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 الٌومٌة لالجور نقاط

العقود و

2300141029البدري دهله خضٌر الحسٌن عبد هٌفاء1138001

2301401029جري حسن عزٌز حسٌن2123022

2308.701023.7البدري سوادي كعٌم رشٌد سعاد3127346

االعتراضات2308.101023.1السعٌدي برٌج جوالن سلمان عالء4124452

230801023الركابً كسارناهً هتلر هشام5125296

230801023الكنانً جازع عبود الكرٌم عبد مصطفى6139708

2307.901022.9الشوٌلً واٌد صبٌح مونس هشام7111032

2307.901022.9الهمٌم ٌسر افعٌل منحر حسٌن8121012

2307.901022.9الٌوسفً عبٌد عذٌب هاشم عل9106597ً

2307.801022.8الناشً منصور عبد خضٌر اٌمان10117223

2307.801022.8همٌم ال ٌسر افعٌل منحر عباس11125570

2307.801022.8الغزي محمد مهلهل حسٌن عل12109596ً

2307.801022.8الفاٌز عبٌد عامر ٌاسر عمار13105902

2307.701022.7غلٌم ال مطر زوٌد محمد ضٌاء14108820

قار ذي صحة دائرة مالك على للتعٌٌن الفائزٌن

 81/  المطلوب العدد/  العامة/  ابتدائٌة خدمة موظف

واللقب الرباعً االسمSerialت
الزوجً

ة

 سنوات

التخرج
المعدل

 االجر سنوات

الٌومً

 سنوات

العقد
المجموع



2307.601022.6االبراهٌمً فلٌح حسون علً احمد15130482

2307.501022.5الشوٌلً زعالن غركان هانً صادق16113187

2307.501022.5العبودي ضاٌف خلٌل كاظم عل17110839ً

2307.301022.3الركابً ٌازع ارحٌل محمد كرٌم18122977

االعتراضات2307.201022.2علٌخان شالل كاظم فلفل سعٌد19118330

2307.101022.1الالٌذ محسن لفته رمضان عماد20107785

االعتراضات2307.101022.1الحصونه جاسم سحٌب عبدالكاظم حٌدر21125039

230701022جابرغرٌب حسٌن محسن حٌدر22128304

230701022الحسٌناوي طاهر حطاب رزٌج كاظم23125999

االعتراضات230701022العكٌلً هواش كاظم جواد عباس24102776

2306.901021.9سرسوح جواد حاشوش عودة25123038

االعتراضات2306.801021.8العبوده داخل فالح الحسٌن عبد محمد26123040

2306.701021.7الزٌرجاوي انتٌش محمد احمد27105771

2306.701021.7بزاز جوٌعـد محمد حٌدر28110103

2306.601021.6مطلك ال ناصر هللا عبد رحٌم نوري29129073

االعتراضات2306.601021.6العسكري مكطوف حسن محمد عل30102170ً

االعتراضات2306.501021.5عباس عباس اسماعٌل كاظم اسعد31112405

االعتراضات2306.501021.5االسدي بشاره مطر جمعه صالح32131033

االعتراضات2306.501021.5العبودي صالح جوده محسن تسٌار33109709

22.606.701021.3العبادي مهوس زغٌر شاكر احمد34104732

20.30901021.3الغزي عبد حسٌن طوكان حسٌن35138009



2306.201021.2العمٌري خروس حمود جبور كرٌمه36109497

االعتراضات2306.201021.2الزٌرجاوي معٌجل محمد قاسم عل37117174ً

0308.1101021.1كنطار ال كنطار ضٌدان كاظم احمد38126463

2207.1101021.1الرذاله عجالن نعمه طاهر صالح39124589

2306.101021.1حسن خضٌر عباس الرحمن عبد40107831

230601021الجابري وزٌر حسٌن الرضا عبد عل41113814ً

230601021فضٌل جابر حامد كاظم محمد42109920

230601021الخفاجً محمد جاسم رحٌم مصطفى43139710

االعتراضات230601021الحسٌناوي محمد جبارحسن صباح44107533

2305.901020.9الرحمه شالكة صالح صبري عل45126027ً

االعتراضات2305.901020.9الحسٌناوي منهً جبٌر حسٌن خضر46114382

االعتراضات2305.901020.9القطٌفً هادي عوده عبدهللا عل47106072ً

االعتراضات2305.901020.9الطحان عبدالرضا حمدي صباح نورس48113850

2305.801020.8العضب محمد عالوي ناصر محمد49115236

2305.801020.8الخفاجً مشاي الرضا عبد نجم احمد50110434

2305.801020.8ٌونس جودة فاخر حازم51111491

2305.801020.8العتابً مطٌر صعٌصع شرهان عدنان52125152

2305.801020.8الزرٌجاوي عبد محسن حسٌن غسان53123291

2305.801020.8كزار شنان سالم عدنان54114282

االعتراضات2305.801020.8الخفاجً فهد كاظم راجً جاسم55111837

االعتراضات2305.801020.8الخفاجً محمد عوده عالوي حٌدر56128907



2305.701020.7الغزي ساجت حمود محسن ولٌد57108882

2305.701020.7الشمخاوي كاظم جوده عبدالحسٌن محمد58131514

2305.701020.7ٌوسف ال كاطع ناٌف جبار نصار59105704

2305.701020.7الجابري عذٌب رحٌم عبدالكرٌم عباس60118710

2305.701020.7المشلب نهار عجٌل هاشم مثنى61102609

2305.701020.7العكٌلً دوٌشر خشان عطٌه جلٌل62134107

االعتراضات2305.701020.7عٌدان جبار شالكه ازهر63127883

2305.601020.6المعٌوفً زغٌر عٌالن خمٌس عل64126126ً

2305.601020.6المغامس مغامس حمود سكر ستار65125040

2206.601020.6االسدي مفتن صدام شرشاب حٌدر66114619

االعتراضات2305.601020.6الزبٌدي سلمان حسن موحان مرتضى67116533

2305.501020.5العبودي حمادي منسً نوري افراح68111355

االعتراضات2305.501020.5حسٌن غانم حٌدر عالء69110015

0307.401020.4الحاتمً مهدي عبٌد كامل صاحب70124405

2305.401020.4الزٌدي ٌونس ٌاسر عبادي مظفر71116935

2305.401020.4الحمٌداوي شقً محمد هداب عل72115813ً

2305.401020.4الطالحً مكً ضهاب جابر عقٌل73130816

االعتراضات2305.401020.4الحٌال حٌال سعد كاظم فاضل74135653

2305.301020.3العبودي حسٌن ناصر صدٌج75125373

االعتراضات1306.201020.2السعٌدي سلطان نذٌر عبدالرضا غفران76132656

االعتراضات2305.201020.2العبودي لفتة فراك عبدالمحسن سجاد77130754



االعتراضات2305.201020.2الزٌرجاوي الجلٌل عبد حسٌن ناصر صباح78114217

االعتراضات2305.201020.2سعد بداي عبدالكرٌم راض79111031ً

2305.201020.2الركابً كزار محسن ظاهر واثق80115848

2305.201020.2الزٌدي عوض طاهر فضٌل عباس81127366
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 الٌومٌة لالجور نقاط

العقود و

2307.401022.4التمٌمً بالل سنام اٌدام خضٌر1127746

230701022العبودي حشٌش كصٌل كرٌم سناء2114267

230701022الصافً خشان طالب خضٌر حسن3122812

2305.601020.6الجراح فحل صكبان رحٌم عٌدان4126492

2305.601020.6الصالحً حسٌن ٌاسر شرٌف مهند5100524

2304.901019.9الحنٌش نٌسان ٌعقوب عوده احمد6127389

030601019غولً القره عوٌد كاظم حسٌن عل7126496ً

0304.901017.9السعداوي مالود جالب جاسم اٌمان8131195

030201015الدلٌمً خطٌب بشٌر صبٌح دعاء9112103

قار ذي صحة دائرة مالك على للتعٌٌن الفائزٌن

9/  المطلوب العدد/  الشهداء ذوي/  ابتدائٌة خدمة موظف

واللقب الرباعً االسمSerialت
الزوجً

ة

 سنوات

التخرج
المعدل

 االجر سنوات

الٌومً

 سنوات

العقد
المجموع
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 الٌومٌة لالجور نقاط

العقود و

20.60501017.6كاظم جاسم غنٌص كاظم جواد1106202

2305.701020.7. العبودي هرٌفً خوٌدم مزعل فؤاد2125115

قار ذي صحة دائرة مالك على للتعٌٌن الفائزٌن

2/  االحتٌاجات ذوي/  ابتدائٌة خدمة موظف

واللقب الرباعً االسمSerialت
الزوجً

ة

 سنوات

التخرج
المعدل

 االجر سنوات

الٌومً

 سنوات

العقد
المجموع


