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 لالجور نقاط

العقود و الٌومٌة

االعتراضات230016.51031.5الخفاجً حمود طاهر هادي رٌاض1126472

االعتراضات2300161031الخفاجً فجر جبر قاسم عالء2126989

االعتراضات2300161031الٌعقوبً طعمه فاخر ناصر محمد3128429

2307.701022.7الخفاجً ٌاسر عبدهللا مجٌد فٌصل4127650

230701022الزٌرجاوي  عباس فارس ناجً رحٌم5112169

2306.801021.8غقوري غازي اركان6127813

2306.801021.8االسدي غٌاض حسٌن دٌنار حٌدر7107111

االعتراضات2306.601021.6الزٌرجاوي محٌسن شٌشخان ثامر محمود8136339

2306.601021.6الزاملً جبر جالً طارش رحمن9131119

2306.501021.5البوخلف جابر فجر زٌد حٌدر10113610

2306.501021.5العبودي عتاب كاطع الخضر عبد بجاي11135205

2306.501021.5الزبٌدي عبدالرضا ناهض خضٌر ٌاس12115733

2306.401021.4الحسٌناوي جابر سعود خضٌر اٌاد13134517

االعتراضات2306.301021.3علً عوده حمود عل14125103ً

 سنوات

العقد
المجموع الزوجٌةواللقب الرباعً االسم

 سنوات

التخرج
المعدل

 االجر سنوات

الٌومً

72/  المطلوب العدد/  العامة / (ابتدائٌة ) ثانً سائق

قار ذي صحة دائرة مالك على للتعٌٌن الفائزٌن

Serialت



2306.301021.3االزٌرجاوي بطً كرٌم ناجً واثق15137362

2306.201021.2الزبٌدي حسٌن زبٌدي خفٌس كرٌم16110573

2306.101021.1العبودي جوالن هوٌدي صافً عواد17107885

2306.101021.1العلً علٌخ خلٌف جاسم اسعد18110494

230601021السهالنً عذٌب عباس عبد عالء19100896

230601021الغالبً علٌوي محسن محمد زهٌر20133022

230601021السرٌحات صخً كاظم زبون امجد21110496

230601021محمد هاشم علً هاملت22114742

230601021عبد سالم سعٌد ناجح23140020

االعتراضات2305.901020.9البدري ساجت راشد ناصر هالل24111517

2305.901020.9الحصونة خلف سالم صادق اثٌر25114325

2305.801020.8الشوٌلً شخٌر عاجل عمار كامل26123129

2305.801020.8الشجر لهٌمد فرحان سالم محمد27133365

2305.701020.7الماجد سوٌف اعرٌبً جمٌل خالد28125400

2305.701020.7الحسٌناوي جازع علٌوي الساده عبد حسٌن29133395

االعتراضات0307.601020.6الحمٌداوي موسى عرار جمٌل صفاء30124357

2305.601020.6نكال- نكال نعمه عالوي حسن31103181

2305.601020.6الغزي عبدربه حسٌن علً تحسٌن32114889



2305.601020.6الخفاجً حسٌن مبارك كاظم رسول33107213

االعتراضات2305.501020.5الحمٌداوي مري كاظم جواد مازن34137737

2305.401020.4العوٌد مرٌهج حسٌن ماجد عباس35124059

2305.401020.4الحسٌناوي محمد الحسن عبد جلٌل حسن36122791

2305.401020.4نجم ال عباس حسٌن ناصر حٌدر37114879

2305.301020.3العبودي جبر عطٌه عبود ضٌاء38100194

2305.201020.2البدري رهٌف عشٌش خفٌف سعد39127722

2305.201020.2المشتت عبٌد حاتم عبد طارق40118987

2305.201020.2الزٌدي عزٌز داود سالم اسٌر41105866

2305.201020.2الزٌرجاوي حرجان ضكور حمادي نبٌل42113491

االعتراضات2305.101020.1طعمه فاخر قٌس عل43106613ً

230501020االسدي مٌاح فرعون جلود حسام44108196

230501020فهد كاظم برزان اٌمن45129601

230501020الحمداوي/  محمد طرام جاسم محمد46102921

200801020سلمان كاظم جواد حٌدر47140032

230501020البندر الكاظم عبد الرحٌم عبد عباس48132517

االعتراضات2304.901019.9الركابً عبد نجم علً حسن49113336

2304.901019.9فرحان ال فرحان محمد حسٌن عادل50130478

2304.901019.9الحسٌنات طرب شرٌف حسون اسامه51123356



االعتراضات2304.801019.8جوٌبر ال نعمه جبار الحسٌن عبد عل52113985ً

2304.801019.8السعٌدي داود كاظم حمٌد ماجد53104473

2304.801019.8الصافً باجً مكطوف حسٌب محمد54123710

2304.701019.7طوٌرش ال محسن طاهر جمال الجواد محمد55107188

0306.401019.4الركابً شالكه ٌازع حسٌن حسام56132512

2304.401019.4البوعاٌش عبٌد جادر الكاظم عبد حسن57117120

2304.301019.3الزاملً حسون جوده رشٌد ماهر58106097

2304.301019.3الماجد علوان محمد هاشم بركات59132988

2304.201019.2غولً القره دهله حسن صالح محمد60104646

030601019جوده خلف امٌن احمد61111917

030601019العبودي مرهج جٌاد جالب نجاح62114409

230401019الوحٌد جباله جبار ٌاسر عمار63126261

230401019الصافً صافً غازي شرٌف جبار64117405

230401019الشوٌلً حسٌن شنجار هوٌش بشٌر65104771

230401019العبودي حسٌن جبار حمٌد مرتضى66126611

230401019البوحمٌدي محمد هاشم الحسٌن عبد محمد67114714



2303.901018.9الجمالً فٌصل محمد رسمً محمد68126511

2303.801018.8غوالب خفً عطٌه الكرٌم عبد جلٌل69133563

االعتراضات2303.501018.5الصواٌحً جباره مرٌس خلف محمد70109528

2303.301018.3الجابري حسٌن جاسم كرٌم سامر71133608

230301018الحجٌمً شالل فرحان العالً عبد حٌدر72123630


