
10

 لالجور نقاط

العقود و الٌومٌة

21.3200.301033.6الحسٌناوي عبد  هندي مهدي مروه1120190

20.63000032.6الحسٌناوي خضٌر منشد فٌصل احسان2104968

01200.101031.1العلً عزٌز جٌاد كاظم نور3110929

00.63000030.6الجبر عبود فٌصل اذٌاب هدٌل4101618

00.33000030.3العزٌز جابر نعمه عزٌز هٌفاء5141121

00.33000030.3سلطان ال فهد داود العالً عبد هدى6123801

222500029الفٌاض راضً جاسم سعٌد رواء7107918

21.62500028.6الشحمانً منصور صالح عدنان مها8138704

21.62500028.6حمد دنٌف ناظر سرور9100360

21.62500028.6حسان نوري هاشم ابرار10101586

21.32500028.3العلً فرٌح مشكور ابراهٌم رائد11124008

21.32500028.3الخفاجً شراد عبد حٌدر سجى12126217

212500028عباس جالل جمال فتحٌه13111161

االعتراضات212500028الخفاجً حسن عوده كرٌم سجى14103254

20.62500027.6كاصد رٌسان ضحى15122982

واللقب الرباعً االسمSerialت
 سنوات

العقد
المجموع

الزوج

ٌة

 سنوات

التخرج
المعدل

 سنوات

 االجر

الٌومً

قار ذي صحة دائرة مالك على للتعٌٌن الفائزٌن

28/  المطلوب العدد/  العامة/  كٌمٌاوي معاون



20.62500027.6العامري شناوة حسٌن ناصر نورس16101573

20.62500027.6البدري جابر كوكز زٌاد نجالء17121927

20.62500027.6لطٌف لطٌف عناٌه علً احمد18126423

20.32500027.3الجشعمً محمود سلمان مهدي زٌنب19102491

20.32500027.3الحجٌمً علً عبد عزٌز كاظم حسٌن20108284

20.32500027.3الهدابً شالكه كرٌم سامً زهراء21101004

20.32500027.3الحواسً مصاول الرضا عبد غالً هبه22106679

20.32500027.3سحٌب خشلوك نتٌش صالح23134746

022500027الحمرة جخٌم  جبر صبٌح هند24134796

022500027احمد ال ابراهٌم عبدالحسٌن موحان تمارا25109766

202500027عارٌه حسٌن علً صخً مسلم26129083

202500027الخزاعً كاظم حنون مهند رٌام27108645

01.32500026.375.82الموسوي جازع صابر موسى  وفاء28132731

10

 لالجور نقاط

العقود و الٌومٌة

012500026السعداوي ٌوسف شرٌف سلٌم مصطفى1106962

222000024الحصٌنً حسون محمد باسم عذراء2102196

202000022الموسوي بدٌوي حبٌب كرار3119639

قار ذي صحة دائرة مالك على للتعٌٌن الفائزٌن

 3/  المطلوب العدد/  الشهداء ذوي/  كٌمٌاوي معاون

واللقب الرباعً االسمSerialت
الزوج

ٌة

 سنوات

التخرج
المعدل

 سنوات

 االجر

الٌومً

 سنوات

العقد
المجموع



10

 لالجور نقاط

العقود و الٌومٌة

01.32000021.3الجوده جوده ثوٌن جاسب وائل1102422

10

 لالجور نقاط

العقود و الٌومٌة

00.630101041.6العطار خلف محسن هادي دعاء1134862

قار ذي صحة دائرة مالك على للتعٌٌن الفائزٌن

 1/  الخاصة االحتٌاجات ذوي/  كٌمٌاوي معاون

واللقب الرباعً االسمSerialت
الزوج

ٌة

 سنوات

التخرج
المعدل

 سنوات

 االجر

الٌومً

 سنوات

العقد
المجموع

قار ذي صحة دائرة مالك على للتعٌٌن الفائزٌن

 1/  المطلوب العدد/  علٌا شهادات/  كٌمٌاوي معاون

واللقب الرباعً االسمSerialت
الزوج

ٌة

 سنوات

التخرج
المعدل

 سنوات

 االجر

الٌومً

 سنوات

العقد
المجموع


