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صباح90.4482009/2008ًاالولذكــرعراقًعالء الدٌن برع جواد كاظماالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد1

صباح90.1222009/2008ًاالولذكــرعراقًحٌدر فاضل كاظم سفٌح االدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد2

صباح83.5912009/2008ًاالولانثىعراقًبروٌن فاروق ابراهٌم شاه مراداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد3

صباح83.3512009/2008ًاالولانثىعراقًكواكب هلً صخً محمد الٌوسفاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد4

صباح81.7792009/2008ًاالولانثىعراقًٌمن ابراهٌم بانً حسناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد5

صباح80.9402009/2008ًاالولانثىعراقًبتالء سعدون صبري جمٌل االدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد6

صباح79.9532009/2008ًاالولذكــرعراقًحسٌن علً حسٌن شاكر االدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد7

صباح79.2242009/2008ًاالولانثىعراقًسارة غازي فرحان عبد هللااالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد8

صباح78.7232009/2008ًاالولانثىعراقًنغم فاضل عبد االمٌر عبد الحسٌن االدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد9

صباح77.2022009/2008ًاالولانثىعراقًرهان ٌوسف حمٌد صالحاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد10

صباح73.3092009/2008ًاالولانثىعراقًهبة محمد جبار عبوداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد11

صباح73.2162009/2008ًاالولذكــرعراقًحسٌن عبد الكرٌم كاظم خضٌراالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد12

صباح72.1572009/2008ًاالولذكــرعراقًعمر حسن علً محموداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد13

صباح71.8612009/2008ًاالولانثىعراقًانتظار لفتة كاظم حسٌناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد14

صباح71.0202009/2008ًاالولذكــرعراقًسالم مزهر عودة خلفاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد15

صباح70.4032009/2008ًاالولانثىعراقًسمر خضر عبد القادر جاسماالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد16

صباح70.3502009/2008ًاالولذكــرعراقًاوس طارق عبد اللطٌف صدقًاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد17

صباح69.8522009/2008ًاالولذكــرعراقًامٌر عالء حسٌن جمٌلاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد18

صباح69.5362009/2008ًاالولذكــرعراقًحٌدر شهٌد صبار حاٌلاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد19

صباح68.9522009/2008ًاالولانثىعراقًضحى لفتة عبد هللا جاسماالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد20

صباح68.3912009/2008ًاالولذكــرعراقًعلً جبار شحاذة ابراهٌماالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد21

صباح68.3812009/2008ًاالولذكــرعراقًعلً طاهر كاظم جاسم االدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد22

صباح68.1422009/2008ًاالولذكــرعراقًخطاب ذٌب سلمان سلطاناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد23

صباح67.6302009/2008ًاالولانثىعراقًوفاء شبل خطار راضًاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد24

صباح67.6092009/2008ًاالولذكــرعراقًعلً حسن عباس سلماناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد25



صباح67.1862009/2008ًاالولذكــرعراقًعباس حسن نعمة حسناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد26

صباح67.0662009/2008ًاالولانثىعراقًمسار حمٌد عاٌل سعٌداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد27

صباح65.9462009/2008ًاالولذكــرعراقًعمار محمود محمد محموداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد28

صباح65.7882009/2008ًاالولذكــرعراقًخلدون عبد القادر عبد المجٌد عبد القادر االدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد29

صباح65.4912009/2008ًاالولذكــرعراقًهشام سعدي عادي مدباالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد30

صباح65.0352009/2008ًاالولذكــرعراقًعالء ٌونس حنش غافلاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد31

صباح64.6172009/2008ًاالولذكــرعراقًعمر سمٌر عبد الخالق خضٌراالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد32

صباح64.3882009/2008ًاالولذكــرعراقًحٌدر عبد الحسٌن جبار هادياالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد33

صباح64.1702009/2008ًاالولذكــرعراقًحسٌن فاضل محمد علًاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد34

صباح63.9302009/2008ًاالولانثىعراقًمها محمد رمضان رشٌداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد35

صباح63.7252009/2008ًاالولذكــرعراقًعلً ٌحٌى فاضل ٌحٌىاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد36

صباح63.6732009/2008ًاالولذكــرعراقًعلً وارد محارب دشراالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد37

صباح63.4782009/2008ًاالولذكــرعراقًحسٌن عصام ناجً عكاباالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد38

صباح63.0892009/2008ًاالولذكــرعراقًغزوان عبد االله عبد الرزاق حاجماالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد39

صباح62.8062009/2008ًاالولذكــرعراقًمحمد عباس فاضل رحٌم االدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد40

صباح62.5242009/2008ًاالولذكــرعراقًحسٌن عبود بدوي عبد االدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد41

صباح62.3042009/2008ًالثانًانثىعراقًدنٌا حسٌن علً حسٌناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد42

صباح62.2602009/2008ًالثانًانثىعراقًرسل محمد مجبل حموداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد43

صباح62.1512009/2008ًاالولذكــرعراقًعادل هاشم كمٌش عودةاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد44

صباح62.1152009/2008ًاالولذكــرعراقًمحمد رعد خٌر هللا حسٌناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد45

صباح61.5182009/2008ًاالولذكــرعراقًمجتبى احسان محمد حسن مجٌداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد46

صباح60.9792009/2008ًاالولانثىعراقًسارة محمد جاسم محمد االدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد47

صباح60.9632009/2008ًاالولذكــرعراقًعلً عادل جاسم محمداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد48

صباح60.8272009/2008ًاالولذكــرعراقًزٌاد كامل فالح عبد هللا االدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد49

صباح60.4842009/2008ًاالولانثىعراقًنور علً محمد جواد جعفراالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد50

صباح59.8852009/2008ًاالولانثىعراقًمروة سلمان مقطاع غوالاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد51



صباح59.7672009/2008ًاالولذكــرعراقًمازن شكر حسٌن فجراالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد52

صباح59.5662009/2008ًاالولذكــرعراقًاحمد محمد عبٌد مرعًاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد53

صباح59.5602009/2008ًاالولذكــرعراقًاحمد حسن عطٌة حمادياالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد54

صباح58.4682009/2008ًاالولذكــرعراقًحاتم احمد حمادي علواناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد55

صباح58.4132009/2008ًالثانًذكــرعراقًرائد ثاٌر جاسم حسٌناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد56

صباح58.3852009/2008ًاالولانثىعراقًاٌالف حسٌن هادي حسٌن االدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد57

صباح58.3432009/2008ًالثانًانثىعراقًزٌنب عبد الستار عبد المجٌد احمداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد58

صباح57.8452009/2008ًالثانًذكــرعراقًساجد اسود عبد عباراالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد59

صباح57.3222009/2008ًالثانًذكــرعراقًحسان عبد الرزاق علً حسناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد60

صباح57.2312009/2008ًاالولذكــرعراقًاحمد حمٌد مجٌد محمد االدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد61

صباح56.8632009/2008ًاالولذكــرعراقًاحمد حسن لعٌبًاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد62

صباح56.8292009/2008ًاالولذكــرعراقًكاظم صدام جاسم محمد االدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد63

صباح56.7132009/2008ًاالولانثىعراقًلقاء احمد عبد الرزاقاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد64

صباح56.6722009/2008ًالثانًانثىعراقًهالة عبد الكرٌم جبار احمد االدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد65

صباح56.0472009/2008ًاالولذكــرعراقًاحمد كرٌم علوان نجٌرساالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد66

صباح55.6832009/2008ًالثانًذكــرعراقًغسان محمود غباش عزٌز االدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد67

صباح55.4722009/2008ًالثانًذكــرعراقًعمار محمد علً عبد الحسٌن االدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد68

صباح55.0902009/2008ًالثانًذكــرعراقًاحمد جبار كاظم حسٌناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد69

صباح55.0372009/2008ًالثانًذكــرعراقًمصطفى رعد رجب عبادي االدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد70

صباح54.9302009/2008ًالثانًذكــرعراقًاحمد هدام لطٌف علًاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد71

صباح54.9102009/2008ًالثانًانثىعراقًطٌبة محمد عبد الغفور ثابتاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد72

صباح54.3432009/2008ًالثانًذكــرعراقًحسٌن عبٌد محمد معٌدياالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد73

صباح54.1512009/2008ًالثانًذكــرعراقًجمال عبد على هللا جوٌراالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد74

صباح54.0402009/2008ًالثانًذكــرعراقًاسعد عبد الكرٌم مناتً حٌدراالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد75

صباح53.4452009/2008ًالثانًذكــرعراقًاوس محسن عبد الرزاق عبد الوهاباالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد76

صباح53.4012009/2008ًالثانًذكــرعراقًسٌف علً غرب عذاب االدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد77



صباح53.2602009/2008ًاالولذكــرعراقًمرتضى عبد شقص ٌونساالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد78

صباح52.9052009/2008ًالثانًذكــرعراقًهٌثم محمد دحل فٌاضاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد79

صباح52.8212009/2008ًالثانًذكــرعراقًجهاد جاسم محمد تاٌهاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد80




