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 لالجور نقاط

العقود و الٌومٌة

2300141029الغزي والً كٌوش نسٌر حسن1121350

2300141029الموسوي خفٌف نعمة فلٌفل زمن2119582

2300141029الزٌدي خٌول كامل طلعة3119552

2307.301022.3الغرٌافً صكر محمد عجٌل فائق4110337

2307.101022.1الحسٌناوي محمد فضالة الحسٌن عبد عفراء5110305

2306.701021.7الغزاوي حسٌن ناصر سعٌدان عذراء6133940

2306.701021.7الشدود داحس ناصر ٌحٌى هاله7126494

2306.601021.6الشطري مهدي صالح حسٌن ضحى8112957

2306.601021.6السعداوي مفتن شاهٌن سلمان فاطمه9109729

االعتراضات2306.601021.6حجام منذر فرهود جبر لمٌاء10133330

2306.301021.3الزٌرجاوي حمد ثجٌل عبدالحسٌن عالء11124372

2306.301021.3الزٌرجاوي عبود بخٌبخ جاسب احمد12111526

230601021الكنانً فرهود فلٌح اسمٌر فاطمة13111706

2305.901020.9الخفاجً سلمان كاظم عبد عقٌل14101571

االعتراضات2305.901020.9االبراهٌمً فرحان هاشم سلٌم هدى15134424

 سنوات

التخرج
المعدل

 االجر سنوات

الٌومً

قار ذي صحة دائرة مالك على للتعٌٌن الفائزٌن

 68/  المطلوب العدد/  العام/  اعدادٌة كاتب

 سنوات

العقد
المجموع الزوجٌةواللقب الرباعً االسمSerialت



2305.801020.8.العتابً صحٌن مزهر خلف سعد16134075

2305.801020.8الدبً برٌدي عطٌه ماجد حٌدر17117132

2305.701020.7الحسٌن علً  برعم حسٌن أحمد18110151

2305.701020.7الحسٌنً هاشم محمد ابراهٌم نور19104975

2305.601020.6الزٌدي كزٌر منشد غزاي هاشم20118669

2305.501020.5حسن هاشم حسن سهاد21115019

2305.401020.4العبودي حسٌن الواحد عبد كامل تٌسٌر22122636

2305.401020.4ضامن ناشً محمد امل23126568

2305.401020.4الزٌرجاوي ونً عبدالحسٌن خضٌر ٌاس24108877

2305.401020.4المٌاحً سرسوح عبٌد بردان وسام25132050

2305.201020.2الجبوري فرج كاظم مجبل انتظار26126527

2305.201020.2عطٌه زاٌر عطٌة عوده مجٌد هللا عبد27112239

االعتراضات22.305.901020.2دبٌس ال محمد هاشم عوض احمد28137273

230501020الزهٌري رشٌد حنٌفش حسنً احمد29116173

2304.901019.9الموسوي سلمان طاهر نعمة حٌدر30104741

2304.901019.9ظاهر كاظم الرزاق عبد صبا31127619

االعتراضات2304.901019.9العتابً ثجٌل الحسٌن عبد طالب عمار32126547

2304.801019.8السعٌدي عنكوش حمد عوٌد خلٌل33113093

2304.801019.8العبادي ٌونس عناد جالب عل34110868ً

2304.801019.8الغزي جهٌبل عبٌد مجٌد زٌنب35135924



2304.801019.8العٌسى عٌسى حسن خالد صفاء36118278

االعتراضات1305.801019.8النجار سلمان الحسٌن عبد علً زٌنب37112853

2304.701019.7حربً زاجً العباس عبد تعبان عبٌر38127278

االعتراضات2304.701019.7صلٌل فالح داخل توفٌق39109340

2304.601019.6الغزي  لعٌبً  عكال  سالم  سناء40127956

2304.501019.5التمٌمً حمود الحسٌن عبد عالء تحسٌن41113550

22.604.801019.4جاسم ال فارس عبٌد عادل مصطفى42105371

2304.401019.4الشاهٌن مهدي عبدالهادي علً حسٌن43114692

2304.301019.3الغرباوي حسٌن علً محمد الرزاق عبد زهراء44113202

2304.301019.3العنزي حسن علً محمد رزاق زمن45126420

2304.301019.3العكٌلً خضٌر حسٌن زهٌر اٌفان46132484

2304.301019.3االزٌرجاوي حسٌن عبٌد هادي احمد47130630

2304.301019.3العبادي عجه عكلو الباري عبد حسٌن48119986

االعتراضات2304.301019.3القربانً محمد هاشم عباس حنٌن49128523

2304.201019.2الحسٌناوي جازع علٌوي عدنان زهراء50116688

2304.201019.2الساٌري فاضل حرب رزاق هناء51128694

2304.201019.2االسدي عبد رحٌم صباح نزار52134937

2304.201019.2الحصونة عبدالعزٌز خٌون نصٌف نوار53124477

االعتراضات0306.201019.2الزٌدي جبر عباس خضٌر نجالء54107579

2304.101019.1االسدي حسٌن جبار ستار اسامة55125978



2304.101019.1الحمامً مزعل محسن كامل مرتضى56123084

االعتراضات2304.101019.1الزٌرجاوي طالب عنٌد نهاب صابرٌن57130183

االعتراضات22.604.501019.1الطوٌالوي نعٌمه لعٌبً دوحان جاسم58119077

االعتراضات2304.101019.1الشرٌفً مصجر محً جبار ابتسام59130380

230401019سلطان عبدعلً هادي زهٌر60126593

230401019الشمري حسٌن ناصر جبار مٌثاق61135411

230401019الجاسم مهدي صالح رعد مها62109648

قرعة22.604.301018.9الغزي دٌوان هللا عبد الحسٌن عبد رسول63133057

2303.901018.9التمٌمً حمود الحسٌن عبد عالء حسن64123310

0305.901018.9الطوٌل حسن سلطان محمود زٌنه65119566

0305.601018.6العسكري شالكة علً حمٌد سهى66113754

االعتراضات0305.601018.6االزٌرجاوي هلوس خضٌر حمٌد اشرف67117729

0305.601018.6التمٌمً خلف جوحً محمد زٌنه68109818
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 لالجور نقاط

العقود و الٌومٌة

2100141027حسٌن علً معاون السالم عبد1110064

االعتراضات230601021الغزي حسٌن ثجٌل خالد نور2129797

االعتراضات2305.301020.3ضٌدان حمود عبدالحسٌن رغد3106784

2303.401018.4حسٌنات مشغول فرعون علً كوثر4109593

0304.1101017.11العامري جبر سعدون شاكر معال5106110ً

2302.101017.1العسكري لفته ساجت نعٌم عامر6102530

220301017النجماوي هوشان مانع عكاب مشاعل7139741

12.302.901016.2البرغش جاسم علٌوي آالء8119035
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 لالجور نقاط

العقود و الٌومٌة

2303.1101018.11خنجر ال زغٌر طاهر الكاظم عبد رٌاض1109889

2300005العمٌري علٌوي زوٌد جابر عباس2127257

2200004السهالنً خزعل رهٌف جاسم باقر3109565

قار ذي صحة دائرة مالك على للتعٌٌن الفائزٌن

8/  المطلوب العدد/   الشهداء ذوي/  اعدادٌة كاتب

الزوجٌةواللقب الرباعً االسمSerialت
 سنوات

التخرج
المعدل

 االجر سنوات

الٌومً

 سنوات

العقد
المجموع

قار ذي صحة دائرة مالك على للتعٌٌن الفائزٌن

3/  المطلوب العدد/  الخاصة االحتٌاجات ذوي/  اعدادٌة كاتب

الزوجٌةواللقب الرباعً االسمSerialت
 سنوات

التخرج
المعدل

 االجر سنوات

الٌومً

 سنوات

العقد
المجموع


