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الصباحٌة90.2272016/2015االولذكــرعراقًالجبوري خماس سبع لٌث احمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد1

الصباحٌة89.2732016/2015االولانثىعراقًرحمن العباس عبد قحطان فاطمةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد2

الصباحٌة87.6012016/2015االولانثىعراقًسعٌد حكمت مؤٌد غادةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد3

الصباحٌة87.5722016/2015االولانثىعراقًنعمة نومان نزار دانٌةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد4

الصباحٌة86.712016/2015االولذكــرعراقًمهدي  هادي باسم امٌراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد5

الصباحٌة84.6582016/2015االولانثىعراقًعٌسى عزٌز الصاحب عبد مرٌماالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد6

الصباحٌة84.6452016/2015االولانثىعراقًمحمد مصطفى الستار عبد فاطمةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد7

الصباحٌة83.332016/2015االولذكــرعراقًعوٌد حمٌد سعود احمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد8

الصباحٌة83.3272016/2015االولانثىعراقًحافظ جبر علً بركاتاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد9

الصباحٌة82.8542016/2015االولذكــرعراقًحمد علً احمد مصطفىاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد10

الصباحٌة82.8082016/2015االولانثىعراقًحسن ضٌاء حٌدر اصٌلاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد11

الصباحٌة82.322016/2015االولانثىعراقًالعامري عبودي اموري عدنان اٌةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد12

الصباحٌة81.9972016/2015االولانثىعراقًرشٌد محمود سالم اٌةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد13

الصباحٌة81.8042016/2015االولذكــرعراقًكاظم حمود ابراهٌم نذٌراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد14

الصباحٌة81.7312016/2015االولانثىعراقًمحمد الحسٌن عبد ضٌاء دنٌااالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد15

الصباحٌة81.1822016/2015االولذكــرعراقًمخٌلف حسن حامد احمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد16

الصباحٌة81.0662016/2015االولانثىعراقًموسى احمد زكً رنداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد17

الصباحٌة80.9872016/2015االولذكــرعراقًخلف زٌدان سعٌد محمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد18

الصباحٌة80.0142016/2015االولذكــرعراقًعبد جاسم محمد اٌمناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد19

الصباحٌة79.5542016/2015االولانثىعراقًعلً حسٌن صباح نورٌناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد20

الصباحٌة78.8042016/2015االولذكــرعراقًكٌطان شبٌب حبٌب باللاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد21

الصباحٌة78.6122016/2015االولانثىعراقًجاسم حسٌن محمد براءاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد22

الصباحٌة78.5762016/2015االولذكــرعراقًاحزام صاحب اكرم علًاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد23

الصباحٌة78.1912016/2015االولانثىعراقًجاسم نصٌف حامد اسراءاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد24
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الصباحٌة78.1612016/2015االولذكــرعراقًحسٌن توٌة احمد عباساالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد25

الصباحٌة77.4382016/2015االولذكــرعراقًجواد طالل امٌن محمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد26

الصباحٌة77.2932016/2015االولانثىعراقًمجٌد الرحٌم عبد خلٌل رنااالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد27

الصباحٌة77.0592016/2015االولانثىعراقًداود محمد عباس رغدةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد28

الصباحٌة76.652016/2015االولذكــرعراقًخلوف هللا عبد حسن ابراهٌماالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد29

الصباحٌة76.6172016/2015االولانثىعراقًااللوسً محمد كنعان حسان اٌةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد30

الصباحٌة76.2982016/2015االولانثىعراقًٌونس هللا عبد نجم ابتهالاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد31

الصباحٌة75.9282016/2015االولذكــرعراقًحنظل كاظم سعد ابراهٌماالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد32

الصباحٌة75.8132016/2015االولذكــرعراقًعبود حٌال خٌون حسناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد33

الصباحٌة75.6572016/2015االولانثىعراقًاحمد محمود حسٌن هنداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد34

الصباحٌة75.6412016/2015االولذكــرعراقًالحسن عبد كاظم حٌدر كراراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد35

الصباحٌة75.422016/2015االولذكــرعراقًفرحان علً حسٌن معاذاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد36

الصباحٌة75.4052016/2015االولانثىعراقًخضٌر مهدي صالح حنٌناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد37

الصباحٌة75.1742016/2015االولانثىعراقًاحمد قاسم عاطف رؤىاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد38

الصباحٌة75.1392016/2015االولذكــرعراقًالربٌعً عزٌز هاشم احمد منتظراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد39

الصباحٌة74.9082016/2015االولانثىعراقًامٌن عبود رزاق مرٌماالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد40

الصباحٌة74.7852016/2015االولذكــرعراقًعاصً محمد احمد مصطفىاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد41

الصباحٌة74.7032016/2015االولذكــرعراقًصبحً طارق زٌاد محمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد42

الصباحٌة74.5152016/2015االولانثىعراقًعلً هللا عبد الوهاب عبد الرزاق عبد سارةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد43

الصباحٌة74.512016/2015االولذكــرعراقًموسى عطٌة كاظم سجاداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد44

الصباحٌة74.4032016/2015االولذكــرعراقًعكاب احمد عبد ناٌفاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد45

الصباحٌة74.2612016/2015االولذكــرعراقًحسن حمٌد رحٌم مصطفىاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد46

الصباحٌة74.2532016/2015االولذكــرعراقًناصر فٌروز سامً مصطفىاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد47

الصباحٌة73.7442016/2015االولانثىعراقًٌاسٌن هللا خٌر ماهر مروةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد48
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الصباحٌة73.6512016/2015االولانثىعراقًنصٌف سلمان داود حنٌناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد49

الصباحٌة73.4922016/2015االولانثىعراقًاحمد القادر عبد صالح حناناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد50

الصباحٌة73.3552016/2015االولانثىعراقًطبره محمد صفاء بكر اسماءاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد51

الصباحٌة73.3542016/2015االولذكــرعراقًحسن عباس فاضل مصطفىاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد52

الصباحٌة72.8992016/2015االولذكــرعراقًالجبار عبد ٌاسٌن طارق خالداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد53

الصباحٌة72.8412016/2015االولانثىعراقًجبر حسن عرٌبً مرٌماالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد54

الصباحٌة72.7682016/2015االولانثىعراقًحسٌن عكلة هاشم هالةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد55

الصباحٌة72.3092016/2015االولانثىعراقًرشٌد حسٌن صباح دٌنااالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد56

الصباحٌة72.2792016/2015االولانثىعراقًمجلً عبٌد خالد وفاءاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد57

الصباحٌة72.182016/2015االولذكــرعراقًهلٌل اسماعٌل الكاظم عبد ولٌداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد58

الصباحٌة72.0172016/2015االولانثىعراقًجابر طارش عزٌز نوراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد59

الصباحٌة71.9512016/2015االولذكــرعراقًهللا عبد سعٌد احمد مصطفىاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد60

الصباحٌة71.9472016/2015االولذكــرعراقًحمادي جاسم صباح هشاماالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد61

الصباحٌة71.8982016/2015االولانثىعراقًمحمد جاسم سلمان شهداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد62

الصباحٌة71.3652016/2015االولذكــرعراقًحمد حنتوش علً احمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد63

الصباحٌة70.9382016/2015االولانثىعراقًمحمد حسٌن فالح طٌبةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد64

الصباحٌة70.912016/2015االولانثىعراقًكاظم خضٌر الدٌن عالء زهراءاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد65

الصباحٌة70.7012016/2015االولذكــرعراقًعزٌز علً حسٌن اٌوباالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد66

الصباحٌة70.6072016/2015االولذكــرعراقًشخٌر علً عباس احمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد67

الصباحٌة70.4552016/2015االولذكــرعراقًمحمد جسام علً الحسناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد68

الصباحٌة70.4162016/2015االولذكــرعراقًالحمٌد عبد مرهج هاشم محمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد69

الصباحٌة70.3542016/2015االولانثىعراقًعبد سلمان الحسن عبد ختاماالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد70

الصباحٌة70.2472016/2015االولانثىعراقًعباس شبالوي احمد حنٌناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد71

الصباحٌة70.1182016/2015االولذكــرعراقًعذٌب رشم حنون صفاءاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد72
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الصباحٌة70.0672016/2015االولانثىعراقًعنتر الجبار عبد ماهر صفااالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد73

الصباحٌة69.8182016/2015االولذكــرعراقًالحسٌن عبد فاضل انور محمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد74

الصباحٌة69.4422016/2015االولذكــرعراقًمصلح عطوان تحسٌن نادراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد75

الصباحٌة69.4312016/2015االولانثىعراقًمٌخان علً فرحان شاداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد76

الصباحٌة69.2992016/2015االولذكــرعراقًمطلك احمد شهاب علًاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد77

الصباحٌة69.2662016/2015االولانثىعراقًالحافظ عبد سبع الحافظ عبد حنٌناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد78

الصباحٌة69.0762016/2015االولانثىعراقًٌاسٌن خضر زهٌر االءاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد79

الصباحٌة68.852016/2015االولانثىعراقًناصر ابراهٌم ناصر زهراءاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد80

الصباحٌة68.7152016/2015االولذكــرعراقًشاٌع خلف محمد اٌمناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد81

الصباحٌة68.652016/2015االولذكــرعراقًمعٌبد عبدهللا جوده علًاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد82

الصباحٌة68.6152016/2015االولذكــرعراقًحسٌن نوري عامر كراراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد83

الصباحٌة68.5432016/2015االولذكــرعراقًعلً ناجً هاشم محمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد84

الصباحٌة68.5132016/2015االولانثىعراقًجاسم حمٌد الزهرة عبد بثٌنةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد85

الصباحٌة68.4852016/2015االولانثىعراقًالنعٌمً الحمٌد عبد الكرٌم عبد رسلاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد86

الصباحٌة68.4072016/2015االولانثىعراقًهللا عبد باجً ستار غادةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد87

الصباحٌة68.3572016/2015االولانثىعراقًقدوري محمد سعد سارةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد88

الصباحٌة68.1952016/2015االولانثىعراقًالقادر عبد ناصر طارق سماءاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد89

الصباحٌة68.0592016/2015االولانثىعراقًصالح علً محمد امنٌةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد90

الصباحٌة67.9612016/2015االولذكــرعراقًخلٌل خلف محمد حاتماالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد91

الصباحٌة67.8382016/2015االولذكــرعراقًكماش جبر مالك اٌسراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد92

الصباحٌة67.6352016/2015االولذكــرعراقًحمد مكفً محمد غزواناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد93

الصباحٌة67.6172016/2015االولانثىعراقًكاظم مجٌد االله عبد سارةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد94

الصباحٌة67.3772016/2015االولذكــرعراقًالسلطان عباس كاظم عبد احمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد95

الصباحٌة67.292016/2015االولذكــرعراقًحسن عبود رسول مهنداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد96
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الصباحٌة67.2442016/2015االولذكــرعراقًحسن علً جمٌل ضٌاءاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد97

الصباحٌة67.2092016/2015االولذكــرعراقًابراهٌم الجبار عبد جاسم محمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد98

الصباحٌة67.1162016/2015االولانثىعراقًناظم فاضل عباس هدىاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد99

الصباحٌة67.1012016/2015االولانثىعراقًبوهان هاشم صادق ٌاسمٌناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد100

الصباحٌة66.9722016/2015االولذكــرعراقًخالد حنون حمٌد احمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد101

الصباحٌة66.8742016/2015االولذكــرعراقًمحمد حسٌن اسماعٌل محمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد102

الصباحٌة66.7442016/2015االولذكــرعراقًعلً دشر الحسٌن عبد مرتضىاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد103

الصباحٌة66.4612016/2015االولانثىعراقًالكرٌم عبد احمد صبري شذىاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد104
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المسائٌة69.0052016/2015االولانثىعراقًطالب جاسم نصٌف شفاءاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد44

المسائٌة68.622016/2015االولانثىعراقًمحمد نعمان فاضل نرجساالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد45

المسائٌة68.5042016/2015االولذكــرعراقًرحمة جلٌل محمد علًاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد46

المسائٌة68.3892016/2015االولذكــرعراقًجبر فرحان حسن عدياالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد47

المسائٌة68.3312016/2015االولذكــرعراقًالزم وحٌد جمعة احمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد48
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المسائٌة68.2412016/2015االولذكــرعراقًهاجر عودة محمد مهنداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد49

المسائٌة68.112016/2015االولذكــرعراقًٌسر كرٌم مطشر سعداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد50

المسائٌة68.0942016/2015االولذكــرعراقًالساعدي جودة حسٌن جاسب مكرماالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد51

المسائٌة68.0532016/2015االولذكــرعراقًحسن محمد عادل نزاراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد52

المسائٌة67.9772016/2015االولذكــرعراقًاالنباري داود علٌوي عدنان الباقً عبداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد53

المسائٌة67.6842016/2015االولذكــرعراقًعباس الجبار عبد الستار عبد معاذاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد54

المسائٌة67.6522016/2015االولانثىعراقًناصر الرزاق عبد جمال فالنتٌنااالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد55

المسائٌة67.6032016/2015االولانثىعراقًحبٌب محً نبٌل اٌناساالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد56

المسائٌة67.5592016/2015االولانثىعراقًعلً محمد منذر ندىاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد57

المسائٌة67.522016/2015االولانثىعراقًاحمد ابراهٌم سعد رؤىاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد58

المسائٌة67.212016/2015االولذكــرعراقًكاظم عبٌس خضٌر مصطفىاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد59

المسائٌة67.1572016/2015االولذكــرعراقًرشٌد عباس زهٌر مصطفىاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد60

المسائٌة67.052016/2015االولانثىعراقًابراهٌم جعفر محمد انتصاراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد61

المسائٌة67.0332016/2015االولذكــرعراقًالعزاوي حمودي جاسم طه البدٌع عبداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد62

المسائٌة66.8372016/2015االولذكــرعراقًغضب ماضً كرٌم حٌدراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد63

المسائٌة66.7512016/2015االولذكــرعراقًموسى حسن سعد اٌسراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد64

المسائٌة66.4562016/2015االولذكــرعراقًالقٌسً احمد زكً محمد علًاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد65

المسائٌة66.2592016/2015االولانثىعراقًعلً نعمة ابراهٌم سارهاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد66

المسائٌة66.1982016/2015االولانثىعراقًالعبوسً حامد عبود عماد نوراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد67

المسائٌة65.962016/2015االولذكــرعراقًفرٌعن جبار السالم عبداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد68

المسائٌة65.8752016/2015االولذكــرعراقًالعانً عواد ذٌاب صباح طارقاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد69

المسائٌة65.6832016/2015االولذكــرعراقًموسى فالح محمد طارقاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد70

المسائٌة65.6312016/2015االولانثىعراقًحسن صالح سمٌر نجواناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد71

المسائٌة65.3242016/2015االولانثىعراقًاحمد ابراهٌم طارق هدىاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد72
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المسائٌة65.2022016/2015االولذكــرعراقًشفٌق سلمان فائز بكراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد73

المسائٌة65.1642016/2015االولانثىعراقًالزبٌدي علً حسن صباح رسلاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد74

المسائٌة65.0542016/2015االولذكــرعراقًالعقابً عربً حافظ عطٌة محمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد75

المسائٌة64.9952016/2015االولانثىعراقًعباس ناجً سالم موجاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد76

المسائٌة64.912016/2015االولذكــرعراقًالمعموري مبارك ابراهٌم عٌدان علً رعداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد77

المسائٌة64.8022016/2015االولذكــرعراقًفلٌح جباره كاظم الدٌن نوراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد78

المسائٌة64.5942016/2015االولانثىعراقًالعلً علً خنفر محمد سعاداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد79

المسائٌة64.4292016/2015االولانثىعراقًحسٌن الدٌن صالح نشأت هدٌلاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد80

المسائٌة64.1242016/2015االولانثىعراقًالجبوري علٌوي عباس بسعاداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد81

المسائٌة64.1172016/2015االولذكــرعراقًعلً احمد عون مصطفىاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد82

المسائٌة63.9672016/2015االولذكــرعراقًمحمد فاضل رضا محمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد83

المسائٌة63.7922016/2015االولانثىعراقًجاسم تعبان الكرٌم عبد سهاداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد84

المسائٌة63.6332016/2015االولذكــرعراقًعلً نجم حمٌد حسناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد85

المسائٌة62.3582016/2015االولانثىعراقًحسٌن علوان حسٌن لٌنااالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد86

المسائٌة62.3472016/2015االولذكــرعراقًعبود كاظم عز طٌفاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد87

المسائٌة62.2632016/2015االولذكــرعراقًمطشر جبار محمد علًاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد88

المسائٌة62.1092016/2015االولذكــرعراقًهللا عبد علً صبٌح العابدٌن زٌناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد89

المسائٌة62.1042016/2015االولذكــرعراقًالشمري جاسم خالد علً زٌداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد90

المسائٌة61.9782016/2015االولذكــرعراقًالقادر عبد داود خالد مصطفىاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد91

المسائٌة61.9762016/2015االولذكــرعراقًعبد احمد صبار محمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد92

المسائٌة61.7972016/2015االولذكــرعراقًاغا قاسم جمعة رفٌق اكرم الرحمن عبداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد93

المسائٌة61.792016/2015االولانثىعراقًعلً عبد مالك رشٌد نهلةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد94

المسائٌة61.7212016/2015االولذكــرعراقًموسى علٌوي حسن حكٌماالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد95

المسائٌة61.4952016/2015االولانثىعراقًسلطان كرٌد شنشول فاطمةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد96
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المسائٌة61.3952016/2015االولذكــرعراقًاحمد محمد الرضا عبد محمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد97

المسائٌة61.3922016/2015االولذكــرعراقًعلً ٌوسف االمٌر عبد ٌوسفاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد98

المسائٌة61.312016/2015االولذكــرعراقًعطٌه احمد جمال مصطفىاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد99

المسائٌة61.1912016/2015االولانثىعراقًحمد عباس خالد اشراقاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد100

المسائٌة61.1482016/2015االولانثىعراقًعمران غازي عمران زٌنباالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد101

المسائٌة61.0992016/2015االولذكــرعراقًخاطر ضٌف حاتم علًاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد102

المسائٌة61.0732016/2015االولذكــرعراقًابراهٌم صبحً الكرٌم عبد احمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد103

المسائٌة60.9592016/2015االولذكــرعراقًالحلفً صحن صالح هادي حسٌناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد104

المسائٌة60.9042016/2015االولذكــرعراقًطه هللا عبد غانم احمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد105

المسائٌة60.8682016/2015االولانثىعراقًعبود علً عباس اثماراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد106

المسائٌة60.6922016/2015االولذكــرعراقًتوفٌق سعٌد توفٌق مصطفىاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد107

المسائٌة60.6742016/2015االولانثىعراقًالكرٌم عبد زكً عماد اسراءاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد108

المسائٌة59.9662016/2015االولانثىعراقًالسامرائً فٌاض اسماعٌل اسعد زٌنباالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد109

المسائٌة59.6622016/2015االولذكــرعراقًالدلٌمً عناد رشٌد خالد عمراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد110

المسائٌة59.5862016/2015االولذكــرعراقًمحل الرحمن عبد محمد مختاراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد111

المسائٌة59.4872016/2015االولانثىعراقًزغروت عبد الكرٌم عبد رشااالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد112

المسائٌة59.1732016/2015االولذكــرعراقًسعٌد الحسٌن عبد عماراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد113

المسائٌة59.0572016/2015االولانثىعراقًالكرخً جبر الستار عبد اسامة قمراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد114

المسائٌة58.4942016/2015االولانثىعراقًفاضل احمد كشاش زٌنباالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد115

المسائٌة58.4762016/2015االولانثىعراقًحمادي فاضل عباس سارةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد116

المسائٌة58.4592016/2015االولذكــرعراقًمحمود الزهرة عبد احمد عماراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد117

المسائٌة58.3292016/2015االولذكــرعراقًالمفرجً زٌدان علً مؤٌد عمراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد118

المسائٌة58.1172016/2015االولانثىعراقًابراهٌم محمد الكرٌم عبد اٌةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد119

المسائٌة57.8272016/2015االولانثىعراقًاكرم داود معد جوداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد120
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