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مرشح للمقابلة واالختبارمطابق1017.5064542.50موظف خدمةعماد صالح مھدي علوان غایب934
مرشح للمقابلة واالختبارمطابق1016.0064541.00موظف خدمةوحیده شنشول ابو ھیلھ799
مرشح للمقابلة واالختبارمطابق1010.8364535.83موظف خدمةسالم نھات مطر مجیبل الحساني1594
مرشح للمقابلة واالختبارمطابق1020.0000535.00موظف خدمةنقلیة حسن جحیوت البركات787
مرشح للمقابلة واالختبارمطابق1014.0064034.00موظف خدمةلطیف جابر علك عناد الحساني4006
مرشح للمقابلة واالختبارمطابق1013.1764033.17موظف خدمةھادي كاظم سماري علیوي الزیادي2278
مرشح للمقابلة واالختبارمطابق107.7564532.75موظف خدمةبشرى سالم واحد زغیر1754
مرشح للمقابلة واالختبارمطابق105.9264530.92موظف خدمةستار شاھر حاذور سلمان1553
مرشح للمقابلة واالختبارمطابق105.6764530.67موظف خدمةمحمد مھدي شتام عراك االعاجیبي1575
مرشح للمقابلة واالختبارمطابق105.5064530.50موظف خدمةاحمد رسم محمد حسن االعاجیبي739
مرشح للمقابلة واالختبارمطابق1011.3361028.33موظف خدمةعلي كامل مرسال حمید الموسوي686
مرشح للمقابلة واالختبارمطابق106.0061528.00موظف خدمةكرار محمد غزاي عوید العنزي3887
مطابق1012.0000527.00موظف خدمةرسل جبار نعمھ جلوب الدلفي3727

مطابق107.5062025.50موظف خدمةكرار امیر ابو سوده جمعھ البو حنتوش27
مطابق100.0064525.00موظف خدمةنسمھ حسین حوانھ سعید البو جواد730
مطابق100.0064525.00موظف خدمةخالد مطر اجواد عواد ال جواد3779
مطابق108.0061025.00موظف خدمةعبدهللا حمادي خضر ابو كطفھ البركي3842
مطابق104.8364024.83موظف خدمةحسن عبدهللا معیوف علوان الشنابره2361
مطابق105.5062023.50موظف خدمةحیدر مجید رزوقي سلمان184
مطابق106.5061023.50موظف خدمةكریم عبد االمیر عبد مھدي ثامر الزھیري2341
مطابق101.4261523.42موظف خدمةحیدر جمیل انعیس جیاد ال دریس771
مطابق101.4261523.42موظف خدمةحیدر جلیل انعیس جیاد ال دریس903
مطابق105.8300520.83موظف خدمةعواد جابر عناد اسماعیل3789

مطابق100.0064020.00موظف خدمةمحمد عبدهللا حطحوط محمد علي52
مطابق100.0064020.00موظف خدمةجبر رحیم خضیر مطر الظالمي303
مطابق100.0064020.00موظف خدمةسعد ھادي شنباره مسعود ال مسعود1094
مطابق100.0064020.00موظف خدمةاحمد حسون صبار خشان الزریجاوي1114
مطابق100.0064020.00موظف خدمةبھاء سلمان مشكور لھمود الزیادي1172
مطابق100.0064020.00موظف خدمةرائدرزاق ثامر سلطان العبساوي1202
مطابق100.0064020.00موظف خدمةنبیل شاكر كفان زغیر الصبیخاوي1214
مطابق100.0064020.00موظف خدمةعزیز لوفي جاسم عرموش الجیاشي1517
مطابق100.0064020.00موظف خدمةحیدر جابر حسین جبیر الظالمي1549
مطابق100.0064020.00موظف خدمةرائد جساب خضر محمد1646
مطابق100.0064020.00موظف خدمةاحمد عبداالمیر عطیوي علي ابو طبیخ1689
مطابق100.0064020.00موظف خدمةحیدر عادل ظفیر  شوكان الحسیني1829
مطابق100.0064020.00موظف خدمةخالد اثویني احمد جبار الزیادي1863
مطابق100.0064020.00موظف خدمةنصیف جاسم ھالل جواد البو حسین1926
مطابق100.0064020.00موظف خدمةعدنان علي عواد جوید1944
مطابق100.0064020.00موظف خدمةایاد كامل عجیل دالغ الحساني1966

موظف خدمة
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مطابق100.0064020.00موظف خدمةحاكم عبد الجبار عباس مخیف العارضى1978
مطابق100.0064020.00موظف خدمةعلي شھد عبد الحسین حسن آل عبس1997
مطابق100.0064020.00موظف خدمةعبد الخالق مجید لفتھ الصفران2014
مطابق100.0064020.00موظف خدمةعلي عبد الحسین مطیر زغیر الزیادي2040
مطابق100.0064020.00موظف خدمةرجاء جابر كوار سھر الحساني2151
مطابق100.0064020.00موظف خدمةشیماء سوادي شندخ جیاد ال شندخ2199
مطابق100.0064020.00موظف خدمةاحمد حسن جودي كاظم الحساني2254
مطابق100.0064020.00موظف خدمةحیدر صالح محمد صاحب العلوان2334
مطابق100.0064020.00موظف خدمةلیلئ مھدي حسن الیعكوبي2369
مطابق100.0064020.00موظف خدمةسالم دحام عواد حسین الضالمي2401
مطابق100.0064020.00موظف خدمةخالد كریم حمید رزوقي ال صالح2596
مطابق100.0064020.00موظف خدمةاحمد شطنان نخیل دحام الیعكوبي2632
مطابق100.0064020.00موظف خدمةأحمد كریم راجوج خضیر الموسوي2708
مطابق100.0064020.00موظف خدمةھادي ناصر عبد عواد الجیاشي2761
مطابق100.0064020.00موظف خدمةعلي دیان حسین عویجل التوبي2801
مطابق100.0064020.00موظف خدمةمالك كاین نومان عواد الیعكوبي2802
مطابق100.0064020.00موظف خدمةجاسم محمد معتك حرجان الزیادي2893
مطابق100.0064020.00موظف خدمةنبیل عبدهللا یوسف سلمان العذاري2898
مطابق100.0064020.00موظف خدمةمنى فاضل كزار جالب الحساني2931
مطابق100.0064020.00موظف خدمةعلي جواد كدبال عبود الزریجاوي3006
مطابق100.0064020.00موظف خدمةنجم عبد هللا جبار شلع الجیاشي3013
مطابق100.0064020.00موظف خدمةضیف هللا كونان عذافة حنوف الزیادي3117
مطابق100.0064020.00موظف خدمةغافل عبد الحمزه عذاب الیعكوبي3144
مطابق100.0064020.00موظف خدمةنجالء كریم جبار برید الجیاشي3202
مطابق100.0064020.00موظف خدمةحاتم عبد حمزه كریم االعاجیبي3238
مطابق100.0064020.00موظف خدمةحیدر مسیر مطشر حسب الصفراني3266
مطابق100.0064020.00موظف خدمةمحمد عبداالمیر كاظم زعیري الظالمي3269
مطابق100.0064020.00موظف خدمةاسماعیل شجاي شناوه كني الزیادي3282
مطابق100.0064020.00موظف خدمةحاتم نعیم صالح طالب الریشاوي3303
مطابق100.0064020.00موظف خدمةقیس عطا� مزھر حمزة الرفوش3352
مطابق100.0064020.00موظف خدمةباسم بھلول فرج ناجي الموسوي3370
مطابق100.0064020.00موظف خدمةعلي عبداالمیر كاوي طالب الحساني3410
مطابق100.0064020.00موظف خدمةناصر ناھي حسون برتي االعاجیبي3459
مطابق100.0064020.00موظف خدمةحیدر سوادي خظیر علوان الشمري3479
مطابق100.0064020.00موظف خدمةاحمد رسول محمد عبدهللا ال عبس3544
مطابق100.0064020.00موظف خدمةناجح عبادي والي جابر الزریجاوي3577
مطابق100.0064020.00موظف خدمةحازم جبیر عباس شمران الغلیظاوي3659
مطابق100.0064020.00موظف خدمةصادق مطر عبد ماھود الصفراني3949
مطابق100.0063019.00موظف خدمةمحمد داخل صیدان حزام165
مطابق100.0063019.00موظف خدمةعلي كاظم فلحي جھام العبسي272
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مطابق100.0063019.00موظف خدمةسعدیة ساجت عباس ھداد الجابري474
مطابق100.0063019.00موظف خدمةعامر علي عبید متعب الحساني595
مطابق100.0063019.00موظف خدمةناجح عبد العباس حتحوت عباس الظالمي669
مطابق100.0063019.00موظف خدمةمحمود ارحیم ولید عبد الحساني762
مطابق100.0063019.00موظف خدمةعبدهللا حلو شریف فواز التریجاوي779
مطابق100.0063019.00موظف خدمةوسام عبدالكریم كاظم عبدالنبي ال حبیب852
مطابق100.0063019.00موظف خدمةحسین فلیح عبدالساده موسى1025
مطابق100.0063019.00موظف خدمةماجد اثویني احمد جبار الزیادي1118
مطابق100.0063019.00موظف خدمةحسین عیدان عجھ كاظم الكاظم1155
مطابق109.0000019.00موظف خدمةعماد فرمان ابراھیم اسماعیل الفیلي1211
مطابق100.0063019.00موظف خدمةدعاء راھي غالي حسون الغزالي1344
مطابق100.0063019.00موظف خدمةشھید سالم كعیمیل عواد الزیادي1488
مطابق100.0063019.00موظف خدمةبشار ثجیل بدر غالي الجیاشي1539
مطابق100.0063019.00موظف خدمةطاھر محمد عبد جبار االعاجیبي1570
مطابق100.0063019.00موظف خدمةدعاء خیري حسین كاظم العبیدي1610
مطابق100.0063019.00موظف خدمةرمیق عبد الحسین كاظم الركابي1650
مطابق100.0063019.00موظف خدمةعلي عواصة مشكور جمالي االعاجیبي1686
مطابق100.0063019.00موظف خدمةابراھیم محمد عبید جبار الیعكوبي1819
مطابق100.0063019.00موظف خدمةازھر ربیح ھاشم دخل الحساني1896
مطابق100.0063019.00موظف خدمةحسین شالكة رداد مذبوب الجیاشي1989
مطابق100.0063019.00موظف خدمةاحمد دبــوس عجمي جبار الزیادي2011
مطابق100.0063019.00موظف خدمةجمیل كاظم جاسم محمد الربایع2177
مطابق100.0063019.00موظف خدمةحیدر مھدي محسن جحو االعاجیبي2284
مطابق100.0063019.00موظف خدمةرائد خضیر دلیل عبد الخضر2309
مطابق100.0063019.00موظف خدمةعتاب عبد الحسن عبید الشمري2375
مطابق100.0063019.00موظف خدمةجاسم جواد كاظم عبود االعاجیبي2390
مطابق100.0063019.00موظف خدمةعلي حبیب جابر بجاي العبد2544
مطابق100.0063019.00موظف خدمةحمید كریم حمید رزوقي ال صالح2597
مطابق100.0063019.00موظف خدمةحسن كاظم كامل عطشان االعاجیبي2764
مطابق100.0063019.00موظف خدمةعلي صالح موسى سلطان البصیصي2765
مطابق100.0063019.00موظف خدمةسلیم داخل عباس راضي الموسوي2847
مطابق100.0063019.00موظف خدمةرحمن عبد الخضر عوده عبد عیسى2851
مطابق100.0063019.00موظف خدمةعنید محمد عبد منصور التوبي2886
مطابق100.0063019.00موظف خدمةمسافر عدنان طافر فطیسة العبساوي2895
مطابق100.0063019.00موظف خدمةمجید كاظم صویح ھول الظالمي2933
مطابق100.0063019.00موظف خدمةضرغام ماجد كریم  جبار الجیاشي2939
مطابق100.0063019.00موظف خدمةحنین صالح كریم جبار الجیاشي2969
مطابق100.0063019.00موظف خدمةمصطفى علوش عبید عباس الزریجاوي3031
مطابق100.0063019.00موظف خدمةاصیل مھدي برید مشكور الزریجاوي3052
مطابق100.0063019.00موظف خدمةكرار كامل جدوع مشكور3275
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مطابق100.0063019.00موظف خدمةسالم باجي لفلوف حمادي الزریجاوي3494
مطابق100.0063019.00موظف خدمةسعد جبیر رشید ھلوزي الظالمي3498
مطابق100.0063019.00موظف خدمةنایف مطشر لزام عزیز ال زیاد3545
مطابق100.0063019.00موظف خدمةبدر حمزة حمود دارم الزیادي3617
مطابق100.0063019.00موظف خدمةفیصل سماري جغیل رباط الزیادي3621
مطابق100.0063019.00موظف خدمةحسین رجاف واجد عداي ال عداي3630
مطابق100.0063019.00موظف خدمةحسین مدلول حنتوش منخي3679
مطابق100.0063019.00موظف خدمةفالح مشاي مریح طوالھ البركي3696
مطابق100.0063019.00موظف خدمةجعفر عابد جبیر منصور الجیاشي3782
مطابق100.0062018.00موظف خدمةصادق صالح عطیھ ورویر ال عروج388
مطابق100.0062018.00موظف خدمةعلي یحیى عبید عفات489
مطابق100.0062018.00موظف خدمةضرار جبار عبد الحسن المكتوب585
مطابق100.0062018.00موظف خدمةمصطفى محمد كاضم المحسناوي644
مطابق100.0062018.00موظف خدمةاحمد جابر وحید مدلول الظالمي673
مطابق100.0062018.00موظف خدمةحیدر عبید فنیدي حمدان آل حمدان773
مطابق100.0062018.00موظف خدمةصدام محسن وادي علي الزیادي837
مطابق100.0062018.00موظف خدمةكاظم حمزة كاظم ثامر الزیادي912
مطابق100.0062018.00موظف خدمةكرار حسان كاظم حسین العبساوي1226
مطابق100.0062018.00موظف خدمةبشار ثؤیني ساجت ابو درینھ ابو درینھ1443
مطابق100.0062018.00موظف خدمةمسلم یونس ناصر حسین الحسناوي1466
مطابق100.0062018.00موظف خدمةحبیب كاضم حسین سلمان ال جعیب1501
مطابق100.0062018.00موظف خدمةمرتضى فاھم حمید حمود الیاسري1580
مطابق100.0062018.00موظف خدمةمحمد ھادي عجمي جبار الزیادي1586
مطابق100.0062018.00موظف خدمةكامل كشیش بجاي زیاد الظالمي1680
مطابق100.0062018.00موظف خدمةمنذر سعد طشاش زنیھر زنیھر1756
مطابق100.0062018.00موظف خدمةمحمد ظلم محمد مرجان ال مرجان1809
مطابق100.0062018.00موظف خدمةقاسم جاسم كواد ادریس العارضي1859
مطابق100.0062018.00موظف خدمةعالء حسین فریح حسان الجوراني1890
مطابق100.0062018.00موظف خدمةعادل مجید كفان زغیر الصبیخاوي1914
مطابق100.0062018.00موظف خدمةمحمد رجھ عوید محمد حسن1968
مطابق100.0062018.00موظف خدمةسیف فلیح حمزة جابر البركي2042
مطابق100.0062018.00موظف خدمةامیر منصور كعیم عواد الزیادي2049
مطابق100.0062018.00موظف خدمةرعد عبداالمیر محسن جالب الربائع2084
مطابق100.0062018.00موظف خدمةسالم مجید عبید حایف2113
مطابق100.0062018.00موظف خدمةوسام مجید عبید حایف البركي2114
مطابق100.0062018.00موظف خدمةمحمد عواد مھبش مشكور الحساني2143
مطابق100.0062018.00موظف خدمةحسین كاظم ظاھر فزاع البركات2322
مطابق100.0062018.00موظف خدمةحسام ناظم محمد مزھر البركي2383
مطابق100.0062018.00موظف خدمةمھدي جاسم علیوي حسین2409
مطابق100.0062018.00موظف خدمةصالح عبد االمیر عبد الحسین جاسم البقر الشام2425
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مطابق100.0062018.00موظف خدمةمحمد ھادي محسن علوان الظالمي2475
مطابق100.0062018.00موظف خدمةصباح رحیم منشد حلیو الموسوي2622
مطابق100.0062018.00موظف خدمةكاظم زھیر حبیب مجلي ال علیوي2657
مطابق100.0062018.00موظف خدمةحیدر عادل صبري بادي الحبیب2713
مطابق100.0062018.00موظف خدمةحیدر عبدهللا محمد خضر2798
مطابق100.0062018.00موظف خدمةحمید یاسر سلمان محیسن الصفراني2876
مطابق100.0062018.00موظف خدمةصالح محسن عبد العزیز عباس ال حافظ2926
مطابق100.0062018.00موظف خدمةمحمد كاظم عطیة خضر الجیاشي2949
مطابق100.0062018.00موظف خدمةاحمد كاظم عطیة خضر الجیاشي2956
مطابق100.0062018.00موظف خدمةصالح  محسن عبد العزیز عباس ال حافظ3045
مطابق100.0062018.00موظف خدمةفالح حسین ھلیوت سلمان العاكوبي3122
مطابق100.0062018.00موظف خدمةابراھیم مسافر عاجل عباس3137
مطابق100.0062018.00موظف خدمةمرتظى یوسف سعود ظاھر الغلیظاوي3221
مطابق100.0062018.00موظف خدمةمالك فیصل غازي عبود الفتالوي3433
مطابق100.0062018.00موظف خدمةمیثم ابومزیھر عاجل فرحان ال دروال3582
مطابق100.0062018.00موظف خدمةطارق یاسین خضر حمادي الحسینات3634
مطابق100.0062018.00موظف خدمةعلي سعد صكر عیدان الجیاشي3656
مطابق100.0062018.00موظف خدمةعالء غایب جبر صحن البدر3677
مطابق100.0062018.00موظف خدمةوسن قاسم جبیر سلمان المیالي3682
مطابق100.0062018.00موظف خدمةعواد فالح جبر عودة المشعالوي3728
مطابق100.0062018.00موظف خدمةعباس رزاق كریم شویرد البدیري3740
مطابق100.0062018.00موظف خدمةامیر علي ھلیل صیاح الزیادي3865
مطابق100.0062018.00موظف خدمةمحمد جفات زوه عواد زیادي3906
مطابق100.0062018.00موظف خدمةسالم مھدي جازع مطر4040
مطابق100.0061017.00موظف خدمةسالم سعد جھاد عبد الخفاجي133
مطابق100.0061017.00موظف خدمةھشام شھید مشكور فتنان الجیاشي153
مطابق100.0061017.00موظف خدمةستار جابر كشیش سعد160
مطابق100.0061017.00موظف خدمةماھر حاكم جفات ھتول الظالمي322
مطابق100.0061017.00موظف خدمةمازن عبداالمیر كاظم شنان الجیاشي330
مطابق100.0061017.00موظف خدمةصالح حسن عطیھ ورویر ال عروج449
مطابق100.0061017.00موظف خدمةحسین فیاض صالح خنجر623
مطابق100.0061017.00موظف خدمةباقر رزاق جاھل كاظم626
مطابق100.0061017.00موظف خدمةسلمان نواف جبار حمود الزیادي662
مطابق100.0061017.00موظف خدمةحسین بلوكي شنان تمر الظالمي690
مطابق100.0061017.00موظف خدمةالزم صبح شریب حمادي الجیاشي697
مطابق100.0061017.00موظف خدمةعبد هللا داشي ماشي رطان المشعالوي698
مطابق100.0061017.00موظف خدمةایوب عبد كریم كریدي الرماحي780
مطابق100.0061017.00موظف خدمةعامر شھد عبد الحسین حسن آل حربي896
مطابق100.0061017.00موظف خدمةعلي جاسم منصور حسین943
مطابق100.0061017.00موظف خدمةحیدر كریم حمید رزوقي ال صالح958



IDاالسم الرباعي واللقب
التخصص 
المطلوب

درجة المعدل 
(٣٥ درجة)

درجة الخدمة (٣٥ 
درجة)

درجة الزوجیة 
(٦ درجات)

درجة األطفال (٤ 
درجات)

درجة العقد 
االختصاص 
(٥ درجات)

المالحظاتمطابقة الشروطالدرجة النھائیة

مطابق100.0061017.00موظف خدمةمرتضى جبار طاھرالیاسري988
مطابق100.0061017.00موظف خدمةعبد هللا تایھ محاري عبد الغزي1101
مطابق100.0061017.00موظف خدمةقاسم جبار عبد الخضر جلوب الحساني1115
مطابق100.0061017.00موظف خدمةمسلم ضریس مثنى حمیدي ال شھیب1150
مطابق100.0061017.00موظف خدمةعباس فاضل عوض محیسن الزیادي1200
مطابق100.0061017.00موظف خدمةھالل عباس ھالل علي1267
مطابق100.0061017.00موظف خدمةعباس حسن علي شاكر العزاوي1403
مطابق100.0061017.00موظف خدمةاركان غانم مدیح حسن االعاجیبي1567
مطابق100.0061017.00موظف خدمةمحمود عبد االمیر زرزور جاسم الیاسري1588
مطابق100.0061017.00موظف خدمةمصطفى ربیح دریول داخل االعاجیبي1825
مطابق100.0061017.00موظف خدمةعلي سعود صیدان حزام الزیادي1828
مطابق100.0061017.00موظف خدمةاحسان شریف غزال1907
مطابق100.0061017.00موظف خدمةازھر لطیف عبد االمیر1910
مطابق100.0061017.00موظف خدمةحسین كاظم میلح حسین الظالمي1961
مطابق100.0061017.00موظف خدمةعباس قاسم علیوي حسن ال شلیغم2072
مطابق100.0061017.00موظف خدمةكامل حسن والي عبد الجابري2077
مطابق100.0061017.00موظف خدمةعلي فاضل دیوان نینو الشیریداوي2144
مطابق100.0061017.00موظف خدمةقاسم مریعد نعیم جبار2155
مطابق100.0061017.00موظف خدمةامیر عادل كاظم جسام الجعیفر2311
مطابق100.0061017.00موظف خدمةیعقوب مجیبل جبر طنجیر2378
مطابق100.0061017.00موظف خدمةراھي سعران قنون بریھي الرفوش2408
مطابق100.0061017.00موظف خدمةحسن ذیاب حمود جبر الشیباني2415
مطابق100.0061017.00موظف خدمةحمد حسن عطیھ عبد الیعكوبي2424
مطابق100.0061017.00موظف خدمةمحمد فیاض خالد عبد الرحمن النجم2584
مطابق100.0061017.00موظف خدمةفلیح رحیم منشد حلیو الموسوي2615
مطابق100.0061017.00موظف خدمةاسعد عباس فضل مشاري الرماحي2637
مطابق100.0061017.00موظف خدمةعلي محسن شنان عجزان2662
مطابق100.0061017.00موظف خدمةعباس زوین عبدالحسن نبھار2678
مطابق100.0061017.00موظف خدمةمحمد یسر موسى علي الموسوي2717
مطابق100.0061017.00موظف خدمةاحمد كاظم ارحیم شنابھ الجیاشي2737
مطابق100.0061017.00موظف خدمةمحسن عواد عذوب مظلوم الجیاشي2844
مطابق100.0061017.00موظف خدمةمعین كاضم عجمي نوال العارضي2918
مطابق100.0061017.00موظف خدمةسعد بھلول فرج ناجي الموسوي2944
مطابق100.0061017.00موظف خدمةمھند داخل عباس راضي الموسوي3014
مطابق100.0061017.00موظف خدمةعلي شاكر جخیم عبود .3141
مطابق100.0061017.00موظف خدمةاحمد جاسم حنون عوید السوفي3404
مطابق100.0061017.00موظف خدمةعبد هللا فارس طالب رضا الحیدر3414
مطابق100.0061017.00موظف خدمةحسن شالكة ھوني مبارك الحساني3442
مطابق100.0061017.00موظف خدمةستار جابر كشیش سعد العبساوي3513
مطابق100.0061017.00موظف خدمةحسین علي ابراھیم مرزوك الجنابي3876



IDاالسم الرباعي واللقب
التخصص 
المطلوب

درجة المعدل 
(٣٥ درجة)

درجة الخدمة (٣٥ 
درجة)

درجة الزوجیة 
(٦ درجات)

درجة األطفال (٤ 
درجات)

درجة العقد 
االختصاص 
(٥ درجات)

المالحظاتمطابقة الشروطالدرجة النھائیة

مطابق100.0061017.00موظف خدمةمشتاق عطیھ ثجیل وبدان ال سعد3899
مطابق100.0061017.00موظف خدمةساجد سعد علوان سراج ال سراج3904
مطابق100.0061017.00موظف خدمةضرغام فاضل كریم غالي الجیاشي.4076
مطابق101.4200516.42موظف خدمةحسین عامر ھالل فرحان الزیادي649
مطابق100.0060016.00موظف خدمةمرتظى عبد الكاظم سوادي كاظم67
مطابق100.0060016.00موظف خدمةكاظم داخل مھدي حسن الخفاجي119
مطابق100.0060016.00موظف خدمةكاظم داخل مھدي حسن ال ضیدان138
مطابق100.0060016.00موظف خدمةرضا عدنان مكي علي المطرود197
مطابق100.0060016.00موظف خدمةتكلیف حسین حسان كطاط398
مطابق100.0060016.00موظف خدمةمحمود جساب سلمان عبود المرشدي427
مطابق100.0060016.00موظف خدمةعلي خاشي عواد شریف التریجاوي438
مطابق100.0060016.00موظف خدمةعباس حسین حمید ھلول446
مطابق100.0060016.00موظف خدمةعماد جواد كاظم فتنان الزیادي591
مطابق100.0060016.00موظف خدمةقیس راجوج مناع عبود ال عكض596
مطابق100.0060016.00موظف خدمةعلي جمیل جھادي عاجل االعاكوبي615
مطابق100.0060016.00موظف خدمةحازم صبح شریب حمادي الجیاشي688
مطابق100.0060016.00موظف خدمةعلي بلوكي شنان تمر الظالمي701
مطابق101.0000516.00موظف خدمةباقرمحمدحسن الظالمي860
مطابق100.0060016.00موظف خدمةحیدر جبار عواد رواد الحسن898
مطابق100.0060016.00موظف خدمةمحمد رحیم وحید كاشي العارضي1152
مطابق100.0060016.00موظف خدمةمحمد باقر فالح حسن منصور1224
مطابق100.0060016.00موظف خدمةأحمد مجیبل جبر طنجیر1418
مطابق100.0060016.00موظف خدمةمحمد صالح عبد مطرود الموسوي1429
مطابق100.0060016.00موظف خدمةعلي مطشر لفتة محمد البو شطیط1487
مطابق100.0060016.00موظف خدمةامیر علي جبیر ھمیم العبساوي1534
مطابق100.0060016.00موظف خدمةمصطفى خالد مدیح حسن االعاجیبي1562
مطابق100.0060016.00موظف خدمةجعفر موسى عدنان طعمھ الصافي1660
مطابق100.0060016.00موظف خدمةمھند سعد طشاش زنیھر زنیھر1751
مطابق100.0060016.00موظف خدمةامیره كاضم عبد الساده مطیر الزغیر2122
مطابق100.0060016.00موظف خدمةعباس حسن علي غضب المیالي2140
مطابق100.0060016.00موظف خدمةلطیف موتان شناوه شالل الجیاشي2145
مطابق100.0060016.00موظف خدمةعقیل كامل سوادي الجیاشي2231
مطابق100.0060016.00موظف خدمةعالل سعید شوجة مري الجیاشي2236
مطابق100.0060016.00موظف خدمةفارس ثامر مالجي مسیر الزریجاوي2297
مطابق100.0060016.00موظف خدمةكرار سالم مطشر غالي2318
مطابق100.0060016.00موظف خدمةصالح عبد المھدي ھربید عویده الزیادي2349
مطابق100.0060016.00موظف خدمةاحمد نجم عبد ماضي الحسیناوي2570
مطابق100.0060016.00موظف خدمةحسن سرحان ولید عبد الحساني2671
مطابق100.0060016.00موظف خدمةاحمد حسین عطیھ حسن ال حسن2759
مطابق100.0060016.00موظف خدمةسیف كتاب مجلي دغیم البركي2811
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مطابق100.0060016.00موظف خدمةمحمد ھاتف بھلول فرج الموسوي2856
مطابق100.0060016.00موظف خدمةمھند عباس ھنویط عسكر الجیاشي2888
مطابق100.0060016.00موظف خدمةسحر محمد عطیھ خضر الجیاشي2911
مطابق100.0060016.00موظف خدمةأسعد زغیر داخل سعد الزریجاوي2919
مطابق100.0060016.00موظف خدمةحیدر كشیش بجاي زیاد الظالمي3253
مطابق100.0060016.00موظف خدمةھادي كامل مھنة3482
مطابق100.0060016.00موظف خدمةنھروان میثم عبدالجبار كریم العباس3556
مطابق100.0060016.00موظف خدمةأحمد زغیر داخل سعد الزریجاوي3609
مطابق100.0060016.00موظف خدمةعبد الكاظم علي عبد الحسین3610
مطابق100.0060016.00موظف خدمةمحمد داخل جابر محل المرشدي3657
مطابق100.0060016.00موظف خدمةوعد زغیر داخل سعد الحمداني3658
مطابق100.0060016.00موظف خدمةسجاد فرحان مطرود ساجت ال سعد3700
مطابق100.0060016.00موظف خدمةعباس ھاشم محمد الحسناوي3735
مطابق100.0060016.00موظف خدمةعلتء جبر عبد السادة ال زغیر3774
مطابق100.0060016.00موظف خدمةعالء جبر عبد السادة ال زغیر3776
مطابق100.0060016.00موظف خدمةامیر أحسان عبد االمیر كاظم3868
مطابق100.0060016.00موظف خدمةیوسف صبار حمادي راھي الصفراني3989
مطابق100.4200515.42موظف خدمةمحمد حسین عبد حمادي الحساني1569
مطابق100.0000515.00موظف خدمةكرار جلیل انغیمش جیاد ال دریس807
مطابق100.0000515.00موظف خدمةكرار جلیل انعیس جیاد ال دریس911
مطابق100.0000515.00موظف خدمةمحمد صباح جرید جبر الركابي955
مطابق100.0000515.00موظف خدمةمحمد صباح جرید جبر سلمان الركابي966
مطابق100.0000010.00موظف خدمةلیث قاسم علیوي حسین الزیادي80

مطابق100.0000010.00موظف خدمةھند ناظم محمد ناجي120
مطابق100.0000010.00موظف خدمةعلي نزار عبدالصاحب حسان151
مطابق100.0000010.00موظف خدمةحسین كتاب نعیم علي العلوان166
مطابق100.0000010.00موظف خدمةعباس حبیت جابر عبود األعرجي171
مطابق100.0000010.00موظف خدمةامیرجوادمحمودمعیوف الیاسري175
مطابق100.0000010.00موظف خدمةجابر ھول كاظم محمد الحسیني191
مطابق100.0000010.00موظف خدمةمرتضى محمد مظلوم والي المرشدي229
مطابق100.0000010.00موظف خدمةمسلم حسن الیم محسن الزریجاوي247
مطابق100.0000010.00موظف خدمةحسین عبد الكاظم سوادي الحاجم268
مطابق100.0000010.00موظف خدمةحامد كاظم جاسم یاسر275
مطابق100.0000010.00موظف خدمةحسین ستار مزھر عبدالعباس رجحھ321
مطابق100.0000010.00موظف خدمةاحمد جبر كاظم جاسم ال سلطان323
مطابق100.0000010.00موظف خدمةفالح مھدي مسلم منادي الزیادي352
مطابق100.0000010.00موظف خدمةفھد ناظم محسن مجبل378
مطابق100.0000010.00موظف خدمةمصطفى فاضل حسین مشكور الغالبي439
مطابق100.0000010.00موظف خدمةامین مجید جابر شوجھ454
مطابق100.0000010.00موظف خدمةعلي مسیر مندیل جعاري البركي496
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مطابق100.0000010.00موظف خدمةعلي فیصل حامد جابر العلوان538
مطابق100.0000010.00موظف خدمةعباس ماجد كامل مطرود الجبوري540
مطابق100.0000010.00موظف خدمةمنتظر حسین ذباح عبد المحسناوي574
مطابق100.0000010.00موظف خدمةعالء میري كاظم عطا هللا606
مطابق100.0000010.00موظف خدمةمحمد حسن عالوي عبد640
مطابق100.0000010.00موظف خدمةمرتضى ایاد محمد جھاد العبودي653
مطابق100.0000010.00موظف خدمةاحمد ھاشم جفات ھتول الظالمي655
مطابق100.0000010.00موظف خدمةمحمد عطشان جحیل عواد الزیادي706
مطابق100.0000010.00موظف خدمةمحمد جاسم جابر ھادي الموسوي707
مطابق100.0000010.00موظف خدمةاحمد جاسم جابر ھادي الموسوي711
مطابق100.0000010.00موظف خدمةحیدر قاسم حزام مھوس724
مطابق100.0000010.00موظف خدمةسیف سعد بعرور ھادي خظیر الموسوي728
مطابق100.0000010.00موظف خدمةاحمد مكي بزون عواد العاكوبي767
مطابق100.0000010.00موظف خدمةامجدمكي بزون عواد العاكوبي790
مطابق100.0000010.00موظف خدمةساجدمكي بزون عواد العاكوبي798
مطابق100.0000010.00موظف خدمةطالل حمود عجاج مطلك الزیادي824
مطابق100.0000010.00موظف خدمةمرتضى بندر وطبان حمیدي الجیاشي866
مطابق100.0000010.00موظف خدمةباسم محمد عبدالمھدي عباس الزھیري873
مطابق100.0000010.00موظف خدمةعلي بندر وطبان حمیدي الجیاشي875
مطابق100.0000010.00موظف خدمةلطیف رحیم ثویني ساجت البو درینھ894
مطابق100.0000010.00موظف خدمةتحسین جواد كاظم نشمي الزیادي899
مطابق100.0000010.00موظف خدمةأحمد علي مشكور سلمان915
مطابق100.0000010.00موظف خدمةمرتضى فرحان عبد مطرود الموسوي918
مطابق100.0000010.00موظف خدمةمحمد راضي عبد الزریجاوي925
مطابق100.0000010.00موظف خدمةأسعد داخل جابر محل المرشدي949
مطابق100.0000010.00موظف خدمةأمجد داخل جابر محل المرشدي964
مطابق100.0000010.00موظف خدمةفارس عوده ساني975
مطابق100.0000010.00موظف خدمةاحمد شخاط نویف ونان االعاجیبي1009
مطابق100.0000010.00موظف خدمةعلي ریاض فاضل موسى آل موسى1017
مطابق100.0000010.00موظف خدمةحسین علي عزال مسیر العبساوي1026
مطابق100.0000010.00موظف خدمةاثیرحاكم براھیم عبد االعاجیبي1073
مطابق100.0000010.00موظف خدمةفارس محمد جویت طارش1074
مطابق100.0000010.00موظف خدمةأحمد حمید ناظم مھدي الزبیدي1100
مطابق100.0000010.00موظف خدمةشاكر نعیم بجاي موسى الزاملي1113
مطابق100.0000010.00موظف خدمةكرار كاظم ھول رطان زیادي1138
مطابق100.0000010.00موظف خدمةامیر ستار طعمھ1144
مطابق100.0000010.00موظف خدمةعلي فیصل خلیف راشد آل شھاب1145
مطابق100.0000010.00موظف خدمةمثنى فوزي حیدر عبدالحسین الموسوي1151
مطابق100.0000010.00موظف خدمةمحمد عارف والي عطیة الزیادي1164
مطابق100.0000010.00موظف خدمةعلي علیوي بریس جبار الزیادي1173
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مطابق100.0000010.00موظف خدمةماھر حسن عباس نیلي آل نیلي1195
مطابق100.0000010.00موظف خدمةرافد صالح جریب عبد الكاطع1199
مطابق100.0000010.00موظف خدمةباسم محمد مھدي محمد الصافي1252
مطابق100.0000010.00موظف خدمةولید نعیم غالي فزاع العبساوي1256
مطابق100.0000010.00موظف خدمةكرار نعیم حمید لفتھ الصبیخاوي1309
مطابق100.0000010.00موظف خدمةمسلم راتب عبد سعید الزریجاوي1310
مطابق100.0000010.00موظف خدمةرقیھ علي عبد الحسین عبود1317
مطابق100.0000010.00موظف خدمةحسن عباس محمد بدر الرشاوي1330
مطابق100.0000010.00موظف خدمةحسین نایف براك جابر1332
مطابق100.0000010.00موظف خدمةاحمد حمزه جاسم حمد آل لو حسین1425
مطابق100.0000010.00موظف خدمةحسین جواد كاظم عبد الواحد1454
مطابق100.0000010.00موظف خدمةنایف لفتھ حمزت سبع الزیادي1502
مطابق100.0000010.00موظف خدمةحسین علي عبد الكریم حمود السالمي1518
مطابق100.0000010.00موظف خدمةقیصر ثجیل بدر غالي الجیاشي1535
مطابق100.0000010.00موظف خدمةامیر صالح لزام شنوب1548
مطابق100.0000010.00موظف خدمةاسعد عاید بھلول عبد الزیجاوي1581
مطابق100.0000010.00موظف خدمةكرار فرحان جبر خضیر الجیاشي1593
مطابق100.0000010.00موظف خدمةرعد عاید بھلول عبد الزیجاوي1611
مطابق100.0000010.00موظف خدمةجابر بجاي زیاد سلمان الظالمي1664
مطابق100.0000010.00موظف خدمةعبدالباري حسین فنجان وذاع الزرجاوي1675
مطابق100.0000010.00موظف خدمةحمید قاسم محمد حسین الجیاشي1678
مطابق100.0000010.00موظف خدمةمحمد وحید نشمي سمیان1708
مطابق100.0000010.00موظف خدمةمیثم مزھر عنصیل مناحر1729
مطابق100.0000010.00موظف خدمةفالح حسن عوده علي الزیادي1730
مطابق100.0000010.00موظف خدمةسجاد سالم محیل عبید لحسیني1757
مطابق100.0000010.00موظف خدمةسكینھ علي عبد الحسین عبود1761
مطابق100.0000010.00موظف خدمةرحمن فرج ضاري جابر الزیادي1776
مطابق100.0000010.00موظف خدمةساجد فرج ضاري جابر الزیادي1780
مطابق100.0000010.00موظف خدمةمحمد ماجد عبد عكال الزیادي1787
مطابق100.0000010.00موظف خدمةكاظم ولفي كاظم عبود الحساني1802
مطابق100.0000010.00موظف خدمةاحمد حمزه حمید عبطان  االعاجیبي1806
مطابق100.0000010.00موظف خدمةاحمد شاكر نزال صكبان1817
مطابق100.0000010.00موظف خدمةحامد كاظم عبد عبدالخضر1837
مطابق100.0000010.00موظف خدمةعامر عبد الحسن شحاذه وثیج المرشدي1854
مطابق100.0000010.00موظف خدمةمحمد ناجح عطشان عبید الجیاشي1891
مطابق100.0000010.00موظف خدمةكتاب سفاح اجوان عوید اجوان1900
مطابق100.0000010.00موظف خدمةأمیر رحیم علي بھاض الوھامي1901
مطابق100.0000010.00موظف خدمةاحمد علي ھویدي جاسم الزریجاوي1916
مطابق100.0000010.00موظف خدمةسعد عباس خلیوي خلخال الحساني1954
مطابق100.0000010.00موظف خدمةكرار حسین عبد عبود الحسینات1973
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مطابق100.0000010.00موظف خدمةسالم وحید حسن فصال الحساني1986
مطابق100.0000010.00موظف خدمةمحمد سلمان جابر الریشاوي2102
مطابق100.0000010.00موظف خدمةحسین حسن كاظم عناد الشنابره2141
مطابق100.0000010.00موظف خدمةعباس علوان مطلك عبد الحمزة الجیاشي2148
مطابق100.0000010.00موظف خدمةمحمد جاسم عاید ال عبود2156
مطابق100.0000010.00موظف خدمةقاسم محمد حاذور حمود االعاجیبي2163
مطابق100.0000010.00موظف خدمةطالب ھاشم حمزه حسن الزریجاوي2167
مطابق100.0000010.00موظف خدمةكرا حزام ناصر حسین الحساني2189
مطابق100.0000010.00موظف خدمةحسین محمودكشوش حمودالسالمي2203
مطابق100.0000010.00موظف خدمةعباس صاحب سریع ابو الدوش الخزرجي2235
مطابق100.0000010.00موظف خدمةمحمد صاحب سریع ابو الدوش الخزرجي2250
مطابق100.0000010.00موظف خدمةعدي مھنھ مھلي مطرب االعاجیبي2298
مطابق100.0000010.00موظف خدمةسیف فھد دیوان دخیل2305
مطابق100.0000010.00موظف خدمةعبیر جلیل ھاشم محمد2315
مطابق100.0000010.00موظف خدمةاحمد  حسن  سیار  خطار  الزیادي2336
مطابق100.0000010.00موظف خدمةیوسف كاظم ظاھر فزاع البركات2346
مطابق100.0000010.00موظف خدمةوسام محمد حاذور حمود االعاجیبي2352
مطابق100.0000010.00موظف خدمةاكرم طالب عبد شناوة البركي2353
مطابق100.0000010.00موظف خدمةزینب عواد حسین جوید البركات2364
مطابق100.0000010.00موظف خدمةمحسن عواد حسین جوید البركات2368
مطابق100.0000010.00موظف خدمةمسلم حمید عبید حسن الیعكوبي2379
مطابق100.0000010.00موظف خدمةامال عبد الكریم بیمھ جبر2394
مطابق100.0000010.00موظف خدمةعباس جابر محمد ال زیاد2403
مطابق100.0000010.00موظف خدمةادریس عبد الحسن بجاي سراج االعاجیبي2420
مطابق100.0000010.00موظف خدمةعلي ماجد عبد ال غثیث2470
مطابق100.0000010.00موظف خدمةعبدهللا سامي غثیث دھو ال علي2473
مطابق100.0000010.00موظف خدمةرائد عبدالنبي ورد ال ساجت2483
مطابق100.0000010.00موظف خدمةنبراس خلف وحید عبداللة2487
مطابق100.0000010.00موظف خدمةواثق فیصل وساف ال مطیر2494
مطابق100.0000010.00موظف خدمةمحمد عماد كاظم حمودالجیاشي2538
مطابق100.0000010.00موظف خدمةمنتظر صاحب داخل جودي الحساني2583
مطابق100.0000010.00موظف خدمةحسین نبیل عبد الحسین2618
مطابق100.0000010.00موظف خدمةحسین نبیل عبد الحسین محمد الحمود2619
مطابق100.0000010.00موظف خدمةعلي مھدي جبار عریمط الھاشمي2661
مطابق100.0000010.00موظف خدمةعلي حسین شنان عیدان الحسناوي2699
مطابق100.0000010.00موظف خدمةسیف كتاب كطان ال جابري2712
مطابق100.0000010.00موظف خدمةامجد عبد القادر كوان جیاد الظالمي2751
مطابق100.0000010.00موظف خدمةحسن ھادي ناصر عبد الجیاشي2768
مطابق100.0000010.00موظف خدمةمحمد حسان كاظم  حسین ال حسین2819
مطابق100.0000010.00موظف خدمةصفاء علي عواد عذوب الجیاشي2838
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مطابق100.0000010.00موظف خدمةمحمد صباح نافع عبد ال مارد2857
مطابق100.0000010.00موظف خدمةسجاد علي موسى عناد الحساني2865
مطابق100.0000010.00موظف خدمةحسین علي موسى عناد الحساني2866
مطابق100.0000010.00موظف خدمةدریس عبد الحسن بجاج سراج الیعكوبي2887
مطابق100.0000010.00موظف خدمةذوالفقار جاسم صاحب محمد البركات2903
مطابق100.0000010.00موظف خدمةمنتظر ستار جبار عوده/السنھ2912
مطابق100.0000010.00موظف خدمةسامي حمزة موسى ضیدان الزریجاوي2922
مطابق100.0000010.00موظف خدمةحسین محمد ثامر جندوب الوھامي2936
مطابق100.0000010.00موظف خدمةمنتظر رزاق دخیل عواد ال عواد2950
مطابق100.0000010.00موظف خدمةطارق عزیز مطرود عبدهللا الجبوري2961
مطابق100.0000010.00موظف خدمةعلي باسم منصور غیاض الزیادي3003
مطابق100.0000010.00موظف خدمةحیدر حسین صاحب عواد البو صالح3038
مطابق100.0000010.00موظف خدمةعبد الحسین عبید سلمان صحن الزریجاوي3041
مطابق100.0000010.00موظف خدمةتوفیق شنان جبوري حسین الظالمي3043
مطابق100.0000010.00موظف خدمةعلي ایوب عطیة خشان الضاحي3078
مطابق100.0000010.00موظف خدمةمحمد كاظم حسن سلطان الحساني3083
مطابق100.0000010.00موظف خدمةحسین ناصر حسین خضر االعاجیبي3099
مطابق100.0000010.00موظف خدمةباقر یاسر حسون عبادي العاكوبي3123
مطابق100.0000010.00موظف خدمةصباح داھي یاسر خضر العاكوبي3140
مطابق100.0000010.00موظف خدمةحیدر علي ھالل الحسیني3152
مطابق100.0000010.00موظف خدمةعلي أمجد ناظم عبود السلمان3159
مطابق100.0000010.00موظف خدمةكرار سامي ھالل محمدعلي الحمیدي3170
مطابق100.0000010.00موظف خدمةسعد محمد كاظم كحویش سلطان3176
مطابق100.0000010.00موظف خدمةامجد سفر بدر سلمان المرشدي3177
مطابق100.0000010.00موظف خدمةعلي نعمان ھاشم  محسن  التویجي3194
مطابق100.0000010.00موظف خدمةصالح محسن علي محمد العذاري3232
مطابق100.0000010.00موظف خدمةسالم جودة فواري كاطع3263
مطابق100.0000010.00موظف خدمةحسن محمد عبداالمیر كاظم الظالمي3270
مطابق100.0000010.00موظف خدمةامیر نعیم عباس كصاد النویجي3291
مطابق100.0000010.00موظف خدمةاحمد عبد الحمید كاظم جبار الزیادي3319
مطابق100.0000010.00موظف خدمةعمار صالح مھدي نصیف ال علیج3323
مطابق100.0000010.00موظف خدمةاحمد حسین طاھر محسن الزریجاوي3338
مطابق100.0000010.00موظف خدمةعالء حمید عبدهللا محمد البدیري3384
مطابق100.0000010.00موظف خدمةأمال كتاب ھالل جواد ال بوحسین3424
مطابق100.0000010.00موظف خدمةمحمد لطیف یوسف فاخر الساعدي3430
مطابق100.0000010.00موظف خدمةعلي عباس فاضل -3454
مطابق100.0000010.00موظف خدمةحسن موفق جابر حسین الموسوي3473
مطابق100.0000010.00موظف خدمةسیف حیدر سوادي خصیر الشمري3480
مطابق100.0000010.00موظف خدمةمحمد فاضل كریم نعمھ الظالمي3554
مطابق100.0000010.00موظف خدمةحیدر كریم عریان بطي ال بري3559
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مطابق100.0000010.00موظف خدمةسجاد تركي دلي عجیل الزیادي3560
مطابق100.0000010.00موظف خدمةاسعد عبد الرضا عوض حمزة ال سلمان3591
مطابق100.0000010.00موظف خدمةعلي عبدالحسین حمیدي حسین3598
مطابق100.0000010.00موظف خدمةاشرف صالح عطشان سلمان الزیادي3622
مطابق100.0000010.00موظف خدمةمروان قاسم جبیر سلمان المیالي3664
مطابق100.0000010.00موظف خدمةمھدي عبد محمد حمود3691
مطابق100.0000010.00موظف خدمةمالك كامل عواد / الموسوي3692
مطابق100.0000010.00موظف خدمةحیدر مشاي مریح طوالھ البركي3694
مطابق100.0000010.00موظف خدمةاحمد فرحان مطرود ساجت ال سعد3698
مطابق100.0000010.00موظف خدمةفارس علي زوین حمود العامري3720
مطابق100.0000010.00موظف خدمةعلي عبد الحسین محمد عبد الزركاني3739
مطابق100.0000010.00موظف خدمةخالد حسین علي شنون الفرطوسي3754
مطابق100.0000010.00موظف خدمةفاضل عبد الحسین عبد الكاظم الزوید3821
مطابق100.0000010.00موظف خدمةمحسن علي ابراھیم مرزوك الجنابي3878
مطابق100.0000010.00موظف خدمةمشعل خالد عذیر فزیع الزیادي3895
مطابق100.0000010.00موظف خدمةفؤاد صاحب مثكال راشد الغانمي3897
مطابق100.0000010.00موظف خدمةعقیل سعید فرحان جویني3902
مطابق100.0000010.00موظف خدمةحسین سعید فرحان جویجي الجیاشي3909
مطابق100.0000010.00موظف خدمةنایف مرضي حمود عبید الشریداوي3922
مطابق100.0000010.00موظف خدمةضرغام باسم عبد الرؤوف جعفر4015
مطابق100.0000010.00موظف خدمةاحمد شاكر عدل الخالوي4022
مطابق100.0000010.00موظف خدمةاحمد مسلم حمزة جابر الظالمي4044
مطابق100.0000010.00موظف خدمةیونس عمران كریم نعمھ الیاسري4064

غیر مطابق100.00000موظف خدمةھاني حمد كاضم جابر88
تجاوز العمر سن 

٤٨ سنة

غیر مطابق100.00640موظف خدمةسعدیة ھادي عباس عبدهللا االعاجیبي318
تجاوز العمر سن 

٤٨ سنة

غیر مطابق100.00610موظف خدمةحسین فھد غزاي كنش الحشیش974
تجاوز العمر سن 

٤٨ سنة

عدم تطابق المحافظةغیر مطابق100.00000موظف خدمةاحمد رشید موحان عبدهللا النعیمي1110

غیر مطابق100.00600موظف خدمةانوار صالح عبد علي حاجم الكرعاوي1183
تجاوز العمر سن 

٤٨ سنة

غیر مطابق100.00000موظف خدمةعلي عبد الحسین عبود عزیز1331
تجاوز العمر سن 

٤٨ سنة

غیر مطابق105.67640موظف خدمةاركان عبد مجیلي نایف عبید1718
تجاوز العمر سن 

٤٨ سنة

غیر مطابق100.00630موظف خدمةرحیمھ كاظم زیاد سلمان الظالمي1995
تجاوز العمر سن 

٤٨ سنة



IDاالسم الرباعي واللقب
التخصص 
المطلوب

درجة المعدل 
(٣٥ درجة)

درجة الخدمة (٣٥ 
درجة)

درجة الزوجیة 
(٦ درجات)

درجة األطفال (٤ 
درجات)

درجة العقد 
االختصاص 
(٥ درجات)

المالحظاتمطابقة الشروطالدرجة النھائیة

غیر مطابق100.00620موظف خدمةحسین نویني جبار حسن الحسیناوي2071
تجاوز العمر سن 

٤٨ سنة

غیر مطابق100.00000موظف خدمةجابر حمد كاضم نعیم الجابري2602
تجاوز العمر سن 

٤٨ سنة

غیر مطابق100.00000موظف خدمةحسن عبد شناوة عباس البركي2896
تجاوز العمر سن 

٤٨ سنة

غیر مطابق1010.00640موظف خدمةعلي صكر حسین محمد ال شریب3001
تجاوز العمر سن 

٤٨ سنة

غیر مطابق100.00640موظف خدمةحسن بدر محرم  حمود3049
تجاوز العمر سن 

٤٨ سنة

غیر مطابق100.00640موظف خدمةحسن بدر محمد حمود3053
تجاوز العمر سن 

٤٨ سنة

غیر مطابق100.00000موظف خدمةعلي فرحان كصاد قثاقف جویان3611
تجاوز العمر سن 

٤٨ سنة

غیر مطابق100.00640موظف خدمةكاظم غاوي خثیث رمظان العارضي3635
تجاوز العمر سن 

٤٨ سنة

غیر مطابق100.00640موظف خدمةعبد عي غافل صیوان ال بوجراد3738
تجاوز العمر سن 

٤٨ سنة


