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مرشح للمقابلة واالختبارمطابق30550545م.قانونعقیل جبار رھیف عجل الزیادي2247
مرشح للمقابلة واالختبارمطابق30450544م.قانوناحمد راضي كعیم بطاح المشعالوي3645
مرشح للمقابلة واالختبارمطابق30350543م.قانونمروه كاظم عباس داود العاجي419
مرشح للمقابلة واالختبارمطابق30250542م.قانونمنار عبد ھالل جواد    البوحسین1311
مرشح للمقابلة واالختبارمطابق30250542م.قانونھال جابر غالي رباط الزیادي1933
مرشح للمقابلة واالختبارمطابق30250542م.قانونمحمد حسن كعیم بشان البركات2952
مطابق25452.333333333541.33333333م.قانوننافع عبدالكریم حسین ذیاب االعاجیبي3308
مطابق30350341م.قانونمي عدنان منشد عباس الزیادي1758
مطابق30150541م.قانونختام حمزه عبدالحسن سوادي الجیاشي3315
مطابق30250441م.قانونحیدر عبد الزھرة صكر صالح الجوید3973
مطابق25550540م.قانوننور زھیر كاظم علیوي ال ناصر253
مطابق25550540م.قانوناسماء عبدالرضا یاسین عبد الحساني712

مطابق25550540م.قانونریام عادل عجیل كلیب الخفاجي1078
مطابق25550540م.قانونھدى عبدالكاظم عطیة حمادي الجابري1307
مطابق25550540م.قانونحسین احمد ناصر عودة الخیكاني1790
مطابق25550540م.قانونرشا كاظم شارد بدیوي البدیري2063
مطابق25550540م.قانوننغم شھید سوادي علیمة2875
مطابق25550540م.قانونمحمد عیسى شمور سیمان الربائع3453
مطابق25550540م.قانونوسام یوسف سعود ظاھر الغلیظاوي3866
مطابق25450539م.قانونمحمد عرمش حنوف سلوم الجیاشي1410
مطابق25450539م.قانونزینب كركاوي كریم جبار1563
مطابق25450539م.قانوناحمد عبید جبار محمد الحساني1988
مطابق25250537م.قانونشمیس ایاد اسماعیل شاكر العزاوي1463
مطابق25250537م.قانونرسل غازي ھویجل جویر2738
مطابق25250537م.قانونضحى قاسم محمد حسن الحسیناوي3686
مطابق25250537م.قانونبثینھ داخل رحیم مطشر الظالمي3873
مطابق30200436م.قانونعلي جبار زري عریبي العبیدي177

مطابق25250436م.قانونرباب حمودي نافع جضعان الجضعان1681
مطابق25250436م.قانونفقار قیصر ابراھیم حسین االعرجي3372
مطابق30100536م.قانونسعود كاظم كاطع خضیر  المشعالوي3892
مطابق25150536م.قانونعلي سالم حسین جویجي الجیاشي4083
مطابق20550.833333333535.83333333م.قانونزینب عیدان جبار غازي الربیعي3495
مطابق20550535م.قانونعقیل رحیم عرد عبد السادة الحساني432
مطابق25050535م.قانونھدى عبدالكاظم عطیھ620
مطابق25050535م.قانونھدى عبدالكاظم عطیھ حمادي الجابري625
مطابق25050535م.قانونعلي ھادي طعمھ حسون الصافي883

مطابق25052335م.قانونمحمد عبد الحسین مھدي شكور البیاتي1220
مطابق25050535م.قانونعلي جبار ساجت اسود ال جبر1620

معاون قانوني
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مطابق20550535م.قانونمصطفى حسن حبیب رداد الجابري2636
مطابق20550535م.قانونمرتضى حسن حبیب ردادالجابري2639
مطابق20550535م.قانونرائد محیل خلف دریفش الغلیضاوي3280
مطابق25050535م.قانونمانع صاحب حمد حمود ال بوجراد3580
مطابق20450534م.قانونمنتظر شھید عجمي حمزه421
مطابق25050434م.قانونعذاري حمید عبد سلمان العواد599
مطابق20450534م.قانونمحمد منعم فلیح حسن االعاجیبي1120
مطابق25400534م.قانونلقاء خالد عبد علي خضیر الزیادي1122
مطابق25400534م.قانونسجى طالب راضي فضیل الجیاشي1386
مطابق25400534م.قانونمحمود مسیر شوجھ1435
مطابق20450534م.قانونسھى حسین دیوان ھادي المحناوي1767
مطابق30100334م.قانونازل حمید فرحان منفي الظالمي2169
مطابق20450534م.قانونحسن فاضل علیوي الكرعاوي3571
مطابق102513434م.قانونصالح حمود عباس شرود البركي...3830
مطابق20350533م.قانونصالح مطر عبد فنوخ1400
مطابق25300533م.قانونعلي حمید كاطع حسن الغزالي1568
مطابق25300533م.قانونمرتضى محمد سلمان عطشان الحسیني1613
مطابق25300533م.قانونحسن كاظم عباس عبدالسادة الحنتوش1773
مطابق25300533م.قانونحسین علي حسن جوان الزیدي2081
مطابق20350533م.قانوناحمد عاصم كاظم مھدي العاكوبي3327
مطابق20350533م.قانونرغده عزیز داخل جیجان االعاجیب3528
مطابق25300533م.قانونعلي حمید كاطع الغزالي3944
مطابق20250532م.قانونزینب حیدر جوان حسن الحسیناوي471
مطابق20250532م.قانونمخلد كامل مشكور محمد الصفراني609
مطابق20250532م.قانوننور علي حمودي العبیدي612
مطابق20250532م.قانونعباس فضل داخل كاظم الجیاشي631
مطابق20350432م.قانوناحمد محمد فاضل الحسین680
مطابق20250532م.قانونرحیم سعدون عطیة حمید المیالي841
مطابق20450332م.قانونمھند عبدالحسن حطحوط خلف الزیادي1111
مطابق20250532م.قانونحسین علي شنین عاجل االعاجیبي1298
مطابق25200532م.قانونمروه محسن كاطع حسون الربائع1300
مطابق20250532م.قانوناسماء داخل مھدي حسن ال ضیدان1893
مطابق20250532م.قانونعلي حسین سلمان محمد العسكري2153
مطابق25200532م.قانونمحمد حسن سیار خطار الزیادي2261
مطابق25200532م.قانوناحمد حسن سیار خطار الزیادي2262
مطابق25200532م.قانونقائد لفتھ زوه عواد2675
مطابق25200532م.قانونصابرین جدران سربوت سعید الزریجاوي2943
مطابق20250532م.قانونفالح سعود مسیر راضي3012
مطابق25200532م.قانونفاطمھ خضیر عباس جابر العاجل3349
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مطابق25200532م.قانوننور امین احمد شاكر العزاوي3503
مطابق20250532م.قانونخالد محمد عودة حمد4020
مطابق20350.25331.25م.قانونحامد مھدي كاظم حامد3000

مطابق20150531م.قانونحوراء بطاح نوري عبود الحساني43
مطابق20350331م.قانونغفران فلیح حسن ساھي49

مطابق20150531م.قانوناسراء           بدر             جابر         راشد     العامري238
مطابق25100531م.قانونحامد فلیح جبار طالل الزریجاوي307
مطابق25100531م.قانونرحاب یوسف حمزة ناصر الحسین459
مطابق20150531م.قانونام البنین سمیر جابر واجد ال خضر1140
مطابق25100531م.قانوننور كاظم محمد كاظم الظالمي1493
مطابق20150531م.قانونھاجر محسن داخل محمد ال محمد1733
مطابق20250431م.قانونحیدر ماشي صلھام محولي ال بوحسین2041
مطابق20150531م.قانونسوسن جواد كاظم نشمي الزیادي2283
مطابق25100531م.قانونعلي كامل عبدهللا ابو حسنھ االعاجیبي2578
مطابق25200431م.قانوننبأ عامر صلیبي دلیل ال عوید2649
مطابق25100531م.قانوناسراء صالح عبید سلمان الموسوي2828
مطابق25100531م.قانونریام لزام عبد عمران العبساوي3158
مطابق25200431م.قانوناحمد عدي حاتم ارزیج حنوش3179
مطابق25100531م.قانونریھام یحیى باقر كریم الركابي3227
مطابق20150531م.قانونحسین عبدالكاظم مطلك مدیون الزیادي3607
مطابق20150531م.قانونساره مھدي رمان عباس3623
مطابق25003331م.قانوننور عبداألمیر حسن ھاني الحساني3628
مطابق20150531م.قانونزھراء فاضل یاسر حسن السطر3709
مطابق20150531م.قانونماھر عامر عبد الكریم عبد العزیز الیاسري3855

مطابق20050530م.قانونمحمد عبد الرضا ناصر فریج97
مطابق20050530م.قانونیعقوب دوشي حسین زبن االعاجیبي435
مطابق25000530م.قانونرغد سعد أدھام أبو حسنھ االعاجیبي624
مطابق20250330م.قانونقاسم عكلة خریم الحساني663
مطابق25100430م.قانونایالف حسوم میرز عبدالنبي الكیم801
مطابق20500530م.قانونمحمود صالح رشاد حسن االمامي992

مطابق25000530م.قانونھدى عبد الزھرة باش عبد الرضا الربعي1293
مطابق20150430م.قانونذوالفقار سالم عواد راضي البركاتي1337
مطابق25000530م.قانونرفل رائد محمد سماوي الخفاجي1464
مطابق20250330م.قانونسالم ظاھر ستار حشوش ال ستار1523
مطابق20500530م.قانونحبیب جاسم حمیدي حسین1583
مطابق25000530م.قانونزھراء قاسم كریم شیون1641
مطابق20250330م.قانونسعد فلیح علي حمزة الطالقاني1975
مطابق20250330م.قانوندعاء جبار حسان احمود احمود1980
مطابق20150430م.قانونجعفر صالح شریف مكتوب الخضري2116
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مطابق20500530م.قانوناسیل فرحان الیذ الجبیر2670
مطابق20500530م.قانوننورا محمد حسن جاسم العارضي3347
مطابق25000530م.قانونحسین كریم عبدعلي كاظم ال عیاش3423
مطابق20500530م.قانونھدیان خالد ناصر حسین ال جابر3602
مطابق20500530م.قانونمحمد ورد غالي زغیر المشعالوي3911
مطابق25000530م.قانونحنین سالم سھر دخیل ال دخیل4063

مطابق20050429م.قانونغفران عبد علي مرھج جبار ال حمود70
مطابق20400529م.قانوناحمد نعیم عبدالعزیز حسون الفارس506
مطابق20050429م.قانونحسین ثامر نعیمھ عیدان البركي597

مطابق20400529م.قانوننور عباس حمزة سلمان الطائي1283
مطابق20400529م.قانونزھراء خلیف حداوي محیسن ال محیسن1545
مطابق20050429م.قانونعبداالمیر ثامر عبداالمیر دحام العارضي1555
مطابق20050429م.قانونامجد حمید محسن جالب الربائع2055
مطابق20400529م.قانونرقیھ عبدااللھ نھیر ماھود العبادي2079
مطابق20050429م.قانونحسین ثامر نعیمھ عیدان _البركي3524
مطابق20150329م.قانونایمن راضي لوتي محمد الطالقاني3557

مطابق25000328م.قانونمنصور اسعد حسین محمد العارضي33
مطابق20300528م.قانونمنتظر حسین عبد علي691

مطابق20300528م.قانونعلي عادل ظفیر شوكان ال عطاهللا1384
مطابق20300528م.قانونصاحب ھندول شعالن زبن االعاجیبي1519
مطابق20300528م.قانونعلي راھي نعیمھ غنام االعاجیبي2335
مطابق20300528م.قانونسھیر رحیم زایر نكاد الحساني2399
مطابق20300528م.قانوناحمد ستار رحیم جلیوي2653
مطابق20300528م.قانونكرار سعید جبار بزون الزریجاوي3060
مطابق20300528م.قانوناحمد صالح كدر سعدون الجبوري3894

مطابق10552.75527.75م.قانونلمیاء خضیر خلیل فریخ81
مطابق20200527م.قانوننور جمال ناجي جماد الحسیناوي56

مطابق20200527م.قانونزھراء ثجیل جاسم محمد الظالمي106
مطابق20200527م.قانونزھراء كاظم سلمان كیطان .167
مطابق20200527م.قانوندعاء قحطان جابر جاسم194
مطابق20200527م.قانونشیماء وزیر كامل غالي230
مطابق20200527م.قانونھیام لطیف كاظم جودي الحساني526

مطابق20200527م.قانونمحمد ناصر علي كاظم بني حجیم1091
مطابق20300427م.قانونتھاني رشید كریم خضیر آل محسن1537
مطابق20200527م.قانونمحمد دویج راضي جاسم البركي1701
مطابق20200527م.قانونحسن علي رسول حسن الكرعاوي1850
مطابق20400327م.قانوناسماء كریم عبد علي كاظم ال عیاش2124
مطابق20200527م.قانونكرار رحال مري محمد2304
مطابق20400327م.قانوناشراق مجید طعمھ عبدهللا الطائي2307
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مطابق20200527م.قانونخلیفھ كاظم مھدي مبارك2331
مطابق20200527م.قانونعباس رحیم دحیوس كافي الظالمي2706
مطابق20200527م.قانونیاسر حمید ناصر حسین2934
مطابق20200527م.قانونرافد تركي مسیر راضي الزیادي3024
مطابق20400327م.قانونھدى فاھم لفتھ عواد الزیادي3464
مطابق20200527م.قانوندعاء یحیى مھدي ربح الركابي3474
مطابق20200527م.قانونتحسین فاھم عبدالحسین محاوي الظالمي3823
مطابق10506.166666667526.16666667م.قانونسعود سالم حمید فرج3546
مطابق20200426م.قانوناحمد حسین علیوي مشكور ال فرحان246
مطابق20200426م.قانونزینب ھادي رحیم عجھ290
مطابق20100526م.قانونافیاء علي جواد كاظم الكعبي349
مطابق20100526م.قانونزھراء عبدااللھ جواد كاظم االسدي469
مطابق20200426م.قانونحمید شاكر كشیش الجیاشي568
مطابق20100526م.قانوناحمد سعد لویتي ابراھیم الزیادي616
مطابق20100526م.قانونحیدررحیم غصاب جدران630

مطابق20100526م.قانونامنة عبدالكاظم مایع غباني الظالمي1253
مطابق20100526م.قانونزھراء عقیل عبدالحسین موسى الخطیب1323
مطابق20200426م.قانونعبدالستار شاني نجم علي الحساني1365
مطابق20100526م.قانونانس عباس جواد حمزة الظالمي1390
مطابق20100526م.قانونحنین محمد عزرال خضیر الشنابرة1630
مطابق20100526م.قانونمحمد یاسین جبار محان األعاجیبي1643
مطابق20100526م.قانونزھراء ناجح جھاد دواس الحمیداوي1693
مطابق20100526م.قانونزھراء ناجي كریم یوسف1697
مطابق20100526م.قانونعبد الرحمن محمد فزاع وریور الحساني1720
مطابق20100526م.قانونزھراء كاظم سعد ھداد العامري1726
مطابق20100526م.قانونھدى كریم شنوب كافي الحساني1830
مطابق20100526م.قانونفاطمة كاظم فلیح حسن الكرعاوي1897
مطابق20100526م.قانونسارة فلیح حمزة جابر البركي2036
مطابق20100526م.قانونبسام عطاوي صریح عاجل الموسوي2314
مطابق20100526م.قانونمسلم دخیل خضر ھداد االعاجیبي2611
مطابق20100526م.قانونمرتضى عبدهللا كاطع ظاھر الغلیظاوي2754
مطابق20100526م.قانونزھراء علي ھادي عبادة الخضیر2932
مطابق20200426م.قانونمحمد احسان منفي شراد الحساني2992
مطابق20200426م.قانوناسعد حسین سربوت عزیز الدفاعي3056
مطابق20100526م.قانونسالم ستار جابر نھیب3139
مطابق20100526م.قانونعباس خضر خریبط طارش الزیادي3239
مطابق20100526م.قانوننایف مادح رعید فھد ال غانم3354
مطابق20200426م.قانونعلي صالح حسین عیدان الصافي3487
مطابق20100526م.قانونرزاق عبدالحمزة حمود عالج الزیادي4034



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

مطابق20100526م.قانوندعاء مھدي ناھي كزار الحساني4054
مطابق20200325م.قانونزیاد غانم زكم عباس الزیادي221
مطابق20000525م.قانونحسین ثعبان ساجت مدفون الزیادي448
مطابق10550525م.قانونحیدر كریم عاصم واجد الجوذري855

مطابق20000525م.قانونحسین رحیم دحیوس كافي الظالمي1481
مطابق20200325م.قانونزینب جابر ھالل عزیز االعاجیبي1521
مطابق20000525م.قانونانتداب عبداالمیر حسن حداوي الظالمي1589
مطابق20200325م.قانوننورس علیوي عبد عبود العبید2058
مطابق20000525م.قانونرسل عبد الحسین محمد عثمان الجابري2503
مطابق10550525م.قانونحیدر محمود حسین علي الحمادي2970
مطابق10550525م.قانونذو الفقار وفاء علي یوسف الموسوي3548
مطابق20200325م.قانونحنین علي صبحي حسن المعالي3797

مطابق10450524م.قانونولي عبد الحسین حدوان كاشي العبودي34
مطابق20000424م.قانوناوس حازم جواد كاظم البرھان86

مطابق20100324م.قانونمروه كاظم ناصر عبد الحسین المكتوب105
مطابق20000424م.قانونھدى صباح مطرود جاسم الزیادي257
مطابق20000424م.قانوننور عبد الساده فلیح بركات499

مطابق20000424م.قانونابراھیم خلیل ھالل حسین الفھد1021
مطابق20000424م.قانوناحمد بشیر عبدهللا جاسم العتابي1512
مطابق20000424م.قانونافراح مجید حمید مسیر ال مسیر3533

مطابق10350523م.قانوناحمد عماد عبدهللا ساجت الظالمي66
مطابق10350523م.قانوناحمد عماد عبد هللا ساجت الظالمي84
مطابق20000323م.قانوننھى كاظم ناصر عبد الحسین المكتوب93

مطابق20000323م.قانونأحمد رسول بدر عباس ال نویجي236
مطابق10350523م.قانونكرار جاسم رویثة محمد البو جراد1963
مطابق10550323م.قانونعلي فاضل عباس كصاد ال نویجي3277
مطابق20000323م.قانونعبدهللا ریاض عبدالحسین عبود العسكري4004
مطابق10450.583333333322.58333333م.قانونھبھ عدنان عواد عناد الزیادي1476

مطابق10450322م.قانونحوراء عزیز علیوي جاسم الشعیبي48
مطابق10450322م.قانونمحمد ظاھر جابر عالي461
مطابق10450322م.قانونعلي حمید محسن جحیل الكعبور533

مطابق10250522م.قانونرافد عباس عطشان وازي الحساني1942
مطابق10250522م.قانونمحمد مسافر مھلھل عزارة ال معحون2991
مطابق10450322م.قانونمھند جمال خریبط اغا4019
مطابق10450322م.قانونمھند جمال خریبط جرمط اغا4021
مطابق10150521م.قانونلجین عبد العباس كشھ ابو خریجھ الربائع812

مطابق10350321م.قانونعلي صبحي عناد حمید االعاجیبي1609
مطابق10250421م.قانونعارف قاسم شعیل جبر الجیاشي2149
مطابق10350321م.قانونحیدر عباس محمد حسین الظالمي2869



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

مطابق10150521م.قانونمحمد شھید مطشر عزیز الحسني3155
مطابق10350321م.قانونحسن ھادي حاتم جبر الشنابره3330
مطابق10350321م.قانونمحمد سعید عبد العزیز ابراھیم الفیخراني3486
مطابق10150521م.قانونكرار ھادي صعیجر فنیخ الجیاشي3812
مطابق10150420م.قانونعلي فھد والي صكر الزیادي1178
مطابق10500520م.قانونعبدهللا حمید كامل حسین االعاجیبي1612
مطابق10250320م.قانونمرتضى علي عبد الكاظم شامي الزیادي1981
مطابق10150420م.قانونزید علي لفتھ ھدام الشنابره3051
مطابق10150319م.قانوناحمد ناصر حبیب تایھ المالكي542
مطابق10050419م.قانونماجد حمید مجید علیوي الزرفي996

مطابق10400519م.قانونزھراء ناصر محمد جبر1063
مطابق10150319م.قانونكرار یحیى محمد برھان الحجامي1710
مطابق10050419م.قانوناحسان حامد ابو الھود عبد الحسین الجیاشي1882
مطابق10150319م.قانونعادل محمد عزرال خضیر شنابرة2625
مطابق10150319م.قانونعلي حسن عطیة حمزة العمیة2648
مطابق10150319م.قانوننور نعمھ جابر نعمھ االسدي2757
مطابق10150319م.قانونحیدر سمیر جابر ال خضر الزیادي3096
مطابق10050419م.قانونمحمد بدوي جاسم محمد البو غنیمھ3206
مطابق10150319م.قانونضیاء عبد غازي راضي ال غازي3395
مطابق10150319م.قانونعلي عبد الحسن سكر سلطان ال ثامر3646
مطابق10300518م.قانونمنتظر احمد جبر صالح الزھیري4023

مطابق10200517م.قانونساره یحیى جاسم خضر ال عباده30
مطابق10300417م.قانونسالم محمد دویح164
مطابق10300417م.قانونعلي كاضم محمد168
مطابق10200517م.قانونمحمود فالح شالكھ شناوة466
مطابق10200517م.قانونوسام حسن فتنان بطاي البركي961

مطابق10300417م.قانونوسام مھدي فھد والي  الزیادي1826
مطابق10400317م.قانونحیدر علي سلمان علي الجیالوي3594
مطابق10200517م.قانونفاضل عطیة جبار دھش البركات3795
مطابق10200416م.قانونسجاد جواد كاظم فتنان الزیادي259
مطابق10200416م.قانوندعاء محمد عبد الحسین عبدهللا سید علي281
مطابق10200416م.قانونحسین علي حسین علي الفطن520

مطابق10100516م.قانونكمال محسن كامل1032
مطابق10200416م.قانونعلي كریم حطحوط خلف الزیادي1059
مطابق10100516م.قانونصالح حسن مسیر جبر الجابري1270
مطابق10100516م.قانونعالء راتب كامل ثغاب الجیاشي1393
مطابق10100516م.قانونحیدر یوسف مناحي جبار الحساني1505
مطابق10200416م.قانونكرار قحطان جابر جاسم العتابي1574
مطابق10100516م.قانونضرغام حیدر كاظم جاسم2181



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

مطابق10100516م.قانونمارد رحیم عیسى كزار الظالمي2276
مطابق10100516م.قانونحاتم سمیر نجم عبد العبساوي2389
مطابق10300316م.قانونساره جاسم محمد كاظم2484
مطابق10100516م.قانونعلي حسین محمد عزاوي2720
مطابق10100516م.قانونمنتظر فاضل صالح مسیر الموسوي2812
مطابق10100516م.قانونكرار عامر راھي علي العذاري2840
مطابق10200416م.قانونھیدال سعید علي خضیر3290
مطابق10200416م.قانونحسام فلیح عبدالرضا زایر الجیاشي3573
مطابق10100516م.قانونیحیى عبد االمیر كاظم شلتاغ الزریجاوي3900
مطابق10200416م.قانونعلي حمید عاكول مالجي الزریجاوي4066
مطابق10300316م.قانوناحمد حمود علیل ھویدي الیاسري4092
مطابق10100415م.قانونناصر بدر خیري والي293

مطابق10100415م.قانونعال عامر جواد كاظم ال كسار1482
مطابق10200315م.قانونكرار مجید عبد السادة عبد الزیادي1516
مطابق10000515م.قانونحنین سالم خالوي زكم العامري1622
مطابق10200315م.قانونبسمھ محمود عبد حسن ال خماط2772
مطابق10100314م.قانونعھود خلوھن نفل منصور الزیادي222

مطابق10100314م.قانونحسین علي دوخي كامل الظالمي1486
مطابق10100314م.قانونمحمد عادل جواد كاظم ال حبیب1514
مطابق10100314م.قانونبنین عباس علوان عبطان ال حسین1849
مطابق10100314م.قانونعمادحسون نواف سلمان الزیادي2073
مطابق10100314م.قانونھیا رحیم حمد حسن الراضي2510
مطابق10100314م.قانونكرار حیدر مكي جاسم ال عبید2677
مطابق10100314م.قانونمیثم خضر جازع سعد الزریجاوي3325

غیر مطابق202005م.قانونزینب سنان حسن علي رحمة هللا231
عدم تطابق 

االختصاص المطلوب

غیر مطابق201005م.قانونحنین سنان حسن علي رحمة هللا243
عدم تطابق 

االختصاص المطلوب

غیر مطابق205505م.قانونصالح سلمان صالح محمد الزیادي264
عدم تطابق 

االختصاص المطلوب

غیر مطابق205005م.قانونعدنان جبار جالي حیال الصفراني492

عدم تطابق الشھادة 

واالختصاص 

المطلوب



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

غیر مطابق101505م.قانونمحمد قصاب محارب وناس الجابري842
عدم تطابق 

االختصاص المطلوب

غیر مطابق204505م.قانونایمان ناجح مسیرغالي الجیاشي849
عدم تطابق 

االختصاص المطلوب

غیر مطابق303005م.قانونرجاء حمزه محمد بدر ال زوید933

عدم تطابق الشھادة 

واالختصاص 

المطلوب

غیر مطابق100005م.قانونحسین والي خضیر عزوز البو جیاش1010

عدم تطابق الشھادة 

واالختصاص 

المطلوب

غیر مطابق103005م.قانونسعاد عزیز باجي جبر ال زوید1033

عدم تطابق الشھادة 

واالختصاص 

المطلوب

غیر مطابق201005م.قانونھیام حیدر طعیم مطشر الوھامي1070
عدم تطابق 

االختصاص المطلوب

غیر مطابق201005م.قانوننور طعیم مطشر علي ال كلو1081
عدم تطابق 

االختصاص المطلوب

غیر مطابق103505م.قانونھاجر طالب عنون سوادي العامري1097
عدم تطابق 

االختصاص المطلوب

غیر مطابق101505م.قانونحامد حسین كاظم سلطان الیاسري1259
عدم تطابق 

االختصاص المطلوب

غیر مطابق250005م.قانونمحمد حیدر طالب عبد الشرع1264

عدم تطابق الشھادة 

واالختصاص 

المطلوب

غیر مطابق101005م.قانونكاظم سعود صیدان حزام الزیادي1316

عدم تطابق الشھادة 

واالختصاص 

المطلوب



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

غیر مطابق250505م.قانونأحمد مؤید دواس عامر الحساني1345
عدم تطابق 

االختصاص المطلوب

عدم تطابق المحافظةغیر مطابق300005م.قانونحسن عبد الرزاق عاشور جعاز عطیھ1431

غیر مطابق304505م.قانونمحسن حمزه شندل جبار ال عفنان1559

عدم تطابق الشھادة 

واالختصاص 

المطلوب

غیر مطابق304505م.قانونمحسن حمزه شندل  ال عفنان1564

عدم تطابق الشھادة 

واالختصاص 

المطلوب

غیر مطابق304505م.قانونمحسن حمزه شندل جبار  ال عفنان1573

عدم تطابق الشھادة 

واالختصاص 

المطلوب

غیر مطابق101505م.قانونحسن موسى جعفر ھادي ابو طبیخ1958
عدم تطابق 

االختصاص المطلوب

غیر مطابق004 25م.قانونجیھان قاسم صاحب حزام الزیادي2138
عدم تطابق 

االختصاص المطلوب

غیر مطابق251505م.قانونماھر شاكر عبدالرضا ناصر الحساني2271
عدم تطابق 

االختصاص المطلوب

غیر مطابق253005م.قانوناسماء موسى ھالل جواد2316
عدم تطابق 

االختصاص المطلوب

غیر مطابق104005م.قانونسارة فالح حسن خلیل العامري2366
عدم تطابق 

االختصاص المطلوب

غیر مطابق201505م.قانونزینب عبد الواحد جابر معیجن2437

عدم تطابق الشھادة 

واالختصاص 

المطلوب



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

غیر مطابق202005م.قانونعلي سعید محمد خضیر2760

عدم تطابق الشھادة 

واالختصاص 

المطلوب

غیر مطابق255005م.قانوناسیل عاجل جعاز دشاش الزیادي2880

عدم تطابق الشھادة 

واالختصاص 

المطلوب

غیر مطابق201005م.قانونمرتضى حمید عبید جبار الزریجاوي2989
عدم تطابق 

االختصاص المطلوب

غیر مطابق254505م.قانونصفاء خضر علي دلیل النوادي3055

عدم تطابق الشھادة 

واالختصاص 

المطلوب

غیر مطابق253505م.قانونعلیاء ھاشم عبید سلمان ابو طبیخ3379

عدم تطابق الشھادة 

واالختصاص 

المطلوب

غیر مطابق300005م.قانونزھراء محسن تركي بحر الشمري3408
عدم تطابق 

االختصاص المطلوب

غیر مطابق204004م.قانونغانم باجي لفلوف حمادي الزریجاوي3493
عدم تطابق 

االختصاص المطلوب

غیر مطابق104003م.قانونمحمد علي بدیوي بشاره الحساني3587
عدم تطابق 

االختصاص المطلوب

غیر مطابق101003م.قانونعلي ھالل خفیف حیال/اللقب لطیف3595
عدم تطابق 

االختصاص المطلوب

غیر مطابق101005م.قانونحیدر صاحب مرعید عبادي الجیاشي3781
عدم تطابق 

االختصاص المطلوب

غیر مطابق251505م.قانونلقاء حسین محیسن قصاد الظالمي3790
عدم تطابق 

االختصاص المطلوب


