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صباحٌة95.21672013/2012االولذكــرعراقٌةشنشول محمد حٌدر محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد1

صباحٌة94.16982013/2012االولانثىعراقٌةالطربوسً حسٌن ابراهٌم رعد مروةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد2

صباحٌة93.40642013/2012االولانثىعراقٌةالداٌنً زمان حسٌن علً نورالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد3

صباحٌة93.00272013/2012االولانثىعراقٌةمحمد الكرٌم عبد علً نوارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد4

صباحٌة92.22092013/2012االولذكــرعراقٌةالفالحً اللطٌف عبد جمعة محمد تٌسٌرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد5

صباحٌة92.16142013/2012االولذكــرعراقٌةالقادر عبد علً محمد مصطفىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد6

صباحٌة90.63492013/2012االولذكــرعراقٌةعبدالحمٌدمحمودالعبٌدي محمدعبدالمنعمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد7

صباحٌة90.59752013/2012االولذكــرعراقٌةالوزان حمودي مجٌد ولٌد احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد8

صباحٌة89.22862013/2012االولانثىعراقٌةعلً هادي سالم هدىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد9

صباحٌة87.52712013/2012االولذكــرعراقٌةجكنوب جمعه كرٌم مصطفىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد10

صباحٌة86.87052013/2012االولذكــرعراقٌةكاظم عباس ضٌاء ابراهٌمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد11

صباحٌة85.14592013/2012االولانثىعراقٌةعلوان عبادي طالب اشواقالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد12

صباحٌة84.78512013/2012االولذكــرعراقٌةالالمً حمٌدي جبار ستار سمٌرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد13

صباحٌة84.39312013/2012االولذكــرعراقٌةمحمد عثمان الرحمن عبد الدٌن عالءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد14

صباحٌة84.20772013/2012االولذكــرعراقٌةحسٌن حمٌد مجٌد مصطفىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد15

صباحٌة83.87322013/2012االولانثىعراقٌةمصطفى محمود احمد شروقالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد16

صباحٌة82.972013/2012االولذكــرعراقٌةمهدي الوهاب عبد سمٌر محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد17

صباحٌة82.39482013/2012االولذكــرعراقٌةالعزاوي خضٌر سعٌد حبٌب لٌثالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد18

صباحٌة82.0122013/2012االولذكــرعراقٌةالغرٌري خمٌس ذاري حسٌن هٌثمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد19

صباحٌة81.43762013/2012االولذكــرعراقٌةمحمد علً جبار حسٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد20

صباحٌة81.35372013/2012االولانثىعراقٌةالهاللً مفضل خلف علً صابرٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد21

صباحٌة80.5352013/2012االولذكــرعراقٌةاحمد كرٌم كامل عباسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد22

صباحٌة80.10542013/2012االولذكــرعراقٌةالموسوي خضٌر عباس الكرٌم عبد علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد23

صباحٌة79.84142013/2012االولذكــرعراقٌةحسٌن علً االمٌر عبد ابراهٌمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد24
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صباحٌة79.5362013/2012االولذكــرعراقٌةاحمد محمود طه علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد25

صباحٌة79.5172013/2012االولذكــرعراقٌةالبهادلً علٌوي محمد علً عبد احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد26

صباحٌة79.30342013/2012االولذكــرعراقٌةمحسن الكرٌم عبد عماد محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد27

صباحٌة79.19452013/2012االولانثىعراقٌةالطوٌل خفً نزال علً عبد نازكالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد28

صباحٌة78.67052013/2012االولذكــرعراقٌةعبود صبار موفق احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد29

صباحٌة78.22062013/2012االولذكــرعراقٌةمراد علً حسٌن حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد30

صباحٌة77.78072013/2012االولانثىعراقٌةابراهٌم فٌصل غازي رسلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد31

صباحٌة77.46242013/2012االولذكــرعراقٌةالجابري محسن علً هللا عطا محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد32

صباحٌة77.34292013/2012االولانثىعراقٌةالقٌسً قدوري  صالح سعدي دعاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد33

صباحٌة77.11292013/2012االولذكــرعراقٌةحسٌن ثامر حامد ضرغامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد34

صباحٌة76.74992013/2012االولذكــرعراقٌةالجبوري عواد سلمان حامد محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد35

صباحٌة76.60582013/2012االولذكــرعراقٌةالعنبكً محسن هادي طارق حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد36

صباحٌة76.26212013/2012االولانثىعراقٌةالالمً حسٌن  هللا عبد ٌاسٌن زهراءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد37

صباحٌة76.19552013/2012االولانثىعراقٌةالجبوري ابراهٌم جابر علً دالٌاالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد38

صباحٌة75.72922013/2012االولانثىعراقٌةالقٌسً قدوري صالح مهدي بسمهالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد39

صباحٌة75.22662013/2012االولذكــرعراقٌةالطائً محمد ارزوقً عالء احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد40

صباحٌة75.1882013/2012االولانثىعراقٌةجواد نافع ثامر سارةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد41

صباحٌة75.03412013/2012االولذكــرعراقٌةخلف زٌدان خضٌر مصطفىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد42

صباحٌة74.93092013/2012االولانثىعراقٌةالمً جبر عوفً ثامر دعاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد43

صباحٌة74.78622013/2012االولذكــرعراقٌةوالً ماشً الرحمن عبد محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد44

صباحٌة74.41522013/2012االولذكــرعراقٌةمظلوم هللا عبد ستار علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد45

صباحٌة74.34392013/2012االولانثىعراقٌةجنابً اسماعٌل مراح ابراهٌم نداءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد46

صباحٌة74.282013/2012االولانثىعراقٌةمهدي محمد طالب دعاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد47

صباحٌة73.96862013/2012االولانثىعراقٌةالخفاجً محمد صادق صالح نورالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد48
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صباحٌة73.94012013/2012االولانثىعراقٌةالمالكً خشن ارحٌمه حاتم نبراسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد49

صباحٌة73.93982013/2012االولذكــرعراقٌةالرحماوي وحٌد كرٌم جبار حسامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد50

صباحٌة73.88792013/2012االولذكــرعراقٌةالجبوري الحسٌن عبد فٌصل علً انمارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد51

صباحٌة73.35772013/2012االولذكــرعراقٌةمشالً عاتً قادر ثامرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد52

صباحٌة72.48452013/2012االولانثىعراقٌةرشٌد قمر هالل امنهالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد53

صباحٌة72.01212013/2012االولانثىعراقٌةزكً خلٌل عصام سالًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد54

صباحٌة71.8282013/2012االولانثىعراقٌةالعبٌدي ابراهٌم علً فالح باسمهالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد55

صباحٌة71.74112013/2012االولذكــرعراقٌةمحمد صالح منٌر قٌصرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد56

صباحٌة71.66362013/2012االولذكــرعراقٌةالعطار محمد الرحمن عبد منهل عمارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد57

صباحٌة71.58792013/2012االولذكــرعراقٌةخلف سلمان الكرٌم عبد بكرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد58

صباحٌة71.52622013/2012االولذكــرعراقٌةالجمٌلً علً الجبار عبد محمد مروانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد59

صباحٌة71.41722013/2012االولذكــرعراقٌةالٌعقوبً حسٌن حسن طاهر حسٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد60

صباحٌة71.28692013/2012االولانثىعراقٌةخضٌر كاظم عماد سحرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد61

صباحٌة71.22032013/2012االولذكــرعراقٌةمالك بنً هاشم محمد عدنان رٌاضالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد62

صباحٌة70.79382013/2012االولذكــرعراقٌةالشدة شده جبر حسن محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد63

صباحٌة70.48952013/2012االولانثىعراقٌةالخلٌفاوي سالم جاسم رعد رواءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد64

صباحٌة70.32582013/2012االولانثىعراقٌةالعطوانً كاظم الرضا عبد بٌداءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد65

صباحٌة70.3022013/2012الثانًذكــرعراقٌةالغرٌباوي عباس حسٌن جبار تحسٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد66

صباحٌة70.29182013/2012االولذكــرعراقٌةمشكور سلمان علً سٌفالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد67

صباحٌة69.93642013/2012االولذكــرعراقٌةالالمً سمٌر عبد كرٌم ولٌدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد68

صباحٌة69.89632013/2012االولذكــرعراقٌةجواد عبد سلمان عدوانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد69

صباحٌة69.80532013/2012االولانثىعراقٌةسمٌن شكر االمٌر عبد مًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد70

صباحٌة69.44472013/2012االولانثىعراقٌةااللوسً مسلم ابراهٌم منذر سارةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد71

صباحٌة69.07462013/2012االولذكــرعراقٌةالعزاوي عودة جبار ولٌد رائدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد72
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صباحٌة68.9882013/2012االولذكــرعراقٌةعبد ٌاسٌن عبد هللا عبدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد73

صباحٌة68.94982013/2012االولانثىعراقٌةمحمد كاظم فاضل اسراءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد74

صباحٌة68.82822013/2012االولانثىعراقٌةارغٌفاوي حسٌن مسعد حفتر دعاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد75

صباحٌة68.77342013/2012االولانثىعراقٌةالجبوري محمد حسٌن ٌحٌى اسراءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد76

صباحٌة68.64082013/2012االولانثىعراقٌةظاهر حمودي وهاب سجىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد77

صباحٌة68.28922013/2012االولذكــرعراقٌةجبر ابراهٌم اسماعٌل عمرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد78

صباحٌة68.17042013/2012االولذكــرعراقٌةاحمد حسٌن علً مهديالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد79

صباحٌة68.04082013/2012االولانثىعراقٌةالجنابً خاجً حمزة فاضل نداءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد80

صباحٌة67.94072013/2012االولذكــرعراقٌةالهنداوي الرزاق عبد جالل اكرم علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد81

صباحٌة67.86692013/2012االولذكــرعراقٌةشكٌر الرزاق عبد سامً طالل احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد82

صباحٌة67.86552013/2012االولانثىعراقٌةالعزاوي فرج االمٌر عبد ابراهٌم هبةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد83

صباحٌة67.70552013/2012الثانًذكــرعراقٌةجاسم هاشم عدنان مرتضىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد84

صباحٌة67.67342013/2012االولانثىعراقٌةالجبوري علً حسن فلٌح طٌبةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد85

صباحٌة67.65662013/2012االولانثىعراقٌةالشهابً العٌبً كاظم سعد نبأالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد86

صباحٌة67.57072013/2012االولذكــرعراقٌةجاسم محمد الصاحب عبد مصطفىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد87

صباحٌة67.44332013/2012االولانثىعراقٌةناجً وهٌب احمد حوراءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد88

صباحٌة67.3772013/2012االولانثىعراقٌةالمؤمن علً احسان صفاالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد89

صباحٌة67.00262013/2012االولذكــرعراقٌةخلف صاحب علً طٌفالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد90

صباحٌة66.99432013/2012االولذكــرعراقٌةالعوٌدي علً صاحب عبود الرحمن عبدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد91

صباحٌة66.96322013/2012الثانًذكــرعراقٌةالعٌبً محمد جاسم مرتضىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد92

صباحٌة66.87682013/2012االولذكــرعراقٌةالكرغولً حسٌن مفضً سعد حارثالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد93

صباحٌة66.72742013/2012االولذكــرعراقٌةاحمد خلٌل خالد مروانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد94

صباحٌة66.62142013/2012االولانثىعراقٌةعبار كاظم جواد هدىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد95

صباحٌة66.61672013/2012االولذكــرعراقٌةالشٌبانً حسٌن محمد عادل مهندالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد96
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صباحٌة66.6142013/2012االولانثىعراقٌةدحام طالع مهدي لٌالًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد97

صباحٌة66.49362013/2012االولانثىعراقٌةالزبٌدي مطر شامخ قاسم شٌماءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد98

صباحٌة66.41162013/2012االولذكــرعراقٌةالمهداوي محمد موسى ٌحٌى قتٌبةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد99

صباحٌة66.11282013/2012االولذكــرعراقٌةالعزاوي سبع جٌاد زبٌد حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد100

صباحٌة65.98912013/2012االولذكــرعراقٌةالعلً احمد قاسم اكرم عمارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد101

صباحٌة65.89142013/2012االولذكــرعراقٌةالعباس كنزوع شلبه الرضا عبد اٌسرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد102
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