معاذ مرادالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد29

مسائٌة65.0792013/2012االولذكــرعراقًجواد ابراهٌم خلٌل مصطفىالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد30

مسائٌة65.0762013/2012الثانًذكــرعراقًالهاشمً احمد حمدي اٌاد عمرالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد31

مسائٌة64.422013/2012االولذكــرعراقًلفتة جبار عودة هاشمالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد32

مسائٌة64.3462013/2012الثانًذكــرعراقًالعبدلً محمد علً عبد مالك علًالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد33

مسائٌة64.3182013/2012االولذكــرعراقًبٌرم عباس خضر زهٌر حسامالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد34

مسائٌة64.2112013/2012االولانثىعراقًالبوناٌل فرحان السادة عبد جنانالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد35

مسائٌة64.032013/2012االولانثىعراقًالركابً حسن عكار ابراهٌم غفرانالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد36

مسائٌة63.6852013/2012االولذكــرعراقًالطائً هللا عبد ابراهٌم ثامر عٌسىالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد37

مسائٌة63.6822013/2012االولذكــرعراقًالساعدي لعٌبً لطٌف ناجً علًالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد38

مسائٌة63.4772013/2012االولذكــرعراقًسعٌد جمعة فاروق مصطفىالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد39

مسائٌة62.9062013/2012االولانثىعراقًالعزاوي السبع عبود كرٌم روٌدةالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد40

مسائٌة62.7392013/2012االولذكــرعراقًالعبٌدي منصور ناٌف االمٌر عبد ومٌضالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد41

مسائٌة62.4192013/2012االولذكــرعراقًالجمٌلً محمود ابراهٌم هشام محمدالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد42

مسائٌة62.2772013/2012االولذكــرعراقًالعٌساوي عبٌد حمد فٌصل كرٌمالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد43

مسائٌة62.1972013/2012الثانًذكــرعراقًالموسوي مجٌد الحمٌد عبد حسٌنالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد44

مسائٌة61.9292013/2012الثانًذكــرعراقًالربٌعً سهٌل خربٌط فالح بهاءالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد45

مسائٌة61.2612013/2012االولذكــرعراقًعلً حسن عادل احمدالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد46

مسائٌة61.152013/2012الثانًذكــرعراقًالساعدي خلف حسن علً محمدالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد47

مسائٌة61.0482013/2012االولذكــرعراقًالبخٌتً محمود محمد جاسم عباسالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد48
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مسائٌة60.982013/2012الثانًذكــرعراقًالمسعودي عجوب غبٌن عباس اٌادالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد49

مسائٌة60.972013/2012االولذكــرعراقًالبٌضانً دوالب سعد مهدي صالحالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد50

مسائٌة60.7022013/2012الثانًذكــرعراقًعلوان محمد جاسم محمدالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد51

مسائٌة60.432013/2012االولذكــرعراقًالرشٌد صالح المحسن عبد صالح انورالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد52

مسائٌة60.2972013/2012الثانًذكــرعراقًالساعدي جبر ساجت طارش فهدالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد53

مسائٌة60.212013/2012االولذكــرعراقًالٌاسري حسن جاسم الكرٌم عبد سٌفالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد54

مسائٌة60.0332013/2012االولانثىعراقًعبد محمد سعد بشرىالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد55

مسائٌة59.5252013/2012االولانثىعراقًالجنابً سرحان سلطان عبد فردوسالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد56

مسائٌة59.4572013/2012الثانًانثىعراقًالهاشمً صالح محمد سهٌل سارةالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد57

مسائٌة59.3962013/2012الثانًذكــرعراقًالمكصوصً محمد عٌسى عقٌل عمارالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد58

مسائٌة59.0372013/2012االولذكــرعراقًزبون نعمة اثٌرالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد59

مسائٌة59.022013/2012االولانثىعراقًكحط عبد هادي رواءالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد60

مسائٌة58.9872013/2012االولذكــرعراقًالعزاوي لطٌف ارحٌم عدنان احمدالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد61

مسائٌة58.8852013/2012الثانًذكــرعراقًالجنابً محمد عٌسى عمار محمدالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد62

مسائٌة58.7742013/2012الثانًذكــرعراقًالحسٌنً حسن محمد ٌحٌى حازمالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد63

مسائٌة58.4782013/2012الثانًذكــرعراقًعبٌد خضٌر فالح نزارالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد64

مسائٌة58.3862013/2012الثانًذكــرعراقًالحسٌنً جاسم كاطع زهٌر حسامالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد65

مسائٌة58.3712013/2012الثانًانثىعراقًالربٌعً ناصر سعٌد قاسم ندىالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد66

مسائٌة58.222013/2012الثانًانثىعراقًالعبودي حسٌن حنون خضر دعاءالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد67

مسائٌة58.2062013/2012الثانًذكــرعراقًمخلص القادر عبد احمد محمدالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد68

مسائٌة58.0872013/2012الثانًانثىعراقًخلف الرزاق عبد عبد الوهاب عبد رندالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد69

مسائٌة57.9222013/2012الثانًانثىعراقًالشمري احمد هاشم ابراهٌم رسلالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد70

مسائٌة57.842013/2012الثانًذكــرعراقًحسٌن عبٌد حوم محمدالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد71

مسائٌة57.792013/2012االولذكــرعراقًالمهداوي عباس فاضل زهٌر باللالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد72
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مسائٌة57.7112013/2012الثانًانثىعراقًالسامرائً حسٌن هللا عبد جاسم حنانالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد73

مسائٌة57.5742013/2012الثانًانثىعراقًالعزاوي علً حسن طارق هدىالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد74

مسائٌة57.4892013/2012الثانًذكــرعراقًالربٌعاوي ونٌس شاكر الحكٌم عبدالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد75

مسائٌة57.3962013/2012االولذكــرعراقًمحمد المجٌد عبد رفٌق عمرالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد76

مسائٌة57.2562013/2012االولذكــرعراقًمهدي الرزاق عبد عالء لٌثالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد77

مسائٌة57.1782013/2012الثانًانثىعراقًالدره انور منذر سرمد سدرالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد78

مسائٌة57.1322013/2012الثانًذكــرعراقًالحٌالً طالب الصاحب عبد رشديالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد79

مسائٌة57.0762013/2012الثانًانثىعراقًحمادي عباس كرٌم نسرٌنالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد80

مسائٌة56.5942013/2012الثانًذكــرعراقًمحمود شكر نهاد مصطفىالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد81

مسائٌة56.5492013/2012االولذكــرعراقًالشمري حسٌن الهادي عبد حسٌن احمدالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد82

مسائٌة56.532013/2012الثانًذكــرعراقًالعبٌدي جاسم طه جاسم علًالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد83

مسائٌة56.5132013/2012الثانًذكــرعراقًالبٌاتً علً محمد الكرٌم عبد ٌوسفالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد84

مسائٌة56.2692013/2012الثانًذكــرعراقًالعٌساوي علً خلف جندي محمدالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد85

مسائٌة56.1672013/2012الثانًانثىعراقًخضٌر صعبان جمال ودٌانالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد86

مسائٌة56.1362013/2012الثانًانثىعراقًالرمضان حمودي شكري فوزي مٌادةالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد87

مسائٌة56.1172013/2012الثانًانثىعراقًمصطفى مجٌد مصطفى هدىالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد88

مسائٌة56.0172013/2012االولذكــرعراقًامٌن محمد قاسم حٌدرالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد89

مسائٌة55.9922013/2012الثانًذكــرعراقًالدراجً رخٌص حمود شاكر اكرمالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد90

مسائٌة55.8172013/2012الثانًانثىعراقًنوري الدٌن عالء سالم لبنىالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد91

مسائٌة55.2042013/2012الثانًذكــرعراقًالتمٌمً علً خمٌس عباس توفٌقالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد92

مسائٌة54.72013/2012الثانًذكــرعراقًالكمالً باقر القادر عبد محمود غزوانالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد93

مسائٌة53.4162013/2012الثانًذكــرعراقًالتمٌمً ٌاسٌن مهدي ٌاسٌن طهالعامه االدارةواالقتصاد االدارةبغداد94


