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العقود

03256.70034.7ناصر الرحمن عبد محمود امل1113583

االعتراضات23100181043الخفاجً حمود طاهر هادي نهاد2124725

23205.801040.8الحسائً علوان كشوش هاشم بٌداء3126916

2320501040البدري حسٌن عوض ربح محـمد4100614

23204.801039.8البدري علٌوي زحٌور كامل احمد5107859

22.6204.901039.5مهدي جوال عٌدان والء6125927

22.6204.801039.4علً راضً كاظم جعفر7125469

03206.401039.4الخفاجً نتٌش جوده عبٌد اٌمان8105145

03206.401039.4الجابري ٌوسف ٌاسر كامل رحاب9107292

03206.201039.2زٌرج ال خضٌر حسٌن علً سٌسبان10108592

2320401039البدري مهاوش تعبان عبد هناء11111860

2320401039االزٌرجاوي عباس الحسن عبد جنجون قص12113393ً

23203.901038.9االزٌرجاوي اوزٌر الحسٌن عبد علً زٌنب13123197

22.620401038.6راضً ٌونس علً فرج احزان14105213

23203.501038.5العبودي اسود رٌسان احمد دعاء15123155

23200.701035.7الجورانً خلٌف عطٌه حمٌد وفاء16116116

22.6203.401038العامري حسٌن ناصر رزاق محمد17123733

المعدل
 االجر سنوات

الٌومً

 سنوات

العقد

المجمو

ع
Serialواللقب الرباعً االسم

الزوجً

ة

 سنوات

التخرج
التخرج معدل

قار ذي صحة دائرة مالك على للتعٌٌن الفائزٌن

43/  المطلوب العدد/  العامة/  حسابات كاتب

ت



23202.401037.4شدود خفٌف عبداالمٌر عقٌل18108296

23202.201037.2الناشً ناشً مدلول جاسم سهام19117953

02.3204.401036.7الشالش سماوي قاسم فاضل ساره20117353

22.620201036.6االعرجً ارهٌج حمد الحسٌن عبد امال21111335

22.3202.201036.5الخرسانً هاشم صابر مهلهل محمود22108182

2220201036الخفاجً سلمان داود مهدي عباس23133923

233000035الزٌرجاوي سدخان عكله عوض باسم24109677

003500035جبرالخفاجً كاظم كرٌم دعاء25131132

22.63000034.6ادوٌج علً كرٌم ثامر وفاء26117759

22.33000034.3العفص مصخً الرضا عبد كاظم نبأ27115473

22.33000034.3مصدق ال عبدالحسٌن خلف محسن وسن28113972

االعتراضات223000034نمر نعٌم عبدالجبار هدى29103648

223000034الزٌرجاوي عطشان عبدالخضر كرٌم افراح30123188

223000034السعٌدي حسٌن الرضا عبد علً صابرٌن31103117

01.6201.301032.9الموسوي حسن هاشم حسن نور32107647

20.63000032.6الحسن صبح الهٌل ابو هادي مرتضى33101069

23106.701031.7دفار فشاخ عبد رباب34114831



01.620001031.6حسٌن الرزاق عبد زٌنب35110146

013000031الهالل علً فاضل سالم هٌام36117224

23105.801030.8عوده ال عوده ابراهٌم قاسم سالم37126437

االعتراضات231005.61030.6المنضراوي شباط سعدون كاظم رغد38110657

00.33000030.3هللا العطا عبد محمد جبار بهاء39102901

00.33000030.3نصار مهلهل احمد نجاب40104899

00.33000030.3العبودي حسٌن خضٌر حسٌن زهراء41120628

00.33000030.3الغزي كاظم غالً احسان42123043

23250003078.81جابر مهلهل جبار أناس43102033
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العقود

23200025البندر فلٌح مجٌد صباح االمام عبد1104740

03200023غافل الوائلً جابر كاظم فٌاض اسماء2116015

12.3200023.3الحمدانً عودة جبار علً هنادي3121723

2310001558.02العطٌه سلمان داود الهادي عبد ماجد4127378

2310001556.53االشنٌار علً  محسن كاظم اٌاد5139826

قار ذي صحة دائرة مالك على للتعٌٌن الفائزٌن

5/ الشهداء ذوي/  حسابات كاتب

واللقب الرباعً االسمSerialت
الزوجً

ة

 سنوات

التخرج
المعدل

 االجر سنوات

الٌومً

 سنوات

العقد

المجمو

ع
التخرج معدل
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العقود

االعتراضات23105.301030.3الدراجً داود محمود هٌثم1114626

قار ذي صحة دائرة مالك على للتعٌٌن الفائزٌن

1/  المطلوب العدد/ االحتٌاجات ذوي/  حسابات كاتب

واللقب الرباعً االسمSerialت
الزوجً

ة

 سنوات

التخرج
المعدل

 االجر سنوات

الٌومً

 سنوات

العقد

المجمو

ع
التخرج معدل


