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الصباحٌة87.4362015/2014االولانثىعراقًالكحالنً حوشً غضبان راضً زٌنبالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد1

الصباحٌة87.3112015/2014االولانثىعراقًالحسن عبد محسن عباس ضحىالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد2

الصباحٌة81.7882015/2014االولذكــرعراقًهللا عبد سعٌد نوري احمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد3

الصباحٌة80.5582015/2014االولذكــرعراقًعباس متعب خضر فائقالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد4

الصباحٌة79.8952015/2014االولانثىعراقًفٌاض علوان حسن حنٌنالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد5

الصباحٌة79.412015/2014االولانثىعراقًعطٌة عوٌد عبد افراحالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد6

الصباحٌة78.1762015/2014االولانثىعراقًحسٌن االمٌر عبد حسٌن امٌرةالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد7

الصباحٌة77.8952015/2014االولذكــرعراقًراضً كاظم رحمان محمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد8

الصباحٌة77.3142015/2014االولانثىعراقًالشمٌالوي محسن علً المجٌد عبد حوراءالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد9

الصباحٌة77.0032015/2014االولانثىعراقًمجٌد خلف قٌس مٌساءالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد10

الصباحٌة76.3732015/2014االولذكــرعراقًماهود صٌاح فاضل احمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد11

الصباحٌة76.0322015/2014االولانثىعراقًاللطٌف عبد خزعل الكرٌم عبد مٌناالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد12

الصباحٌة75.872015/2014االولانثىعراقًالبٌضاوي شاٌع خلف خالد اسمهانالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد13

الصباحٌة75.432015/2014االولانثىعراقًالولً ناصر اسماعٌل ولٌد اٌةالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد14

الصباحٌة75.2952015/2014االولانثىعراقًالزبٌدي صالح حسٌن علً فاطمةالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد15

الصباحٌة75.0822015/2014االولانثىعراقًاالرمنً ابراهٌم خاجٌك ٌرجانٌك مارٌامالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد16

الصباحٌة74.9922015/2014االولذكــرعراقًالعبودي صالح كرٌم عباس احمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد17

الصباحٌة74.8212015/2014االولذكــرعراقًالكرعاوي عباس رسول عالء احمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد18

الصباحٌة74.7782015/2014االولانثىعراقًكاظم عباس منٌر نرمٌنالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد19

الصباحٌة74.3472015/2014االولذكــرعراقًالمجمعً محمد حمٌد الرحمن عبد احمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد20

الصباحٌة73.8912015/2014االولانثىعراقًالخزرجً سلمان خضٌر الكرٌم عبد بشرىالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد21

الصباحٌة73.8412015/2014االولانثىعراقًالكعبً عباس جلوب الحسٌن عبد زمنالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد22

الصباحٌة73.7632015/2014االولانثىعراقًالجحٌشً جاسم حسون غازي استبرقالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد23

الصباحٌة73.5622015/2014االولذكــرعراقًعمران محمد طارق الكرٌم عبدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد24
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الصباحٌة73.392015/2014االولانثىعراقًصادق كرٌم احمد اٌاتالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد25

الصباحٌة73.0152015/2014االولانثىعراقًالجبوري سلمان هادي صادق عبٌرالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد26

الصباحٌة72.8622015/2014االولذكــرعراقًمراوح محمد كاظم علًالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد27

الصباحٌة72.5562015/2014االولانثىعراقًالعتابً جاسم حسٌن علً سارةالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد28

الصباحٌة72.5232015/2014االولذكــرعراقًالساعدي عٌال شنون حسٌن غٌثالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد29

الصباحٌة72.4222015/2014االولذكــرعراقًالعادلً محمود حسن غافل غانمالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد30

الصباحٌة71.8532015/2014االولذكــرعراقًالسهٌل سهٌل دحام صباح محمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد31

الصباحٌة71.8132015/2014االولذكــرعراقًمانً احمد رزاق احمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد32

الصباحٌة71.6322015/2014االولانثىعراقًالعزاوي لطٌف مصطفى غالب االءالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد33

الصباحٌة71.1862015/2014االولانثىعراقًالعزاوي جودة هللا عبد نجم زٌنةالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد34

الصباحٌة71.0982015/2014االولذكــرعراقًهاشمً جاسم كاظم صادق احمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد35

الصباحٌة70.7632015/2014االولذكــرعراقًالسراجً كاظم الواحد عبد ولٌد فؤادالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد36

الصباحٌة70.7242015/2014االولانثىعراقًالسعدي مهدي حبٌب جواد ضحىالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد37

الصباحٌة70.6992015/2014االولذكــرعراقًجابر شهاب عبود محمد اثٌرالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد38

الصباحٌة70.6632015/2014االولانثىعراقًالعزاوي ابراهٌم احمد علً امنةالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد39

الصباحٌة70.4772015/2014االولانثىعراقًٌاس محمد ابراهٌم نسرٌنالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد40

الصباحٌة70.4022015/2014االولذكــرعراقًالسامرائً محمد جسام سعد مصطفىالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد41

الصباحٌة69.9812015/2014االولذكــرعراقًدلفً جهلول حسٌن فاضل هللا عبدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد42

الصباحٌة69.6992015/2014االولانثىعراقًهللا عبد مرزا عامر مروةالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد43

الصباحٌة69.6842015/2014االولذكــرعراقًاحمد كاكة كرٌم حسن محمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد44

الصباحٌة69.3852015/2014االولذكــرعراقًالشمري صباح فرحان الرزاق عبد احمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد45

الصباحٌة69.1892015/2014االولانثىعراقًالساعدي معن محمد حنون شهدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد46

الصباحٌة69.1752015/2014االولانثىعراقًمحمد جاسم احمد هٌامالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد47

الصباحٌة69.1542015/2014االولذكــرعراقًالمالكً علً جبار رسول احمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد48
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الصباحٌة69.042015/2014االولانثىعراقًالجبوري حسٌن علً محمد زمنالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد49

الصباحٌة68.5162015/2014االولانثىعراقًعطٌة محمد اكرم نبأالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد50

الصباحٌة68.0482015/2014االولذكــرعراقًالنعٌمً مرٌر محمد خلف ادرٌسالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد51

الصباحٌة67.8872015/2014االولانثىعراقًمحسن علً حسٌن مروةالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد52

الصباحٌة67.7482015/2014االولذكــرعراقًالدراجً شتٌت غالً عباس جعفرالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد53

الصباحٌة67.6862015/2014االولانثىعراقًالزهٌري خمٌس حمٌد ادٌب قبسالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد54

الصباحٌة67.6342015/2014االولذكــرعراقًالبٌضانً دٌوان عرمش مهدي حسٌنالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد55

الصباحٌة67.0212015/2014االولانثىعراقًالساعدي مشٌعل قاسم هاشم امالالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد56

الصباحٌة66.482015/2014االولذكــرعراقًمطلك جاسم جعفر امٌرالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد57

الصباحٌة66.4762015/2014االولذكــرعراقًالرزاق عبد جالل وئام االله عبدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد58

الصباحٌة65.9872015/2014االولذكــرعراقًغولً القرة طة ٌوسف عدنان نبراسالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد59

الصباحٌة65.7972015/2014االولذكــرعراقًمحمد حمٌد محمود محمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد60

الصباحٌة65.6132015/2014االولذكــرعراقًخضٌر حمٌد جاسم سالمالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد61

الصباحٌة65.3082015/2014االولذكــرعراقًالرزاق عبد جعفر نوري حسٌنالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد62

الصباحٌة65.2642015/2014االولانثىعراقًالعزاوي علوان عارف قحطان رسلالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد63

الصباحٌة65.222015/2014االولذكــرفلسطٌنًالماضً رشٌد مرشد زهٌر سٌفالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد64

الصباحٌة65.0412015/2014االولذكــرعراقًعالك حسٌن كاظم جواد حسٌنالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد65

الصباحٌة65.042015/2014االولانثىعراقًعمٌر طالب هادي دعاءالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد66

الصباحٌة64.5962015/2014االولانثىعراقًالكنانً كراخً سلٌمان داود زٌنبالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد67

الصباحٌة64.5782015/2014االولانثىعراقًمحمود الكاظم عبد حسٌن محمد رٌامالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد68

الصباحٌة63.0732015/2014االولانثىعراقًمجٌد سامً لٌث زٌنةالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد69

الصباحٌة63.0612015/2014االولذكــرعراقًفرٌح نعمة جبار بشارالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد70

الصباحٌة62.8612015/2014االولذكــرعراقًالزٌدي دعٌم حٌال كاطع عدنانالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد71

الصباحٌة62.8292015/2014االولانثىعراقًالجبوري كاظم فاضل عباس ندىالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد72
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الصباحٌة62.6542015/2014االولذكــرعراقًمزعل النبً عبد خلف كرارالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد73

الصباحٌة62.6282015/2014االولانثىعراقًالعبٌدي امٌن هللا عبد صبحً غدٌرالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد74

الصباحٌة62.3492015/2014االولذكــرعراقًحسن جندار جنعان ثامرالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد75

الصباحٌة62.1762015/2014االولانثىعراقًالجنابً سلطان عبد سمٌر لٌداالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد76

الصباحٌة62.1722015/2014االولذكــرعراقًخلٌل طالب جمال قٌصرالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد77

الصباحٌة61.6242015/2014االولذكــرعراقًالكبٌسً عزاوي حسن نجاح عمرالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد78

الصباحٌة61.5132015/2014االولذكــرعراقًصالح صبري شوقً مصطفىالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد79

الصباحٌة61.4172015/2014االولذكــرعراقًمرزوك صالح محمود مهندالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد80

الصباحٌة60.9612015/2014االولانثىعراقًنابت جاسم حمود دعاءالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد81

الصباحٌة60.422015/2014االولذكــرعراقًالغبان عباس االمٌر عبد غالب سٌفالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد82

الصباحٌة60.2782015/2014االولذكــرعراقًالحمٌداوي زاٌد صالح الهادي عبد حمزةالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد83

الصباحٌة60.2112015/2014االولذكــرعراقًمحً جبر حسن منتظرالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد84

الصباحٌة59.8362015/2014االولانثىعراقًصالح سلمان صالح زٌنبالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد85

الصباحٌة59.5982015/2014االولذكــرعراقًالسودانً شرهان هاشم نوري علًالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد86

الصباحٌة59.1192015/2014االولذكــرعراقًعلً المحسن عبد فوزي محمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد87

الصباحٌة58.9312015/2014االولذكــرعراقًالخفاجً مجٌد فارس عدنان فارسالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد88

الصباحٌة58.42015/2014االولذكــرعراقًالسامرائً جاسم حسٌن منذر قتٌبةالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد89

الصباحٌة58.3742015/2014االولذكــرعراقًاسماعٌل عباس فائز عمرالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد90

الصباحٌة57.9372015/2014االولذكــرعراقًحمد فرحان محمود مهندالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد91

الصباحٌة57.8752015/2014االولذكــرعراقًالبٌرمانً صالح عزٌز سعد سٌفالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد92

الصباحٌة57.642015/2014االولذكــرعراقًهللا عبد حمٌد حماد عمرالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد93

الصباحٌة57.5182015/2014االولذكــرعراقًالناصر علً عبد سعد علًالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد94

الصباحٌة57.3332015/2014االولذكــرعراقًحمودي جاسم نصٌف عمرالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد95

الصباحٌة55.2622015/2014االولانثىعراقًصٌهود عذاب عالوي ربابالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد96
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المسائٌة86.0882015/2014االولانثىعراقًمصطفى الحسٌن عبد مصطفى عالالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد1

المسائٌة78.3422015/2014االولانثىعراقًالجمٌلً محمد الكرٌم عبد خالد سمٌرةالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد2

المسائٌة78.2712015/2014االولانثىعراقًمهدي صالح واثق وسامالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد3

المسائٌة77.62015/2014االولذكــرعراقًالفراجً علٌوي حسن فلٌح محمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد4

المسائٌة77.2062015/2014االولانثىعراقًالمساري صالح هالل سعدون سمرالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد5

المسائٌة76.1312015/2014االولذكــرعراقًالعبٌدي شهاب محمود ثامر علًالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد6

المسائٌة75.9862015/2014االولذكــرعراقًعمر سلمان الخالق عبد محمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد7

المسائٌة74.7752015/2014االولانثىعراقًالعامري كاظم جواد برع شٌماءالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد8

المسائٌة74.1552015/2014االولذكــرعراقًموسى حسٌن خضر محمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد9

المسائٌة72.3722015/2014االولذكــرعراقًالعلٌاوي طاهر سعدون حسن احمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد10

المسائٌة71.6722015/2014االولذكــرعراقًزٌدان هاشم معد زٌدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد11

المسائٌة71.5812015/2014االولذكــرعراقًارضٌوي كاظم نزارالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد12

المسائٌة71.4552015/2014االولانثىعراقًالسعٌدي مجٌد فاضل خضٌر رشاالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد13

المسائٌة71.1772015/2014االولانثىعراقًفرعون رحٌم شعبان بلقٌسالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد14

المسائٌة70.382015/2014االولذكــرعراقًمحمود غازي جواد بكرالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد15

المسائٌة70.3242015/2014االولانثىعراقًالرماحً جبر العزٌز عبد صباح سارةالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد16

المسائٌة69.2032015/2014االولانثىعراقًعودة حاجم االمٌر عبد زٌنبالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد17

المسائٌة69.1872015/2014االولذكــرعراقًمرود سلمان غربً منتظرالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد18

المسائٌة68.9082015/2014االولانثىعراقًالحلً ابراهٌم محمد عرٌبً اٌناسالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد19

المسائٌة68.6822015/2014االولانثىعراقًقدوس فزع علً عبد سهامالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد20

المسائٌة67.9212015/2014االولذكــرعراقًالسمان عباس ٌونس نزار مصطفىالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد21

المسائٌة66.7742015/2014االولانثىعراقًجاسم نصٌف الرازق عبد اسماءالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد22

المسائٌة66.6582015/2014االولذكــرعراقًعكاب جبار نوري احسانالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد23

المسائٌة66.4262015/2014االولذكــرعراقًالعزاوي حسٌن جمعة حطاب ماجدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد24
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المسائٌة66.3282015/2014االولانثىعراقًالسبعاوي احمد الرزاق عبد محمد مروةالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد25

المسائٌة66.1652015/2014االولذكــرعراقًالشمري حبٌب حسن باسم لقمانالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد26

المسائٌة65.6442015/2014االولذكــرعراقًالعبٌدي جعفر علً محمد باسل علًالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد27

المسائٌة65.4452015/2014االولانثىعراقًالقاضً خضر وهبً اسامة جمٌل هندالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد28

المسائٌة65.3712015/2014االولذكــرعراقًعلً حسٌن غانم ماهرالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد29

المسائٌة65.3672015/2014االولذكــرعراقًمحمد فرحان محسن علًالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد30

المسائٌة64.8512015/2014االولانثىعراقًنصٌف الرحمن عبد هللا عبد هدىالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد31

المسائٌة64.5832015/2014االولانثىعراقًربٌعة كٌطان محمد نعمة حوراءالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد32

المسائٌة64.342015/2014االولذكــرعراقًهدٌب عون الكرٌم عبد طهالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد33

المسائٌة64.1192015/2014االولذكــرعراقًالزٌدي علً هراط ظاهر علًالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد34

المسائٌة63.9862015/2014االولانثىعراقًالعباسً ناصر رزوقً ناصر نورالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد35

المسائٌة63.8892015/2014االولذكــرعراقًشغاتً موهان كرٌم عمرالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد36

المسائٌة63.8192015/2014االولذكــرعراقًالوهاب عبد حمٌد قحطان عباسالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد37

المسائٌة63.7482015/2014االولانثىعراقًحسن محمد  جاسم اٌالفالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد38

المسائٌة63.6952015/2014االولانثىعراقًالخزرجً جاسم هللا عبد ثامر هاجرالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد39

المسائٌة63.562015/2014االولانثىعراقًفرٌح االمٌر عبد صبري اٌاتالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد40

المسائٌة63.2252015/2014االولذكــرعراقًسهر كاطع هاشم انمارالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد41

المسائٌة63.1012015/2014االولانثىعراقًالجنابً متعب عبٌد هادي زاهدةالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد42

المسائٌة62.6732015/2014االولانثىعراقًالجواري مجة صالح حسٌن هاجرالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد43

المسائٌة62.5092015/2014االولانثىعراقًالربٌعً الرحٌم عبد الكرٌم عبد هدٌلالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد44

المسائٌة62.312015/2014االولذكــرعراقًاكبر علً حسن علًالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد45

المسائٌة62.2132015/2014االولذكــرعراقًالجبوري خلف محمد جعفر احمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد46

المسائٌة62.0582015/2014االولانثىعراقًكاظم مجٌد نزار رشاالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد47

المسائٌة62.0522015/2014االولذكــرعراقًالجمٌلً محمود ابراهٌم محمود علًالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد48
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المسائٌة61.9692015/2014االولذكــرعراقًالعبادي سلمان كاظم فهد علًالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد49

المسائٌة61.8682015/2014االولانثىعراقًهللا عبد نعٌم رٌاض تباركالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد50

المسائٌة61.5742015/2014االولذكــرعراقًمحمد حسن احسان علًالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد51

المسائٌة61.4352015/2014االولذكــرعراقًحسن مرهون خلٌل عباسالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد52

المسائٌة61.1282015/2014االولانثىعراقًالباقً عبد احمد مدحت اسراءالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد53

المسائٌة60.6192015/2014االولذكــرعراقًالباجالن مراد عباس خضر لٌثالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد54

المسائٌة60.4492015/2014االولذكــرعراقًالحالكً منخً شرٌر حٌال واثقالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد55

المسائٌة60.3492015/2014االولانثىعراقًالعبٌدي محمد احمد محمد شٌماءالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد56

المسائٌة59.792015/2014االولذكــرعراقًالمالكً عٌسى محمد سامً حٌدرالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد57

المسائٌة59.6582015/2014االولذكــرعراقًردٌنً محمد حسن امٌرالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد58

المسائٌة59.5842015/2014االولانثىعراقًالبٌاتً محمد ابراهٌم ثامر فرحالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد59

المسائٌة59.4132015/2014االولانثىعراقًاسماعٌل حسن حسٌن امٌرةالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد60

المسائٌة59.1512015/2014االولذكــرعراقًالعلٌاوي موسى جبار الحسن عبد احمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد61

المسائٌة59.1182015/2014االولانثىعراقًبدن ورٌش جبار فاطمةالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد62

المسائٌة58.722015/2014االولذكــرعراقًلواص مصلح زكً بركاتالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد63

المسائٌة58.1662015/2014االولذكــرعراقًٌونس رشٌد مصطاف غانمالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد64

المسائٌة57.4272015/2014االولذكــرعراقًالكرٌم عبد دعٌر علً انورالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد65

المسائٌة57.1812015/2014االولانثىعراقًجعفر صالح الندى قطرالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد66

المسائٌة56.6422015/2014االولذكــرعراقًصالح احمد عزٌز مصطفىالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد67

المسائٌة56.5692015/2014االولانثىعراقًعلً مهدي حامد رٌمالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد68

المسائٌة56.4542015/2014االولانثىعراقًمحمد الدٌن ضٌاء ثائر نورالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد69

المسائٌة56.1032015/2014االولذكــرعراقًالزهٌري سلمان كاطع ماجد اسامةالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد70

المسائٌة55.9432015/2014االولانثىعراقًالنعٌمً محمود شكر محمود خضٌر سارةالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد71

المسائٌة55.8242015/2014االولذكــرعراقًالمعامري ابراهٌم محسن الرزاق عبد محسنالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد72

المسائٌة55.7082015/2014االولذكــرعراقًمحسن اسماعٌل الكرٌم عبد مصطفىالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد73


