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الصباحٌة91.32016/2015االولذكــرعراقًصادق محمد فالح محمودصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد1

الصباحٌة80.6022016/2015االولانثىعراقًعلً داود سعد نورصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد2

الصباحٌة80.0072016/2015االولانثىعراقًمحمود محمد علً زمنصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد3

الصباحٌة78.7572016/2015االولانثىعراقًداود جبار داود اسراءصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد4

الصباحٌة74.892016/2015االولانثىعراقًعلً عباس سالم روزصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد5

الصباحٌة73.2722016/2015االولانثىعراقًسالم خزعل حسٌن حنٌنصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد6

الصباحٌة73.2532016/2015االولانثىعراقًكشكول كاظم جواد ضحىصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد7

الصباحٌة72.8372016/2015االولذكــرعراقًعلً غازي نوري احمدصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد8

الصباحٌة71.8492016/2015االولذكــرعراقًمعروف أحمد عمر سرمدصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد9

الصباحٌة71.4492016/2015االولانثىعراقًعلوان هادي ابراهٌم نورصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد10

الصباحٌة71.1572016/2015االولانثىعراقًاللطٌف عبد شفٌق الدٌن نور اسراءصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد11

الصباحٌة70.3372016/2015االولانثىعراقًأبراهٌم االمٌر عبد احمد بنٌنصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد12

الصباحٌة69.9152016/2015االولانثىعراقًالكرٌم عبد نوري مازن زهراءصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد13

الصباحٌة68.5812016/2015االولذكــرعراقًصالح حمٌد فارس حمٌدصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد14

الصباحٌة68.0012016/2015االولانثىعراقًمحمد الكرٌم عبد مؤٌد سارةصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد15

الصباحٌة67.5862016/2015االولانثىعراقًوصً محمد رحمان غفرانصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد16

الصباحٌة67.4182016/2015االولانثىعراقًعلوان خلٌل الكرٌم عبد هدٌلصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد17

الصباحٌة67.0362016/2015االولانثىعراقًالرزاق عبد الرحمن عبد علً عاتكةصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد18

الصباحٌة66.0312016/2015االولانثىعراقًحسٌن محمود شاكر زهراءصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد19

الصباحٌة65.7862016/2015االولذكــرعراقًحسن محمد مرشد سامحصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد20

الصباحٌة65.752016/2015االولانثىعراقًالخفاجً جبر عبد قاسم رؤىصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد21

الصباحٌة65.4492016/2015االولانثىعراقًمحمد اللطٌف عبد أحمد شٌماءصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد22

الصباحٌة65.2632016/2015االولانثىعراقًمزبان سرحان كرٌم مروةصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد23

الصباحٌة64.6772016/2015االولانثىعراقًعلً عبد الرحٌم عبد الكرٌم عبد سرىصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد24
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الصباحٌة64.3482016/2015االولانثىعراقًمسلط عبود محمود نبراسصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد25

الصباحٌة64.1062016/2015االولذكــرعراقًمرزوق كاظم صائب ٌاسرصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد26

الصباحٌة63.2162016/2015االولانثىعراقًجعفر حسٌن محمد مروجصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد27

الصباحٌة63.1222016/2015االولذكــرعراقًجعاطة ٌاسٌن خالد رائدصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد28

الصباحٌة63.032016/2015االولانثىعراقًكرم صٌهود جلٌل حوراءصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد29

الصباحٌة62.8172016/2015االولانثىعراقًٌوسف ٌعكوب سمٌر سوزانصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد30

الصباحٌة62.3992016/2015االولانثىعراقًالوهاب عبد هاشم مصطفى مٌاسةصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد31

الصباحٌة61.8482016/2015االولانثىلبنانٌةالدٌن عز محمد عزالدٌن منارصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد32

الصباحٌة61.6012016/2015االولذكــرعراقًعباس مرٌز شاكر هانًصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد33

الصباحٌة59.7232016/2015االولانثىعراقًعلً حسٌن غضبان احالمصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد34
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المسائٌة81.1592016/2015االولانثىعراقًخمٌس حمودي محمد شٌماءصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد1

المسائٌة80.622016/2015االولانثىعراقًعلٌوي قاسم وارد فٌحاءصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد2

المسائٌة77.5892016/2015االولانثىعراقًعلوان فارس محمد هٌامصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد3

المسائٌة75.3562016/2015االولذكــرعراقًحسٌن عبٌد صالح مهندصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد4

المسائٌة73.7322016/2015االولذكــرعراقًرضا غالم محمد سٌفصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد5

المسائٌة73.2052016/2015االولانثىعراقًعباس ٌاسٌن طة روٌدةصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد6

المسائٌة72.6332016/2015االولذكــرعراقًمهدي صالح نهاد مصطفىصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد7

المسائٌة72.3622016/2015االولانثىعراقًعبدهللا احمد جالل اٌهصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد8

المسائٌة71.2972016/2015االولانثىعراقًعلً نزار جاسم نباصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد9

المسائٌة70.8472016/2015االولانثىعراقًمنهل الكرٌم عبد مؤٌد اسراءصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد10
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المسائٌة69.222016/2015االولذكــرعراقًخلف جبر اموري علًصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد11

المسائٌة68.0812016/2015االولانثىعراقًعباس حسن عادل رسلصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد12

المسائٌة68.0012016/2015االولانثىعراقًجواد عزٌز غسان شهدصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد13

المسائٌة66.012016/2015االولذكــرعراقًهاشم مهدي سعد حسٌنصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد14

المسائٌة65.2712016/2015االولذكــرعراقًامٌن محمد علً كرارصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد15

المسائٌة64.8062016/2015االولانثىعراقًعزٌز طاهر اسو جوانصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد16

المسائٌة63.7662016/2015االولذكــرعراقًحرٌش عبد حمزة احمدصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد17

المسائٌة63.6342016/2015االولذكــرعراقًاحمد مجبل محمود مظفرصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد18

المسائٌة62.3732016/2015االولانثىعراقًجاسم عباس عدنان زٌنبصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد19

المسائٌة62.3642016/2015االولذكــرعراقًباقر فاضل عباس كرارصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد20

المسائٌة61.8692016/2015االولذكــرعراقًبداحً فاضل مازن احمدصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد21

المسائٌة61.7792016/2015االولانثىعراقًجواد جنجون فٌصل فرحصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد22

المسائٌة61.7232016/2015االولذكــرعراقًامٌن علوان فوزي سامرصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد23

المسائٌة61.6962016/2015االولذكــرعراقًجبر محسن ادرٌس رحٌمصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد24

المسائٌة61.4382016/2015االولذكــرعراقًعزٌز حسن منصور علًصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد25

المسائٌة60.3352016/2015االولذكــرعراقًٌوسف منٌر منصف ٌوسفصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد26

المسائٌة60.1172016/2015االولذكــرعراقًعبد صداع لطٌف همامصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد27

المسائٌة59.3612016/2015االولذكــرعراقًعلً اللطٌف عبد اسماعٌل عثمانصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد28

المسائٌة57.8762016/2015االولذكــرعراقًجواد فضاله نجم لقمانصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد29

المسائٌة57.8442016/2015االولذكــرعراقًطالب فزع ثامر ٌوسفصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد30

المسائٌة57.5132016/2015االولذكــرعراقًجعفر غالب علً غٌثصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد31

المسائٌة54.8082016/2015االولذكــرعراقًحمٌد غازي عباس اٌهابصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد32

المسائٌة54.592016/2015االولذكــرعراقًالعكٌدي حمد عبد محمود خالدصناعٌة ادارةواالقتصاد االدارةبغداد33


