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 الوظائ٘ح 

 

 خ

 االطن الزتاػٖ

 

 

 الٌر٘جح

  
 

 ناجح احمد عماد جلوب هٌجل 1

 دور ثانً احمد حسن ابراهٌم فٌحان 2

 ناجح اسالم جلٌل وداي حمود 3

 دور ثانً انس علً موسى لفتة 4

 ناجح انوار عامر غلٌم خلٌل 5

 ناجح اٌاد محمد اسود ناصر 6

 ناجح اٌة رائد خالد احمد 7

 ناجح تبارك رعد علً حسن 8

 ناجح حسٌن علً ابراهٌم عبدالحمزة 9

 ناجح رانٌا جلٌل علوان حسٌن 10

 ناجح رسل عماد عٌدان ولً 11

 ناجح رشا منعم فاضل مصلح 12

 ناجح حسن خٌون زٌنب محمود 13

 دور ثانً سجاد اسعد عبد اسعٌد 14

 دور ثانً سعد رشٌد جاسم محمد 15

 ناجح عبد القادر احمد عبدهللا صالح 16

 ناجح عال كاظم ٌوسف مهدي 17

 ناجح علً حسٌن خلف كرٌم 18



 ناجح فائزة كرٌم عنزي مضعن 19

 ناجح مروة محمد علً حسٌن 20

 ثانًدور  مصطفى احمد غضبان 21

 ناجح مصطفى محمد جراد محمد 22

 ناجح مهند جاسم عباس بٌدر 23

 ناجح هدى ولٌد خالد احمد 24

 ناجح همام تعوٌد متعب 25
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 الوظائ٘ح 

 

 الزتاػٖ االطن خ
 الٌر٘جح

  
 

 دّر ثاًٖ ادوذ شِاب ادوذ هذوْد 1

 ًاجخ أدوذ هذوذ خل٘ل رسّلٖ 2

 دّر ثاًٖ أٗح تاطن هذوذ طلواى 3

 دّر ثاًٖ دظي جاطن دظ٘ي ػلْاى 4

 دّر ثاًٖ دٌ٘ي وٌؼاى هذوْد وذ٘ظ 5

 ًاجخ رغذ ثائز ثاهز أه٘ي 6

 ًاجخ رغذ صث٘خ صالخ هذوْد 7

 دّر ثاًٖ سُزاء هظِز ػلْاى 8

 ًاجخ سٌٗة ّادٕ ضارٕ ًص٘ف 9

 دّر ثاًٖ ػثذهللا ًشار ػثذ هذوذ 10

11 
فزدّص هصطفٔ تذرٕ ػثذ 

 الىزٗن

 ًاجخ

 ًاجخ هزٗن ػالء هذوذ جاطن 12

 دّر ثاًٖ ًثزاص اتزاُ٘ن اطْٗذاى طؼ٘ذ 13

 ًاجخ ًْر وٌؼاى خض٘ز هذوْد 14

 ًاجخ ُاجز رتاح صثزٕ وزٗن 15

 ًاجخ دظ٘يٌُذ خل٘ل ثاهز  16

17   

18   
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 الوظائ٘ح 

 

 االطن الزتاػٖ خ
 الٌر٘جح

  
 

 ًاجخ ادوذ طل٘واى هذوْد طلْم 1

 ًاجخ ادوذ ػثذ الذٖ ػشإّ طَ 2

 ًاجخ اٗواى هذوْد دظي 3

 ًاجخ اٗواى هذوْد خض٘ز هذوذ 4

 ًاجخ اَٗ رائذ ادوذ ػشٗش 5

 ًاجخ اٗاخ هذوْد هذظي 6

 ًاجخ ذثارن هؤٗذ ػلٖ 7

 دّر ثاًٖ داهذ جذٕ رضا ٗاص 8

 ًاجخ دذٗفَ هذوذ اطواػ٘ل ادوذ 9

 دّر ثاًٖ دظ٘ي ٗاط٘ي هزػٖ طثغ 10

 ًاجخ دوشٍ ػذًاى هذوْد 11

 ًاجخ دْراء ارواى فؼل 12

 ًاجخ صذام لذّرٕ هظلْمد٘اج  13

 دّر ثاًٖ خضز ارواى طرار ػثذ الؼشٗش  14

 ًاجخ طارج واظن ظاُز سٗذاى 15

 ًاجخ طارج ُاشن دظ٘ي دوذ 16

 ناجح سالً بهجت علوان 17

 ناجح سجى صدام احمد علوان 18

 ًاجخ ط٘ف ػثاص ػلٖ خلف 19



 ًاجخ جْاد شِذ دزتٖ ادرٗض 20

 ًاجخ صادق طارق خض٘ز ػثاص 21

 ًاجخ طَ دظي طؼذّى ادوذ 22

 دّر ثاًٖ ظاُز لاطن ُادٕ هشراق 23

 ًاجخ ػثذ الىزٗن ػثواى وِالى فزداى 24

 دّر ثاًٖ ػلٖ دظ٘ي تزع ش٘اع 25

 دّر ثاًٖ ػلٖ دظ٘ي ػلٖ ادوذ 26

 راطة ػل٘اء هذوذ ػثذ اللط٘ف 27

 ناجح عماد محمد علٌوي 28

 ناجح عمر جاسم محمد حسٌن 29

 ًاجخ ػوز هؤٗذ دو٘ذ ػثذ 30

 ًاجخ غفزاى ٗاط٘ي ػلٖ هذوذ 31

 ًاجخ فاطوح ّطام هذوذ داّد 32

 ًاجخ هزٍّ دىود ػثذ االه٘ز دوذاى 33

 دّر ثاًٖ هزٍّ ػواد دظ٘ي ػلْاى 34

 ًاجخ هصطفٔ شِاب ادوذ لفرَ 35

 ًاجخ هصطفٔ هْسّر هِذٕ 36

 ًاجخ ه٘ظاء جاطن هذوذ 37

 دور ثانً عبد مٌنا زٌاد عبد هللا 38

 ناجح هاجر محمد عبد غالً 39

 ًاجخ ُذٓ شاوز هذوْد هىٖ 40

 ًاجخ ٗم٘ي ادوذ هذوذ فاضل 41
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 الذراطح الوظائ٘ح

 

 االطن الزتاػٖ خ
  الٌر٘جح

  
  

 ًاجخ ػلٖ ػثذهللا اطؼ٘ذاتزاُ٘ن  1

 ًاجخ ادوذ ًاظن ًْرٕ وزٗن 2

 ًاجخ اهٌح هج٘ذ ًؼواى هذوْد 3

 ًاجخ اٗح ػلٖ دظ٘ي ػلٖ 4

 ًاجخ اٗواى اًْر جاتز دو٘ذ 5

 دّر ثاًٖ اَٗ ادوذ دظ٘ي ػلٖ  6

 دّر ثاًٖ ذثارن ػثذالظالم ػلٖ تالز 7

 ًاجخ دْراء اتزاُ٘ن صالخ جاطن 8

 ًاجخ اتزاُ٘ندوشٍ دمٖ اطواػ٘ل  9

 ًاجخ دػاء ادوذ واظن طٌذاى 10

 ًاجخ دػاء هذوذ جاطن ٗذ٘ٔ 11

 دّر ثاًٖ رغذ ًْهاى هذوذ ػْاد 12

 دّر ثاًٖ رفل طاهٖ اطواػ٘ل اتزاُ٘ن 13

 ًاجخ سُزاء فاضل هذوذ دظي 14

 ًاجخ سُزاء هِذٕ هذوذ ًجن 15

 ًاجخ طالم ػثذهللا جْاد خض٘ز 16

 ًاجخ شِذ ػاهز دظي ػلٖ 17

 ًاجخ ش٘زٗي ػلٖ داهذ هذ٘ظي 18

 ًاجخ فاطوَ ًاظن فخزٕ ػثذ هللا 19



 ًاجخ فاذي اطواػ٘ل هخ٘ثز اطواػ٘ل 20

 ًاجخ فاطوح هذوذ هِذٕ  ػلٖ 21

 دّر ثاًٖ هصطفٔ ػثذالخالك ػلٖ دظ٘ي 22

 ًاجخ هله هطشز ضارٕ خض٘ز 23

 دّر ثاًٖ هِا ف٘صل لط٘ف واظن 24

 ًاجخ ُذٓ ػثاص ػلْاى خْاى 25

 دّر ثاًٖ ٗذ٘ٔ ادوذ هذوْد جاطن 26

 دّر ثاًٖ ش٘واء ددام واهل جو٘ل 27

 دّر ثاًٖ ػثذ هللا هذوْد طَ هذوذ 28

 دّر ثاًٖ ذثارن ػلٖ داخل هذظي 29

  ًاجخ سُزاء ػواد لاطن هِذٕ 30

 

 

 

 

 


