
10
 لالجور نقاط

 و الٌومٌة

العقود
23204.701039.7منٌخر كصاب ثجٌل فاٌزه1112984

03205.801038.8العسكري كسار جابر عدنان زٌنب2109618

03205.401038.4البدراوي شوكان محسن كاظم الهام3105352

03204.701037.7السعٌدي ملٌجً منحوش جخٌور عالء4125117

03204.201037.2التاغً هاٌم عطشان معن انوار5134295

22.6202.201036.8المولً حسن خلٌف موحان شروق6111018

02.320401036.3موسى ال موسى جهٌد علً زٌنب7111760

1220201035السعدي الرضا عبد محمد احسان زٌنب8109667

22200.101034.1جكنوم عناٌة حسٌن زمن9126561

االعترضات21.33000033.3الظالمً حسٌن ثجٌل جبار نرجس10117349

02.320101033.3الهاللً شرٌعه محسن رزاق نور11126823

013000031عبٌد مهدي محسن زهراء12103371

013000031البدٌري فنجان ساجت الكرٌم عبد فاطمة13100601

013000031منعثر عزٌز ناصر بتول14103382

قار ذي صحة دائرة مالك على للتعٌٌن الفائزٌن

التخرج معدل المجموع

  46/  المطلوب العدد/  العامة/   مبرمج معاون

 سنوات

التخرج
المعدل

 االجر سنوات

الٌومً

 سنوات

العقد
الزوجٌةواللقب الرباعً االسمSerialت



00.33000030.3الطبراوي ناصر جاسم عادل عبٌر15104299

00.33000030.3العامر حسن هبٌل ٌعكوب عل16128924ً

00.33000030.3الغزي جوالن مخٌلف خلٌبص صابرٌن17115814

232500030حسٌن حامد ظافر زٌنب18101331

232500030الغالم شناوه طالب اطٌاف19130668

003000030العلٌاوي سهر مشٌط كاظم اكرم20102560

232500030محمد نعمة هاشم زٌنب21104050

22.62500029.6التمٌمً خلٌل عبدالعزٌز مشرف نور22116832

22.62500029.6محمد مهدي عدنان هدٌل23114012

22.32500029.3المرٌانً سكر عطٌه كاظم رعد24119394

222500029الهاللً عطٌة هادي صالح زهراء25103580

222500029كسار ظاهر خزعل عوده عبٌر26115465

132500029الجمالً سهر ثجٌل حسٌن ندى27109884

222500029المالكً ناصر مشلول اسماعٌل دعاء28117970

222500029الخفاجً رمل راشد محمد خلود29136234

21.62500028.6الزٌدي فرج علً نوفل هٌدا30112382

21.32500028.3النٌازي صالح مهدي عبدالرسول فاطمه31119293

21.32500028.3ضٌدان ال صكر المحسن عبد ناصر علٌاء32102342

21.32500028.3الشرٌفً جوالن عزٌز سعد عل33113005ً



212500028البدري كاظم محمد علً اسامه34118617

032500028العلوان علوان عواد زاٌر هادي منال35102440

20.62500027.6غولً القره بالل عبد احمد زٌنب36133396

02.62500027.6الحدحودي صخً هلٌل حمٌد اٌناس37100226

20.32500027.3الحسٌن كاظم جواد عذراء38126546

20.32500027.3القرغولً عوده زباله محمد هدى39102941

20.32500027.3القرغولً جوده محٌسن جبار اكرم40101514

022500027األمٌن احمد طالب أحمد ورود41118108

202500027الزٌدي محل محسن داخل محسن42114788

202500027الزٌرك محٌل احمد مصطفى43107418

01.32500026.3لهمود ال لهمود كامل محمد كرار44102202

01.32500026.3العبودي حمود جاسم احمد المصطفى محمد45102079

00.62500025.6عوض ناٌف شاكر مصطفى46101976



10
 لالجور نقاط

 و الٌومٌة

العقود
االعتراضات23205.501040.5المشهدي تاٌه مرزه عبدالحمزه رواء1114955

20.62500027.6الماجد العزٌز عبد سعود خالد صابرٌن2107414

10
 لالجور نقاط

 و الٌومٌة

العقود
21.33000033.3الكنزاوي كرٌم جمعه محمد مرتضى1114817

213000033البغدادي األمٌر عبد نوري هللا عبد عالء2141616

قار ذي صحة دائرة مالك على للتعٌٌن الفائزٌن

 2/  المطلوب العدد/  علٌا شهادات/   مبرمج معاون

الزوجٌةواللقب الرباعً االسمSerialت
 سنوات

التخرج
المعدل

 االجر سنوات

الٌومً

 سنوات

العقد
المجموع

قار ذي صحة دائرة مالك على للتعٌٌن الفائزٌن

 2/  المطلوب العدد/  الشهداء ذوي/   مبرمج معاون

الزوجٌةواللقب الرباعً االسمSerialت
 سنوات

التخرج
المعدل

 االجر سنوات

الٌومً

 سنوات

العقد
المجموع


