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الصباحٌة70.3822015/2014الثانًانثىعراقًموسى ابراهٌم خلٌل زهراءالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد1

الصباحٌة66.0692015/2014الثانًانثىعراقًحسٌن كرم سعد نورالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد2

الصباحٌة63.9352015/2014الثانًانثىعراقًالسعدي جالب منصور هللا عبد مهاالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد3

الصباحٌة62.5972015/2014الثانًذكــرعراقًالشمري حسٌن حمزة عباس احمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد4

الصباحٌة60.9772015/2014الثانًانثىعراقًالحٌالً جواد محمد جواد عذراءالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد5

الصباحٌة60.8742015/2014الثانًذكــرعراقًدروٌش محمد سعد علًالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد6

الصباحٌة60.4392015/2014الثانًذكــرعراقًالعامري جعفر محمد قاسم محمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد7

الصباحٌة59.8992015/2014الثانًذكــرعراقًحسٌن ناصر نجاح فاديالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد8

الصباحٌة59.892015/2014الثانًذكــرعراقًالربٌعً نوروز حضرتً فؤاد انسالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد9

الصباحٌة59.722015/2014الثانًذكــرعراقًصالح حسٌن طه مخلدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد10

الصباحٌة59.2542015/2014الثانًذكــرعراقًالعامري فٌاض عبد حسن علًالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد11

الصباحٌة59.2372015/2014الثانًانثىعراقًالبدري محمد قاسم محسن دجلةالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد12

الصباحٌة59.1492015/2014الثانًانثىعراقًالصمٌدعً عبد سلمان عبد ٌمامهالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد13

الصباحٌة58.0692015/2014الثانًذكــرعراقًجراغ هللا عبد حكٌم عمرالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد14

الصباحٌة57.412015/2014الثانًذكــرعراقًالدراجً هزاع ٌازي محمد جاسمالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد15

الصباحٌة57.4062015/2014الثانًذكــرعراقًخلٌفة محمد الزهرة عبد صادقالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد16

الصباحٌة57.22015/2014الثانًذكــرعراقًالعٌساوي حسٌن عبٌد محمود السالم عبدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد17

الصباحٌة56.8462015/2014الثانًذكــرعراقًالساعدي بدي شحٌت حسن فالحالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد18

الصباحٌة56.8192015/2014الثانًذكــرعراقًصالح الزم فاخر عالءالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد19

الصباحٌة56.6512015/2014الثانًذكــرعراقًحبٌب شالل هوبً صادقالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد20

الصباحٌة56.5492015/2014الثانًذكــرعراقًالعبٌدي نجم صالح اللطٌف عبد صالحالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد21

الصباحٌة56.1392015/2014الثانًذكــرعراقًالصافً حسن نجم مظفر حسنالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد22

الصباحٌة55.4482015/2014الثانًذكــرعراقًالكنانً صخً خلف الزهرة عبد محمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد23

الصباحٌة51.3512015/2014الثانًذكــرعراقًرمٌض السادة عبد صباح محمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد24
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مسائ64.5342015/2014ًالثانًانثىعراقًموسى كرٌدي حٌدر اٌهالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد1

مسائ64.0652015/2014ًالثانًانثىعراقًجبارة حمٌد سعد لبنىالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد2

مسائ62.0892015/2014ًالثانًذكــرعراقًالسوٌدي هللا عبد فاضل عمر محمودالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد3

مسائ60.8342015/2014ًالثانًانثىعراقًوجر الحسن عبد الكرٌم عبد رسلالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد4

مسائ59.9012015/2014ًالثانًذكــرعراقًحسٌن كامل انمار مصطفىالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد5

مسائ59.6742015/2014ًالثانًذكــرعراقًشاتً مرجان جاسم علًالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد6

مسائ59.4322015/2014ًالثانًذكــرعراقًالزٌدي مطلك محمد قاسم علًالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد7

مسائ59.3822015/2014ًالثانًذكــرعراقًحمد عباس خضٌر ٌاسالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد8

مسائ59.212015/2014ًالثانًذكــرعراقًطه الحسٌن عبد علًالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد9

مسائ58.9162015/2014ًالثانًانثىعراقًمسٌر جبار الستار عبد راوٌةالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد10

مسائ58.7822015/2014ًالثانًذكــرعراقًالكنانً مطر حسٌن علً انمارالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد11

مسائ58.6812015/2014ًالثانًذكــرعراقًالمساري حمادي جاسم حسن خمٌسالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد12

مسائ58.4632015/2014ًالثانًانثىعراقًالعمري محمد سامر احمد امنةالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد13

مسائ58.3982015/2014ًالثانًذكــرعراقًغالً حسٌن علوان مرتضىالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد14

مسائ58.3432015/2014ًالثانًذكــرعراقًالمشهدانً صالح خلٌفة ناهض اسامةالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد15

مسائ58.3012015/2014ًالثانًذكــرعراقًعزٌز صالح طاهر محمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد16

مسائ58.0762015/2014ًالثانًذكــرعراقًمحمود ابراهٌم خلٌل اسماعٌلالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد17

مسائ57.9882015/2014ًالثانًذكــرعراقًحسن محمد رسول محمودالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد18

مسائ57.9712015/2014ًالثانًذكــرعراقًالعبٌدي جمٌل اسعد هٌثم مهندالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد19

مسائ57.5582015/2014ًالثانًذكــرعراقًالساعدي اسماعٌل  عباس فاضل حمزةالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد20

مسائ57.4462015/2014ًالثانًذكــرعراقًعباس هللا عبد فٌصل هللا عبدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد21

مسائ57.372015/2014ًالثانًذكــرعراقًالربٌعً حسٌن محمد ٌاسٌن عالء علًالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد22

مسائ57.3162015/2014ًالثانًذكــرعراقًالربٌعً حسن محمد صباح محمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد23

مسائ57.2352015/2014ًالثانًذكــرعراقًعباس حمٌد كاظم نوارالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد24
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مسائ57.1232015/2014ًالثانًانثىعراقًعلً حسن الخالق عبد عالالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد25

مسائ56.8762015/2014ًالثانًانثىعراقًصالح حمٌد اٌاد غادةالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد26

مسائ56.7442015/2014ًالثانًذكــرعراقًاللطٌف عبد الرحمن عبد همام سٌفالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد27

مسائ56.632015/2014ًالثانًذكــرعراقًحمٌنة صبري ثامر انورالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد28

مسائ56.5672015/2014ًالثانًذكــرعراقًمحمد مداح محمد مصطفىالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد29

مسائ56.2492015/2014ًالثانًانثىعراقًجاسم هوبً محمد سجىالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد30

مسائ56.1192015/2014ًالثانًانثىعراقًالسامرائً جمعة المجٌد عبد احمد فرحالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد31

مسائ55.8092015/2014ًالثانًذكــرعراقًحسٌن هللا عبد حسٌن عباسالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد32

مسائ55.5992015/2014ًالثانًذكــرعراقًالزهٌري مرٌوش محمود زهٌر مهندالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد33

مسائ55.562015/2014ًالثانًذكــرعراقًالكعبً عبد خلف زٌد اسامةالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد34

مسائ55.5572015/2014ًالثانًذكــرعراقًفزع علً سعدي علًالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد35

مسائ55.5522015/2014ًالثانًذكــرعراقًالسعدون ٌوسف منصور سعدون عاصمالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد36

مسائ55.4252015/2014ًالثانًذكــرعراقًالبهادلً سلمان احمٌد سلمان منٌرالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد37

مسائ55.0682015/2014ًالثانًذكــرعراقًمحمد ال مجٌد رشٌد شمال مورانالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد38

مسائ54.8252015/2014ًالثانًانثىعراقًالعامري علوان حمزة ناصر سارةالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد39

مسائ54.8012015/2014ًالثانًذكــرعراقًوادي عبود جاسم مصطفىالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد40

مسائ54.5162015/2014ًالثانًذكــرعراقًالشمري جاسم وهبً نزار زاهرالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد41

مسائ54.242015/2014ًالثانًذكــرعراقًالردٌنً شٌخلً عارف جعفر احمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد42

مسائ54.1562015/2014ًالثانًذكــرعراقًالرب عبد سلمان مكً حٌدرالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد43

مسائ54.1052015/2014ًالثانًانثىعراقًالبٌاتً جمعة عباس علً هناءالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد44

مسائ53.8622015/2014ًالثانًذكــرعراقًهللا عبد نجم ابراهٌم سعدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد45

مسائ53.8322015/2014ًالثانًذكــرعراقًالجبوري حسٌن امٌن هللا عبد نزارالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد46

مسائ53.6352015/2014ًالثانًذكــرعراقًمحمد سلمان سعدي غزوان ٌوسفالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد47

مسائ53.5792015/2014ًالثانًذكــرعراقًمحمود عجٌمً ابراهٌم محمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد48
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مسائ53.42015/2014ًالثانًذكــرعراقًعباس خضٌر محسن مروانالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد49

مسائ53.2342015/2014ًالثانًذكــرعراقًجسام جمعه علً ظاهرالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد50


