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مسائ86.3902009/2008ًاالولذكــرعراقًسمٌر شوكت ناصر شاللاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد1

مسائ83.0652009/2008ًاالولانثىعراقًحٌاة عبد عوٌد صافًاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد2

مسائ77.8752009/2008ًاالولذكــرعراقًطاهر برٌسم ساجتاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد3

مسائ77.7882009/2008ًاالولانثىعراقًرٌحانة ماجد عدنان عبد القادراالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد4

مسائ75.6932009/2008ًاالولانثىعراقًدالٌا ٌوسف قنبر علًاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد5

مسائ74.8492009/2008ًاالولذكــرعراقًرعد ٌونس عبد هللا حدٌداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد6

مسائ74.6812009/2008ًاالولذكــرعراقًحٌدر مطٌر مغامس مناحًاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد7

مسائ74.4142009/2008ًاالولذكــرعراقًعلً خلف عطٌةاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد8

مسائ73.5912009/2008ًاالولانثىعراقًنوال سلٌم عباساالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد9

مسائ72.0602009/2008ًاالولانثىعراقًهمسة ولٌد خالداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد10

مسائ71.5722009/2008ًاالولانثىعراقًهالة كاظم غضبان فرجاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد11

مسائ71.2672009/2008ًاالولذكــرعراقًحازم عبد هللا فرحان محمداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد12

مسائ70.7802009/2008ًاالولذكــرعراقًجعفر علً هادياالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد13

مسائ70.3692009/2008ًاالولانثىعراقًاسٌل حمادي اسماعٌل احمداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد14

مسائ70.2752009/2008ًاالولانثىعراقًترفه حمٌد محمد جاسماالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد15

مسائ69.8122009/2008ًاالولذكــرعراقًفاضل فرحان محمد ٌوسفاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد16

مسائ69.7132009/2008ًاالولانثىعراقًزهراء ماهر حبٌب حمداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد17

مسائ69.6802009/2008ًاالولانثىعراقًصبا حسٌن علً حسٌناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد18

مسائ68.7422009/2008ًاالولذكــرعراقًعمر عبد الرسول عبد الكرٌم محموداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد19

مسائ68.6512009/2008ًاالولذكــرعراقًوسام موفق علً امٌناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد20

مسائ68.4392009/2008ًاالولذكــرعراقًعامر عطٌة رحٌم علًاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد21

مسائ68.3682009/2008ًاالولذكــرعراقًعادل كاطع عجٌل صكراالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد22

مسائ67.8132009/2008ًاالولذكــرعراقًمهند قاسم جلٌحً عبداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد23

مسائ66.5182009/2008ًاالولذكــرعراقًموسى عبد االمٌر خضر عمراناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد24

مسائ66.1312009/2008ًاالولانثىعراقًشهد فوزي عبد الوهاب عبد القادراالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد25



مسائ65.2412009/2008ًاالولذكــرعراقًحٌدر عبد الكرٌم كاظم مهدياالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد26

مسائ65.1412009/2008ًاالولانثىعراقًاٌمان خضٌر عباس عبد اللطٌفاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد27

مسائ63.9482009/2008ًاالولانثىعراقًسوزان فٌصل غازي سعوداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد28

مسائ63.6932009/2008ًاالولذكــرعراقًحسٌن عبد الرحمن سلمان عزٌزاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد29

مسائ63.5812009/2008ًاالولذكــرعراقًعمر ابراهٌم حبٌب خلفاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد30

مسائ63.5552009/2008ًاالولانثىعراقًاسٌل قسام عطٌة حسناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد31

مسائ62.7902009/2008ًاالولانثىعراقًرغد قٌس محمد جلٌبةاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد32

مسائ62.6112009/2008ًاالولذكــرعراقًاٌمن احسان ناجً شاكراالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد33

مسائ62.3692009/2008ًاالولانثىعراقًشهد قٌس محمد جلٌبةاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد34

مسائ62.3662009/2008ًاالولانثىعراقًزهراء محمد خلٌل ابراهٌماالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد35

مسائ61.9262009/2008ًاالولذكــرعراقًقتٌبة عبد الرزاق عبد الرسول عبد الكرٌماالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد36

مسائ61.6152009/2008ًالثانًذكــرعراقًرعد جمعة علً حبشاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد37

مسائ61.6072009/2008ًاالولذكــرعراقًسٌف عبد هللا مستر كاظماالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد38

مسائ61.4402009/2008ًاالولذكــرعراقًبالل نزار خضٌر عباساالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد39

مسائ61.1552009/2008ًاالولانثىعراقًعلٌاء حنون شاطً زوٌراالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد40

مسائ60.9342009/2008ًاالولذكــرعراقًاسامة محمد صادق عباساالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد41

مسائ60.8922009/2008ًاالولذكــرعراقًمٌثم حسٌن خشان حمزةاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد42

مسائ60.4862009/2008ًاالولذكــرعراقًحسٌن علً حسن سالماالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد43

مسائ60.0922009/2008ًاالولذكــرعراقًمصطفى ٌاسٌن طه ابراهٌماالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد44

مسائ60.0492009/2008ًاالولانثىعراقًنور نجم علًاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد45

مسائ60.0272009/2008ًالثانًذكــرعراقًسالم اسماعٌل ابراهٌم خلٌلاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد46

مسائ59.8842009/2008ًاالولانثىعراقًغصون حمٌد علً جاسماالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد47

مسائ59.8092009/2008ًاالولذكــرعراقًحامد عبد صالح عبدواالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد48

مسائ59.5362009/2008ًاالولذكــرعراقًاحمد صباح علٌوي كاظماالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد49

مسائ59.4512009/2008ًاالولذكــرعراقًمصطفى خالد عارف حدٌداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد50

مسائ58.9302009/2008ًالثانًانثىعراقًزٌنب شاكر عارف امٌناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد51



مسائ58.8532009/2008ًاالولذكــرعراقًعالء عبد الحسٌن شلشاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد52

مسائ58.3192009/2008ًاالولذكــرعراقًقائد رحٌم عبد هللااالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد53

مسائ58.2622009/2008ًاالولذكــرعراقًٌاسر قٌس عبد هللا حمداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد54

مسائ58.1352009/2008ًاالولذكــرعراقًلٌث محمد عبد اللطٌفاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد55

مسائ58.0792009/2008ًاالولذكــرعراقًاٌاد حنون مجٌد عبٌداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد56

مسائ57.6162009/2008ًاالولذكــرعراقًرائد ضامن قاسم فنجاناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد57

مسائ57.5522009/2008ًاالولذكــرعراقًعمار حسن جابر ٌوسفاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد58

مسائ56.7092009/2008ًاالولذكــرعراقًاحمد خالد حمدان سالماالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد59

مسائ55.8692009/2008ًالثانًذكــرعراقًسعد صباح حافظاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد60

مسائ55.5952009/2008ًاالولذكــرعراقًاحمد عدنان كاظم ثامراالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد61

مسائ54.0992009/2008ًاالولذكــرعراقًطارق جلوب طابواالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد62

مسائ54.0682009/2008ًاالولذكــرعراقًحسٌن منذر رضا جاسماالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد63

مسائ53.6602009/2008ًالثانًذكــرعراقًمحمد حسن فاضل عبوداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد64

مسائ52.8322009/2008ًاالولذكــرعراقًعماد كاظم مهدي محمداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد65

مسائ52.3262009/2008ًالثانًذكــرعراقًاحمد مخلف حسٌناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد66




