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4915/01/2012مسائي86.0882015/2014ا�ولانثىعراقيع� مصطفى عبد الحسين مصطفىا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد1
144202/11/2011مسائي78.3422015/2014ا�ولانثىعراقيسميرة خالد عبد الكريم محمد الجميليا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد2
4915/01/2012مسائي78.2712015/2014ا�ولانثىعراقيوسام واثق صالح مھديا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد3
4915/01/2012مسائي77.6002015/2014ا�ولذكــرعراقيمحمد فليح حسن عليوي الفراجيا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد4
4915/01/2012مسائي77.2062015/2014ا�ولانثىعراقيسمر سعدون ھ�ل صالح المساريا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد5
4915/01/2012مسائي76.1312015/2014ا�ولذكــرعراقيعلي ثامر محمود شھاب العبيديا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد6
4915/01/2012مسائي75.9862015/2014ا�ولذكــرعراقيمحمد عبد الخالق سلمان عمرا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد7
186103/12/2010مسائي74.7752015/2014ا�ولانثىعراقيشيماء برع جواد كاظم العامريا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد8
4915/01/2012مسائي74.1552015/2014ا�ولذكــرعراقيمحمد خضر حسين موسىا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد9
4915/01/2012مسائي72.3722015/2014ا�ولذكــرعراقياحمد حسن سعدون طاھر العلياويا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد10
4915/01/2012مسائي71.6722015/2014ا�ولذكــرعراقيزيد معد ھاشم زيدانا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد11
144202/11/2011مسائي71.5812015/2014ا�ولذكــرعراقينزار كاظم ارضيويا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد12
144202/11/2010مسائي71.4552015/2014ا�ولانثىعراقيرشا خضير فاضل مجيد السعيديا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد13
776012/10/2011ذوي الشھداء71.1772015/2014ا�ولانثىعراقيبلقيس شعبان رحيم فرعونا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد14
4915/01/2012مسائي70.3802015/2014ا�ولذكــرعراقيبكر جواد غازي محمودا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد15
4915/01/2012مسائي70.3242015/2014ا�ولانثىعراقيسارة صباح عبد العزيز جبر الرماحيا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد16
4915/01/2012مسائي69.2032015/2014ا�ولانثىعراقيزينب عبد ا�مير حاجم عودةا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد17
4915/01/2012مسائي69.1872015/2014ا�ولذكــرعراقيمنتظر غربي سلمان مرودا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد18
144202/11/2010مسائي68.9082015/2014ا�ولانثىعراقيايناس عريبي محمد ابراھيم الحليا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد19
776017/10/2011ذوي الشھداء68.6822015/2014ا�ولانثىعراقيسھام عبد علي فزع قدوسا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد20
4915/01/2012مسائي67.9212015/2014ا�ولذكــرعراقيمصطفى نزار يونس عباس السمانا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد21
4915/01/2012مسائي66.7742015/2014ا�ولانثىعراقياسماء عبد الرازق نصيف جاسما�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد22
4915/01/2012مسائي66.6582015/2014ا�ولذكــرعراقياحسان نوري جبار عكابا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد23
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776017/10/2011ذوي الشھداء66.4262015/2014ا�ولذكــرعراقيماجد حطاب جمعة حسين العزاويا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد24
4915/01/2012مسائي66.3282015/2014ا�ولانثىعراقيمروة محمد عبد الرزاق احمد السبعاويا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد25
4915/01/2012مسائي66.1652015/2014ا�ولذكــرعراقيلقمان باسم حسن حبيب الشمريا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد26
129812/11/2010استثناء65.6442015/2014ا�ولذكــرعراقيعلي باسل محمد علي جعفر العبيديا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد27
4915/01/2012مسائي65.4452015/2014ا�ولانثىعراقيھند جميل اسامة وھبي خضر القاضيا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد28
4915/01/2012مسائي65.3712015/2014ا�ولذكــرعراقيماھر غانم حسين عليا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد29
186130/12/2010مسائي65.3672015/2014ا�ولذكــرعراقيعلي محسن فرحان محمدا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد30
4915/01/2012مسائي64.8512015/2014ا�ولانثىعراقيھدى عبد = عبد الرحمن نصيفا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد31
4915/01/2012مسائي64.5832015/2014ا�ولانثىعراقيحوراء نعمة محمد كيطان ربيعةا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد32
4915/01/2012مسائي64.5342015/2014الثانيانثىعراقيايه حيدر كريدي موسىا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد33
129821/11/2011مسائي64.3402015/2014ا�ولذكــرعراقيطه عبد الكريم عون ھديبا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد34
4915/01/2012مسائي64.1192015/2014ا�ولذكــرعراقيعلي ظاھر ھراط علي الزيديا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد35
139728/11/2010مسائي64.0652015/2014الثانيانثىعراقيلبنى سعد حميد جبارةا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد36
4915/01/2012مسائي63.9862015/2014ا�ولانثىعراقينور ناصر رزوقي ناصر العباسيا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد37
4915/01/2012مسائي63.8892015/2014ا�ولذكــرعراقيعمر كريم موھان شغاتيا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد38
4915/01/2012مسائي63.8192015/2014ا�ولذكــرعراقيعباس قحطان حميد عبد الوھابا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد39
4915/01/2012مسائي63.7482015/2014ا�ولانثىعراقياي�ف جاسم  محمد حسنا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد40
4915/01/2012مسائي63.6952015/2014ا�ولانثىعراقيھاجر ثامر عبد = جاسم الخزرجيا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد41
4915/01/2012مسائي63.5602015/2014ا�ولانثىعراقيايات صبري عبد ا�مير فريحا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد42
4915/01/2012مسائي63.2252015/2014ا�ولذكــرعراقيانمار ھاشم كاطع سھرا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد43
144202/11/2010مسائي63.1012015/2014ا�ولانثىعراقيزاھدة ھادي عبيد متعب الجنابيا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد44
161430/11/2011استثناء62.6732015/2014ا�ولانثىعراقيھاجر حسين صالح مجة الجواريا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد45
4915/01/2012مسائي62.5092015/2014ا�ولانثىعراقيھديل عبد الكريم عبد الرحيم الربيعيا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد46
186130/12/2010مسائي62.3102015/2014ا�ولذكــرعراقيعلي حسن علي اكبرا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد47
776017/10/2011ذوي الشھداء62.2132015/2014ا�ولذكــرعراقياحمد جعفر محمد خلف الجبوريا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد48
4915/01/2012مسائي62.0892015/2014الثانيذكــرعراقيمحمود عمر فاضل عبد = السويديا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد49
4915/01/2012مسائي62.0582015/2014ا�ولانثىعراقيرشا نزار مجيد كاظما�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد50
4915/01/2012مسائي62.0522015/2014ا�ولذكــرعراقيعلي محمود ابراھيم محمود الجميليا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد51
4915/01/2012مسائي61.9692015/2014ا�ولذكــرعراقيعلي فھد كاظم سلمان العباديا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد52
4915/01/2012مسائي61.8682015/2014ا�ولانثىعراقيتبارك رياض نعيم عبد =ا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد53



4915/01/2012مسائي61.5742015/2014ا�ولذكــرعراقيعلي احسان حسن محمدا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد54
129821/11/2010مسائي61.4352015/2014ا�ولذكــرعراقيعباس خليل مرھون حسنا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد55
4915/01/2012مسائي61.1282015/2014ا�ولانثىعراقياسراء مدحت احمد عبد الباقيا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد56
4915/01/2012مسائي60.8342015/2014الثانيانثىعراقيرسل عبد الكريم عبد الحسن وجرا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد57
491215/01/2012مسائي60.6192015/2014ا�ولذكــرعراقيليث خضر عباس مراد الباج�نا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد58
144202/11/2011مسائي60.4492015/2014ا�ولذكــرعراقيواثق حيال شرير منخي الحالكيا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد59
144202/11/2011مسائي60.3492015/2014ا�ولانثىعراقيشيماء محمد احمد محمد العبيديا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد60
130519/10/2011شھادات معادلة59.9012015/2014الثانيذكــرعراقيمصطفى انمار كامل حسينا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد61
129821/11/2010مسائي59.7902015/2014ا�ولذكــرعراقيحيدر سامي محمد عيسى المالكيا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد62
139728/11/2010مسائي59.6742015/2014الثانيذكــرعراقيعلي جاسم مرجان شاتيا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد63
144202/11/2011مسائي59.6582015/2014ا�ولذكــرعراقيامير حسن محمد ردينيا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد64
4915/01/2012مسائي59.5842015/2014ا�ولانثىعراقيفرح ثامر ابراھيم محمد البياتيا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد65
139728/11/2010مسائي59.4322015/2014الثانيذكــرعراقيعلي قاسم محمد مطلك الزيديا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد66
4915/01/2012مسائي59.4132015/2014ا�ولانثىعراقياميرة حسين حسن اسماعيلا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد67
4915/01/2012مسائي59.3822015/2014الثانيذكــرعراقيياس خضير عباس حمدا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد68
4915/01/2012مسائي59.2102015/2014الثانيذكــرعراقيعلي عبد الحسين طها�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد69
776017/10/2011ذوي الشھداء59.1512015/2014ا�ولذكــرعراقياحمد عبد الحسن جبار موسى العلياويا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد70
4915/01/2012مسائي59.1182015/2014ا�ولانثىعراقيفاطمة جبار وريش بدنا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد71
4915/01/2012مسائي58.9162015/2014الثانيانثىعراقيراوية عبد الستار جبار مسيرا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد72
514404/04/2012مسائي58.7822015/2014الثانيذكــرعراقيانمار علي حسين مطر الكنانيا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد73
6712/01/2009مسائي58.7202015/2014ا�ولذكــرعراقيبركات زكي مصلح لواصا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد74
4915/01/2012مسائي58.6812015/2014الثانيذكــرعراقيخميس حسن جاسم حمادي المساريا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد75
4915/01/2012مسائي58.4632015/2014الثانيانثىعراقيامنة احمد سامر محمد العمريا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد76
4915/01/2012مسائي58.3982015/2014الثانيذكــرعراقيمرتضى علوان حسين غاليا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد77
135120/06/2004ذوي الشھداء58.3432015/2014الثانيذكــرعراقياسامة ناھض خليفة صالح المشھدانيا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد78
139728/11/2010مسائي58.3012015/2014الثانيذكــرعراقيمحمد طاھر صالح عزيزا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد79
6714/01/2009مسائي58.1662015/2014ا�ولذكــرعراقيغانم مصطاف رشيد يونسا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد80
4915/01/2012مسائي58.0762015/2014الثانيذكــرعراقياسماعيل خليل ابراھيم محمودا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد81
4915/01/2012مسائي57.9882015/2014الثانيذكــرعراقيمحمود رسول محمد حسنا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد82
4915/01/2010مسائي57.9712015/2014الثانيذكــرعراقيمھند ھيثم اسعد جميل العبيديا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد83



403205/12/2011تعديل ترشيح57.5582015/2014الثانيذكــرعراقيحمزة فاضل عباس  اسماعيل الساعديا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد84
99717/10/2010ذوي الشھداء57.4462015/2014الثانيذكــرعراقيعبد = فيصل عبد = عباسا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد85
4915/01/2012مسائي57.4272015/2014ا�ولذكــرعراقيانور علي دعير عبد الكريما�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد86
4915/01/2012مسائي57.3702015/2014الثانيذكــرعراقيعلي ع�ء ياسين محمد حسين الربيعيا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد87
4915/01/2010مسائي57.3162015/2014الثانيذكــرعراقيمحمد صباح محمد حسن الربيعيا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد88
387014/11/2012مسائي57.2352015/2014الثانيذكــرعراقينوار كاظم حميد عباسا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد89
227812/10/2010مركزي57.1812015/2014ا�ولانثىعراقيقطر الندى ص�ح جعفرا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد90
130811/11/2009مسائي57.1232015/2014الثانيانثىعراقيع� عبد الخالق حسن عليا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد91
139728/11/2011مسائي56.8762015/2014الثانيانثىعراقيغادة اياد حميد صالحا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد92
139728/11/2010مسائي56.7442015/2014الثانيذكــرعراقيسيف ھمام عبد الرحمن عبد اللطيفا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد93
مسائي56.6422015/2014ا�ولذكــرعراقيمصطفى عزيز احمد صالحا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد94

4915/01/2012مسائي56.6302015/2014الثانيذكــرعراقيانور ثامر صبري حمينةا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد95
4915/01/2012مسائي56.5692015/2014ا�ولانثىعراقيريم حامد مھدي عليا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد96
139728/11/2010مسائي56.5672015/2014الثانيذكــرعراقيمصطفى محمد مداح محمدا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد97
129821/11/2010مسائي56.4542015/2014ا�ولانثىعراقينور ثائر ضياء الدين محمدا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد98
4915/01/2012مسائي56.2492015/2014الثانيانثىعراقيسجى محمد ھوبي جاسما�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد99

139728/11/2010مسائي56.1192015/2014الثانيانثىعراقيفرح احمد عبد المجيد جمعة السامرائيا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد100
10729/01/2008مسائي56.1032015/2014ا�ولذكــرعراقياسامة ماجد كاطع سلمان الزھيريا�دارة العامةا�دارة وا�قتصادبغداد101
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