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مسائ94.0342009/2008ًاالولذكــرعراقًمهند كاظم عبد الحسٌن باقرادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد1

مسائ91.3452009/2008ًاالولانثىعراقًنجالء حسون بقال خنجرادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد2

مسائ88.9602009/2008ًاالولذكــرعراقًظافر زهٌر محمد صالحادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد3

مسائ86.1892009/2008ًاالولذكــرعراقًرعد خلف نعمان قاسمادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد4

مسائ78.7422009/2008ًاالولذكــرعراقًطالب صبٌح حنون خالدادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد5

مسائ77.3162009/2008ًاالولذكــرعراقًصباح عبد حسون نهارادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد6

مسائ76.7372009/2008ًاالولانثىعراقًابتهال احمد عبد العزٌز محمدادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد7

مسائ76.2282009/2008ًالثانًانثىعراقًهالة كاظم علً سٌف هللاادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد8

مسائ75.4542009/2008ًاالولانثىعراقًغصون ٌونان عٌسى اٌلٌاادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد9

مسائ75.4502009/2008ًاالولانثىعراقًازهار كاظم وادي راشد الخفاجًادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد10

مسائ74.1582009/2008ًاالولذكــرعراقًعدنان جبر خلف طوبانادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد11

مسائ74.0302009/2008ًاالولانثىعراقًرنٌم عبد الجبار حكمت عبد الواحدادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد12

مسائ73.6202009/2008ًاالولانثىعراقًزهراء عدنان عبد هللا محمدادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد13

مسائ73.4082009/2008ًاالولذكــرعراقًعلً حسٌن كاظم موسىادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد14

مسائ72.9362009/2008ًاالولذكــرعراقًزٌاد طارق مجٌد عبدادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد15

مسائ72.4262009/2008ًاالولانثىعراقًوسن علً محمد حسٌنادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد16

مسائ71.9802009/2008ًاالولذكــرعراقًولٌد حسن عبد راضًادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد17

مسائ70.2982009/2008ًاالولانثىعراقًدنٌا رٌاض عبد الصاحب كاظمادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد18

مسائ70.0912009/2008ًاالولذكــرعراقًاحمد شهاب حمد مخلفادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد19

مسائ69.4612009/2008ًالثانًذكــرعراقًحمٌد عجمً علً حسٌنادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد20

مسائ69.1642009/2008ًاالولانثىعراقًصفا اٌاد محمد حسٌنادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد21

مسائ68.4092009/2008ًاالولانثىعراقًاٌات عٌسى عبد الوهاب بكرادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد22

مسائ68.3702009/2008ًاالولانثىعراقًٌسرى علً محً حمزةادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد23

مسائ67.8672009/2008ًاالولانثىعراقًلقاء ٌوسف محمود احمدادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد24

مسائ67.7872009/2008ًاالولذكــرعراقًمحمد خلف محٌسن سالمةادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد25



مسائ67.6542009/2008ًاالولانثىعراقًغصون بسام عبد فالحادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد26

مسائ66.4892009/2008ًاالولانثىعراقًزٌنب فاضل محمد حسٌن القزازادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد27

مسائ66.0952009/2008ًاالولانثىعراقًغادة خلدون جبر حافظادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد28

مسائ65.9602009/2008ًاالولذكــرعراقًعالء حسن جاسم محمدادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد29

مسائ65.2902009/2008ًاالولانثىعراقًمٌادة علً عبد االمٌر محمدادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد30

مسائ65.2742009/2008ًاالولذكــرعراقًقاسم علً جبر وجعانادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد31

مسائ64.8832009/2008ًاالولانثىعراقًمنٌرة حسن ٌاسٌن عبد هللاادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد32

مسائ64.3052009/2008ًالثانًذكــرعراقًعلً صبحً حسون مهديادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد33

مسائ64.3052009/2008ًاالولانثىعراقًهبة عبد الستار جاسم محمدادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد34

مسائ64.2512009/2008ًاالولذكــرعراقًزٌد عبد الجبار مهدي عبد هللاادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد35

مسائ64.2232009/2008ًالثانًانثىعراقًسهاد كنعان جمعة قدوريادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد36

مسائ63.8522009/2008ًالثانًذكــرعراقًسالم مهدي حسن عبد هللاادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد37

مسائ63.7052009/2008ًاالولذكــرعراقًاحمد سلمان غرٌب حمودي الخزرجًادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد38

مسائ63.1252009/2008ًاالولانثىعراقًشٌماء خالد وهٌب عبد العزاويادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد39

مسائ63.0462009/2008ًاالولذكــرعراقًقدوري احمد خماس قدوريادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد40

مسائ62.8482009/2008ًاالولانثىعراقًندى صاحب عبد النبً متعبادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد41

مسائ62.2732009/2008ًالثانًانثىعراقًنور كاظم محمد ابراهٌمادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد42

مسائ61.8502009/2008ًاالولذكــرعراقًحمٌد محً عبد الحمٌد بكرادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد43

مسائ61.5582009/2008ًاالولذكــرعراقًفائز كاظم محمد عبد الشرٌفًادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد44

مسائ61.4262009/2008ًاالولذكــرعراقًمحمد صباح حسٌن محمدادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد45

مسائ61.2352009/2008ًاالولانثىعراقًزهراء محسن ابراهٌم مالحادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد46

مسائ61.2132009/2008ًاالولانثىعراقًاٌات طالل شفٌق محمدادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد47

مسائ60.9702009/2008ًالثانًانثىعراقًمً عبد الوهاب محمد محمودادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد48

مسائ59.8202009/2008ًالثانًذكــرعراقًفالح نوري سعود حسنادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد49

مسائ59.7122009/2008ًالثانًانثىعراقًفٌحاء فؤاد محمد حسونادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد50

مسائ59.3752009/2008ًالثانًذكــرعراقًعمر نبٌل طالب خلفادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد51



مسائ59.1292009/2008ًالثانًذكــرعراقًاكرم غانم كاظم موسىادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد52

مسائ59.0832009/2008ًالثانًانثىعراقًزهراء حسن لطٌف عبد الحسٌنادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد53

مسائ58.9682009/2008ًالثانًانثىعراقًرنا محً داود سلمانادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد54

مسائ58.9162009/2008ًاالولذكــرعراقًعلً ٌحٌى مطلك خضرادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد55

مسائ58.5892009/2008ًالثانًذكــرعراقًلٌث منذر خماس احمدادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد56

مسائ58.4392009/2008ًاالولذكــرعراقًاحمد مزاحم هادي الربٌعًادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد57

مسائ58.2332009/2008ًالثانًذكــرعراقًانس سامً عبد الغفور سلمانادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد58

مسائ58.2042009/2008ًالثانًانثىعراقًزٌنب عبد علً حسنادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد59

مسائ57.9482009/2008ًالثانًذكــرعراقًهادي حسٌن حرٌمش بكتاشادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد60

مسائ57.9482009/2008ًاالولذكــرعراقًمرتضى مكصد عبد هللا رسنادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد61

مسائ57.9182009/2008ًالثانًذكــرعراقًطارق سنٌد راشد الزبٌديادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد62

مسائ57.9032009/2008ًالثانًانثىعراقًمً اكرم بالسم محمودادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد63

مسائ57.6742009/2008ًالثانًذكــرعراقًمحمد احمد ٌاسٌن عباسادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد64

مسائ57.4382009/2008ًالثانًذكــرعراقًمهند وادي ناجً علًادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد65

مسائ57.3992009/2008ًالثانًذكــرعراقًعبد الستار سعدون محمدادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد66

مسائ57.0152009/2008ًالثانًذكــرعراقًمصطفى محمد فاروق عبد العزٌزادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد67

مسائ57.0062009/2008ًالثانًذكــرعراقًسعد عامر سعود ظاهرادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد68

مسائ56.9672009/2008ًالثانًذكــرعراقًفكرت معرض مجٌد عباسادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد69

مسائ56.9272009/2008ًاالولانثىعراقًشٌماء رشٌد عبد الجبار مصطفىادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد70

مسائ56.5192009/2008ًاالولذكــرعراقًعبد الستار حاتم محمود حسنادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد71

مسائ56.2102009/2008ًالثانًذكــرعراقًحٌدر محمد علً صالح مهديادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد72

مسائ56.1522009/2008ًالثانًذكــرعراقًاباء علً هاشم محمدادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد73

مسائ55.9662009/2008ًالثانًذكــرعراقًمحمد مظفر محمود خطابادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد74

مسائ55.4102009/2008ًالثانًذكــرعراقًسلمان كاظم احمد الجبوريادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد75

مسائ55.3902009/2008ًالثانًذكــرعراقًاحمد عجٌل رداد سوٌلمادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد76

مسائ55.3162009/2008ًاالولانثىعراقًاشواق رمضان هلٌلادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد77



مسائ55.0852009/2008ًالثانًذكــرعراقًعباس جبار حنتوش هوٌشادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد78

مسائ54.8082009/2008ًالثانًذكــرعراقًحسٌن جبار جاسم علًادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد79

مسائ54.7082009/2008ًاالولانثىعراقًلمٌاء حسٌن عبد هللا محمدادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد80

مسائ53.4342009/2008ًالثانًذكــرعراقًرحمان عبد ابراهٌم جاسمادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد81




