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الصباحٌة92.0142016/2015االولانثىعراقًعباس خماس حسٌن رباباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد1

الصباحٌة91.32016/2015االولانثىعراقًشاهٌن هشام هادي زٌنباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد2

الصباحٌة88.8852016/2015االولذكــرعراقًتقً رضا محمد عادل العزٌز عبداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد3

الصباحٌة84.5552016/2015االولانثىعراقًعباس ابراهٌم نضال رنااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد4

الصباحٌة83.5442016/2015االولذكــرعراقًعلً الرزاق عبد ولٌد محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد5

الصباحٌة81.1522016/2015االولانثىعراقًابراهٌم عائد باسم صفااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد6

الصباحٌة79.742016/2015االولانثىعراقًالهادي حسن الرزاق عبد محمد مهااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد7

الصباحٌة79.3032016/2015االولذكــرعراقًالخفاجً خلف محمد عداي احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد8

الصباحٌة78.5032016/2015االولانثىعراقًحبٌب الحسٌن عبد احمد زٌنباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد9

الصباحٌة78.2962016/2015االولانثىعراقًالفرٌجً حسن طاهر االمام عبد فاطمةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد10

الصباحٌة78.0542016/2015االولذكــرعراقًفهد دحام شافً احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد11

الصباحٌة77.4652016/2015االولذكــرعراقًٌوسف هادي حسن علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد12

الصباحٌة77.3212016/2015االولذكــرعراقًكرٌم لعٌبً كرٌم حسٌناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد13

الصباحٌة77.1852016/2015االولانثىعراقًعلو فاضل علً لبنىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد14

الصباحٌة76.7682016/2015االولانثىعراقًجرٌخً جبر مطشر عبد دعاءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد15

الصباحٌة75.8492016/2015االولذكــرعراقًموسى علً سعد كمالاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد16

الصباحٌة74.8792016/2015االولذكــرعراقًرسن محمد الزهرة عبد علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد17

الصباحٌة74.6072016/2015االولانثىعراقًالعبٌدي رضا الرحمن عبد عمر زمرداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد18

الصباحٌة74.5872016/2015االولانثىعراقًالبٌاتً محمد حسٌن رعد رقٌةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد19

الصباحٌة74.5072016/2015االولذكــرعراقًالمرسومً جاسم مهدي عادل حسٌناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد20

الصباحٌة74.2972016/2015االولانثىعراقًعلً هشام داود عالاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد21

الصباحٌة74.1572016/2015االولانثىعراقًحسٌن محمد عامر نوراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد22

الصباحٌة73.1792016/2015االولانثىعراقًزنكنة محمد تراو علً سارةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد23

الصباحٌة72.6462016/2015االولذكــرعراقًكٌطان جعٌب عباس محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد24
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الصباحٌة72.642016/2015االولانثىعراقًسلوم علً فائز سرىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد25

الصباحٌة72.4032016/2015االولانثىعراقًالدلٌمً ابراهٌم اسماعٌل ابراهٌم وسناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد26

الصباحٌة72.2692016/2015االولذكــرعراقًسهٌل منجل منذر شرٌفاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد27

الصباحٌة72.1652016/2015االولذكــرعراقًالزبٌدي عمران سلطان ماجد محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد28

الصباحٌة71.9632016/2015االولانثىعراقًفهد سلمان داود هٌاماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد29

الصباحٌة71.8332016/2015االولذكــرعراقًرشٌد الجبار عبد عاصم محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد30

الصباحٌة70.5112016/2015االولذكــرعراقًرمضان ناجً نعٌم عمراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد31

الصباحٌة70.12016/2015االولانثىعراقًالسلطان موسى فٌصل عادل سجااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد32

الصباحٌة69.662016/2015االولذكــرعراقًشامخ جبار هامل محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد33

الصباحٌة69.22016/2015االولذكــرعراقًخفً ثجٌل شخٌر محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد34

الصباحٌة69.1782016/2015االولانثىعراقًحمود لطٌف كرٌم زٌنباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد35

الصباحٌة69.1742016/2015االولانثىعراقًالالمً بربوتً كتاب صباح اٌةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد36

الصباحٌة68.8352016/2015االولذكــرعراقًالفتالوي سلمان حسن فالح حسٌناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد37

الصباحٌة68.4372016/2015االولذكــرعراقًالحلفً مرٌبط داود الجبار عبد مصطفىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد38

الصباحٌة68.2292016/2015االولانثىعراقًالفلٌح عباس مصطفى كمال هنداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد39

الصباحٌة67.0822016/2015االولذكــرعراقًالدلٌمً محمد عٌدان كرٌم صباحاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد40

الصباحٌة66.5682016/2015االولذكــرعراقًجوٌد حمٌد احمد عمراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد41

الصباحٌة66.3472016/2015االولانثىعراقًابراهٌم احمد كرٌم ولٌد عهداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد42

الصباحٌة65.9192016/2015االولانثىعراقًجبر احمد حارث جلناراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد43

الصباحٌة65.6572016/2015االولانثىعراقًحمادي هللا عبد محمد رندةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد44

الصباحٌة65.4062016/2015االولانثىعراقًالخالدي عباس حسٌن عباس اٌةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد45

الصباحٌة65.2642016/2015االولانثىعراقًادهام اجعٌبر رٌاض صفاءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد46

الصباحٌة64.7862016/2015االولذكــرعراقًالسرٌع هللا عبد الكاظم عبد جعفر سٌفاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد47

الصباحٌة64.6182016/2015االولانثىعراقًشاكر اكرم رائد زٌنباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد48
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الصباحٌة64.3672016/2015االولذكــرعراقًمصطفى امٌن نزار اثٌراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد49

الصباحٌة63.5792016/2015االولذكــرعراقًمحمد جواد الناصر عبد احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد50

الصباحٌة63.5042016/2015االولذكــرعراقًالفضلً سلمان فلٌفل فوزي محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد51

الصباحٌة63.122016/2015االولذكــرعراقًابراهٌم االمٌر عبد حسن الكرٌم عبداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد52

الصباحٌة62.4972016/2015االولانثىعراقًبٌري خلف رعد رنداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد53

الصباحٌة62.1992016/2015االولانثىعراقًالركابً الحسٌن عبد عباس رعد دعاءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد54

الصباحٌة62.0292016/2015االولذكــرعراقًالبٌاتً جبر عبٌد مهند مؤٌداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد55

الصباحٌة61.9452016/2015االولذكــرعراقًالمشكوري شعٌبث شٌحان ٌحٌى علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد56

الصباحٌة61.8242016/2015االولذكــرعراقًصالح مهدي اسامة محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد57

الصباحٌة61.7922016/2015االولانثىعراقًالجنابً عبد خالد طارق قمراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد58

الصباحٌة61.2462016/2015االولذكــرعراقًالسودانً حسٌن منجل عادل مصطفىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد59

الصباحٌة60.7712016/2015االولانثىعراقًالمالكً كاظم احمد سعد مروةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد60

الصباحٌة60.492016/2015االولذكــرعراقًعلً محمد طعمة صادق حسٌناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد61

الصباحٌة60.1882016/2015االولذكــرعراقًقاسم غٌالن عربً احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد62

الصباحٌة59.6342016/2015االولذكــرعراقًحربً علوان عباس خضٌر السالم عبداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد63

الصباحٌة59.6212016/2015االولذكــرعراقًالخفاجً محمد الرزاق عبد عامر عباساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد64

الصباحٌة59.2382016/2015االولذكــرعراقًالرماحً جواد الصوف ابو محمد ضرغاماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد65

الصباحٌة59.0142016/2015االولانثىعراقًعالك حسٌن كاظم سلطان ادٌاناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد66

الصباحٌة58.9432016/2015االولذكــرعراقًموسى عٌسى رمزي احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد67

الصباحٌة57.8232016/2015االولانثىعراقًحمه علً حمة حٌدر هٌفًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد68

الصباحٌة57.2752016/2015االولانثىعراقًالخفاجً كاظم مجٌد علً امانًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد69
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المسائٌة87.1292016/2015االولذكــرعراقًموسى حمٌد اسامة احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد1

المسائٌة86.492016/2015االولذكــرعراقًفرج سعٌد خالد وساماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد2

المسائٌة80.652016/2015االولانثىعراقًعلً حسٌن مجٌد حنٌناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد3

المسائٌة78.8472016/2015االولذكــرعراقًغرٌب ال كزار برهان خالد سرمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد4

المسائٌة77.6562016/2015االولذكــرعراقًمجٌد احمد عباس محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد5

المسائٌة74.7822016/2015االولانثىعراقًمجٌد سلمان ماجد صالحةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد6

المسائٌة74.3692016/2015االولذكــرعراقًشجر سعدي عادل علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد7

المسائٌة73.8662016/2015االولذكــرعراقًمصطفى نوري هاشم حسٌناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد8

المسائٌة72.8082016/2015االولذكــرعراقًحوشً غضبان راضً حٌدراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد9

المسائٌة72.6632016/2015االولذكــرعراقًمحمد محمود سعد حارثاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد10

المسائٌة71.8462016/2015االولذكــرعراقًتوفٌق حسٌن لٌث حسناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد11

المسائٌة71.5692016/2015االولذكــرعراقًقدوري الرزاق عبد ناطق عمراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد12

المسائٌة70.9632016/2015االولذكــرعراقًالخلٌل موسى عمران سعد علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد13

المسائٌة68.6942016/2015االولانثىعراقًعلً حسٌن مصطفى حناناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد14

المسائٌة67.4782016/2015االولذكــرعراقًابراهٌم صالح جاسم اٌمناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد15

المسائٌة67.0382016/2015االولذكــرعراقًعبد حسٌن جعفر الهادي عبداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد16

المسائٌة67.0082016/2015االولذكــرعراقًعجٌلً خمٌس غٌدان عالء سٌفاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد17

المسائٌة66.2762016/2015االولانثىعراقًامٌن توفٌق الرحمن عبد ضحىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد18

المسائٌة66.1842016/2015االولذكــرعراقًبدن جبار صباح علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد19

المسائٌة66.1262016/2015االولانثىعراقًشاٌع حسٌن جابر غفراناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد20

المسائٌة65.4442016/2015االولذكــرعراقًصالح مهدي رضا محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد21

المسائٌة65.2882016/2015االولذكــرعراقًعلً محمود دهام محموداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد22

المسائٌة64.7162016/2015االولذكــرعراقًالرحمن عبد حسٌن عادل حمزةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد23

المسائٌة64.4562016/2015االولذكــرعراقًعوف حسن اكرم مصطفىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد24
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المسائٌة64.3932016/2015االولانثىعراقًصادق عامر ٌاسر جمانةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد25

المسائٌة63.9452016/2015االولانثىعراقًجواد علوان سلمان صادقةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد26

المسائٌة62.9172016/2015االولانثىعراقًمحمود ابراهٌم هاشم رسلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد27

المسائٌة62.4692016/2015االولذكــرعراقًحسٌن فاضل جبار هاشماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد28

المسائٌة61.7472016/2015االولذكــرعراقًالعزٌز عبد اللطٌف عبد موفق محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد29

المسائٌة61.2782016/2015االولانثىعراقًالخفاجً علٌوي فاضل اكرم ارٌجاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد30

المسائٌة60.9742016/2015االولذكــرعراقًحسٌن مجٌد محمد مهنداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد31

المسائٌة60.4582016/2015االولذكــرعراقًكاطع زوده علً سٌفاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد32

المسائٌة60.2022016/2015االولذكــرعراقًمحمد جاسم محمد هماماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد33

المسائٌة59.5582016/2015االولانثىعراقًحقً حسن اسماعٌل محمد حبٌبةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد34

المسائٌة58.6592016/2015االولذكــرعراقًخلف محمود اكرم مصطفىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد35

المسائٌة57.3982016/2015االولانثىعراقًالدلٌمً جنان احمد حامد عبٌراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد36


