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 الٌومٌة لالجور نقاط

العقود و

االعتراضات2000181030السعٌدي علً ناصرحسٌن فاضل1112098

االعتراضات200016.21028.2حرز ال محمد عباس داود ولٌد2123245

االعتراضات20010.601022.6البوشهاب مهوس ٌاسر كاظم حسنٌه3139669

2001001022العمر فرحان مبارك جمعة فاطمة4125363

2009.701021.7البدراوي حسان عبار فٌصل عقٌل5130379

االعتراضات2306.601021.6السعٌدي شعٌبث رٌحان وحٌد باسم6100509

االعتراضات200901021ازٌرجاوي موسى النبً عبد موسى7124448

200901021الزٌدي شرٌف سلٌمان شعالن زامل8141071

2008.701020.7بطٌن خضٌر فرحان سعدٌه9113563

2008.701020.7الالمً عباس عطٌه علً فخرٌه10113436

2008.1101020.11العماري ضباح نتٌش عامر محمد11103991

200801020الحسٌن عبٌد علً عبد هنٌه12128226

0009.901019.9االسدي خزعول نصٌري زبون حدوه13106424

2007.901019.9الماجدي عادل خلف رشاك نبٌل14123761

2007.901019.9مزٌعل سوادي بسمه15110295

2007.901019.9البدري عٌسى شحاذة زعبٌل علوٌه16122611

2007.901019.9حسن طعمه كاظم جواد17115031

2007.901019.9البندرٌات محمد جاسم عدنان أحمد18127065

2007.901019.9العبودي عبد صٌاح شاكر مالك19123672

االعتراضات2007.801019.8سلمان بدر عبد حضٌه20137629

قار ذي صحة دائرة مالك على للتعٌٌن الفائزٌن

69/  المطلوب العدد/  العامة/  امٌة خدمة موظف

Serial الزوجٌةت
 سنوات

التخرج
المعدل

 االجر سنوات

الٌومً

 سنوات

العقد
المجموع واللقب الرباعً االسم



2007.801019.8شدود ال مهوس ازباله خضٌر حسٌن21130266

2007.801019.8العكٌلً سلمان منشد قاسم عل22135285ً

2007.701019.7دخٌل عبدالحسٌن محمد23136009

2007.701019.7الطائً موشنه عبد نجم حٌدر24117177

2007.701019.7حسٌن ال حسٌن جبٌر خضٌر فخرٌه25125777

2007.601019.6حسٌن ال حسٌن سفٌح حسٌن مٌثاق26137265

2007.501019.5سلمان مجاري علٌوي باقر27132793

2007.401019.4االسدي طاهر مسٌعد راهً احمد28110648

2007.1101019.11الخفاجً عبٌد هادي نسٌم عل29125486ً

200701019جاسم ال سلطان جاسم محٌبس فهٌمه30129216

200701019الحسٌنً مجحم كرٌم جاسم احمد31124157

200701019الركابً علٌوي فضٌل علٌوي نضٌله32126996

200701019الحسٌناوي حسٌن علً وحٌد نجم33126205

200701019ذرب راضً رسن راشد34122928

200701019عبدعلً عوده عامر رائد35128071

200701019جبر صالح مالك فؤاد36139746

200701019الحجامً عطٌه حسن محمدعلً مٌثم37122547

200701019شرٌف زوٌر ثجٌل نجٌبه38123026

2006.901018.9الشموس عكله فرحان كلف مهدي39117909

2006.901018.9الغزي كاطع عنٌد كامل اٌمان40134475

2006.801018.8الجلبً سعٌد صالح ابراهٌم فاتن41135654

2006.701018.7عاشور ال عاشور عبد عزٌز سعد42132922

2006.701018.7الحسٌنات تبٌنه محمد عباس حسٌن43133442

1007.601018.6العكٌلٌة زغرل رجه عجٌل جمهورٌه44131073

2006.601018.6االسدي الزم عبدالشرٌف عبود ٌعقوب45103453



2006.601018.6جابر عبدالحسٌن جخٌر احمد46108595

2006.601018.6الدهش ناٌف عوٌز الحسٌن عبد عل47133545ً

2006.501018.5محًٌ سعدون عبدالكاظم عل48128268ً

2006.501018.5العبد كرٌم كاظم جواد نهضه49134534

2006.501018.5الموسوي محًٌ سلمان جخٌور مخلف50114537

2006.501018.5الحمد محمد كشٌش جاسم مهدي51140293

االعتراضات2006.401018.4الحجامً لفته جوده الخضر عبد قص52123241ً

2006.401018.4الزٌدي جبر عبٌد شناوه حسن53128857

2006.401018.4الحمٌدي مطواح حسٌن رحٌمه54104147

2006.401018.4الحاتمً جاسم دخٌل سالم حسٌن55128873

2006.401018.4الخلٌفة جابر هاشم مثال56127365

2006.201018.2المحٌسن معارج جاسم بجاي قٌصر57122532

200601018الحسٌنات طاهر سلمان جبر رعد58109212

200601018العلوانً زبن عٌسى كاظم عل59107257ً

200601018الزٌرجاوي لفته غالً غانم فؤاد60122987

200601018هللا العطا شهاب محمد قاسم سعد61122833

2005.901017.9الحسناوي شنته بدر نبٌل حٌدر62133236

2005.901017.9محٌسن ٌاسر نعٌمه63110833

0007.901017.9الكنانً جاسم رٌاض احمد64133243

2005.901017.9الغزي عواد رجٌوي فوزي محمد65134042

2005.901017.9الزٌدي بدر عباس خضر قاسم66137771

2005.901017.9. بدري كاٌم انعٌمه هادي محمد67137065

2005.801017.8الغزي سلمان مهدي عبد مهدي68112983

2005.801017.8زغٌر مهاوش سلمان عاٌض69114312
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 الٌومٌة لالجور نقاط

العقود و

200701019المعٌوفً فٌصل شٌحان جاسب العابدٌن زٌن1122323

2006.801018.8العبود خلف حنون مهدي حسٌن2112358

2006.701018.7عجٌل ال جابر علً الحسٌن عبد3125444

2005.901017.9راهً ال عبود ضٌدان جبر عل4127636ً

االعتراضات2005.901017.9الشرفه مغامس ماجد علً حسٌن5133150

1006.601017.6البدري جوبان جابر فرحان حسنه6127277

2005.601017.6السعٌدي صافً خنفر محمد سمٌره7131624

2005.201017.2السعٌد علٌخ حسن فلٌح حسن8114336

10

 الٌومٌة لالجور نقاط

العقود و

االعتراضات20.30801020.3االسدي منٌجر مكون صاحب كرار1103943

200501017الشنو شاهر عبدوش سدخان محمد2123653

قار ذي صحة دائرة مالك على للتعٌٌن الفائزٌن

8/  المطلوب العدد/  الشهداء ذوي/  امٌة خدمة موظف

الزوجٌةواللقب الرباعً االسمSerialت
 سنوات

التخرج
المعدل

 االجر سنوات

الٌومً

 سنوات

العقد
المجموع

قار ذي صحة دائرة مالك على للتعٌٌن الفائزٌن

2/ المطلوب العدد/  الخاصة االحتٌاجات ذوي/  امٌة خدمة موظف

الزوجٌةواللقب الرباعً االسمSerialت
 سنوات

التخرج
المعدل

 االجر سنوات

الٌومً

 سنوات

العقد
المجموع


