
IDاالسم الرباعي واللقب
التخصص 

المطلوب

درجة المعدل 

(٣٥ درجة)

درجة سنة التخرج 

(٥ درجات)

درجة الزوجیة 

(٥ درجات)

درجة خدمة العقد او 

االستئجار (٣٥ درجة)

نوع الدراسة 

(٥ درجات)
المالحظاتمطابقة الشروطالدرجة النھائیة

مرشح للمقابلة واالختبارمطابق205518.67553.67كاتب طابعةعماد حمزة عطیة  سوادي الجبوري376
مرشح للمقابلة واالختبارمطابق205517.17552.17كاتب طابعةحسام ستار لفتھ فرحان الشاھري134

مرشح للمقابلة واالختبارمطابق30555.50550.50كاتب طابعةساجت ناھي نعیمھ غنام العاكوبي1717
مرشح للمقابلة واالختبارمطابق20559.13443.13كاتب طابعةجاسم ابراھیم سوادي معتوق ال رباط2213
مرشح للمقابلة واالختبارمطابق105517.50542.50كاتب طابعةعلوان حمود عبد الخضر ناصر الظالمي882

مرشح للمقابلة واالختبارمطابق105515.83540.83كاتب طابعةعالء ابراھیم منشد صالح محمد3481
مرشح للمقابلة واالختبارمطابق105515.67540.67كاتب طابعةعلي عبد المھدي سوادي سلطان الزیادي1918
مرشح للمقابلة واالختبارمطابق105515.50540.50كاتب طابعةعلي جابر عبید عواد العرداوي521
مرشح للمقابلة واالختبارمطابق105515.50540.50كاتب طابعةعطیھ والي حمید حسین الزریجاوي820
مرشح للمقابلة واالختبارمطابق25550.00540.00كاتب طابعةھدى حسن صالح مھدي55

مرشح للمقابلة واالختبارمطابق25550.00540.00كاتب طابعةسارة أسعدعبدالحسین حسن147
مرشح للمقابلة واالختبارمطابق25550.00540.00كاتب طابعةمحمد نعیم كریم ابراھیم ال دیبس163
مرشح للمقابلة واالختبارمطابق25550.00540.00كاتب طابعةتحسین فالح والي سعد سوادي511

مرشح للمقابلة واالختبارمطابق25550.00540.00كاتب طابعةزھراء عطیة غضبان حسین الطائي1921
مرشح للمقابلة واالختبارمطابق25550.00540.00كاتب طابعةدعاء الطیف عبداالمیر حسن كاظم1993
مرشح للمقابلة واالختبارمطابق25550.00540.00كاتب طابعةمالك عبدالرحمن راضي الشاھر العثمان2215
مرشح للمقابلة واالختبارمطابق25550.00540.00كاتب طابعةحسن شبیح جساب عسكر ال عسكر2274
مرشح للمقابلة واالختبارمطابق25550.00540.00كاتب طابعةنور ھالل محسن غالب الوھامي2815
مرشح للمقابلة واالختبارمطابق30500.00540.00كاتب طابعةزھراء مصطفى عبد العزیز رضا العبودة2830
مرشح للمقابلة واالختبارمطابق25550.00540.00كاتب طابعةامال عبد الرضا عزوز جبر ال مصلط3035
مرشح للمقابلة واالختبارمطابق25550.00540.00كاتب طابعةكاظم مظلوم شافي /الشنابرة3389
مرشح للمقابلة واالختبارمطابق25550.00540.00كاتب طابعةحامد جیاد طارش حمود الجیاشي3466
مطابق20554.17539.17كاتب طابعةعمار سماوي كریم منھي الخزعلي2320
مطابق20509.17539.17كاتب طابعةمصطفى فارس جبار داود العوادي3059
مطابق25550.00439.00كاتب طابعةمیثم جبار واحد صالل المرشدي1445
مطابق25550.00338.00كاتب طابعةحسن ھادي كریم صویح الحساني180

مطابق20508.00538.00كاتب طابعةسیف عدنان صاحب عبود ال ضرس1874
مطابق25550.00338.00كاتب طابعةقحطان ھویدي ضاري منجف ال منجف3748
مطابق20551.25536.25كاتب طابعةیاسر باش صلھوم حلفائھ الزیادي2233
مطابق20550.33535.33كاتب طابعةرقیھ رحیم جبیر غالي الظالمي169
مطابق20550.00535.00كاتب طابعةمحمد زغیر عوض محمد الصفراني35
مطابق20550.00535.00كاتب طابعةمصطفى زھیر عباس عبدھاشم99

مطابق20550.00535.00كاتب طابعةالحسن خلیل عبد الكاظم بادي157
مطابق20550.00535.00كاتب طابعةایھاب عبد الغني صالح كدر الحمد192
مطابق20550.00535.00كاتب طابعةأیوب صالح جزال حبیني الزیادي267
مطابق20550.00535.00كاتب طابعةفاطمة كریم عكلة صریبل الریشاوي408
مطابق20550.00535.00كاتب طابعةخالد فیصل حامد جابر العلوان518
مطابق20550.00535.00كاتب طابعةیاسر حسن تعیب عیدان ال موسى647

كاتب طابعة



IDاالسم الرباعي واللقب
التخصص 

المطلوب

درجة المعدل 

(٣٥ درجة)

درجة سنة التخرج 

(٥ درجات)

درجة الزوجیة 

(٥ درجات)

درجة خدمة العقد او 

االستئجار (٣٥ درجة)

نوع الدراسة 

(٥ درجات)
المالحظاتمطابقة الشروطالدرجة النھائیة

مطابق105512.00335.00كاتب طابعةعلي عبد النبي ھندول الزریجاوي659
مطابق20550.00535.00كاتب طابعةزھراء عادل جبار محمد العبدلي836
مطابق20550.00535.00كاتب طابعةحسین كریم ناجي حمزه861
مطابق20550.00535.00كاتب طابعةدعاء دوالب مسیر عبد سوادي902
مطابق20550.00535.00كاتب طابعةمحمد عبید حسین لوتي985
مطابق20550.00535.00كاتب طابعةعلي حمید خورشید احمد االسدي989

مطابق20550.00535.00كاتب طابعةحنان صالح نجم عواد1003
مطابق25500.00535.00كاتب طابعةمصطفى محسن نعمھ سھر الظالمي1235
مطابق20550.00535.00كاتب طابعةساھرة رعد حسین عبید1522
مطابق20550.00535.00كاتب طابعةصاحب عبدهللا علیوي العلي1561
مطابق20550.00535.00كاتب طابعةأحمد ھاشم عبد علي الھاشم1677
مطابق20550.00535.00كاتب طابعةاحمد كاتب حمدان راضي الزیادي1712
مطابق20550.00535.00كاتب طابعةشاكر حمود عبید ضایف المرشدي1738
مطابق20550.00535.00كاتب طابعةكرار أحمد مھدي حمزة الجیاشي1930
مطابق20550.00535.00كاتب طابعةسیف نایف عبود عطیوي العویلي1934
مطابق20550.00535.00كاتب طابعةزینب علوان حسین مھدي ال حسن1957
مطابق20550.00535.00كاتب طابعةضیاء مھدي طھ سلطان  الصالحي2010
مطابق20550.00535.00كاتب طابعةنرجس ناجي حمید سراج العبیدي2038
مطابق20550.00535.00كاتب طابعةسالم فرحان علي ال شعیوط2067
مطابق25500.00535.00كاتب طابعةمصطفى ماجد بشیت عطار الجیاشي2130
مطابق20550.00535.00كاتب طابعةاحمد حسین عزوز جبر ال مصلط2137
مطابق20550.00535.00كاتب طابعةمحمد علي رسن معارج مخلف االزیرجاوي2239
مطابق20550.00535.00كاتب طابعةعباس فاضل عبد الحسن سوادي ال جریب2423
مطابق20550.00535.00كاتب طابعةخالد علي رسن معارج االزیرجاوي2467
مطابق25500.00535.00كاتب طابعةاحمد عائد جاسم محمد الجیاشي2560
مطابق20550.00535.00كاتب طابعةحیدر جواد كاظم دلیبس الجیاشي2855
مطابق20550.00535.00كاتب طابعةمحمد ثجیل ھربد نعیمھ الجیاشي2892
مطابق20550.00535.00كاتب طابعةكرار جاسم صاحب محمد البركات2897
مطابق20550.00535.00كاتب طابعةكرار ذچر مرھج مجرم ال مجرم3375
مطابق20550.00535.00كاتب طابعةانعام حسین جھادي جابر ال جریب3586
مطابق20550.00535.00كاتب طابعةاحمد اكرم كاظم الحمداني3593
مطابق20550.00535.00كاتب طابعةنور الھدى یحیى جبار جاسم العرادي3613
مطابق20550.00535.00كاتب طابعةعبدهللا كریم حمد فھد ال جحیل3824
مطابق20550.00535.00كاتب طابعةصالح عبد الرضا ھبیش والي البو حسین3932
مطابق20550.00535.00كاتب طابعةنداء ظاھر عبود ذبیب3980
مطابق105511.33334.33كاتب طابعةاسامة كامل حمید غثیث2174

مطابق10559.17534.17كاتب طابعةاحمد نشأت علي عباس29
مطابق20550.00434.00كاتب طابعةطھ خزیان بشیر علیوي الحساني1540
مطابق20550.00434.00كاتب طابعةعدنان كاظم ناصر رویضي ال دھش2061
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مطابق20550.00434.00كاتب طابعةحسن جاسم محمد نعمة العسكري2609
مطابق20550.00434.00كاتب طابعةھبھ كریم لفتة الراشد3305
مطابق10558.83533.83كاتب طابعةسمیر كامل منوخ والي809

مطابق10558.31533.31كاتب طابعةسالم حاكم علي حمود الریشاوي3307
مطابق20350.00533.00كاتب طابعةسجاد حبیب عبید سعد البركي202
مطابق20550.00333.00كاتب طابعةباقر عطیة ناصر مدیون  الزیادي803

مطابق105510.00333.00كاتب طابعةمحمد عمادمحمدعلي نصار3399
مطابق10558.00533.00كاتب طابعةھبھ راضي جبر خلیفھ الزیادي3936
مطابق20350.00432.00كاتب طابعةاحمد عبدالواحد صاحب یاسر االبراھیمي756
مطابق25200.00532.00كاتب طابعةاسراء عدنان صاحب عبود ال ضرس1161
مطابق10556.50531.50كاتب طابعةاحمد سامي حسین عزیز حنوش2198

مطابق10558.33331.33كاتب طابعةرعد سعد شاكر محمود الحمیدي57
مطابق20250.00431.00كاتب طابعةرامي مضاء سامي لفتھ العبودي584
مطابق20500.00530.00كاتب طابعةمصطفى غضبان شنیور رفاس البركي20
مطابق20500.00530.00كاتب طابعةمرتضى عبد االمیر فرج راضي ال فرج83

مطابق20500.00530.00كاتب طابعةمختار قاسم عكلة خریم الحساني666
مطابق10555.00530.00كاتب طابعةبتول طاھر محمد ادریس االعرجي678
مطابق20500.00530.00كاتب طابعةمحمود علي ثویني ساجت ابو درینھ772
مطابق20500.00530.00كاتب طابعةمحسن ناظم محسن حمدان792
مطابق20500.00530.00كاتب طابعةوائل محمود عبدعلي مطر الزیادي847

مطابق20500.00530.00كاتب طابعةنور رحیم علي بھاض الوھامي1012
مطابق20500.00530.00كاتب طابعةحنان فالح رشاش جبار1020
مطابق20500.00530.00كاتب طابعةحسن حكروص كسار سوادي الزریجاوي1127
مطابق20500.00530.00كاتب طابعةظافر كریم محمد ھاشم الیاسري1315
مطابق20500.00530.00كاتب طابعةمحمد فالح معود جساب البدري1389
مطابق20500.00530.00كاتب طابعةخالد عریمش عوید خزوان ال خزوان1592
مطابق20500.00530.00كاتب طابعةكرار مھدي رویضي محمد الجیاشي1648
مطابق20500.00530.00كاتب طابعةحیدر عادل عبداالمیر عطیوي الموسوي1674
مطابق20500.00530.00كاتب طابعةفضاء یوسف سعود ظاھر الغلیظاوي2090
مطابق20500.00530.00كاتب طابعةجالل كاظم جیاد رواد الظالمي2552
مطابق20500.00530.00كاتب طابعةجابر یوسف وناس عجمي الزیادي2679
مطابق20500.00530.00كاتب طابعةیونس جاسم ھالل جواد ال بوحسین2726
مطابق20500.00530.00كاتب طابعةمحمد حسن محمد جواد كاظم العكبي2767
مطابق20500.00530.00كاتب طابعةعالء رعد جمعة تومان البركي2975
مطابق20500.00530.00كاتب طابعةاسامھ باقر نعمھ علوان الكرعاوي3086
مطابق20500.00530.00كاتب طابعةزھراء سعد عبود سلطان ال شكر3094
مطابق20500.00530.00كاتب طابعةحیدر راجح موسى محمد التمیمي3136
مطابق20050.00530.00كاتب طابعةماجد عیدان موسى عباس ال عباس3168
مطابق20500.00530.00كاتب طابعةحسن علي مخلف جبار الزیادي3218
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مطابق20500.00530.00كاتب طابعةمرتضى جلیل حلیل نعیمھ الجیاشي3236
مطابق20500.00530.00كاتب طابعةاحمد عادل كامل عاجل3288
مطابق20500.00530.00كاتب طابعةصادق امن طاھر محمد زن العابدن3388
مطابق20500.00530.00كاتب طابعةاحمد نجم عبد ماني ال ماني3470
مطابق20500.00530.00كاتب طابعةخلود ھادي شایب دلیل ال عوید3753
مطابق20500.00530.00كاتب طابعةعلي كاظم وبدان ھداد المجرم3804
مطابق20500.00530.00كاتب طابعةمحمد حبیب منصور حسین الزیادي4067
مطابق10554.17529.17كاتب طابعةعبد الصمد محسن صالح غثیث784
مطابق20500.00429.00كاتب طابعةعماد رحیم فیصل عواد ال عواد806

مطابق20500.00429.00كاتب طابعةمازن محمد كاظم عطیة1774
مطابق20400.00529.00كاتب طابعةنور ھادي عبد النبي شناوه المیالي3786
مطابق10555.67328.67كاتب طابعةحسین عبد الخالق عبد علوان العبساوي391

مطابق10555.33328.33كاتب طابعةحیدر منصور محمد عبدهللا الغریب3174
مطابق10555.33328.33كاتب طابعةدالل حماي منشد علوان العطاوة3200
مطابق20300.00528.00كاتب طابعةمرتضى عبدهللا جیجان حمیدان التوبي1671
مطابق20400.00428.00كاتب طابعةمحمود حاكم ھادي عزیز العارضي1714
مطابق20300.00528.00كاتب طابعةمخلد خلیل عبید كاظم االعاجیبي2325
مطابق20300.00528.00كاتب طابعةحسین أحمد عكلھ محمد الریشاوي3415
مطابق10554.17327.17كاتب طابعةحسین كامل محسن عبد ال بھیش3130
مطابق10554.00327.00كاتب طابعةحیدر صبحي احمد علي البیاتي1653
مطابق20300.00427.00كاتب طابعةمنتظر وھاب عبدالخضر عبدالحسن3688
مطابق10508.33326.33كاتب طابعةسعد عجمي فرج عبید679

مطابق20100.00526.00كاتب طابعةریسان كاصد عزام طشھ ال زغیر2924
مطابق10552.83325.83كاتب طابعةحسین فاضل مطرود محمد1369
مطابق10507.83325.83كاتب طابعةعلي نجم عبد ثامر1937
مطابق10552.67325.67كاتب طابعةحیدر جمیل عبد حسون الجریب2075
مطابق10552.33325.33كاتب طابعةعلي شنان شنیت ماجد الماجد881
مطابق10550.00525.00كاتب طابعةریسان علوان ناصر جبر الحساني313
مطابق10550.00525.00كاتب طابعةصالح عبد ھالل جواد البوحسین355
مطابق10550.00525.00كاتب طابعةعدنان داخل جابر محل المرشدي751

مطابق10550.00525.00كاتب طابعةحسام ناصر عبد لھمود ال سلمان1054
مطابق10550.00525.00كاتب طابعةباسم عكل عبد الكریم خضیر ال فرحان1232
مطابق10550.00525.00كاتب طابعةعلیاء ھادي جبار حمادي الرضا2344
مطابق10550.00525.00كاتب طابعةصالح جبار غضب غانم االعاجیبي2406
مطابق10550.00525.00كاتب طابعةاالء حازم اسماعیل شاكر العزاوي2428
مطابق10550.00525.00كاتب طابعةوسام حسن علي حسن ال بقر الشام3028
مطابق10550.00525.00كاتب طابعةاحمدكریم شاحوف واجد ال عداي3118
مطابق10550.00525.00كاتب طابعةلمیاء مجید فالح عیدان الكنداوي3329
مطابق10550.00525.00كاتب طابعةحیدر أحمد مھدي حمزة الجیاشي3457
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مطابق10550.00525.00كاتب طابعةحسین عدنان كاطع خضر الكربول3633
مطابق10550.00525.00كاتب طابعةستار اجباري عبدالحسین مخیف الجیاشي3638
مطابق10550.00525.00كاتب طابعةعالء فاضل عبدهللا ظاھر الزریجاوي3838
مطابق10551.83324.83كاتب طابعةشمم علي شنین سلمان1606
مطابق10550.00424.00كاتب طابعةمرتضى كریم عبد علي مطلك الركابي1037

مطابق10550.00323.00كاتب طابعةفاطمة كاظم جاسم یاسر البوحیایة32
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةعبدالعزیز حسین ساجت مسیر41
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةحیدر كریم عبد الزھره صالح الحسناوي68
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةلمیاء عبد الحسین حمیدي حسین الزھیري72
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةمروة عبد علي مرھج جبار ال حمود98
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةزمن محسن حاصود عكیلي111
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةعمر مندیل عجیل عاشور174
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةرحمن محمد مظلوم والي المرشدي178
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةسمر محل عبد حسن179
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةشھد عبیس فاضل عبید المالكي183
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةعلي عبد الغني صالح كدر الحمد211
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةودیان كامل سلمان عبدهللا226
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةفالح كویت صواف سجین الجیاشي249
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةحسین علي عثمان خضیر258
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةعروبھ كاظم سعود بدر262
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةعالء كاظم طعیمة غازي ال خلف271
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةصالح فؤاد محمد شوكت الفرعاتي273
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةرائد عطیة خلف جبر ال كنبر289
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةضیاء صاحب علي عبدالزھره المعیط294
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةزینب غازي فزع عبید القره غولي296
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةفیصل حمدان مسیر شعالن الزیادي299
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةحسین ستار دعبول كاظم الشمري309
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةصادق محمد سلمان لفتھ الظالمي311
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةصادق محمد سلمان لفتھ325
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةنبا جبیر سالم مخیف محیمید  المیالي327
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةعلي سعد ناصر حسین الحسیني333
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةزینب شامخ جبار عبد الكریم339
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةعقیل مھدي وزیر حاشوش342
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةأحمد قاسم عبد العباس جخام الزیادي346
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةساھر عبداالمیر حسین نور البوسلیمان347
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةریام رافع مطر عبود ال محیسن351
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةمھند عیسى موسى علي التمیمي358
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةحسین علي ردیف محمد الجبر366
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةعماد حمزة عطیة سوادي الجبوري374
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مطابق10550.00323.00كاتب طابعةكوثر  جبیر  سالم مخیف محیمید377
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةایناس عبد االمیر لیلو الجیاشي389
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةعبد الكریم مطشر رمضان عبد396
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةمیالد یوسف حمزة ناصر الحسین400
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةعلي محمد كریم حمادي ابو طبیخ418
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةعباس حسین لفتة جودي451
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةوسام عقیل عیسى عبد الظالمي497
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةمرتضى لطیف كاظم جودي الحساني534
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةكرارعبدالكاظعیف مجھول547
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةحیدر خنجر عواد طعین الزیادي569
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةغزوان فیصل مذبوب مھدي ال منین578
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةواثق كاظم ظاھر فزاع البركات601
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةاحمد علي حاجم محمد الموسؤي604
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةتوفیق جحش داخل حناج العبساوي605
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةفارس قاسم رحیم حمود االعاجیبي633
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةسمیر دایخ طالل عباس الصفران642
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةضي علي مھدي عباس648
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةمجید حمید حمود عبود الیاسري660
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةحسین عباس خضیر عبدالصاحب الزخت664
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةعلي عبدالحسین حاجم675
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةمحمد عبد شالك عبید الزیادي676
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةیسرا ھاشم جابر عبدالحسین المحسن684
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةسیف عاید عباس كریم الحجیمي689
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةناصر كریم جبیر حسون الظالمي700
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةسعدون شاكر جبار علي الزریجاوي710
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةرائد عبدهللا معیوف علوان الشنابره720
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةغدیر شاكر كریمص طحیور البركي737
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةوفاء رزاق عبد  آلھشم741
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةحسین عاتي بردان دوین الزیادي745
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةزمن عبد الواحد صاحب یاسر االبراھیمي749
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةامل جبر حایس محمد الزیادي766
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةحسین محمد حسین مطلك786
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةعبدهللا محمد عبدهللا جاسم817
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةعلي حسون حنون ابراھیم االعاجیبي818
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةاحمدفریدمحیسن جبار الجیاشي827
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةغالب حسین عبد  علي كلو828
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةھاتف حسین فھد حسین الحسین831
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةتقي عبد الحمید عبد الحسین كریم وادي ال سلمان840
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةیوسف داود سلمان عتیوي االعاجیبي846
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مطابق10550.00323.00كاتب طابعةباسم جبر حمزة دیوان الزریجاوي877
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةمحمد منصور عبود ذبیب المحیفیظ879
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةصفا ھادي رحیم منصور901
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةسامر احمد محمد عاجل926
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةفرحان عبد مطرود حسن الموسوي928
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةمرتضى جبار طاھر جابر الیاسري930
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةكرار باسم حسن خضر937
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةاحمد عباس خزعل عبدعلي الیعكوبي945
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةعلي عبدالحسین عطیة كریم ال حسون951
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةمحمود شاكر ساجت ثامر الیاسري957
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةدنیا محمد عبدالصمد محمد سعید الطائي959
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةایناس بشارھاشم جاسم972
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةعذراء عنون عران مسلم الگیم980
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةعلي حسین ذباح عبد المحسناوي982
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةحسین فالح كاظم مجید ال عیسى983
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةحیدر جاسب عذیب اعور الظالمي986
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةعمار حسن فتنان بطاي البركي987

مطابق10550.00323.00كاتب طابعةمیثاق یوسف كریم علي العلي1005
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةمحمود شاكر كشیش الجیاشي1008
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةباسم تایھ محاري عبد الحسون1011
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةعقیل واشي عبد الحسن1034
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةھاشم شعالن جدیول عواد الحساني1052
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةعبدهللا وسام جاسم محمد یاسر1053
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةندیم جبري مجلي عبدالحسین رماح1065
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةعلي خلیل یونس سلطان سلطان1066
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةفاطمة ناصر محمد جبر1069
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةمازن فیصل عباس منھل العیداني1079
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةرأفت محمد مھدي محمد الصافي1087
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةسیف خالد منشد شنابة الطائي1130
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةاحمد حمزة كاظم ثامر الزیادي1149
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةعلي حسن صاحب ھویدي ال علي1154
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةمحمد قاسم غریب سالم الجیاشي1159
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةحازم جابر صباح محمد1162
مطابق10450.00423.00كاتب طابعةحسین اسماعیل ظاھر حسین1166
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةحسین صادق جعفر ھادي   الھادي1204
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةعامر كامل مطر شنباره المشعالوي1206
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةحال كاظم ظاھر فزاع البركات1209
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةاطیاف رزاق محسن جواد التركي1227
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةبدر عبود غالي كاظم البركي1251
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مطابق10550.00323.00كاتب طابعةحسین سعد عبد عبود1273
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةسالم حسن غیاض المحمد1277
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةعلى طالب حسن حضر الجیاشي1286
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةھدیل ثامر حاشي عوده الغلیظاوي1289
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةحیدر ازھر محمد امین العاقول1291
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةامجد فوزي مصحب صیھود المحسن1292
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةاخالص حسن محاري عبد الحسون1299
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةكرار ناظم عبد موسى البركي1304
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةمسلم صبیح ھادي عطشان الفرج1318
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةاحمد سالم عواد راضي البركاتي1324
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةحیدر حمودي ربیدي عیدان ال موسى1327
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةجبار محمود دعس خریجان الزیادي1336
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةمحسن حسین مشكور جبر الغالبي1358
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةعباس احمد جبر صالح الزھیري1383
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةانور عجمي ضیدان بجاي الغانمي1388
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةعالء شاكر خضیر ساجت ال جبار1392
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةصالح ملیوخ حسین حواس ( العبساوي)1394
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةعالءجوادكاظم جعفرعبدالرسول1428
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةعبدهللا غانم زكم عباس الزیادي1452
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةعبدهللا غانم زكم عباس الفالحي1460
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةابراھیم جاسم ابراھیم محمد الزریجاوي1467
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةنور الدین عبد المطلب قاسم نور العلوي1469
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةمحمد حازم اسماعیل شاكر العزاوي1474
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةعناد بشیر عناد حمید االعاجیبي1485
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةحسن جبار عبد ابراھیم الخضیر1490
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةلیث خالد حمزة جفات الظالمي1492
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةحسین ریاض تكلیف نوري الحساني1494
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةمصطفى جابر بنیة الزریجاوي1496
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةتماضر باسم شاكر الزریجاوي1498
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةاحمد جساب عبدالرزاق عبید المحسناوي1560
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةسالم كریم رحیم لذیذ المیالي1576
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةصالح حسن مروح جاسم الجیاشي1577
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةعلي عبید فرھود ھندول ال ھداد1578
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةحسین تحسین شریف عبد ال سنبل1590
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةبشرى ستار حسن عبود الطویف1597
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةحسین فاضل حمزه عبد الكرعاوي1617
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةحسام صالح مجید وادي الكرعاوي1623
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةعلي حسین وھام عبد الزریجاوي1647
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةعاید ناظم لفتة الیذ الزیادي1649



IDاالسم الرباعي واللقب
التخصص 

المطلوب

درجة المعدل 

(٣٥ درجة)

درجة سنة التخرج 

(٥ درجات)

درجة الزوجیة 

(٥ درجات)

درجة خدمة العقد او 

االستئجار (٣٥ درجة)

نوع الدراسة 

(٥ درجات)
المالحظاتمطابقة الشروطالدرجة النھائیة

مطابق10550.00323.00كاتب طابعةحنان حسین جابر خضیر الجیاشي1673
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةسجى عماد ثامر عبد الرضا الخفاجي1676
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةعلي حسین عبادي عبد1683
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةطالب صاحب راضي رداد الحسیني1695
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةمحمود حمزه جودة ھلیب1709
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةكمال كامل حمود العبودي1721
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةایاد كاظم جفات جاسم الغانمي1723
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةامجد علي عبد العزیز حبیب الزبیدي1739
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةامیر عدنان ابو ھیلھ اسماعیل العاكوبي1740
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةانور جبار شكاحي1743
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةضحى صاحب شاكر خضر البو صالح1744
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةمھند تركي عجمي عبد الزیادي1745
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةحیدر علي مصحب مطلك الزیادي1749
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةمحمد شبوط عطشان حسین الزیادي1755
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةاحمد حمید عبود داخل ال عبس1764
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةفالح حسن سلمان مكطوف1771
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةسجاد عبد الكاظم كاطع عبید1783
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةایناس ابراھیم حنیوي عمران ال سلمان1784
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةغفران كریم ھاتف عبد العباس الطائي1786
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةحسن جبار حسن الحسین1789
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةناجح رحیم مالغي رسن الجیاشي1803
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةعدنان داشر حسین عبود الیعكوب1836
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةاسراء عبد الرضا عبید جواد آل محنھ1842
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةعلي عبد الكریم شاكر علي ال عبید1851
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةنور تكلیف داخل محمد الیاسري1865
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةنبیل كاظم عبد االمیر جاسم البوحلك1884
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةسیف امیر حبیب كاظم العارضي1904
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةداخل خضیر جبار لفتھ الصفراني1912
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةاحمد علي كاظم طاھر العوادي1928
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةاكرم كاظم بادي خشان حجامي1936
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةمحمد طاھر فیصل عبد الزیادي1939
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةسالم محمد رضا حسین ناصر العجزان1956
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةقیصر بشیر عناد حمید االعاجیبي1979
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةامیر نجم عبدهللا جبر الجیاشي2007
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةوسام ابراھیم حسن سرحان العرجاوي2017
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةكرار رحیم حسان علیوي2025
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةعلي عادل رحیم والي الحسني2027
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةمراد كاظم صماح كمر الغانمي2028
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةمحمد سالم كعیمیل عواد الزیادي2047
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مطابق10550.00323.00كاتب طابعةصباح طالب كاظم مجید العیسى2060
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةعمار حسن عوض جابر السعیدي2078
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةرائد بدر بربیر مري ال شنیھو2094
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةبیداء قصي خلف صالح الحرباوي2096
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةحسین جبار عمران ثجیل الفتلي2104
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةرائد صبحي عارف حیدر2106
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةعباس قیس عبد الخضر حمیدي الجبوري2112
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةحسین علي ناصر ماجد الحكیم2128
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةندى علي محمد جاسم ال حمود2139
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةخلف مدلول مطر بدیوي الجیاشي2157
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةاكرم حسین محمد كاطع الظالمي2164
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةمرتضى رحیم بشیر ھذال العزامي2175
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةراضي سلمان راضي حمادي ابو طبیخ2186
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةمحمود حسن علي كنون2187
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةعلي ایاد عبد الحسین محمد الحمود2196
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةسعدون فاھم وحید حاجم الزریجاوي2202
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةمصطفى عبدالحسین  عبدكاظم الكعبي2204
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةشھد امین احمد شاكر العزاوي2206
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةحیدر محمد كدر عبد الحسین االعاجیبي2224
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةعلي خلیل یونس سلطان سلطان.2242
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةاحمد عبداالمیر وحید ربد الخزعلي2244
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةشیماء صالح مھدي علي الموسوي2252
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةسمیر زاھي ھاشم محمد الزیادي2264
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةجمیل عبود جحش باشي الظالمي2306
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةسعدیة حسین طاھر خضر الجیاشي2310
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةعلي مسلم طھ علي منصور2317
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةاحمد جاسم ھالل جواد ال بوحسین2372
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةاسیل مشتاق كمال جمال قره غولي2386
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةمحمد یحیى راجي جبر التمیمي2395
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةصفاء كریم مدور عزیز البركات2398
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةاحمد سعید عبد الواحد محسن العیساوي2400
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةزھراء فزاع محمد غازي الوھامي2402
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةفاطمھ مھدي حسین جاسم الظالمي2407
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةرافد صالح خلف ھادي الموسوي2412
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةولید فلیح حسن حمود المانع2413
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةایاد  كریم صخیل  كطان الزیادي2444
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةزینب كامل عباس ظاھر البركي2458
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةزیاد سعد ساجت مطر ال شوام2459
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةبشیر مطشر نور نعمھ الموسوي2471
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مطابق10550.00323.00كاتب طابعةعذراء محمد رضا جابر2481
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةاسماء مدلول طعیمھ دایس الجیاشي2502
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةأبتھال جبار حسین كاظم الطائي2506
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةثائر أمیر اسماعیل الحساني2511
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةضرغام قاسم عبید ضاھر البركي2513
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةسیف علي حساب جبر2526
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةكوثر نعمة كرادي سلطان الجیاشي2541
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةكرار یوسف حمزة حسین العیاشي2549
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةحیدر عبدالرظا عبدالوھاب محمد عبید2555
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةھدى عبد المنعم كاظم عباس  الزریجاوي2557
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةخالد حمزة مزعل كریم الزیادي2561
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةاحمد محمود جواد عواد العارضي2566
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةاحمد عبدعلي مطر فلیح الحساني2571
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةزینب سالم عبد عیدان علوش2592
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةرائد طاھر محسن ناصر الریشاوي2604
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةسمیر صباح ناصر لفتة2612
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةمحمود عبداالمیر كاظم زغیري2614
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةمحمد ایاد عبد الحسین محمد الحمود2616
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةصبا علي احمد حسین العاقولي2621
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةعبدهللا قاسم صاحب حزام2627
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةمحمد مطنش جاسم حمود الموسوي2629
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةھاني حاكم ناھي ظاھر العزامي2631
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةھادي حسین سفیح العیسى2641
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةرسل رزاق حسون ملوكي2643
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةرقیھ حسن خضیر ریس ال معلھ2667
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةعمار جدعان حسن عواد2669
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةعلي حسن علي ابراھیم حماده2692
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةاحمد فاظل حسین عباس الشریداوي2693
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةمصطفى ریسان مایح عریبي الجابري2694
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةحسین قاسم غالي ھامل الزیادي2695
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةصادق مجبل حزام عبد الخضر2697
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةصابرین كریم ناصر علي الظالمي2729
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةدعاء عبدهللا عجمي بغیل االبراھیمي2730
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةعمار حبیب عبید سعد السالمي2735
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةعالء عباس مھدي كحط الظالمي2740
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةنادیة نجـم عبد2741
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةعلي ریاض سلطان عبید الحساني2745
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةرقیھ فاظل عبد عبدهللا ال غرب2770
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةنور یحیى اسماعیل حمادي الفطن2771
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مطابق10550.00323.00كاتب طابعةعالء باسم كریم محمد الحسیناوي2807
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةمحمد صاحب حسن عبد العزیز ال تركي2808
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةیاسر حسن غازي علي2823
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةكرار كریم حنیوي زوید المطر2837
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةخالد سعد نعمھ جاسم البو شریف2845
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةمصطفى لؤي جاسم محمد الفرطوسي2864
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةحمزه محمود ابراھیم  حسون الكرعاوي2916
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةامجد مسافر عاجل عباس2929
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةحسام حسن عطیھ محمد2930
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةاصالھ فارس غازي داوود وھیب2940
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةعباس رسول مذیور كاطع العنزي2953
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةعلي محمد ابراھیم محمد البومحمد2955
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةعلي عبد الرحمن حربي كحط الحسیني2964
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةناصر جاسم عبدالحسین عبدهللا الربائع2967
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةامیر عبدالكریم شمخي جابر2978
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةتیجان سعد شویطر مروه الیاسري2986
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةاحمد مھدي حسین عباس الیاسري2987
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةمصطفى رعد اسماعیل خضر2990
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةھدى حیدر صبار جاسم البو رضي2993
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةحسین مھدي صیاح خلیوي الفھد3009
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةسالم رسول اغا محمد المحمد3025
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةلطیف عبد االمیر عاریھ ھیال3029
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةنصیف جاسم فلیح جبر الحساني3030
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةعمار عناد حربي دلیل البركي3032
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةاالء رھیج فضالة لفتھ الظالمي3039
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةاثمار حمید شایع جیاد العمیھ3046
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةعقیل ھالل حسین فنجان البركات3073
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةخولة غازي عبد الحسین طعمة الضالمي3074
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةحسیب فخري كریم لفتھ الكامل3115
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةزیدون محمد فالح خلف العماري3120
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةاسراء محسن جھادي جابر3134
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةشیماء عبدالخضر عباس شمخي الجبر3143
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةغسان عبد علي عطیة جبر الجیاشي3149
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةعلي صالح جبار كاظم البوحلك3154
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةمحمد جبار واحد صالل المرشدي3160
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةاحمد فواز عجمي جبار الزیادي3166
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةسالم دابي عبد سلیط الحساني3173
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةفضل علي محمد علي الشكري3191
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةحسین قاسم رویثھ محمد البو جراد3198
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مطابق10550.00323.00كاتب طابعةاحسان جمال كاظم محسن الشریداوي3210
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةھبھ كاظم عبادي عبد الحـسن البو شـوارب3250
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةتحسین حامـد حیدر حسن ال جابر3252
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةحوراء غسان شھید حسن العالوي3257
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةأحمد عوض كریم ھادي الظالمي3271
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةكرار جساب عبدالرزاق عبد المحسناوي3285
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةصالح حسون صالح جبار القریشي3293
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةوائل سلمان عودة عبد الزیادي3296
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةزینب نعمھ عبد حمادي ال حساني3313
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةمحمد كریم جعاز نعیمھ الجبر3335
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةسجى حاتم  عبد الحسین سراج الرفش3341
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةحنین سعد كاظم لفتھ ابراھیم3346
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةبنین محمود ھادي حسین العبیدي3355
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةزین العابدین عبد المھدي جاسم محمد ال مكتوب3361
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةفاطمھ كریم حمدان عواد الزیادي3368
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةعمار یاسر شمال مرزوك البدري3377
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةمحمد فارس عجمي جبار الزیادي3380
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةرحاب عبد هللا مزھر3401
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةمراد ھندول بھلول حسن ال جابر3406
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةحیدر جابر سالم طوفان الزیادي3407
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةصبا كاظم محمد عبد السادة3416
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةافراح موحان تومان عبدالحسین الزریجاوي3428
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةمصطفى حیدر عبد الحسین سراج الرفش3436
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةعلي فرحان سعدون حمود ال سعدون3438
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةمصطفى حیدر عبد الحسین سراج حسن الرفش3445
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةفاضل عباس عبدالخضر محمد صكر3447
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةجاسم محمد كرم دخیل البدیري3449
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةعذراء فلیح مھدي حمزة الجیاشي3458
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةعدي كاظم علي جواد المیكانیكي3472
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةناطق كدر جاسم محمد3485
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةاثیر عبد االمیر صالح محمود الحمداني3491
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةخلود رحیم بخیت طالب الجیاشي3499
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةصالح فؤاد محمد شوكت3505
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةاسامھ باسم جاسم ظاھر البدیري3512
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةعلي حسین عبد الرزاق نعمھ الغانم3516
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةفرج سالم نعیمة صكر الزیادي3519
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةناجح حسن عزوز ھنان الجابري3526
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةانمار مظفر ھادي محسن ابو طبیخ3530
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةبسام علي رخم سعید الوھامي3542
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مطابق10550.00323.00كاتب طابعةبندر حمزة حمود دارم الزیادي3543
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةمحمد كاظم رحیم علي ال علي3547
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةفاروق رحیم علي جیاد3564
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةاحسان عطا� مزھر حمزة الجیاشي3567
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةحسن كاظم شناوة حسن ال شلیغم3569
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةیاسر مھدي رھیف عبطان الظالمي3574
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةاالء فالح زغیر جابر الموسوي3576
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةعلي جبار عبدالعالي جابر الربیعي3579
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةازھر كریم طاھر ضریس الجابري3584
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةعالء ازغیر مطشر حسب الصفراني3597
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةطالب مؤید داخل خضر ال خضر3612
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةاحمد رمان حرب الزیاد3614
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةاحمد صبار خنیاب خضر الجیاشي3615
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةاحمدرمان حرب الزیاد3616
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةعبیر ناجح رحیم سدخان البوجراد3632
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةمیثم حمودي عبد الحسن علي ال محمد3652
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةحنین خطار كاولي3661
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةمھدي حسین سفیح حسن ال عبس3662
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةاحمد كاظم جبار عبد العاجیب3671
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةحسن عبد محمد حمود3690
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةمحمود یوسف ثاني حسین الجابري3695
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةسیوف هللا مجید جابر كفایة3702
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةسعد عراك ھداد جاسم البركي3717
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةعلي مكطوف رویح علي التوبي3721
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةعلي عبدالصاحب رزاق حسن ابوسمیر3722
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةعمار نایف عالل ناجي الجیاشي3730
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةھبھ حمید داخل حویر العبدالحسین3742
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةصاحب حرب حیذور ساري الصفراني3746
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةحیدر شالكھ ھوني مبارك الحساني3750
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةھاجر حسون محمد سوادي الزیادي3756
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةبشائر حسین حسن حسین ال غایب3757
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةحسین كاظم ھول رطان الزیادي3763
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةأیاد جواد كاظم فتنان الزیادي3772
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةمالك كاظم طارش حسین   طارش3798
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةتوفیق فیصل وساف مجبل الزیادي3802
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةزھراء باقر محمد مھدي ال عبد الرسول3805
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةاحمد سالم جابر محارب الشریده3808
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةرحیم ھادي شنبارة مسعود ال مسعود3809
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةوفاء عباس خوان داشي البركي3845
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مطابق10550.00323.00كاتب طابعةكاظم حسین نعاس كشكول الزریجاوي3849
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةھیام خضیر شعالن زبن االعاجیبي3858
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةحسین علوان مھدي عواد البركي3862
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةزینب فاضل كزار جالب الحساني3869
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةكرار یونس ھادي محمد الزریجاوي3871
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةخالد مرضي حمود عبید3877
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةعلي منصور عبود ذبیب المحیفیظ3882
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةباسم صیاح حجوم محمد الجیاشي3891
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةمختار بادي برید فھد3923
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةمرتضى مالك جاسم محمد ال راضي3927
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةامجد سنوح مزیھر سكران الجیاشي3928
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةحسن قاسم عالوي حسین البركي3935
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةحسین ھیثم ھاشم سلمان الموسوي3937
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةعلي مھدي حسین الیاسري3958
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةمصطفى زغیر وادي حاشوش الغلیضاوي3960
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةنور صباح كاظم كاطع العلوان3972
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةھاشم حسن یاسر عباس البو شطیط3985
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةحسن جحاد حسین الجیاشي3990
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةحسین عدنان عبید خواف3997
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةعماد منصور عبود ذبیب المحیفیظ4000
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةمنى محمد جواد ھادي علوان المیاح4003
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةعلي عبد الرزاق عبد الزھرة عباس الطائي4005
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةعلي عطیوي مریح طوالھ البركات4028
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةسعد جاسم عبد الحسین مھدي الحسیناوي4042
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةاكرم عبدهللا لفتة ممدوح البركات4056
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةعلیاء مجید خضیر ملوكي  الحمیدي4059
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةسھاد یاسین كاظم سالم سالم4068
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةھدى جاسم محمد عبد الصفراني4072
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةزمن فاضل معیدي ھدیرس البركي4080
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةتھاني محمد غالي زغیر المشعالوي4085
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةشفاء شاكر محمود عالوي عجوم4086
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةرنا عبد الستار مطشر علیوي ال حسین4087
مطابق10550.00323.00كاتب طابعةسالم عبدهللا لفتة ممدوح البركات4098
مطابق10350.00422.00كاتب طابعةخالد لعیوس مندیل رواد الزیادي747

مطابق10350.00422.00كاتب طابعةمالك محمد راضي عبد الحسین ال جاسم2449
مطابق10500.00520.00كاتب طابعةحسین عبدالعالي حمادي عبادي العبادي91

مطابق10500.00520.00كاتب طابعةستار عامر حسین سلمان189
مطابق10500.00520.00كاتب طابعةحسین نایف عودة دشاش آل عزیز265
مطابق10500.00520.00كاتب طابعةمھند عباس عبد جبر ال جالي733
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مطابق10500.00520.00كاتب طابعةمرتضى لفتھ عوض الزریجاوي1731
مطابق10500.00520.00كاتب طابعةھیثم مھدي مفتن باشي الظالمي2624
مطابق10500.00520.00كاتب طابعةمھند صالح مھدي محمد المشعان2674
مطابق10500.00520.00كاتب طابعةمحمد داخل حسین دلول البرید2685
مطابق10500.00520.00كاتب طابعةحسین كامل غبد المجرم2739
مطابق10500.00520.00كاتب طابعةنور محمد سلمان عمران3048
مطابق10500.00520.00كاتب طابعةزین العابدین جمال محمد امین العاقولي3203
مطابق10500.00520.00كاتب طابعةفاطمة عارف حسن3422
مطابق10050.00520.00كاتب طابعةمصطفى حكیم وحید صكر العسكري3993
مطابق10400.00519.00كاتب طابعةاكرم حسن صویح جبیر البركي641
مطابق10400.00519.00كاتب طابعةاحمد نعمان شاكر یاسر التویج830

مطابق10500.00419.00كاتب طابعةمحمد فلیح جبار طالل الزریجاوي2457
مطابق10300.67518.67كاتب طابعةعباس ھادي بربیر شنیھو الزیادي942
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةمحمد سامي شاكر حسن العاكوبي42
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةمروة صباح عبد الكریم صفوك الداوود44
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةعلي محمد ھادي عبدالكریم الوائلي47
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةورود جبر كاظم جاسم ال سلطان51
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةمحمد حاتم عبد جبر الشمري64
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةماھر عبد االمیر فرج راضي ال فرج78
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةعلي سلمان ناصر راضي87
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةأمجد ثجیل مناع جبار ال مناع113
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةمصطفى أیاد كاظم صبار العنزي132
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةغسق حارث صالح مھدي136
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةعباس ھادي بربیر مري143
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةمحمد عزیز محمود معیوف الیاسري156
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةمحمد ناظم لفتھ الیذ الزیادي162
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةحامد جاسم محمد لفتھ الجیاشي198
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةارتقاء حمید فلیح حسن199
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةانتظارمحمد فاضل الجبوري203
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةتبارك نزار عبدالصاحب حسان210
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةنور كاظم سلمان كیطان البركات214
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةأمیر محمد مظلوم والي المرشدي218
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةعلي نزار عبدالصاحب حسانن219
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةفاطمة محمد عبد الجبار حبیب227
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةعلي محمد حامد البندر240
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةنبیل مھدي وزیر حاشوش244
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةامیر عبدالكریم مھدي العبید256
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةعلي محمد حامد محمد البندر269
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةمحمد قاسم عمران موسى العبید277
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مطابق10500.00318.00كاتب طابعةسارة عبد الكاظم واحد ال وحید278
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةمحسن فالح صاحب فاضل282
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةحسین علي خالد كاظم الجبوري283
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةاسامھ احمد مشكور سلطان284
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةحسن فالح حسن جاسم حنوش301
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةنوار كوثر نوري مالجي الزیادي324
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةمصطفى عبد الحسین شاكر حمید345
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةتھاني عبدالسالم ھاني368
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةھدیل باسم جلیل الشریدة371
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةمحمد نعیم بطي جبار الزیادي393
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةصالح قاسم حسن جاسم الرماحي405
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةوالء ریاض طاھر وھاب ال غریب410
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةمحمد اصیل كریم سلمان الغانمي414
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةحسین محسن غازي راضي ال غازي416
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةمحمد طھ عبد العزیز ابراھیم ال عبید420
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةاحمد عادل عكل عبد الكریم ال فرحان430
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةعادل جبار جالي حیال الصفراني450
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةحسین كاظم محسن مجبل العالج453
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةزینب محمد كصیر جاسم الجیاشي463
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةعداي جبار جالي حیال الصفراني465
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةعماد جبار جالي حیال الصفراني479
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةعلي فرحان جبر خضر486
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةسحر حسن شاكر كاظم488
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةعلي نعیم شاكر خریجات الجبار508
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةعلي رزاق ھادي ناصر الحسناوي552
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةجعفر نایف مطر فلیح  الحساني553
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةعبد الكریم جبر خنیاب خضر الخفاجي566
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةبنین حسین علي حسین الموسوي571
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةحسین علي تركي ابراھیم582
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةعامر عبد االمیر فرج راضي ال فرج650
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةاحمد محمد نجم شون656
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةخالد فلیح عذاب ابوحمره االعاجیبي708
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةزھور فھد رحیم عباس الشنابره734
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةحنین حسن حسین754
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةعالء عبد الواحد صاحب یاسر االبراھیمي759
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةحسن غیوي جبر عیفان770
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةمحمد كامل محمد بدر الریشاوي800
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةفاطمھ محمد رضا جابر802
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةاحمد فالح عبدمطرود الموسوي808
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مطابق10500.00318.00كاتب طابعةسناد كریم كزار ھالص813
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةحسن باسم مطر عقاب العبسي835
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةمنتظر عباس كاظم عبد الزھرة853
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةاحمد جبار عبدالحسن ضافي الریشاوي856
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةمحمد ناظم لفتة الیذ الزیادي871
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةمیثم عبد حمیدي مزبان الكناني878
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةجسام رحیم متعب886
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةمرتضى مالك جبر عبود892
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةاسماء كشیش حمزه سلمان الصفراني900
مطابق10300.00518.00كاتب طابعةباقر كامل كاظم عبد الخضر920
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةصادق كامل كاظم عبد الخضر927
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةأحمدسالم كوزان ھالل االعاجیبي940
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةدعاء محمد عبدالصمد محمد سعید الطائي953
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةمرتضى تكلیف ارھیف  الجیاشي970
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةكرار عبد الكریم ھالسھ محمد الجیاشي973
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةداود سالم حطحوط جبار لفتة الصفراني978
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةعلي جاسب عذیب اعور الظالمي994
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةتحسین عباس عبد جبر ال جالي998
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةمحمد جاسب عذیب اعور الظالمي999

مطابق10500.00318.00كاتب طابعةعلي حسن كاظم غریب خفاجي1006
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةاحمد ھامل سلطان جبل1019
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةكاظم شولي كایم محمد ال كسار1040
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةفھد صالح نعیم مصري ال ثاجب1055
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةفارس كاظم عطیھ صیاح ال غانم1061
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةسعاد       علي    نصیف   جاسم    ال - سلمان1067
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةمحمد جاسم راضي ناصر الریشاوي1080
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةعلي فالح جبیر الغلیظاوي1121
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةھبھ ھاني عبدالحمزة خضیر الفتالوي1142
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةمجتبى حمید عبید جبار العسكري1160
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةاالء سالم عبدوش عجل البدیري1197
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةھدى مسعر عبد طالب ال شمخي1205
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةجوادین فھد فرھود باغي الفرطوسي1271
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةمروة سعد صكبان سلمان1334
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةفیصل عبدهللا كاظم نغیمش العبساوي1340
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةحسین سماري ھادي عطشان الفرج1342
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةمصطفى مناور رطان بدر الزیادي1352
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةفاطمھ عقیل عبدالحسین موسى الخطیب1357
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةنور الھدى نوفل حامد عبود الدوري1361
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةبشارعلي شمران سایر ال دبي1371
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مطابق10500.00318.00كاتب طابعةولید خالد عبدالباري طلح الزیادي1377
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةمحمد سماري ھادي عطشان الفرج1381
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةزینب حسون علي محمد الحسین1387
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةعبدالرحمن جابر عوید راضي الجیاشي1415
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةساري فارس سلمان خفیف1430
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةیوسف محمد یوسف علوان1432
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةعلي حمید فلیح ھداد ال جوعان1441
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةعبدهللا رسول متعب عبد العامري1456
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةحسین حمید فلیح ھداد ال جوعان1478
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةاحمد عبد الستار جباري البو شطیط1480
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةسجاد سالم محیل عبید الحسیني1489
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةأزھار عبدهللا حسین نوفل البركات1491
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةمحمد جاسم محمد كامل الظالمي1500
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةسجاد محمد جواد كاظم الكعبي1508
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةدعاء كمیل عبد الحمید رضا1510
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةیاسر ثامر اسم محمد اللھمود1525
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةمنتظر فاھم حمید حمود الیاسري1584
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةساره سمیر حسن عباس محمود1601
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةاحمد بشیر عناد حمید االعاجیبي1618
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةحسین ناجح ھادي حسین1637
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةزید عزیز طاھر حسین العیس1652
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةخالد وسمي نافع فھد الزیادي1655
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةاشواق كاظم مجباس جبر الجبوري1661
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةعلي ناجح رحیم سلمان البوركیبة1672
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةمحمد كاظم رحیم خضیر1700
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةمرتضى رحیم كریم حسین الظالمي1707
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةیوسف علي حسن ھادي الخفاجي1716
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةأمیررافدعباس عمش الوائلي1735
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةحسین كریم عبد حسن1775
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةعلي محمد میثاق عطیھ الكواز1785
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةحسین عمارجاسم حمیدي ابوالطیور1788
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةعلي میثاق محمد عطیھ الكواز1794
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةعلي حسن سلمان مكطوف1805
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةسیف اسماري شكص طالب الزیادي1813
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةعلي محمد حنف حمادي الغانم1822
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةدعاء كاظم شاكر نعوم ال غریب1845
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةحسین علي رسول حسن الكرعاوي1847
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةعادل كامل اجبیر اھمیم العبساوي1860
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةعدي كاظم حسن القاعور الركابي1871
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مطابق10500.00318.00كاتب طابعةریام رسول حسین ناھي1909
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةمروة فؤاد شاكر علي الشمري1915
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةرموش ریاض طاھر وھاب ال غریب1927
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةزینب سلیم محمد عبد الخفاجي1941
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةعائد عوض كشیش سعد البركي1947
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةحسین علي كریم ھویدي ھویدي1960
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةسجا عباس سلمان حسین الربایع1970
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةعالء حاتم عبد الحسین سراج الرفش1972
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةمفید حسین علوان عواد الزریجاوي1984
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةریام نورالدین طحیور دلیبس الشنابرة1985
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةعبدهللا كریم ضعیف حرجان الجیاشي1996
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةمنتظر فنجان بشبر ماشي الغانمي2054
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةأسیل خالد كالب حمد األعاجیبي2057
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةحسین منصور كعیم عواد الزیادي2059
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةعبدالرحمن مخلص عبدالوھاب موسى المطوري2074
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةحسن محسن حسن عباس2085
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةایمان بشیر عبدهللا مطیر ال زغیر2120
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةحازم عبدالعظیم حمید جعفر الیاسري2136
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةحیدر طالب فالح حمادي الحمداني2142
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةفاطمة خضیر لفلوف ناصر العمیھ2161
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةضرغام صبري كوني ندیو ال دعفال2171
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةسلمان مجباس طشاش دغیشم2179
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةوھاب كامل عطشان خشان ال جعیب2182
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةحسین داخل حسین كشیش2200
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةمرتضى عبدالحسین عبد كاظم2201
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةكلثوم شالل جابر عواد البدري2208
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةنغم عبدالحسین عبد كاظم الكعبي2211
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةزمن عبدالحسین عبد كاظم الكعبي2212
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةمحمد حسین ھذال مراد الحساني2228
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةمنتظر محمد منشد بطي2229
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةاحمد ناصر حسین ناجي الموسوي2255
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةسجاد میري عاجل سھر2260
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةبسام حسوني جبار كاطع البركي2289
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةحمید مایح داخل اعور الظالمي2291
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةرسل رعد جبیر جحیل الجیاشي2294
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةحسین لطیف محمد العمران2301
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةجالل حمید رحیم حنون االعاجیبي2303
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةاحالم محمد خالف عبود2313
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةانتصار وحید حسن عاجل الصالحي2324
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مطابق10500.00318.00كاتب طابعةحسین فالح عبدالحسن كاظم الفرشي2333
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةعزت صفاء قاسم علي الغریب2345
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةولید وعد كامل كزار المشعالوي2348
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةمسلم سعود مكاوي حمادي االعاجیبي2357
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةاحمد جاسم عطیھ ورویر ال عروج2376
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةایمان عادل فرحان محسن ال زوید2388
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةعباس علي جمعھ طاھر الحجاج2418
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةصائب عطبان عكلو جوده البركات2422
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةمطلب رعد ضوحي مطلب2427
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةاسیا كریم خوین ادریس المیالي2443
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةزھیر قاسم ارھیف عبید2448
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةعالء حمزة عواد مجلي ال علیوي2480
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةحیدر علي عبید عواد البركات2482
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةاطیاف مطشر لفتھ محمد البو شطیط2485
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةھناء كاظم زعاك حتحوت الجمراوي2497
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةضیاء شھید جھودي بروش الصالحي2518
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةمحمد سعد فاضل عباس الحربي2532
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةعلي محسن سلمان توبي الدواس2533
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةمحمد عماد كاظم حمود الجیاشي2536
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةعلي عباس جلیل غریب العبادي2554
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةاحمد جمیل سلمان فلیح الحسن2565
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةمرتضى مكي شنان علوان2567
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةمروة جبار عبید2574
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةشفاء علي حنون دلي الظالمي2579
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةمحمد ماجد عبد علي خظیر الزیادي2582
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةعلي رحیم كروف البركي2585
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةماجد عبد علي خظیر جبار الزیادي2587
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةرحیم طالل ناصر ال سلمان2598
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةسجاد عبد الوھاب رزوقي محمد الحیدري2599
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةحنین عالء سلمان مشكور لھمود الزیادي2633
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةمحمد یاسر خوین حسن الخزاعي2698
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةعلي تركي عطیة عبود الفتالوي2709
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةاحمد علي حساب جبر2714
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةااحمدحمد قحطان شاني حسن ال محمد حسین2716
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةاسعد صباح حزام جابر الزیادي2724
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةلیلى حاكم محمد حمود الیاسري2725
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةسعید صباح حزام جابر ألزیادي2728
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةأمجد ریاض محسن شنیشل2742
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةجواد عباس شعالن زغیر العارضي2753
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مطابق10500.00318.00كاتب طابعةایمان فالح عذیب مشاري الریشاوي2792
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةحسین لطیف حمزة علي الزیادي2842
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةاحمد سعد نعمھ جاسم البو شریف2843
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةكرار دوخي كامل عبود الظالمي2859
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةعباس نجم عبدشناوة البركي2899
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةلیث فلیح حسن علي البقرشام2900
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةعلي فالح عبدالساده عریان ال دوین2907
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةمحمود سعدون برغش عمر السعدون2909
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةاشرف سالم جاسم مظلوم الحساني2941
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةاحمد كویني محمد عباس الموسوي2951
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةزھراء جبل كاظم عبود الحساني2963
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةمختار صالح محمد عطیھ البركي2976
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةوسام سعد رسول فاضل ابوكحیلة3007
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةحسن لطیف عبد االمیر عاریھ3027
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةعلي یحیى اسماعیل حمادي الفطن3044
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةحیدر حسین عبد جواد الیاسري3066
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةانتظار داخل كاظم جاسم ال سلطان3068
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةایمان داخل كاظم جاسم ال سلطان3069
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةھدى داخل كاظم جاسم ال سلطان3070
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةاحمد ھدران حمید بالد العاكوبي3109
مطابق10400.00418.00كاتب طابعةاحمد باقر حسین ناصر الخلف3119
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةامیر مالك شنان بلم الحساني3121
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةعالء حاتم عبد الحـسین سراج الرفش3135
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةولید خالد كاظم حسن3156
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةعلي سالم غیاض الربیعي3182
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةصفا عبد هللا مزھر طاھر3189
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةعباس محمد جواد مھدي الغالبي3228
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةھبھ كاظم عبادي عبد الحسن البو شوارب3246
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةمیعاد رحیم كتاب رجھ3249
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةعبیر كاظم عبد سلمان3254
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةحسین ناصر دیوان راھي الزیادي3261
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةمرتضى ابراھیم جابر عیدان الجلیحاوي3265
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةمخلص فاید بكان شالكھ األعاجیبي3272
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةعباس جباري حمود دویني ال دویني3289
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةمحمد علي صایف حیدر الزریجاوي3312
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةماجد محمد حسین عكض3318
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةصادق عدنان ھالل جواد ال بوحسین3332
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةمنتضر نجم عبد شناوة البركي3337
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةمحمد عبدالرضا مزھر عبد العباس3342
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مطابق10500.00318.00كاتب طابعةاحمد لطیف صالح مھدي السماوي3365
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةحسین حمید عوض صیاح3366
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةامیر علي مزھر بجاي ال جاسم3390
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةعباس حسین زویر عبید البو سلیم3400
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةسبطین حیدر مكي طھ3439
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةعلي جواد كاظم شاھین الربایع3448
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةسالم عیاش كریم الشبالوي3450
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةزیاد عبد الحسین نعمھ حسین العیسى3460
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةحسین كریم عبد العباس عبد الحسین العلي3461
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةدعاء عبدالرزاق سعدون العیدان3488
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةحـوراء سعد عبد علي ھاشم3511
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةصادق جاسم ستار نعمھ الیاسري3514
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةزھراء ھالل كامل خشان/ال عباس3521
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةأحمد قاسم ھادي عبدالكریم/الكریم3525
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةعمار مظفر ھادي محسن ابو طبیخ3532
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةاحمد اسماعیل عوض صیاح الزیادي3553
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةعباس حوید كریم عویجل الصفران3575
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةصالح فیصل عواد عاشور ال عواد3592
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةفاطمة كاظم طناك علي العلي3647
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةحسن محمد جاسم محمد3710
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةعلي سعد كامل شاكر الشقیري3734
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةعلي عبدالحسین عبد جعیز الزیادي3743
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةعلي عیدان عابر مطیر الحجیمي3745
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةكرار جابر حرب حیذور الصفراني3749
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةمحمد ناظم عبد الخضر حمیدي ال شھیب3764
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةعبد الرحمن جبار خضیر حسین الزریجاوي3769
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةعقیل مسلم جاسم عبدالحسن حالف3773
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةمحمد بني احمد دغیلس3810
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةمصطفى صباح صكبان محسن االعاجیبي3813
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةاحمد ناجي غازي حیوان الجیاشي3816
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةنجم عبدهللا اسیود كیطان البركي3827
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةباقر جمیل عبدالحسین سبتي البركي3848
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةرنا كریم جواد كاظم آل شیخ حسین3854
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةدعاء تركي عطیة عباس الحسن3886
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةسجاد حمید تفاح رستم ال فھد3889
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةناھده حسن محمد عواد العارضي3898
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةمسلم عقیل طاشي حمزة الجیاشي3907
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةایوب رعد عزیز اعصار الساعدي3929
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةنعیمة مالك جبار عودة السالمي3931
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مطابق10500.00318.00كاتب طابعةدعاء علي حسین ھادي3933
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةرسل عباس عزوز الجیاشي3946
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةھدى زاھد محمد علي موسى الخطیب3950
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةاحمد حسین جابر حسین العامري3956
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةمصطفى حمود عیسى طالل المشعالي3962
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةعلي جبر خنیاب خضر الجیاشي3971
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةسجاد عبد الصاحب عودة صیاح الزیادي3982
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةسجاد عبد الصاحب عودة صیاح الزیادي  الزیادي3984
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةحسن بدر حمد عودة ال عكاب4001
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةعلي عبد شالكة طویھر البركي4011
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةمحسن رسول شاكر عبد الرضا ال سلمان4013
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةمكارم ھادي عباس مللك4025
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةعباس فاضل عبد االمیر عاریھ4031
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةاسراء ماجد دخان حزام ال محسن4051
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةكرار باقر لفتھ خضیر العبساوي4060
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةساره حسین كریم عجیل البدیري4069
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةایمان سلمان غریب عواد البركات4070
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةعبد الخالق مجید كریم عیسى الیاسري4081
مطابق10500.00318.00كاتب طابعةحسین عماد جواد العبودي4091
مطابق10300.00417.00كاتب طابعةكرار طالب زغیر حسین الزریجاوي2517
مطابق10300.00417.00كاتب طابعةحسن عبد االمیر حسن مھدي الخزاعي3175

غیر مطابق10500.003كاتب طابعةرنا جبر خلف دریفش ال عبس127
عدم تطابق الشھادة 

المطلوبة

غیر مطابق10500.003كاتب طابعةریام لھمود إیدام سعود187
عدم تطابق الشھادة 

المطلوبة

غیر مطابق10550.003كاتب طابعةعلي كاظم عبد علوان الحساني190
عدم تطابق الشھادة 

المطلوبة

غیر مطابق10551.583كاتب طابعةلینا عطشان مذري حسون الزیادي382
عدم تطابق الشھادة 

المطلوبة

غیر مطابق10500.003كاتب طابعةمنى توفیق دویش677
عدم تطابق الشھادة 

المطلوبة

غیر مطابق10550.003كاتب طابعةحسین جمیل حسن برید681
عدم تطابق الشھادة 

المطلوبة

غیر مطابق10550.003كاتب طابعةحسین سالم عبدهللا ظاھر الزریجاوي685
عدم تطابق الشھادة 

المطلوبة

غیر مطابق10556.673كاتب طابعةصدام حاجم عبدالخضر خفیف العطوي714
عدم تطابق الشھادة 

المطلوبة

غیر مطابق10500.003كاتب طابعةیونس فھد رحیم عباس الشنابره727
عدم تطابق الشھادة 

المطلوبة
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غیر مطابق10550.003كاتب طابعةرجاء محمد عفریت حسین الحبیب788
عدم تطابق الشھادة 

المطلوبة

غیر مطابق10550.003كاتب طابعةعباس صبیح قزموز الكرعاوي839
عدم تطابق الشھادة 

المطلوبة

غیر مطابق10500.003كاتب طابعةعلي عدنان شاكر عبد الحسن السبع851
عدم تطابق الشھادة 

المطلوبة

غیر مطابق10550.003كاتب طابعةناظم حسین دخیل علیوي ال زیاد854
عدم تطابق الشھادة 

المطلوبة

غیر مطابق10550.003كاتب طابعةحسن جبار عواد رواد الحسن884
عدم تطابق الشھادة 

المطلوبة

غیر مطابق10500.003كاتب طابعةساره ستار زاطي نایف العبساوي1103
عدم تطابق الشھادة 

المطلوبة

غیر مطابق10550.003كاتب طابعةعلي عبد الرزاق عباس مظلوم ابو طیور1182
عدم تطابق الشھادة 

المطلوبة

غیر مطابق10500.003كاتب طابعةریھام ناجي عبدالرضا حسین الرحال1217
عدم تطابق الشھادة 

المطلوبة

غیر مطابق10550.003كاتب طابعةریام سعد جبیر حمدان1237
عدم تطابق الشھادة 

المطلوبة

غیر مطابق10500.003كاتب طابعةحنین علي حسین الشاوي1262
عدم تطابق الشھادة 

المطلوبة

عدم تطابق المحافظةغیر مطابق10550.003كاتب طابعةندیم جبار حاجم عبید الحسیناوي1281

غیر مطابق10500.003كاتب طابعةسجاد احمد جبر صالح الزھیري1376
عدم تطابق الشھادة 

المطلوبة

غیر مطابق10550.003كاتب طابعةنوره ثجیل جابر حمادي الجابري1404
عدم تطابق الشھادة 

المطلوبة

غیر مطابق20500.003كاتب طابعةزینب فاضل ناجي عبد الحساني1608
عدم تطابق الشھادة 

المطلوبة

غیر مطابق10500.003كاتب طابعةمحمد كاطع بخیت غدرك ال مرعید1642
عدم تطابق الشھادة 

المطلوبة

غیر مطابق10550.003كاتب طابعةسوزان حبیب داخل كاطع الغزي1658
عدم تطابق الشھادة 

المطلوبة

غیر مطابق10556.503كاتب طابعةرعد كاظم عطشان حسین آل سلطان1943
عدم تطابق الشھادة 

المطلوبة

غیر مطابق10500.003كاتب طابعةحیدر علي مفتن عباس آل سالم1967
عدم تطابق الشھادة 

المطلوبة

غیر مطابق10550.003كاتب طابعةنبیل عائد جاسم محمد الجیاشي2065
عدم تطابق الشھادة 

المطلوبة
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غیر مطابق10500.003كاتب طابعةبنین عصام شاكر محمود عباس دخیل2069
عدم تطابق الشھادة 

المطلوبة

غیر مطابق10550.003كاتب طابعةمروة ادریس علیوي2197
عدم تطابق الشھادة 

المطلوبة

غیر مطابق10500.003كاتب طابعةرحاب محمد عبدالزھره مھدي ال تویج2273
عدم تطابق الشھادة 

المطلوبة

غیر مطابق10500.003كاتب طابعةكرار رحیم ناصر رویضي الزیادي2296
عدم تطابق الشھادة 

المطلوبة

غیر مطابق10500.003كاتب طابعةرائد جواد ھالسھ حلو الزیادي2300
عدم تطابق الشھادة 

المطلوبة

غیر مطابق10550.003كاتب طابعةمخلص جاسم جعیول الموسوي2460
عدم تطابق الشھادة 

المطلوبة

غیر مطابق10550.003كاتب طابعةھدیل حمودي بادي محمد العبیدي2469
عدم تطابق الشھادة 

المطلوبة

عدم تطابق المحافظةغیر مطابق10550.003كاتب طابعةعالء حسین عبد المھدي عباس الزھیري2508

غیر مطابق10550.003كاتب طابعةرحیم فلیح كمر مطرود الزریجاوي2519
عدم تطابق الشھادة 

المطلوبة

غیر مطابق10550.003كاتب طابعةمھند عدنان كاظم محسن السعید2559
عدم تطابق الشھادة 

المطلوبة

غیر مطابق10500.003كاتب طابعةعلي ھادي فرھود خضیر ال حویش2617
عدم تطابق الشھادة 

المطلوبة

غیر مطابق10550.003كاتب طابعةماھر غازي حسن ھندوز ال عكض2655
عدم تطابق الشھادة 

المطلوبة

غیر مطابق10550.003كاتب طابعةأرشد عبد الكریم بزون عبود2682
عدم تطابق الشھادة 

المطلوبة

غیر مطابق10550.003كاتب طابعةھدى رزاق محسن مجیبل العالج2687
عدم تطابق الشھادة 

المطلوبة

غیر مطابق10500.003كاتب طابعةضي فوزي عیدان جیاد الضالمي2786
عدم تطابق الشھادة 

المطلوبة

غیر مطابق10500.003كاتب طابعةمصطفى.ستار.فنجان.الزیادي2833
عدم تطابق الشھادة 

المطلوبة

غیر مطابق10500.003كاتب طابعةدعاء عبداالمیر كامل عبدالساده ابو كلل3072
عدم تطابق الشھادة 

المطلوبة

غیر مطابق10550.003كاتب طابعةرحاب صالح مطر عطیھ الجیاشي3101
عدم تطابق الشھادة 

المطلوبة

غیر مطابق10500.003كاتب طابعةولید خالد كاظم حسـن3163
عدم تطابق الشھادة 

المطلوبة
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غیر مطابق10550.003كاتب طابعةاحمد داخل صیدان حزام الزیادي3186
عدم تطابق الشھادة 

المطلوبة

غیر مطابق10550.003كاتب طابعةبسمة محسن ھاشم محمد الرضا3324
عدم تطابق الشھادة 

المطلوبة

غیر مطابق10500.003كاتب طابعةفاطمھ مجیبل عاصي عبود3537
عدم تطابق الشھادة 

المطلوبة

غیر مطابق10500.003كاتب طابعةرباب ھنون طعمھ عبود3566
عدم تطابق الشھادة 

المطلوبة

غیر مطابق10550.003كاتب طابعةیاسر قاسم جبیر سلمان المیالي3684
عدم تطابق الشھادة 

المطلوبة

غیر مطابق10550.003كاتب طابعةزھراء حمید ھالوي محمد3796
عدم تطابق الشھادة 

المطلوبة

غیر مطابق10500.003كاتب طابعةحنین سعد كاظم جریب الزركاني3863
عدم تطابق الشھادة 

المطلوبة

غیر مطابق10550.003كاتب طابعةناصر سوادي ناصر حسین ( العبساوي)3999
عدم تطابق الشھادة 

المطلوبة

غیر مطابق10500.003كاتب طابعةیعقوب شاكر ثامر سلطان العبساوي4062
عدم تطابق الشھادة 

المطلوبة


