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 لالجور نقاط

العقود و الٌومٌة

خصوص2307.301022.3ًالحصونة هوٌدر جاسم لفته هشام1110801

خصوص2306.801021.8ًالعساكري طخاخ عجمً نعمه منٌر2119373

خصوص2306.701021.7ًالمشرفاوي عباس كنو صالح امجد3121009

خصوص2306.301021.3ًاالبراهٌمً عباس منشد شعالن عباس4123162

خصوص230601021ًالجٌاشً شٌاع داخل سعد حسام5126553

خصوص2305.801020.8ًالشهد علً خضٌر كاظم محمد6120454

خصوص2305.701020.7ًالسالم ٌوسف سرفان ٌاسٌن محمد7127852

خصوص2305.701020.7ًالموسوي فرج كاظم عقٌل حٌدر8122109

خصوص2305.701020.7ًالخفاجً ناصر عبد زهٌر مهند9121725

خصوص2305.601020.6ًالجبر جبر جوده ثجٌل الجبار عبد10114138

خصوص2305.301020.3ًالركابً سلمان حرجان الحسٌن عبد جاسم11130632

خصوص2305.201020.2ًالشرٌفً عباس حمود الحسٌن عبد اكرم12104017

خصوص2305.1101020.1ًالركابً علٌوي الحسٌن عبد علً احمد13128175

خصوص2305.101020.1ًالزٌدي غانم علً رزاق محمد14105775

خصوص230501020ًدرٌب ال نعاس فارس حمٌد عبدهللا15110341

خصوص230501020ًالعلٌاوي شراد عاجل فالح مشتاق16134143

االعتراضاتخصوص2304.901019.9ًالكنانً جازع شناوه نعٌم حسٌن17127795

السوق اجازة نوعالمجموع الزوجٌةواللقب الرباعً االسمSerialت
 سنوات

التخرج
المعدل

 االجر سنوات

الٌومً

 سنوات

العقد
المالحظات

قار ذي صحة دائرة مالك على للتعٌٌن المرشحٌن

117/  المطلوب العدد/  العامة/  اول سائق



خصوص2304.901019.9ًالعوادي كاطع عجٌل خضٌر عل18112929ً

خصوص2304.901019.9ً..الموسوي جمٌل جري صخٌل مهند19126912

خصوص2304.801019.8ًالعبودي احمد جابر رزاق علــ20125573ً

خصوص2304.801019.8ًالعمارتلً كحٌط علو طوبان محمد21107629

خصوص2304.801019.8ًالشوٌلً بشٌت رزاق كاطع محمد22135852

خصوص2304.801019.8ًالشوٌلً برغوث جعفر جمٌل ستار23110054

خصوص2304.801019.8ًصالح مري جبر عبدالحسن24131099

خصوص2304.701019.7ًاالمٌن حسن خضٌر حمود صادق25110315

خصوص2304.601019.6ًالصافً موسى راضً محمد مهند26126245

االعتراضاتخصوص2304.501019.5ًابراهٌم خلٌل محمد نبٌل27114378

خصوص2304.501019.5ًالسهالنً شرٌجً عبدالحسن عبدالعالً ناصر28133355

خصوص2304.501019.5ًالكرعاوي مهدي معتوك فوزي حٌدر29110913

خصوص2304.301019.3ًاالزٌرجاوي حسٌن خضٌر علً تحسٌن30115012

خصوص21.605.701019.3ًالموسوي حسٌن ناصر لطٌف جعفر31109983

خصوص2304.201019.2ًالحسٌناوي حمٌد زاٌر رحٌم محمد32126345

خصوص2304.201019.2ًسلٌمه ال ثجٌل كوٌن المجٌد عبد بشٌر33113438

خصوص2304.201019.2ًعلً جالً محمد وسام34110009

خصوص2304.1101019.1ًالفرطوسً ساجت عبد ناجً مصطفى35100692

خصوص2304.101019.1ًموسوي جاسم طاهر حبٌب عقٌل36135311

االعتراضاتخصوص230401019ًاالسدي عٌاض زامل عطٌة ولٌد37107301

خصوص230401019ًالجهالوي حسٌن ضاحً سوادي صادق38127537

خصوص2303.901018.9ًالصكر مختار علً خرٌبط شفٌق39127611



خصوص2303.901018.9ًالعنٌزاوي لفتة عواد الحسٌن عبد عباس40105682

خصوص21.305.201018.5ًالزٌرجاوي غالً ضٌغم ضهد شهٌد انور41128274

خصوص2303.201018.2ًالحسناوي علٌوي كرٌم انعٌم عل42126363ً

خصوص230301018ًالزٌرجاوي حسن حواس عزٌز عباس43113621

خصوص2302.401017.4ًالغزي معٌبد حسونً األمٌر عبد صفاء44121090

خصوص2302.201017.2ًالصقر ضاري نافع احمد لٌث45123209

خصوص2302.201017.2ًالحطٌطً حسٌن مكطوف جبار عقٌل46115182

خصوص2302.101017.1ًالصبحً خرٌش ثامر محمد ٌوسف47138749

عموم2302.101017.1ًنجم كزار حمر هللا عبد48118143

خصوص2302.101017.1ًالحسٌناوي عودة الحسن عبد نجم كرار49112733

خصوص230201017ًالخفاجً جذب عجٌمً جمٌل عل50133347ً

خصوص0303.901016.9ًالحسٌناوي ابراهٌم محمد جاسم عل51106355ً

خصوص2301.901016.9ًجباره ال كاطع رسن منذر محمد52124650

االعتراضاتخصوص2301.801016.8ًالشدود مغامس طاهر حسن حسام53125677

خصوص2004.401016.4ًالداود عامر حسن عذاب عالء54111964

خصوص21.30301016.3ًالٌاسري عذافة عبود طالب عل55114734ً

خصوص2301.101016.1ًالبعالوي جبر حسابه هللا عبد غزوان56105664

خصوص2300.801015.8ًالمالجً خلف بدع حمٌد مرتضى57126948

خصوص2300.801015.8ًالعمٌر خلف كٌوش حٌدر رحٌم58109814

خصوص0302.501015.5ًالوائلً زاجً جبار كاظم احمد59127834

خصوص2300.401015.4ًالحسٌناوي حامً عباس حبٌب عباس60110783

خصوص2300.301015.3ًكاظم نعٌم عزٌز امجد61107514



خصوص2300.101015.1ًالطائً ساجت عبدالعالً علً حسٌن62124381

خصوص2002.901014.9ًالركابً حرموس زباله هادي عدي63117779

خصوص0301.701014.7ًالحصٌنً محسن حمود علً العابدٌن زٌن64124590

خصوص220001014ًسعٌد ال عبد سالم حاجم عباس65135380

خصوص0300.301013.3ًالحسٌناوي فضٌل حاجم مزكان حسٌن66106700

االعتراضاتخصوص01.300.701012ًالحسٌناوي جابر خالد مهند سٌف67109777

قرعةعموم2300005ًالحجامً بدٌوي مطرود ماٌش سالم68136652

قرعةعموم2300005ًالصالحً عرندس عفرٌت الحسٌن عبد عل69125596ً

قرعةعموم2300005ًجثٌر ال نعٌم كرٌم حسٌن70118005

قرعةعموم2300005ًاالعرجً عطٌه صٌوان عبدهللا عالء71106420

قرعةعموم2300005ًالخلف ادرٌس محمد ٌاسٌن وسام72128804

قرعةخصوص2300005ًالطرفً ورٌور كاظم جواد اسد73125392

قرعةعموم2300005ًجاسم محسن عبدالخالق احمد74120577

قرعةخصوص2300005ًالعبودي لفته محسن مصطفى75140206

قرعةعموم2300005ًالعلٌمً جبر خضٌر حسن قاسم76111471

قرعةخصوص2300005ًالشناتً مهون سموم جبار عالء77101052

قرعةعموم2300005ًالعسكري سلطان نزال محمد صفاء78130635

قرعةخصوص2300005ًالصبح نعٌمه كاظم جواد قاسم79128756

قرعةخصوص2300005ًالعتابً مرهج رستم حمود جمال80120930

قرعةخصوص2300005ًالحصونة جاسم طاهر هللا عبد عالء81136119

قرعةخصوص2300005ًمحمد ال حمد مطر محمد عالء82118210

قرعةعموم2300005ًصباح علً الجلٌل عبد محمد83106720



قرعةعموم2300005ًمطشر لفته احمد محمد84137572

قرعةعموم2300005ًسهر ال سهر دخٌل احمد سٌف85125694

قرعةعموم2300005ًغضبان سالم رٌاض احمد86131418

قرعةخصوص2300005ًالعتابً عبدالمحسن ٌسر كاظم عبدالزهرة عل87106789ً

قرعةعموم2300005ًركاب بنً حواس علً حسٌن عل88129917ً

قرعةعموم2300005ًالجبوري ضاحً حمود كاظم عالء89101865

قرعةعموم2300005ًاالزرجاوي احمد محً عادل اسامه90136686

قرعةخصوص2300005ًالهاللً فرهود ثجٌل كاظم جواد91122390

قرعةعموم2300005ًسٌد هللا نصر خالف هان92109097ً

قرعةخصوص2300005ًالدراجً كاطع عبد خمٌس وسام93120995

قرعةعموم2300005ًالزاملً ٌونس عبٌد محسن محمد94116013

قرعةدولٌة عموم2300005ًالزٌدي جبر خلف صبار تأمٌم95107128

قرعةعموم2300005ًالخزاعً شرٌف حسٌن محمد سلمان مصطفى96140941

قرعةخصوص2300005ًالعلٌوي علٌوي حسٌن جبار اسعد97122906

قرعةعموم2300005ًالصالحً جوٌعد عباس خضٌر عل98133126ً

قرعةعموم2300005ًالبدري حبل فرهود رٌسان فاٌز99138339

قرعةعموم2300005ًاالزٌرجاوي مطر عذاب عزٌز جاسب100124755

قرعةعموم2300005ًغشٌم ال كعٌد خلٌف عوٌد حسٌن101133918

قرعةخصوص2300005ًالجهالوي فرهود جبار انمار102135006

قرعةخصوص2300005ًالولع علً مشكور مازن103128777

قرعةخصوص2300005ًالدلٌمً حمٌدي لطٌف طالب عل104115295ً

قرعةعموم2300005ًالخفاجً غٌاض ثجٌل كامل حامد105134278



قرعةخصوص2300005ًمحمد ال محمد كاظم جمٌل عباس106103414

قرعةخصوص2300005ًرخٌص ال عباس طاهر الحسٌن عبد عل107122110ً

قرعةخصوص2300005ًالعبودي حمٌد عبدهللا سعٌد حسٌن108111071

قرعةعموم2300005ً.الركابً شخٌتر بادي دعٌش باقر109103099

قرعةعموم2300005ًالصافً معله غضبان ثجٌل صادق110127162

قرعةعموم2300005ًالموسوي هلٌل تعبان جبار احمد111114650

قرعةخصوص2300005ًالتمٌمً عذار محسن نعٌم احمد112128367

قرعةخصوص2300005ًالولع علً مشكور سعد113128764

قرعةعموم2300005ًالشوٌلً عاشور حسانً فرحان عباس114106814

قرعةعموم2300005ًالشوٌلً راشد هاشم سامً مرتضى115127353

قرعةعموم2300005ًالشٌحان محمد عطٌه باهض جعفر116100265

قرعةخصوص2300005ًالصجحٌل راشد نعٌمه لفته علوان117127855
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