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الصباحٌة89.59232016/2015االولذكــرعراقًراضً حمٌد علً حمٌدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد1

الصباحٌة89.56612016/2015االولانثىعراقًحسٌن عامر هللا ضٌف عبٌرالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد2

الصباحٌة86.76042016/2015االولذكــرعراقًبدع علً ستار جعفرالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد3

الصباحٌة86.72016/2015االولذكــرعراقًعبدهللا علً سعد احمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد4

الصباحٌة86.61542016/2015االولذكــرعراقًراضً جلوب سمٌر احمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد5

الصباحٌة86.19522016/2015االولانثىعراقًحسن خلٌل حمٌد سكنةالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد6

الصباحٌة85.51732016/2015االولذكــرعراقًسلمان صبٌح عالء مرتضىالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد7

الصباحٌة85.38662016/2015االولانثىعراقًمحمد جاسم طارق والءالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد8

الصباحٌة85.29832016/2015االولانثىعراقًاللطٌف عبد هاشم مبدر سارةالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد9

الصباحٌة85.13212016/2015االولانثىعراقًمحٌسن فرٌح محسن سجىالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد10

الصباحٌة85.10692016/2015االولانثىعراقًخنجر مهاوي خالد نهىالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد11

الصباحٌة85.0032016/2015االولذكــرعراقًعباس نزال الكاظم عبد قاسمالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد12

الصباحٌة84.98072016/2015االولانثىعراقًشاكر حمٌد شاكر سارةالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد13

الصباحٌة84.89782016/2015االولانثىعراقًالعبٌدي جمال هللا عبد موفق بشرىالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد14

الصباحٌة84.5892016/2015االولانثىعراقًبالغ عبد االمٌر عبد دنٌاالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد15

الصباحٌة83.53382016/2015االولانثىعراقًاحمد فاضل صبري دموعالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد16

الصباحٌة82.82092016/2015االولانثىعراقًحمٌد ناصر علً نورالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد17

الصباحٌة82.72016/2015االولذكــرعراقًحسون خلف ٌاسٌن علًالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد18

الصباحٌة82.32162016/2015االولانثىعراقًالربٌعً سالم كاظم جواد سحرالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد19

الصباحٌة80.90922016/2015االولذكــرعراقًغلطة شنتة عبود احمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد20

الصباحٌة80.52352016/2015االولانثىعراقًالهادي عبد صبحً رٌاض سارةالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد21

الصباحٌة80.4092016/2015االولانثىعراقًحمد ٌاسر هاشم سارةالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد22

الصباحٌة80.3692016/2015االولانثىعراقًمهدي رشٌد زٌاد نورالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد23

الصباحٌة79.99382016/2015االولذكــرعراقًعبود اللة حسب خزعل مصطفىالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد24
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الصباحٌة79.6982016/2015االولانثىعراقًشهاب محمد جمال مٌناالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد25

الصباحٌة79.47382016/2015االولذكــرعراقًمطر صحن الكاظم عبد عالءالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد26

الصباحٌة79.36922016/2015االولانثىعراقًسلمان ابراهٌم علً زهراءالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد27

الصباحٌة79.33922016/2015االولذكــرعراقًعبود عرٌن حسون محمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد28

الصباحٌة79.23232016/2015االولذكــرعراقًاحمد شهاب طارق علًالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد29

الصباحٌة79.03732016/2015االولانثىعراقًداغر الحسن عبد الهادي عبد ضحىالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد30

الصباحٌة78.55092016/2015االولذكــرعراقًالربٌعً هادي علً حسٌن مصطفىالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد31

الصباحٌة78.3852016/2015االولذكــرعراقًمحمد صاحب مهدي اوسالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد32

الصباحٌة78.27472016/2015االولانثىعراقًحمودي شكري فوزي سارةالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد33

الصباحٌة78.26762016/2015االولذكــرعراقًالنعٌمً محمد جمٌل صباح عمرالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد34

الصباحٌة78.13382016/2015االولذكــرعراقًهللا عبد طة طارق هللا عبدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد35

الصباحٌة77.44472016/2015االولذكــرعراقًشاكر عاشور اسماعٌل مصطفىالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد36

الصباحٌة77.12282016/2015االولذكــرعراقًجاسم حمٌد غازي مهندالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد37

الصباحٌة76.80522016/2015االولذكــرعراقًحسن محً خٌري قحطانالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد38

الصباحٌة76.77642016/2015االولانثىعراقًجواد ماهود تحسٌن هبةالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد39

الصباحٌة76.72712016/2015االولانثىعراقًالتمٌمً صالح عبود صالح لٌنةالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد40

الصباحٌة76.33452016/2015االولانثىعراقًعبدالكرٌم علً اٌاد اسماءالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد41

الصباحٌة76.30142016/2015االولانثىعراقًعباس مهدي صالح ورودالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد42

الصباحٌة76.07142016/2015االولذكــرعراقًحبٌب مختار رعد مرتضىالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد43

الصباحٌة75.69542016/2015االولذكــرعراقًجواد عزٌز ٌونس محمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد44

الصباحٌة75.60922016/2015االولانثىعراقًالحسن عبد العباس عبد خضٌر زهراءالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد45

الصباحٌة75.53352016/2015االولذكــرعراقًعلٌوي صالح عٌسى عثمانالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد46

الصباحٌة75.46922016/2015االولذكــرعراقًحسن علً الكاظم عبد علًالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد47

الصباحٌة75.46092016/2015االولذكــرعراقًمحمد منعم ناظم احمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد48
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الصباحٌة75.44832016/2015االولذكــرعراقًحسن خضٌر جبار علًالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد49

الصباحٌة75.4242016/2015االولانثىعراقًجاسم سالم كاظم مروةالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد50

الصباحٌة75.08832016/2015االولانثىعراقًعلً فاضل محمد مهاالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد51

الصباحٌة75.07592016/2015االولانثىعراقًالدراجً محسن عرٌبً امجد اٌمانالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد52

الصباحٌة74.56542016/2015االولانثىعراقًالقادر عبد نوري الكرٌم عبد صفاالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد53

الصباحٌة74.50422016/2015االولانثىعراقًرشٌد حمٌد زٌاد اطٌافالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد54

الصباحٌة74.47972016/2015االولذكــرعراقًالربٌعً عباس عبود ٌقظان اركانالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد55

الصباحٌة74.01072016/2015االولذكــرعراقًهللا عبد والً علوان حسٌنالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد56

الصباحٌة73.94332016/2015االولانثىعراقًبرزان مجٌد حمٌد نسرٌنالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد57

الصباحٌة73.77192016/2015االولانثىعراقًهادي عماد لٌث امنةالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد58

الصباحٌة73.27642016/2015االولانثىعراقًبهٌر حمدان علً تمارةالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد59

الصباحٌة72.90762016/2015االولذكــرعراقًحاتم جبار نعمه احمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد60

الصباحٌة72.43972016/2015االولذكــرعراقًعلً حسٌن علً حارثالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد61

الصباحٌة72.07142016/2015االولانثىعراقًعلً محسن اٌاد نورالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد62

الصباحٌة72.05022016/2015االولانثىعراقًصالح مهدي صالح عالالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد63

الصباحٌة71.9752016/2015االولذكــرعراقًحسٌن درب محمد حسٌنالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد64

الصباحٌة71.96712016/2015االولذكــرعراقًعباس احمد الرحمن عبد احمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد65

الصباحٌة71.67832016/2015االولذكــرعراقًالمحسن عبد محمد ابراهٌم احمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد66

الصباحٌة71.60262016/2015االولذكــرعراقًكزار سعد مظفر علً محمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد67

الصباحٌة71.24972016/2015االولذكــرعراقًعلً عواد ٌاسٌن قتٌبةالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد68

الصباحٌة71.21212016/2015االولانثىعراقًعٌسى سالم طة شروقالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد69

الصباحٌة70.78972016/2015االولانثىعراقًسعٌد صاحب جعفر زهراءالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد70

الصباحٌة70.7232016/2015االولذكــرعراقًالحمٌد عبد مظفر حٌدر الحسن نورالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد71

الصباحٌة70.58732016/2015االولذكــرعراقًاحمد مخلف علً مروانالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد72
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الصباحٌة70.55692016/2015االولذكــرعراقًحنتوش ناٌف رٌاض احمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد73

الصباحٌة70.3842016/2015االولذكــرعراقًخلٌفة اروٌض سلمان مصطفىالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد74

الصباحٌة70.30092016/2015االولانثىعراقًمحسن جاٌد فالح مرٌمالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد75

الصباحٌة70.24212016/2015االولانثىعراقًحسون االمٌر عبد فرٌد دانٌةالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد76

الصباحٌة70.23072016/2015االولذكــرعراقًناهً زاٌر جبر حسٌنالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد77

الصباحٌة70.15072016/2015االولذكــرعراقًمعن جعاز طعٌمة حٌدرالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد78

الصباحٌة70.0842016/2015االولانثىعراقًطاهر مطرب ثائر زٌنبالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد79

الصباحٌة69.93162016/2015االولذكــرعراقًاحمد محمد قاسم بكرالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد80

الصباحٌة69.84762016/2015االولذكــرعراقًشالل شرجً حسٌن علًالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد81

الصباحٌة69.74692016/2015االولانثىعراقًالرحمن عبد الجبار عبد محمد ٌاسمٌنالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد82

الصباحٌة69.51382016/2015االولانثىعراقًكاظم جواد الجبار بعبد اٌةالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد83

الصباحٌة69.46692016/2015االولذكــرعراقًخلف زٌدان هلٌل نهادالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد84

الصباحٌة69.43422016/2015االولانثىعراقًعبدالرزاق ضٌاء محمد ظافر مرٌمالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد85

الصباحٌة69.43122016/2015االولذكــرعراقًجاسم محمد اٌاد محمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد86

الصباحٌة69.28732016/2015االولانثىعراقًغنً سلٌم محمد ٌسرالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد87

الصباحٌة69.27112016/2015االولانثىعراقًرحمة كاظم ضٌاء نورالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد88

الصباحٌة69.19212016/2015االولانثىعراقًفٌاض صالح سعدي هاجرالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد89

الصباحٌة69.16332016/2015االولذكــرعراقًالعبٌدي محبوب خلف رباح مصطفىالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد90

الصباحٌة68.96542016/2015االولذكــرعراقًالزهرة عبد معٌن احسان علًالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد91

الصباحٌة68.90092016/2015االولذكــرعراقًمرزوك حسٌن علً عدنانالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد92

الصباحٌة68.68992016/2015االولانثىعراقًبربوتً لعٌبً مظفر طٌبةالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد93

الصباحٌة68.66022016/2015االولانثىعراقًعلً حسٌن عباس والءالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد94

الصباحٌة68.51072016/2015االولانثىعراقًطهماس عباس جاسم اسراءالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد95

الصباحٌة68.30472016/2015االولانثىعراقًحسٌن علً محمد مرٌمالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد96
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الصباحٌة68.26142016/2015االولذكــرعراقًالزبٌدي برغوث موسى جعفر علًالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد97

الصباحٌة67.89232016/2015االولانثىعراقًحامد ابراهٌم عدنان شٌماءالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد98

الصباحٌة67.88572016/2015االولذكــرعراقًالدفاعً جبارة ناٌل حامد غزوانالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد99

الصباحٌة67.87192016/2015االولذكــرعراقًعلً منهل دخٌل فضاءالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد100

الصباحٌة67.83522016/2015االولانثىعراقًصالح علوان سلمان سمرالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد101

الصباحٌة67.58452016/2015االولذكــرعراقًمحمد فاضل هٌثم محمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد102

الصباحٌة67.48882016/2015االولذكــرعراقًعبد جلوب فاضل محمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد103

الصباحٌة67.46232016/2015االولانثىعراقًالمجٌد عبد محمد السالم عبد سمراءالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد104

الصباحٌة67.46212016/2015االولذكــرعراقًحسٌن علً احمد وسامالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد105

الصباحٌة67.25642016/2015االولانثىعراقًناهً هللا عبد عطٌة اٌمانالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد106

الصباحٌة66.92472016/2015االولانثىعراقًحسن هادي سعدي زٌنبالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد107

الصباحٌة66.42212016/2015االولذكــرعراقًحبٌب فرحان فلٌح احمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد108

الصباحٌة66.26382016/2015االولذكــرعراقًككو افرام ماهر روديالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد109

الصباحٌة66.16712016/2015االولذكــرعراقًحمادي اللطٌف عبد طة مصطفىالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد110

الصباحٌة65.87942016/2015االولذكــرعراقًالفتالوي فرحان جٌثوم حكمت احمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد111

الصباحٌة65.6882016/2015االولذكــرعراقًوهاب خلٌل كفاح حسٌنالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد112

الصباحٌة65.53882016/2015االولذكــرعراقًمحمد منعم قٌس مصطفىالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد113

الصباحٌة65.42952016/2015االولذكــرعراقًحسن سعدون صباح رامًالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد114

الصباحٌة65.23262016/2015االولذكــرعراقًنوفل جاسم خمٌس محمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد115

الصباحٌة64.89332016/2015االولانثىعراقًحسن علٌوي ٌاسٌن مرٌمالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد116

الصباحٌة64.62112016/2015االولذكــرعراقًتوفٌق الرحمن عبد عماد محمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد117

الصباحٌة63.21352016/2015االولذكــرعراقًحسٌن محمد ابراهٌم كمالالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد118

الصباحٌة62.79192016/2015االولذكــرعراقًالسادة عبد علً حسٌن لٌثالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد119

الصباحٌة62.7092016/2015االولانثىعراقًهللا عناٌة اللطٌف عبد سعد همسةالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد120
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الصباحٌة62.42522016/2015االولذكــرعراقًخضٌر حرحوش خالد جنٌدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد121

الصباحٌة61.98972016/2015االولانثىعراقًسلمان حنتوش هشام نورالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد122

الصباحٌة61.78472016/2015االولذكــرعراقًمهدي فالح عباس احمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد123

الصباحٌة61.25042016/2015االولذكــرعراقًزلٌف جاسب حسن علًالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد124

الصباحٌة61.23182016/2015االولذكــرعراقًمهدي صالح محمود علًالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد125

الصباحٌة59.62016/2015االولذكــرعراقًجبر حسن سالم محمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد126

الصباحٌة58.76092016/2015االولذكــرعراقًمحمد صادق كرٌم سٌفالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد127

الصباحٌة57.19212016/2015االولذكــرعراقًحسون الجبار عبد ستار علًالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد128

الصباحٌة55.99332016/2015االولذكــرعراقًسلمان علً سعد علًالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد129

نوع الدراسةسنة التخرجالمعدل الـدورالجنسالجنسٌةاالســــــم القــســـماسم الكلٌةاسم الجامعةت

المسائٌة91.7532016/2015االولانثىعراقًخلف رسن عباس نغمالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد1

المسائٌة90.4532016/2015االولذكــرعراقًحسٌن حمزة حمٌد كمالالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد2

المسائٌة89.8342016/2015االولذكــرعراقًحسٌن مزهر حمدان علًالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد3

المسائٌة84.4942016/2015االولانثىعراقًفرادي زامل مزهر ناهدةالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد4

المسائٌة84.1812016/2015االولانثىعراقًالشمري علوان حسٌن حاتم والءالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد5

المسائٌة81.2512016/2015االولانثىعراقًالستار عبد هللا عبد ولٌد رؤىالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد6

المسائٌة80.8912016/2015االولانثىعراقًصالح علً صالح دٌماالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد7

المسائٌة80.7492016/2015االولذكــرعراقًعباس الهادي عبد حبٌب كرارالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد8

المسائٌة80.1432016/2015االولانثىعراقًسلمان حنتوش محسن فضٌلةالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد9

المسائٌة79.7942016/2015االولانثىعراقًحمد كاظم حاتم سارةالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد10

المسائٌة78.8692016/2015االولانثىعراقًزٌنل علً نجاة رناالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد11
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المسائٌة78.8232016/2015االولذكــرعراقًصالح مهدي فخري مصطفىالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد12

المسائٌة77.6992016/2015االولذكــرعراقًرمضان هللا عبد غازي عباسالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد13

المسائٌة77.182016/2015االولذكــرعراقًعلً خلٌف عٌسى عصامالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد14

المسائٌة76.8112016/2015االولذكــرعراقًاحمد علً بدر اٌادالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد15

المسائٌة76.7572016/2015االولانثىعراقًخضٌر هللا عبد خضٌر تٌسٌرالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد16

المسائٌة76.5792016/2015االولذكــرعراقًحمدٌنة الرزاق عبد صالح هللا عبدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد17

المسائٌة76.0942016/2015االولذكــرعراقًفلٌح جاسم علً محمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد18

المسائٌة75.9822016/2015االولانثىعراقًجمال صالح مهدي هاجرالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد19

المسائٌة75.0272016/2015االولذكــرعراقًجٌاد صدام مهدي حٌدرالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد20

المسائٌة74.8052016/2015االولذكــرعراقًمصطفى احمد عدنان خالدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد21

المسائٌة74.7982016/2015االولذكــرعراقًحسٌن محمد جواد عمارالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد22

المسائٌة74.7512016/2015االولذكــرعراقًسلمان نعمة الكرٌم عبد حسنالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد23

المسائٌة74.6782016/2015االولانثىعراقًمهدي خلٌل صباح اسراءالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد24

المسائٌة73.6412016/2015االولانثىعراقًمحمد صدام رعد ضحىالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد25

المسائٌة73.2252016/2015االولذكــرعراقًعبد سمٌر فاضل محمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد26

المسائٌة73.1462016/2015االولذكــرعراقًمحٌسن مزبان هلٌل ضٌاءالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد27

المسائٌة72.8642016/2015االولذكــرعراقًجدوع محمد صبحً اكرمالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد28

المسائٌة72.5912016/2015االولذكــرعراقًمحمد الغفور عبد امجد مثنىالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد29

المسائٌة72.5892016/2015االولانثىعراقًحمدان القادر عبد صالح زٌنبالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد30

المسائٌة72.4382016/2015االولذكــرعراقًهللا عبد احمد عباس حسنٌنالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد31

المسائٌة72.3812016/2015االولذكــرعراقًمحمد عزٌز صبحً محمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد32

المسائٌة71.7842016/2015االولذكــرعراقًصالح مهدي عالء محمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد33

المسائٌة71.6252016/2015االولذكــرعراقًكرٌم رحٌم عصام بكرالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد34

المسائٌة71.522016/2015االولانثىعراقًنوري جواد محمد باسم مرٌمالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد35
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المسائٌة71.0932016/2015االولذكــرعراقًهللا عبد ماجد مهند حسامالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد36

المسائٌة71.0562016/2015االولانثىعراقًحسب محسن عالء دعاءالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد37

المسائٌة70.9612016/2015االولذكــرعراقًٌوسف حسون صادق هانًالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد38

المسائٌة70.9322016/2015االولذكــرعراقًمهدي المجٌد عبد ثائر مجٌدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد39

المسائٌة70.6742016/2015االولذكــرعراقًجعفر الرزاق عبد حمٌد جعفرالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد40

المسائٌة70.3992016/2015االولذكــرعراقًسلمان كاظم عزٌز الكرٌم عبدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد41

المسائٌة70.3572016/2015االولذكــرعراقًصالح الكرٌم عبد محمد طارقالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد42

المسائٌة70.2072016/2015االولذكــرعراقًشراد حمزة صبٌح نورالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد43

المسائٌة69.5292016/2015االولذكــرعراقًعلٌوي اسماعٌل حسٌن عصامالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد44

المسائٌة69.3882016/2015االولانثىعراقًموسى علً رعد رسلالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد45

المسائٌة69.3762016/2015االولانثىعراقًالعزاوي فرحان محمد انتصارالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد46

المسائٌة69.2422016/2015االولانثىعراقًعلوان الحسٌن عبد شاكر دعاءالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد47

المسائٌة69.1842016/2015االولذكــرعراقًجواد هادي سعد امٌرالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد48

المسائٌة69.082016/2015االولذكــرعراقًامٌن محمد علً ٌوسفالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد49

المسائٌة69.0262016/2015االولذكــرعراقًٌاسر فرج محمد انمارالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد50

المسائٌة68.7322016/2015االولذكــرعراقًمحمد جودة سعد ٌاسرالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد51

المسائٌة68.512016/2015االولانثىعراقًامٌن الكرٌم عبد خلدون تباركالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد52

المسائٌة68.4912016/2015االولذكــرعراقًٌاسٌن منٌر مازن زٌدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد53

المسائٌة68.2742016/2015االولذكــرعراقًهللا عبد هاشم اٌاد عمرالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد54

المسائٌة68.2232016/2015االولذكــرعراقًامٌن الرزاق عبد عادل محمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد55

المسائٌة68.0092016/2015االولذكــرعراقًاحمد شهاب احمد مصطفىالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد56

المسائٌة67.6972016/2015االولذكــرعراقًخالطً كاظم جواد عالءالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد57

المسائٌة67.4992016/2015االولذكــرعراقًحمٌد حسٌن علً هللا عبدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد58

المسائٌة67.3842016/2015االولانثىعراقًاسماعٌل ابراهٌم مازن حنانالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد59
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المسائٌة67.3232016/2015االولذكــرعراقًعلً عبد طالب عمارالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد60

المسائٌة67.1432016/2015االولانثىعراقًخلٌل سالم ناٌف لمٌاءالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد61

المسائٌة66.8362016/2015االولذكــرعراقًحنظل وٌس ابراهٌم طهالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد62

المسائٌة66.7352016/2015االولانثىعراقًلفتة محسن خزعل ارٌجالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد63

المسائٌة66.5652016/2015االولذكــرعراقًحسونً ناٌف محمد عادلالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد64

المسائٌة66.3462016/2015االولذكــرعراقًعلً محمد سعد مصطفىالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد65

المسائٌة65.952016/2015االولذكــرعراقًصٌوان عودة عرٌبً احمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد66

المسائٌة65.5932016/2015االولذكــرعراقًعزت اللطٌف عبد سعد ٌوسفالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد67

المسائٌة65.4362016/2015االولانثىعراقًحمد العزٌز عبد زٌد سمارةالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد68

المسائٌة65.4272016/2015االولذكــرعراقًبرٌسم محمد الحسٌن عبد مصطفىالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد69

المسائٌة65.2912016/2015االولذكــرعراقًجاسم راضً محمد مرتضىالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد70
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