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وتاريخه امر القبــــــــولقناة القبولسنة التخرج المعدلالـدورالجنسالجنسيةاســــــم الطــــالبالقــســـمالكلــيـــةالجامعةت

4915/01/2012مسائي88.53552015/2014ا�ولانثىعراقيرسل علي عباس خضيرادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد1

4915/01/2012مسائي84.10092015/2014ا�ولانثىعراقينور صبحي نعمة حمودادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد2

139728/11/2010مسائي83.93452015/2014ا�ولانثىعراقيسمارة سليم احمد جعفر السامرائيادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد3

02/11/2011د.م ١٤٤٢مسائي83.77532015/2014ا�ولذكــرعراقيباسم محمد جفال لطيفادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد4

4915/01/2012مسائي83.71862015/2014ا�ولانثىعراقيزينة عبد الجليل حسن احمد الحمدانيادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد5

4915/01/2012مسائي82.64542015/2014ا�ولذكــرعراقيعلي عزيز مجيد شيرةادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد6

02/11/2011د.م ١٤٤٢مسائي80.94322015/2014ا�ولانثىعراقيسھيلة جبر فنوش شريادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد7

4915/01/2012مسائي80.70002015/2014ا�ولذكــرعراقيحسين عدنان عبود جساسادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد8

4915/01/2012مسائي80.56552015/2014ا�ولانثىعراقينجاة ابراھيم سلمان داود العزاويادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد9

338924/10/2011اوائل المعاھد80.40672015/2014ا�ولانثىعراقينضال فاضل عباس محمدادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد10

144202/11/2011مسائي79.77572015/2014ا�ولانثىعراقينھى جبار ياسين فيصل الربيعيادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد11

4915/01/2012مسائي78.97462015/2014ا�ولانثىعراقيافنان مازن عبد عاديادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد12

4915/01/2012مسائي77.14712015/2014ا�ولذكــرعراقيعلي فائق نصيف جاسم الردينيادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد13

02/11/2011د.م ١٤٤٢مسائي77.05302015/2014ا�ولذكــرعراقيسجاد عواد مزيد عبد 6ادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد14

4915/01/2012مسائي76.85122015/2014ا�ولانثىعراقيرفقة ثائر شھاب احمدادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد15

144202/11/2011مسائي76.63872015/2014ا�ولانثىعراقيايمان حسن نجم عبود السعيديادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد16

4915/01/2012مسائي76.49192015/2014ا�ولذكــرعراقيعلي حسين عليوي رشيد العقابيادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد17

133124/10/2011اوائل المعاھد75.83152015/2014ا�ولانثىعراقيزينب كاظم رؤوف علي الزبيديادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد18

4915/01/2012مسائي74.68992015/2014ا�ولانثىعراقيشھد ليث محمد ناصر الجبوريادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد19

4915/01/2012مسائي74.22372015/2014ا�ولذكــرعراقيعمر مثنى صبيح حمودي النعيميادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد20

2006404/12/2011ذوي الشھداء74.20182015/2014ا�ولانثىعراقيوديان كريم حديد سلمان ال=ميادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد21

4915/01/2012مسائي73.93892015/2014ا�ولذكــرعراقيعباس شريف عبد مريس التميميادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد22

02/11/2011د.م ١٤٤٢مسائي73.53372015/2014ا�ولانثىعراقيلمياء سلمان حسين شھيبادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد23

144202/11/2011مسائي73.21032015/2014ا�ولانثىعراقيصابرين جابر سموم حسنادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد24
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4915/01/2012مسائي73.08112015/2014ا�ولانثىعراقيفرح مصطفى شاكر حماد حامدادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد25

02/11/2011د.م ١٤٤٢مسائي72.73632015/2014ا�ولذكــرعراقيباسم يوسف يعقوب معلعلادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد26

4915/01/2012مسائي72.49932015/2014ا�ولذكــرعراقياحمد محمد عبد عيدان الزيديادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد27

144202/11/2011مسائي72.20782015/2014ا�ولذكــرعراقيسفيان فارس عبد الس=م جھادادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد28

4915/01/2012مسائي72.08702015/2014ا�ولذكــرعراقيعمر شع=ن صالح ابراھيمادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد29

4915/01/2012مسائي71.47282015/2014ا�ولذكــرعراقيغيث علي ھ=ل مخرازادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد30

4915/01/2012مسائي71.45112015/2014ا�ولذكــرعراقيعلي عبد الكريم محمد دحام العانيادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد31

4915/01/2012مسائي71.35402015/2014ا�ولذكــرعراقيضياء سعدون حسن حسينادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد32

144202/11/2011مسائي70.89132015/2014ا�ولذكــرعراقيعمر ماھر عباس ظاھر الجبوريادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد33

4915/01/2012مسائي70.41362015/2014ا�ولذكــرعراقيمحمد خلف قاسم شلش الساعديادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد34

144212/01/2011مسائي70.24492015/2014ا�ولانثىعراقيتمارا عدنان خضر عباسادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد35

02/11/2011د.م ١٤٤٢مسائي70.15112015/2014ا�ولانثىعراقيابتسام طالب كامل عبد 6 السعدادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد36

138327/03/2011مسائي69.65102015/2014ا�ولانثىعراقيشيماء محمد جعاز حسين العامريادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد37

133124/10/2011اوائل المعاھد68.87762015/2014ا�ولذكــرعراقياحمد خليل حمادي محمودادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد38

138127/10/2011مسائي68.80422015/2014ا�ولذكــرعراقيحيدر عباس كاظم صالح المصلوخيادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد39

144202/11/2011مسائي68.66472015/2014الثانيانثىعراقينيران سعد عيسى جعفر السلطانيادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد40

4915/01/2012مسائي68.54262015/2014ا�ولذكــرعراقيمأرب مصطفى ابراھيم عباسادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد41

4915/01/2012مسائي68.35242015/2014ا�ولذكــرعراقيسيف موحان جبر طاھرادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد42

130811/11/2009تعديل ترشيح68.17492015/2014الثانيانثىعراقيقسمة احمد دواح صالح العيثاويادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد43

02/11/2011د.م ١٤٤٢مسائي68.14222015/2014ا�ولانثىعراقيايمان سامي عليوي سلمان الدفاعيادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد44

2006404/12/2011ذوي الشھداء67.46492015/2014ا�ولذكــرعراقيشعيب جمال شاكر محمود الجبوريادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد45

02/11/2011د.م ١٤٤٢مسائي67.32242015/2014ا�ولانثىعراقيانسام صبحي بني عبد العزاويادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد46

4915/01/2012مسائي66.86452015/2014ا�ولانثىعراقيھيفاء جاسم كطن صدام  الفرطوسيادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد47

02/11/2011د.م ١٤٤٢اساتذة66.82452015/2014ا�ولذكــرعراقيعلي سيف الدين محمد الحديثيادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد48

4915/01/2012مسائي66.75862015/2014ا�ولذكــرعراقياسعد عبد الحسين خضير السعديادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد49

02/11/2011د.م ١٤٤٢شھادات معادلة66.49592015/2014ا�ولذكــرعراقياحمد عادل حمود عبد الحسين القزوينيادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد50

4915/01/2012مسائي66.47782015/2014ا�ولانثىعراقيريم ناھض نصيف جاسم محمد الربيعيادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد51

139728/11/2011مسائي66.47712015/2014ا�ولانثىعراقيوداد محمد حميد دھش العامريادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد52

144202/11/2011مسائي66.35422015/2014ا�ولانثىعراقيايمان صالح مھدي ھاديادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد53

2006404/12/2011ذوي الشھداء65.75682015/2014ا�ولذكــرعراقيحسن علي حسين خضيرادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد54

4915/01/2012مسائي65.60482015/2014ا�ولذكــرعراقيعلي ثائر فاضل صالح ا�سديادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد55

4915/01/2012مسائي65.05952015/2014ا�ولذكــرعراقيمصطفى صباح محمود سعيد القويزيادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد56



2006404/12/2011ذوي الشھداء65.02182015/2014ا�ولانثىعراقيمينة نمير زكي حسينادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد57

144202/11/2011مسائي65.00092015/2014ا�ولذكــرعراقيسعد فاضل رشم خليفة الزبيديادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد58

4915/01/2012مسائي64.94692015/2014ا�ولانثىعراقيدينا عبد الرزاق عبد الوھاب عبد الرزاقادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد59

4915/01/2012مسائي64.50052015/2014ا�ولذكــرعراقيانس فيصل فزع شنيترادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد60

144202/11/2011مسائي64.44282015/2014ا�ولذكــرعراقيمروان ضياء عزيز منصور العانيادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد61

02/11/2011د.م ١٤٤٢مسائي64.08542015/2014ا�ولانثىعراقياية محمد احمد محمد المرعيادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد62

4915/01/2012مسائي64.06452015/2014ا�ولانثىعراقيبسمان جمال محمود حسينادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد63

4915/01/2012مسائي64.01342015/2014ا�ولانثىعراقيبشرى خالد سھيل نجم العزاويادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد64

4915/01/2012مسائي63.79342015/2014ا�ولانثىعراقيلھفة احمد صبحي شھاب المختارادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد65

4915/01/2012مسائي63.56642015/2014ا�ولانثىعراقيمروة صبحي حسن محمود الخفاجيادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد66

4915/01/2012مسائي63.39002015/2014ا�ولذكــرعراقيمصطفى علي كامل كاظمادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد67

144202/11/2011مسائي63.14652015/2014الثانيذكــرعراقيزيد ماجد محمد خورشيد الداوديادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد68

02/11/2011د.م ١٤٤٢مسائي62.96712015/2014ا�ولانثىعراقيايناس عبد الباقي يوسف عليادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد69

144202/11/2011مسائي62.56572015/2014ا�ولانثىعراقيزينب عارف عبد الكريم ياسين السلمانادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد70

130811/11/2009مسائي62.39462015/2014ا�ولذكــرعراقيمحمود عبد ا�مير نصرت حمدادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد71

4915/01/2012مسائي62.27262015/2014ا�ولذكــرعراقيحسام كاظم جواد كاظم العبيديادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد72

144202/11/2011مسائي62.14122015/2014الثانيانثىعراقيحليمة عزيز داغر احتيجه الكنانيادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد73

4915/01/2012مسائي62.13992015/2014ا�ولانثىعراقيعدوية بدر غي=ن وھم الغزاويادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد74

4915/01/2012مسائي62.06452015/2014ا�ولذكــرعراقيابراھيم خالد عارف حديد العانيادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد75

1151128/11/2010شھادات معادلة62.00562015/2014ا�ولذكــرعراقيحسن منصور كاظم عبد الھادي العبيديادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد76

2135419/12/2011تعديل ترشيح61.96032015/2014ا�ولذكــرعراقيسرمد جسام محمد جمعةادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد77

4915/01/2012مسائي61.67892015/2014ا�ولذكــرعراقيعلي وسام عبد اللطيف محمدعلي الخفاجيادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد78

قبول٢٠٠١/٢٠٠مسائي61.65562015/2014ا�ولانثىعراقيميادة مھدي عبد موزانادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد79

139728/11/2010مسائي61.62592015/2014ا�ولانثىعراقيمجد وجيه عبد 6 حمدادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد80

144202/11/2011مسائي61.61912015/2014الثانيانثىعراقيسارة طالب ابراھيم رديف الشمريادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد81

144202/11/2011مسائي61.55002015/2014الثانيذكــرعراقيمحمد حسون ناجي حسون السعديادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد82

4915/01/2012مسائي61.46812015/2014ا�ولذكــرعراقيمصطفى محمد علي كاظم عبد الحسنادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد83

1895517/11/2011مركزي61.41332015/2014ا�ولذكــرعراقيھيثم ثامر خليل مسلم ا�لوسيادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد84

4915/01/2012مسائي61.10382015/2014ا�ولذكــرعراقيھاشم محمد جواد سعيدادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد85

144228/11/2011مسائي60.68462015/2014الثانيانثىعراقيريم ھيثم محمود احمدادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد86

144202/11/2011مسائي60.62642015/2014ا�ولذكــرعراقيمحمود ظافر فيصل لفته القيسيادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد87

144202/11/2011مسائي60.62232015/2014الثانيذكــرعراقيفراس علي محمد رشيدادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد88



112331/10/2010مسائي60.37862015/2014ا�ولانثىعراقيفرح عبد الحميد عناد محمدادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد89

09/11/2008د.م ١٠١٣مسائي60.34542015/2014ا�ولذكــرعراقياحمد راضي خلف عبيد الردينيادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد90

قبول٢٠٠٨/٢٠٠مسائي60.29912015/2014ا�ولذكــرعراقيمحمد عبد اللطيف حميد حمودادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد91

144202/11/2011مسائي60.12712015/2014الثانيذكــرعراقيوسام ثائر اسطيفان خضوريادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد92

144202/11/2011مسائي59.89902015/2014الثانيانثىعراقيشھد جاسم جبر حسن السودانيادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد93

160829/11/2011مسائي59.26202015/2014ا�ولذكــرعراقيسجاد محمود سلمان موسىادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد94

28/11/2010د.م ١٣٩٧مسائي59.21282015/2014الثانيذكــرعراقيصفاء س=م جوحي صحنادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد95

02/11/2011د.م ١٤٤٢مركزي58.95822015/2014ا�ولذكــرعراقيانمار ليث جعفر صادقادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد96

2006404/12/2011ذوي الشھداء58.95432015/2014ا�ولذكــرعراقيمحمد مكي مرتضى احمد الزھيريادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد97

144202/11/2011ذوي الشھداء58.94552015/2014الثانيذكــرعراقياحمد كاظم صكر حويلادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد98

144202/11/2011ذوي الشھداء58.79362015/2014الثانيذكــرعراقيحيدر علي حميد ملزوم المطروحيادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد99

144202/11/2011مسائي58.54782015/2014الثانيذكــرعراقيوميض ذياب كاظم راضي المحمداويادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد100

144202/11/2011ذوي الشھداء58.51652015/2014الثانيذكــرعراقيمصطفى علي قاسم مطرادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد101

28/11/2010د.م ١٣٩٧مسائي58.50812015/2014الثانيانثىعراقينور محمد عباس جاسم السودانيادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد102

144202/11/2011مسائي58.35742015/2014الثانيانثىعراقيسلوى كاظم محمد عبد الشريفيادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد103

144207/12/2011مسائي58.33842015/2014ا�ولانثىعراقيخيرية زھير عبد الحميد عبد اللطيفادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد104

02/11/2011د.م ١٤٤٢مسائي58.28542015/2014الثانيانثىعراقيدعاء نبيل اسماعيل عباس القيسيادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد105

2027802/11/2011شھادات معادلة57.93782015/2014ا�ولانثىعراقيسارة محي الدين حسين صالح الجبوريادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد106

144202/11/2011مسائي57.92522015/2014الثانيانثىعراقيمينا سعدي حسين عبد الرضا ابراھيمادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد107

2135419/12/2011ذوي الشھداء57.71822015/2014ا�ولانثىعراقيوسن محمد محمود احمدادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد108

139728/11/2010مسائي57.38422015/2014الثانيانثىعراقيليلى رحيم ولي محمود اركوازيادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد109

139728/11/2010مسائي57.20802015/2014ا�ولذكــرعراقيحيدر ھادي علي محسنادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد110

2006404/12/2011ذوي الشھداء57.20452015/2014ا�ولذكــرعراقيمحمد عبد الكريم صالح ادعيمادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد111

261204/04/2016مسائي57.18712015/2014الثانيذكــرعراقيزياد سعدون حسن سلمانادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد112

4915/01/2012مسائي57.13202015/2014ا�ولانثىعراقيريھام صبيح حكيم عبد 6 العزاويادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد113

146413/11/2011استثناء من المعدل57.13052015/2014ا�ولذكــرعراقيرائد ناصر ظاھر محسن السعيديادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد114

144202/11/2011مسائي56.79812015/2014الثانيذكــرعراقيعبد 6 صباح حسب 6 المشھدانيادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد115

2006404/12/2011ذوي الشھداء56.72032015/2014ا�ولانثىعراقياجوان حردان اسماعيل خليلادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد116

6714/01/2009مسائي56.49522015/2014الثانيذكــرعراقيمحمد اسماعيل كول محمد الكرديادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد117

116001/11/2010ذوي الشھداء56.43702015/2014الثانيذكــرعراقيعمر عصام عبد الجبار حسينادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد118

139728/11/2010مسائي56.24512015/2014الثانيانثىعراقيزينب كريم ياسين �زم المالكيادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد119

قبول٢٠٠٨/٢٠٠مسائي56.16672015/2014ا�ولذكــرعراقياسماعيل عبد الجليل اسماعيل عيسى الخشاليادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد120



144202/11/2011مسائي55.91392015/2014الثانيذكــرعراقيعلي غازي زغير رحمه الساعديادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد121

144202/11/2011مسائي55.89602015/2014الثانيذكــرعراقيمثنى غالب حسن كاظم الشمريادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد122

139728/11/2010مسائي55.83612015/2014الثانيذكــرعراقيحاتم كريم محمود ناصر النداويادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد123

130811/11/2009مسائي55.59932015/2014ا�ولذكــرعراقياوس جندي خلف عليادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد124

144202/11/2011ذوي الشھداء55.45102015/2014الثانيذكــرعراقيحيدر فتحي بدر جاسم حسينادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد125

95204/07/2011نقل55.38102015/2014الثانيانثىعراقيلمى عبد 6 محمد شاكر عبد 6 الحمدانيادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد126

261204/04/2016مسائي55.30632015/2014الثانيذكــرعراقياحمد حسن حيدر فرج المالكيادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد127

4915/01/2012مسائي55.09212015/2014ا�ولذكــرعراقيمحمد محسن محمد شمالادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد128

6714/01/2009مسائي54.89042015/2014الثانيذكــرعراقيزيد ماضي حبيب حميديادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد129

130811/11/2009مسائي54.72012015/2014ا�ولذكــرعراقيابراھيم ضياء علي ابراھيم الوزيرادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد130

130811/11/2009مسائي54.57182015/2014الثانيذكــرعراقيرافت خليفة عاصي سندادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد131

130811/11/2009مسائي54.50312015/2014الثانيذكــرعراقيع=ء امجد عبد الوھاب حسن الجنابيادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد132

139728/11/2010مسائي53.95082015/2014الثانيذكــرعراقيسيف ساجت فليح جلفانادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد133

144202/11/2011مسائي53.84622015/2014الثانيذكــرعراقيحيدر صالح زوراب مراد الفيليادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد134

178630/05/2012نقل53.64272015/2014الثانيذكــرعراقياحمد ھيثم ھندي حسينادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد135

130811/11/2009مسائي53.52472015/2014الثانيذكــرعراقياحمد باسم عبد المجيد مھدي القريشيادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد136

139728/11/2010مسائي53.27032015/2014الثانيذكــرعراقيعلي كريم خلف عباديادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد137

130811/11/2009مركزي53.17622015/2014الثانيذكــرعراقيامجد جمعة عذاب محمدادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد138

6714/01/2009مسائي52.83602015/2014الثانيذكــرعراقيحسين يوسف حسين عليويادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد139

130811/11/2009مسائي52.49992015/2014الثانيذكــرعراقيعبد العزيز فؤاد محمد عبد العزيزادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد140

101309/11/2009مسائي52.26662015/2014الثانيذكــرعراقيابراھيم قحطان ابراھيم كاظم الجميليادارة ا�عمالا�دارة وا�قتصادبغداد141


