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 لالجور نقاط

العقود و الٌومٌة

2300141029السلمان عبدسلمان ثامر كاطع محمد1106304

2300141029المبارك مبارك بخور نجف احمد2110213

2300141029الواجد واجد الزهرة عبد حمٌد انور3128524

2300141029الخفاجً ٌوسف كاظم عامر ٌحٌى4123249

22.300141028.3حسون سعدون شاكر محمود5123055

2307.901022.9الجمالً شاهر فارس فالح غالب6124530

2307.801022.8مونس فارس طاهر احمد7110079

2307.801022.8سعدون ال هللا جار حمٌدي حمٌد رونق8113493

2307.201022.2التمٌمً جابر كاظم ناجً عرفان9104729

230701022الناصري ضاهر عبد لطٌف فاطمة10122578

2306.801021.8الركابً حمادي كسار حمٌد عدي11125638

2306.701021.7العبودي طاهر كرٌم جفات عقٌل12109511

2306.701021.7نغٌمش ال ٌاسر ناصر جبار علٌاء13132300

2306.701021.7االخكانً توٌغً فجر الشرٌف عبد محمد14119073

2306.501021.5جري محمد جاسم فالح15105956

2306.501021.5الغالبً شٌال حسن رحٌم فراس16125788

االعتراضات2306.301021.3عودة كرٌم طارق فؤاد17141620

 سنوات

العقد
المجموع الزوجٌة

 سنوات

التخرج
المعدل

 االجر سنوات

الٌومً

قار ذي صحة دائرة مالك على للتعٌٌن الفائزٌن

79/  المطلوب العدد/  العامة/  اول حرفً

واللقب الرباعً االسمSerialت



2306.201021.2العبودي منصور شالل ضاٌف عل18127567ً

االعتراضات2305.901020.9الخفاجً منشد فزع جبار احمد19110227

2305.801020.8الزٌدي عجٌل سمٌرنصٌف محمد20125715

2305.801020.8راشد راشد الحسن عبد صاحب عمار21116717

2305.801020.8الرحٌم مشل محمد جاسم حسن22119426

االعتراضات2305.701020.7الغزي حسان طرٌم بجاي عل23105717ً

2305.701020.7الجابري عباس عبٌد كاظم احمد24124011

2305.701020.7الٌوسفً جٌاد غالً كامل حسام25134898

2305.701020.7الغزي وساك دوخً هادي غفار26113589

2305.601020.6االسدي جاسم سالم هاشم ماجد27114351

ٌقابل لم2305.601020.6االسدي ٌونس حنون رفٌع اٌاد28101898

2305.601020.6البدري سمٌر جلود حاجم فهد29126153

االعتراضات2305.501020.5العوٌد شتٌت جثٌر صادق حٌدر30128546

االعتراضات2305.501020.5الزٌدي عبود مطٌر هادي عباس31123865

االعتراضات2305.401020.4الفارس ٌاسر محمد علً محمد32129940

االعتراضات2305.301020.3الموسوي محمد جاسم فخري عل33123489ً

االعتراضات2305.301020.3العصوم عبد الساده عبد اٌمان34111114

2305.301020.3السوٌطً ضاحً عزٌز الحسن عبد فالح35135575

االعتراضات2305.201020.2العبودي عذاب الحسٌن عبد جمعة كمال36126347

2305.201020.2القرغولً ثامر مجلً نعٌم احمد37111319

االعتراضات2305.1101020.1الجاسم جاسم عجٌل محمد حسٌن38111006



2305.1101020.1الخٌاط حسون الرضا عبد محسن محمد39121973

2305.101020.1موشنه رملً رٌسان فاضل40105987

2305.101020.1الخفاجً عباس عبدالرضا حمٌد عل41113769ً

22.605.501020.1العلً حسٌن عجمً الغفار عبد أزل42112237

22.305.701020الشوٌلً منصور محمد جاسم شٌماء43106009

230501020العبودي عوٌد عبد باقر سالم44125938

230501020حسٌن سعدون كرٌم احمد45111118

230501020العبودي عبٌد جبر عطٌه كاظم46117073

22.605.401020مبهر محمد عماد عل47123266ً

2304.901019.9الشدود خٌون االمٌر عبد علً رٌام48126655

2304.901019.9الزٌدي ساجت خوٌر فاخر الخالق عبد49122978

2304.901019.9الحسٌناوي حفاز الزم منعثر سالم50142173

2304.901019.9محمد عباس عرنوص ندى51110053

االعتراضات1305.901019.9. الطوفان محمد جاسم العالً عبد رغد52127354

االعتراضات2304.801019.8المناع حمود عامر عكاب صباح53123590

2304.801019.8جاسم ال جاسم خلف كرٌم محمد54128039

2304.801019.8الشمري مكلف طاهر هاشم اسماء55109450

2304.701019.7محمد خمٌس نزار محمد56106675

2304.701019.7البدٌري سبته محمد كرٌم حاتم57135549

االعتراضات2304.601019.6الركابً هللا عبد غضبان حٌبش محسن58114044

2304.601019.6العلً علً عبد فرحان ٌوسف59107070



2304.601019.6الحسٌناوي جمعه هلٌل علً احمد60107884

2304.501019.5السرٌاوي عبٌد كاظم السادة عبد عل61105692ً

2304.501019.5العلوي ناصر علً عٌسى مصطفى62115760

2304.401019.4الشاهٌن مهدي عبدالهادي علً حٌدر63120754

االعتراضات2304.301019.3القرغولً علٌخان محمد عماد محمد64127112

االعتراضات2304.301019.3الحسناوي حفاز الزم منعثر سالم65134895

االعتراضات2304.301019.3الركابً سرٌح ٌحٌى عكله حسٌن66101295

2304.301019.3الناصر ناصر عبٌد فطٌو اٌناس67136062

2304.301019.3الخفاجً  عرٌبً  بعنون  حسٌن عل68104948ً

2304.301019.3الغزي حسٌن دهام ثجٌل احمد69134634

2304.301019.3الحطٌحط مسٌر صبرشلٌج عبدالكرٌم70126825

2304.301019.3العبودي عبد عذٌب علوان هدى71133478

22.304.901019.2البدري عزران هداد خالد خلود72122937

2304.201019.2عوده كاظم جواد صفاء73111243

2304.201019.2حمزه ال حمزه محمد جاسم امجد74133652

2304.201019.2الزٌرجاوي خضٌر عبدهللا الحسٌن عبد سعد75104867

2304.201019.2الخفاجً جبر خلف زوٌد رجاء76105018

22.304.801019.1الحسٌناوي سعٌد هاشم جبار كاظم77105651

2304.101019.1الركابً واجد نعمه عٌسى سالم78126572

االعتراضات230401019الحمامً فٌصل ثجٌل سرحان صادق79112126
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 لالجور نقاط

العقود و الٌومٌة

2208.501022.5الغزاوي جباره طاهر حنظل حسٌن1134734

2306.101021.1فالح كامل سامً عالء2101285

2305.401020.4العلً جساب جواد صادق عدي3123403

2304.401019.4محٌسن عوٌد قندٌل عماد4112681

اعتراضات2304.201019.2المعٌوف عاتً دعٌم نعمه محمد5126961

2304.201019.2الكنانً حسٌن خضر محسن اٌمان6104671

اعتراضات02.30601018.3الزٌادي علٌوي الحسٌن عبد خلف لٌلى7113689

2302.501017.5.العاصً عزوز طالل عاٌد مرتضى8135060

230201017العمري بطاح محمد مناتً هاتف9140299

10

 لالجور نقاط

العقود و الٌومٌة

2305.501020.5السعٌدي جدوع خٌون عبدالحسن صفاء1114334

2206.101020.1التومانً ٌدام راهً ورواز مرتضى2114162

اعتراضات2302.401017.4السعٌد عذاب منهل فلٌح راج3114232ً

اعتراضات0302.601015.6الخفاجً كاظم عذاب علً واثق4110429

قار ذي صحة دائرة مالك على للتعٌٌن الفائزٌن

9/  المطلوب العدد/ الشهداء ذوي/  اول حرفً

الزوجٌةواللقب الرباعً االسمSerialت
 سنوات

التخرج
المعدل

 االجر سنوات

الٌومً

 سنوات

العقد
المجموع

قار ذي صحة دائرة مالك على للتعٌٌن الفائزٌن

4 المطلوب العدد/ الخاصة االحتٌاجات ذوي/  اول حرفً

الزوجٌةواللقب الرباعً االسمSerialت
 سنوات

التخرج
المعدل

 االجر سنوات

الٌومً

 سنوات

العقد
المجموع


