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الصباحٌة91.40982015/2014االولانثىعراقًخمٌس جرو رعد سلوىاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد1

الصباحٌة90.03962015/2014االولانثىعراقًخلف علً حسٌن فرحاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد2

الصباحٌة87.85232015/2014االولانثىعراقًنظر نجدي هراند تمارهاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد3

الصباحٌة87.13872015/2014االولذكــرعراقًالعزاوي علً خضٌر ٌحٌى مهنداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد4

الصباحٌة86.67182015/2014االولانثىعراقًهللا عبد الجبار عبد معاذ باسمةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد5

الصباحٌة85.63852015/2014االولانثىعراقًالقٌسً سهراب الرشٌد عبد فؤاد جناناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد6

الصباحٌة85.40732015/2014االولانثىعراقًالسلمان مصطفى فؤاد سعد مهااالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد7

الصباحٌة85.2372015/2014االولانثىعراقًالجواري خصباك عبد بالسم لمٌاءاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد8

الصباحٌة84.99672015/2014االولانثىعراقًاحمد حمدون عمر لقاءاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد9

الصباحٌة82.3642015/2014االولذكــرعراقًالعبودي بدٌوي حٌاوي سلمان انساالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد10

الصباحٌة82.00242015/2014االولانثىعراقًطعان خضٌر ٌاس مروةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد11

الصباحٌة80.97892015/2014االولذكــرعراقًالعزاوي شاكر الوهاب عبد عامر علًاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد12

الصباحٌة80.76642015/2014االولانثىعراقًداود محمد فاروق الزهراء فاطمةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد13

الصباحٌة80.67122015/2014االولانثىعراقًصالح مهدي عالء مٌساالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد14

الصباحٌة80.37162015/2014االولانثىعراقًصالح هادي نبٌل تمارةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد15

الصباحٌة80.30252015/2014االولانثىعراقًمحمود خلف خمٌس رغدةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد16

الصباحٌة79.9412015/2014االولانثىعراقًعبد محسن فاضل هدٌراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد17

الصباحٌة79.81332015/2014االولانثىعراقًمصٌخ بدر فوزي دالٌااالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد18

الصباحٌة79.78372015/2014االولانثىعراقًالمساري عداي عبود جاسم سلوىاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد19

الصباحٌة79.6722015/2014االولذكــرعراقًجعاطه حامد الدٌن صالح مهنداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد20

الصباحٌة78.96012015/2014االولانثىعراقًحسن جاسم رحٌم فاطمةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد21

الصباحٌة78.84512015/2014االولانثىعراقًقاسم كٌالن محمد رشااالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد22

الصباحٌة78.47472015/2014االولانثىعراقًحمود هاشم جاسم مروةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد23

الصباحٌة77.99562015/2014االولذكــرعراقًعلً ٌاسٌن الكرٌم عبد مصطفىاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد24
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الصباحٌة77.25842015/2014االولانثىعراقًالجدوع احمد فؤاد لٌث تباركاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد25

الصباحٌة76.6852015/2014االولذكــرعراقًمراد حسن كاظم جهاداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد26

الصباحٌة76.56142015/2014االولانثىعراقًعلً دروٌش السالم عبد سارةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد27

الصباحٌة76.28642015/2014االولانثىعراقًنافع الدٌن صالح نائل مًاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد28

الصباحٌة76.11472015/2014االولذكــرعراقًالعانً سهٌل نجم اسماعٌل زٌداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد29

الصباحٌة75.86472015/2014االولانثىعراقًالبهادلً سلمان خنجر حسن نواراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد30

الصباحٌة75.2232015/2014االولانثىعراقًالمجٌد عبد طارق  اٌاد شهداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد31

الصباحٌة75.08322015/2014االولذكــرعراقًالالمً رمضان خضر احمد هشاماالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد32

الصباحٌة75.03992015/2014االولانثىعراقًناجً شاكر جابر محمود دٌنااالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد33

الصباحٌة75.02452015/2014االولذكــرعراقًالعبٌدي جواد هللا عبد سجاد محمد هللا عبداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد34

الصباحٌة74.67522015/2014االولانثىعراقًالعبٌدي مصطفى اسماعٌل زٌد رواناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد35

الصباحٌة74.51052015/2014االولانثىعراقًالبٌاتً المجٌد عبد الحمٌد عبد ضٌاء رٌاماالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد36

الصباحٌة74.37372015/2014االولانثىعراقًالهادي عبد الكرٌم عبد اسامة عذراءاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد37

الصباحٌة74.19082015/2014االولانثىعراقًجوٌلً نجم صاحب سحراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد38

الصباحٌة74.1712015/2014االولانثىعراقًالخفاجً حمٌد حبٌب نبٌه هاجراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد39

الصباحٌة73.96272015/2014االولانثىعراقًالعنبكً حسٌن حسون رعد راوٌةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد40

الصباحٌة73.8792015/2014االولانثىعراقًساعدي سلمان جبار ماجد فاطمةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد41

الصباحٌة73.60412015/2014االولانثىعراقًعطٌة عناد حمٌد رٌهاماالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد42

الصباحٌة73.33572015/2014االولذكــرعراقًالزٌدي خضٌر حٌدر ماجد مرتضىاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد43

الصباحٌة73.33272015/2014االولانثىعراقًالعانً خلٌل محمود نعمة هالةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد44

الصباحٌة73.28162015/2014االولانثىعراقًهللا عبد جعفر محمد شهنازاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد45

الصباحٌة73.20982015/2014االولذكــرعراقًالغزاوي خلف مهدي ابراهٌم احمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد46

الصباحٌة73.06672015/2014االولانثىعراقًمجٌد سعٌد حٌدر لمىاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد47

الصباحٌة72.93442015/2014االولذكــرعراقًمهدي خلٌل صباح الدٌن سٌفاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد48
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الصباحٌة72.67592015/2014االولذكــرعراقًمرعً محمد عوٌد رباحاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد49

الصباحٌة72.62042015/2014االولذكــرعراقًالصفار محمد جعفر محمد احمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد50

الصباحٌة72.60222015/2014االولذكــرعراقًمهدي عزٌز طه حٌدراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد51

الصباحٌة72.47142015/2014االولانثىعراقًالجمالً االمٌر عبد الكرٌم عبد لٌث اسماءاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد52

الصباحٌة72.32422015/2014االولذكــرعراقًحمادي جاسم حمٌد مئاباالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد53

الصباحٌة72.13992015/2014االولانثىعراقًالنعٌمً السٌد عبد دروٌش محمد نهاد رانٌااالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد54

الصباحٌة71.86712015/2014االولذكــرعراقًعلً محمد صداع علًاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد55

الصباحٌة71.8292015/2014االولذكــرعراقًشمران تركً فاضل مرتضىاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد56

الصباحٌة71.52592015/2014االولانثىعراقًغلطه شغاتً حمٌد زٌنةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد57

الصباحٌة71.48552015/2014االولذكــرعراقًثوٌنً حسن فارس سٌفاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد58

الصباحٌة71.33652015/2014االولانثىعراقًسطم مسطو فاضل روزاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد59

الصباحٌة71.25242015/2014االولانثىعراقًالجسار محمد فاضل فؤاد اٌةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد60

الصباحٌة71.12112015/2014االولذكــرعراقًمحمد فخري علً زٌداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد61

الصباحٌة71.01972015/2014االولانثىعراقًكاظم ٌوسف رعد غٌداءاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد62

الصباحٌة70.76462015/2014االولانثىعراقًرحٌم امٌن عصام زهراءاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد63

الصباحٌة70.61312015/2014االولانثىعراقًالدروٌش شوٌش قدوري وجٌه تمارااالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد64

الصباحٌة70.54422015/2014االولذكــرعراقًاالمٌري زبون العباس عبد كرٌم احمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد65

الصباحٌة70.52942015/2014االولذكــرعراقًالساعدي كاظم عبدوش هللا عبد حمزةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد66

الصباحٌة70.452015/2014االولانثىعراقًالحدٌثً خضر الٌاس معتز امنةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد67

الصباحٌة70.31422015/2014االولذكــرعراقًالبهادلً كاطع زودة سعد محمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد68

الصباحٌة70.2582015/2014االولانثىعراقًمنٌر الرزاق عبد حذٌفة مًاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد69

الصباحٌة70.22692015/2014االولذكــرعراقًالسعدي رشٌد حمٌد عامر باللاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد70

الصباحٌة70.10762015/2014االولانثىعراقًالكنانً هللا عبد سلمان حسٌن مٌالداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد71

الصباحٌة69.88142015/2014االولذكــرعراقًالخلٌفاوي حبش حمد كرٌم عالءاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد72
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الصباحٌة69.62992015/2014االولانثىعراقًالشماع رشٌد محمود سالم دنٌااالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد73

الصباحٌة69.42772015/2014االولذكــرعراقًمحمد الرحمن عبد جمال محمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد74

الصباحٌة69.28652015/2014االولذكــرعراقًالقزاز صادق سلمان داود حمزةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد75

الصباحٌة69.11482015/2014االولذكــرعراقًالمعمار علً عبد ناجً المنعم عبد محمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد76

الصباحٌة69.04812015/2014االولذكــرعراقًالسعدي ابراهٌم خلٌل محمد سالماالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد77

الصباحٌة69.01362015/2014االولذكــرعراقًكاظم خلف جبار طٌفاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد78

الصباحٌة68.96522015/2014االولذكــرعراقًربٌعً خلٌفة حمد رحٌم حٌدراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد79

الصباحٌة68.94722015/2014االولانثىعراقًسالم علوان عباس زٌنباالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد80

الصباحٌة68.79432015/2014االولذكــرعراقًحسٌن عبد احمد فارساالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد81

الصباحٌة68.76622015/2014االولذكــرعراقًالحسٌن عبد ابراهٌم جمال وسٌماالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد82

الصباحٌة68.65172015/2014االولانثىعراقًزاده نعمت حسٌن علً رؤىاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد83

الصباحٌة68.61142015/2014االولانثىعراقًعلً احمد سمٌر دعاءاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد84

الصباحٌة68.58892015/2014االولذكــرعراقًمحمد حازم زٌاد محمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد85

الصباحٌة68.24422015/2014االولذكــرعراقًطاهر حاتم اركان سٌفاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد86

الصباحٌة68.22522015/2014االولانثىعراقًحسن عباس باسم احالماالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد87

الصباحٌة67.82992015/2014االولذكــرعراقًالجاف رحٌم كرٌم ابراهٌم احمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد88

الصباحٌة67.52362015/2014االولذكــرعراقًعبطان برغش سعٌد حسٌناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد89

الصباحٌة67.40972015/2014االولانثىعراقًاحمد شهاب فاضل زمناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد90

الصباحٌة67.23722015/2014االولذكــرعراقًالعتابً الرحمن عمرعبدالستارعبدالجبارعبداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد91

الصباحٌة66.69482015/2014االولذكــرعراقًمحمود محمد حمزة احمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد92

الصباحٌة66.64442015/2014االولذكــرعراقًمخلف متعب صباح طٌفاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد93

الصباحٌة66.62392015/2014االولذكــرعراقًحمد حسٌن محمد اٌوباالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد94

الصباحٌة66.55612015/2014االولذكــرعراقًالمطره علً الرحمن عبد هٌثم اسامةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد95

الصباحٌة66.46772015/2014االولذكــرعراقًالدلٌمً ناٌف فنجان صالح سٌفاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد96
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الصباحٌة66.22452015/2014االولذكــرعراقًحمود طه قٌس محمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد97

الصباحٌة66.22422015/2014االولذكــرعراقًبشٌر فٌصل ربٌع سٌفاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد98

الصباحٌة65.74172015/2014االولذكــرعراقًالمذخوري مهاوي مذخور كاظم علًاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد99

الصباحٌة65.72792015/2014االولانثىعراقًمحٌمٌد الرزاق عبد احمد هبةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد100

الصباحٌة65.19112015/2014االولذكــرعراقًشنابه كرٌم حمود سعداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد101

الصباحٌة65.14242015/2014االولانثىعراقًالدلٌمً علً حسن فالح مروةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد102

الصباحٌة64.72522015/2014االولانثىعراقًالبٌاع الصاحب عبد محمد مٌنهاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد103

الصباحٌة64.56952015/2014االولانثىعراقًحسن الرحمن عبد احمد همسةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد104

الصباحٌة64.55932015/2014االولانثىعراقًالمرسومً لفته حاتم الكرٌم عبد سارةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد105

الصباحٌة64.35922015/2014االولذكــرعراقًالزهٌري خالوي مهاوي رٌاض راماالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد106

الصباحٌة64.17682015/2014االولانثىعراقًالعزي حسٌن ابراهٌم اسماعٌل هنداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد107

الصباحٌة64.10712015/2014االولانثىعراقًالدجٌلً حسٌن جواد شاهٌن اٌةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد108

الصباحٌة64.08982015/2014االولانثىعراقًمنهل علوان حسٌن هدىاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد109

الصباحٌة64.07422015/2014االولانثىعراقًالشمري حمد شهاب احمد ندىاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد110

الصباحٌة63.90342015/2014االولانثىعراقًالحسن عبد الهادي عبد بنٌناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد111

الصباحٌة63.81472015/2014االولذكــرعراقًالخفاجً حسن دٌوان خضر الدٌن عزاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد112

الصباحٌة63.81292015/2014االولذكــرعراقًالعامري حمد محمد سمٌر هللا عبداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد113

الصباحٌة63.54592015/2014االولذكــرعراقًحسن حمود جبار حسٌناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد114

الصباحٌة63.08592015/2014االولذكــرعراقًعبدهللا االمٌر عبد ابراهٌم مهٌمناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد115

الصباحٌة62.90092015/2014االولذكــرعراقًزوٌد النون ذو طارق تباركاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد116

الصباحٌة62.62492015/2014االولذكــرعراقًالبٌضانً داود احمد جاسم اٌهاباالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد117

الصباحٌة62.61222015/2014االولانثىعراقًالجراح رؤوف الرزاق عبد سامً اٌةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد118

الصباحٌة62.29342015/2014االولانثىعراقًالطائً جواد محمد كامل قٌصر زٌنباالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد119

الصباحٌة62.11732015/2014االولانثىعراقًعبٌد جبر حمٌد دالٌااالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد120
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الصباحٌة62.07552015/2014االولذكــرعراقًبعٌر كعود حاتم زٌاداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد121

الصباحٌة62.06072015/2014االولذكــرعراقًحسٌن عباس محمد مصطفىاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد122

الصباحٌة61.96722015/2014االولذكــرعراقًالبهادلً هاشم جبار جاسم ٌاسراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد123

الصباحٌة61.9472015/2014االولذكــرعراقًعرٌبً الحسٌن عبد احمد حسناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد124

الصباحٌة61.78722015/2014االولانثىعراقًسلٌم زبار جمعة شٌماءاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد125

الصباحٌة61.75572015/2014االولانثىعراقًعلً عبد حسٌن عمار زٌنباالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد126

الصباحٌة61.6432015/2014االولذكــرعراقًحمادي فٌاض الحمٌد عبد براءاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد127

الصباحٌة61.52922015/2014االولذكــرعراقًالجراح سعدي جمٌل فؤاد عمراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد128

الصباحٌة61.34862015/2014االولانثىعراقًمحمود جمٌل قاسم ضحىاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد129

الصباحٌة59.86862015/2014االولذكــرعراقًالزٌادي جاسم مشجل سلطان حسٌناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد130

الصباحٌة57.84012015/2014االولذكــرعراقًمحمد مزعل صادق اللطٌف عبداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد131

الصباحٌة57.61172015/2014االولذكــرعراقًوادي سلمان راشد صفاءاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد132

الصباحٌة57.41912015/2014االولانثىعراقًالمندالوي حسٌن باقر الرضا عبد بٌاناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد133

الصباحٌة57.08252015/2014االولذكــرعراقًالحٌالً دعاس ضاري عدنان مرواناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد134

الصباحٌة57.04032015/2014االولذكــرعراقًالحلبوسً عواد حرٌش الكرٌم عبد سعداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد135

الصباحٌة57.03022015/2014االولذكــرعراقًمهدي ٌوسف كاظم حمزةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد136

الصباحٌة56.54742015/2014االولانثىعراقًالكنانً فرج حسٌن عبد ابراهٌم اسراءاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد137
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المسائٌة88.53552015/2014االولانثىعراقًخضٌر عباس علً رسلاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد1

المسائٌة84.10092015/2014االولانثىعراقًحمود نعمة صبحً نوراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد2

المسائٌة83.93452015/2014االولانثىعراقًالسامرائً جعفر احمد سلٌم سمارةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد3

المسائٌة83.77532015/2014االولذكــرعراقًلطٌف جفال محمد باسماالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد4

المسائٌة83.71862015/2014االولانثىعراقًالحمدانً احمد حسن الجلٌل عبد زٌنةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد5

المسائٌة82.64542015/2014االولذكــرعراقًشٌرة مجٌد عزٌز علًاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد6

المسائٌة80.94322015/2014االولانثىعراقًشري فنوش جبر سهٌلةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد7

المسائٌة80.72015/2014االولذكــرعراقًجساس عبود عدنان حسٌناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد8

المسائٌة80.56552015/2014االولانثىعراقًالعزاوي داود سلمان ابراهٌم نجاةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد9

المسائٌة80.40672015/2014االولانثىعراقًمحمد عباس فاضل نضالاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد10

المسائٌة79.77572015/2014االولانثىعراقًالربٌعً فٌصل ٌاسٌن جبار نهىاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد11

المسائٌة78.97462015/2014االولانثىعراقًعادي عبد مازن افناناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد12

المسائٌة77.14712015/2014االولذكــرعراقًالردٌنً جاسم نصٌف فائق علًاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد13

المسائٌة77.0532015/2014االولذكــرعراقًهللا عبد مزٌد عواد سجاداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد14

المسائٌة76.85122015/2014االولانثىعراقًاحمد شهاب ثائر رفقةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد15

المسائٌة76.63872015/2014االولانثىعراقًالسعٌدي عبود نجم حسن اٌماناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد16

المسائٌة76.49192015/2014االولذكــرعراقًالعقابً رشٌد علٌوي حسٌن علًاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد17

المسائٌة75.83152015/2014االولانثىعراقًالزبٌدي علً رؤوف كاظم زٌنباالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد18

المسائٌة74.68992015/2014االولانثىعراقًالجبوري ناصر محمد لٌث شهداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد19

المسائٌة74.22372015/2014االولذكــرعراقًالنعٌمً حمودي صبٌح مثنى عمراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد20

المسائٌة74.20182015/2014االولانثىعراقًالالمً سلمان حدٌد كرٌم ودٌاناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد21

المسائٌة73.93892015/2014االولذكــرعراقًالتمٌمً مرٌس عبد شرٌف عباساالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد22

المسائٌة73.53372015/2014االولانثىعراقًشهٌب حسٌن سلمان لمٌاءاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد23

المسائٌة73.21032015/2014االولانثىعراقًحسن سموم جابر صابرٌناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد24
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المسائٌة73.08112015/2014االولانثىعراقًحامد حماد شاكر مصطفى فرحاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد25

المسائٌة72.73632015/2014االولذكــرعراقًمعلعل ٌعقوب ٌوسف باسماالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد26

المسائٌة72.49932015/2014االولذكــرعراقًالزٌدي عٌدان عبد محمد احمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد27

المسائٌة72.20782015/2014االولذكــرعراقًجهاد السالم عبد فارس سفٌاناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد28

المسائٌة72.0872015/2014االولذكــرعراقًابراهٌم صالح شعالن عمراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد29

المسائٌة71.47282015/2014االولذكــرعراقًمخراز هالل علً غٌثاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد30

المسائٌة71.45112015/2014االولذكــرعراقًالعانً دحام محمد الكرٌم عبد علًاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد31

المسائٌة71.3542015/2014االولذكــرعراقًحسٌن حسن سعدون ضٌاءاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد32

المسائٌة70.89132015/2014االولذكــرعراقًالجبوري ظاهر عباس ماهر عمراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد33

المسائٌة70.41362015/2014االولذكــرعراقًالساعدي شلش قاسم خلف محمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد34

المسائٌة70.24492015/2014االولانثىعراقًعباس خضر عدنان تمارااالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد35

المسائٌة70.15112015/2014االولانثىعراقًالسعد هللا عبد كامل طالب ابتساماالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد36

المسائٌة69.6512015/2014االولانثىعراقًالعامري حسٌن جعاز محمد شٌماءاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد37

المسائٌة68.87762015/2014االولذكــرعراقًمحمود حمادي خلٌل احمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد38

المسائٌة68.80422015/2014االولذكــرعراقًالمصلوخً صالح كاظم عباس حٌدراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد39

المسائٌة68.54262015/2014االولذكــرعراقًعباس ابراهٌم مصطفى مأرباالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد40

المسائٌة68.35242015/2014االولذكــرعراقًطاهر جبر موحان سٌفاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد41

المسائٌة68.14222015/2014االولانثىعراقًالدفاعً سلمان علٌوي سامً اٌماناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد42

المسائٌة67.46492015/2014االولذكــرعراقًالجبوري محمود شاكر جمال شعٌباالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد43

المسائٌة67.32242015/2014االولانثىعراقًالعزاوي عبد بنً صبحً انساماالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد44

المسائٌة66.86452015/2014االولانثىعراقًالفرطوسً  صدام كطن جاسم هٌفاءاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد45

المسائٌة66.82452015/2014االولذكــرعراقًالحدٌثً محمد الدٌن سٌف علًاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد46

المسائٌة66.75862015/2014االولذكــرعراقًالسعدي خضٌر الحسٌن عبد اسعداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد47

المسائٌة66.49592015/2014االولذكــرعراقًالقزوٌنً الحسٌن عبد حمود عادل احمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد48
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المسائٌة66.47782015/2014االولانثىعراقًالربٌعً محمد جاسم نصٌف ناهض رٌماالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد49

المسائٌة66.47712015/2014االولانثىعراقًالعامري دهش حمٌد محمد وداداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد50

المسائٌة66.35422015/2014االولانثىعراقًهادي مهدي صالح اٌماناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد51

المسائٌة65.75682015/2014االولذكــرعراقًخضٌر حسٌن علً حسناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد52

المسائٌة65.60482015/2014االولذكــرعراقًاالسدي صالح فاضل ثائر علًاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد53

المسائٌة65.05952015/2014االولذكــرعراقًالقوٌزي سعٌد محمود صباح مصطفىاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد54

المسائٌة65.02182015/2014االولانثىعراقًحسٌن زكً نمٌر مٌنةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد55

المسائٌة65.00092015/2014االولذكــرعراقًالزبٌدي خلٌفة رشم فاضل سعداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد56

المسائٌة64.94692015/2014االولانثىعراقًالرزاق عبد الوهاب عبد الرزاق عبد دٌنااالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد57

المسائٌة64.50052015/2014االولذكــرعراقًشنٌتر فزع فٌصل انساالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد58

المسائٌة64.44282015/2014االولذكــرعراقًالعانً منصور عزٌز ضٌاء مرواناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد59

المسائٌة64.08542015/2014االولانثىعراقًالمرعً محمد احمد محمد اٌةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد60

المسائٌة64.06452015/2014االولانثىعراقًحسٌن محمود جمال بسماناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد61

المسائٌة64.01342015/2014االولانثىعراقًالعزاوي نجم سهٌل خالد بشرىاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد62

المسائٌة63.79342015/2014االولانثىعراقًالمختار شهاب صبحً احمد لهفةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد63

المسائٌة63.56642015/2014االولانثىعراقًالخفاجً محمود حسن صبحً مروةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد64

المسائٌة63.392015/2014االولذكــرعراقًكاظم كامل علً مصطفىاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد65

المسائٌة62.96712015/2014االولانثىعراقًعلً ٌوسف الباقً عبد اٌناساالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد66

المسائٌة62.56572015/2014االولانثىعراقًالسلمان ٌاسٌن الكرٌم عبد عارف زٌنباالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد67

المسائٌة62.39462015/2014االولذكــرعراقًحمد نصرت االمٌر عبد محموداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد68

المسائٌة62.27262015/2014االولذكــرعراقًالعبٌدي كاظم جواد كاظم حساماالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد69

المسائٌة62.13992015/2014االولانثىعراقًالغزاوي وهم غٌالن بدر عدوٌةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد70

المسائٌة62.06452015/2014االولذكــرعراقًالعانً حدٌد عارف خالد ابراهٌماالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد71

المسائٌة62.00562015/2014االولذكــرعراقًالعبٌدي الهادي عبد كاظم منصور حسناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد72
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المسائٌة61.96032015/2014االولذكــرعراقًجمعة محمد جسام سرمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد73

المسائٌة61.67892015/2014االولذكــرعراقًالخفاجً محمدعلً اللطٌف عبد وسام علًاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد74

المسائٌة61.65562015/2014االولانثىعراقًموزان عبد مهدي مٌادةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد75

المسائٌة61.62592015/2014االولانثىعراقًحمد هللا عبد وجٌه مجداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد76

المسائٌة61.46812015/2014االولذكــرعراقًالحسن عبد كاظم علً محمد مصطفىاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد77

المسائٌة61.41332015/2014االولذكــرعراقًااللوسً مسلم خلٌل ثامر هٌثماالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد78

المسائٌة61.10382015/2014االولذكــرعراقًسعٌد جواد محمد هاشماالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد79

المسائٌة60.62642015/2014االولذكــرعراقًالقٌسً لفته فٌصل ظافر محموداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد80

المسائٌة60.37862015/2014االولانثىعراقًمحمد عناد الحمٌد عبد فرحاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد81

المسائٌة60.34542015/2014االولذكــرعراقًالردٌنً عبٌد خلف راضً احمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد82

المسائٌة60.29912015/2014االولذكــرعراقًحمود حمٌد اللطٌف عبد محمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد83

المسائٌة59.2622015/2014االولذكــرعراقًموسى سلمان محمود سجاداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد84

المسائٌة58.95822015/2014االولذكــرعراقًصادق جعفر لٌث انماراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد85

المسائٌة58.95432015/2014االولذكــرعراقًالزهٌري احمد مرتضى مكً محمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد86

المسائٌة58.33842015/2014االولانثىعراقًاللطٌف عبد الحمٌد عبد زهٌر خٌرٌةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد87

المسائٌة57.93782015/2014االولانثىعراقًالجبوري صالح حسٌن الدٌن محً سارةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد88

المسائٌة57.71822015/2014االولانثىعراقًاحمد محمود محمد وسناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد89

المسائٌة57.2082015/2014االولذكــرعراقًمحسن علً هادي حٌدراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد90

المسائٌة57.20452015/2014االولذكــرعراقًادعٌم صالح الكرٌم عبد محمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد91

المسائٌة57.1322015/2014االولانثىعراقًالعزاوي هللا عبد حكٌم صبٌح رٌهاماالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد92

المسائٌة57.13052015/2014االولذكــرعراقًالسعٌدي محسن ظاهر ناصر رائداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد93

المسائٌة56.72032015/2014االولانثىعراقًخلٌل اسماعٌل حردان اجواناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد94

المسائٌة56.16672015/2014االولذكــرعراقًالخشالً عٌسى اسماعٌل الجلٌل عبد اسماعٌلاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد95

المسائٌة55.59932015/2014االولذكــرعراقًعلً خلف جندي اوساالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد96
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المسائٌة55.09212015/2014االولذكــرعراقًشمال محمد محسن محمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد97

المسائٌة54.72012015/2014االولذكــرعراقًالوزٌر ابراهٌم علً ضٌاء ابراهٌماالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد98


