
بكالىريىس علىم احلياة 
الترتٌبالمجموع الكلً ابناء المحافظةمتزوجدرجة معدل الشهادة المعدل  الشهادة االسم ت

مرشح 86.20651.723610102091.72361بكالورٌوس علوم الحٌاة  هدى دمحمرضا كندوح صالح

مرشح 83.349.9810102089.983بكالورٌوس علوم الحٌاةرسل علً عباس 1

مرشح 81.68749.012210102089.01226بكالورٌوس علوم حٌاةجاسم كرٌم جواد منصور2

مرشح 79.54147.724610102087.72467بكالورٌوس علوم حٌاةالرباب عبد المنعم احمد كامل

احتٌاط79.14247.485210102087.48529بكالورٌوس علوم الحٌاةحنٌن كاظم عبد الحمزة4

احتٌاط78.85547.31310102087.31310بكالورٌوس علوم حٌاةعذراء باسم جواد كاظم5

احتٌاط78.53547.12110102087.12111بكالورٌوس علوم حٌاةرلٌه ماجد نعمه عبدهللا6

احتٌاط77.94846.768810102086.768812بكالورٌوس علوم حٌاةاالء كامل جابر مسلم7

مستبعد 77.88646.731610102086.731613بكالورٌوس علوم حٌاةهٌمن محً عباس عباده8

مستبعد 76.1645.69610102085.69616بكالورٌوس علوم حٌاة حنٌن صوٌلح سرحان فنجان9

مستبعد 75.24445.146410102085.146418بكالورٌوس علوم الحٌاةسمر علً هدهود سالم10

مستبعد 83.57750.14625102085.146219بكالورٌوس علوم الحٌاة صبا حمٌد زٌدان سالم11

مستبعد 75.1945.11410102085.11420بكالورٌوس علوم الحٌاةمٌعاد عبدالحسٌن عطشان كلو12

مستبعد 74.56344.737810102084.737821بكالورٌوس علوم حٌاةرنا كرٌم كاظم عٌسى13

مستبعد 72.2643.35610102083.35622تربٌة/بكالورٌوس علوم حٌاةافراح راجً عبٌس فهد14

مستبعد 71.84443.106410102083.106424بكالورٌوس علوم حٌاةرنده جمال علً عكله15

مستبعد 71.51342.907810102082.907826بكالورٌوس علوم الحٌاةرؤى احمد جابر موسى16

مستبعد 70.26142.156610102082.156630بكالورٌوس علوم حٌاةفرح عوٌد عبد محٌل17

مستبعد 70.21242.127210102082.127231بكالورٌوس علوم حٌاةآمانً محمود كرٌم احمد18

مستبعد 70.11742.070210102082.070232بكالورٌوس علوم الحٌاةهدٌل علٌوي حافظ حمزة19

مستبعد 69.9541.9710102081.9734علوم حٌاة/ بكالورٌوس  تربٌة لٌث علً عبد 20

مستبعد 69.70541.82310102081.82336بكالورٌوس علوم حٌاةعال حمزة  جواد 21

مستبعد 69.00141.400610102081.400640بكالورٌوس علوم حٌاةمروة كطران محسن علوان22

مستبعد 67.78140.668610102080.668644بكالورٌوس علوم فً علوم الحٌاةاسراء عامر حسٌن علوان23

مستبعد 67.60740.564210102080.564245بكالورٌوس علوم حٌاةزهراء حامد سعٌد حمادي24

مستبعد 67.52540.51510102080.51546بكالورٌوس علوم الحٌاةمنار شاكر ٌوسف جاسم25

مستبعد 66.77940.067410102080.067448بكالورٌوس علوم حٌاةرفل عبد الرضا ٌاسٌن خضٌر26

مستبعد 83.07949.84741002079.847449بكالورٌوس علوم حٌاةعلٌاء ارحٌم عبد الزهرة كاظم27

مستبعد 73.67544.2055102079.20553بكالورٌوس علوم حٌاةمصطفى احمد حمزه ٌوسف28

مستبعد 65.15839.094810102079.094854علوم حٌاة/بكالورٌوسهند مؤٌد حاتم عل29ً

مستبعد 64.3438.60410102078.60458بكالورٌوس علوم حٌاةوسن فنطٌل ٌاسر ٌوسف30

مستبعد 64.22438.534410102078.534459احٌاء مجهرٌة/بكالورٌوس علوم حٌاةمرٌم كاظم موسى ٌونس31

مستبعد 64.14938.489410102078.489460بكالورٌوس علوم الحٌاة زهراء عبد االمٌر عطٌة علوان32

مستبعد 63.77238.263210102078.263262بكالورٌوس علوم حٌاةنوره ابراهٌم جمٌل بان33ً

مستبعد 63.60838.164810102078.164863بكالورٌوس علوم الحٌاةسحر فالح حسن خضٌر34

مستبعد 63.5738.14210102078.14264بكالورٌوس علوم الحٌاةمروة دمحم عبد المهدي محمود35

مستبعد 63.00537.80310102077.80366بكالورٌوس علوم حٌاةحٌدر سلٌم دمحم مونس36

مستبعد 79.28947.57341002077.573469بكالورٌوس علوم الحٌاةلمٌاء عزٌز جاسم حسٌن37

مستبعد 86.9852.188502077.18872علوم حٌاة/ بكالورٌوس  تربٌة رواء سامً جفرز خلف38

مستبعد 78.24146.944610101076.944674بكالورٌوس تحلٌالت مرضٌةعلً حسٌن جمٌل 39

مستبعد 61.32336.793810102076.793877بكالورٌوس علوم الحٌاةعبد هللا حسٌن حذٌة 40

مستبعد 60.55936.335410102076.335479بكالورٌوس علوم حٌاةحنٌن هادي ناصر عباس41

مستبعد 60.49936.299410102076.299480بكالورٌوس علوم حٌاةعبٌر جلٌل جبار ملٌوخ42

مستبعد 76.92446.15441002076.154481بكالورٌوس علوم حٌاةحنان حمزه اوحٌد43

مستبعد 59.8335.89810102075.89884بكالورٌوس علوم الحٌاة اسراء راضً رفٌس عبدالنور44

مستبعد 76.39245.83521002075.835285بكالورٌوس علوم الحٌاةاسٌل حسٌن جابر 45

مستبعد 84.58250.7492502075.749286بكالورٌوس علوم حٌاةدانٌة علً عزٌز سلمان46

مستبعد 58.84235.305210102075.305289بكالورٌوس علوم حٌاةسرى سعٌد داٌم علوان47

مستبعد 75.39145.23461002075.234690بكالورٌوس علوم حٌاةعبٌر تكلٌف نور كزار48

مستبعد 58.72335.233810102075.233891بكالورٌوس علوم الحٌاةعباس كامل مرٌوش كرٌم49

مستبعد 58.08334.849810102074.849894بكالورٌوس علوم حٌاةزٌنب غفار جبار حمزه50

مستبعد 74.27144.56261002074.5626102بكالورٌوس علوم الحٌاةزٌنب جواد مجٌد عبدالعزٌز52

مستبعد 74.27144.56261002074.5626102بكالورٌوس علوم الحٌاةزٌنب جواد مجٌد عبدالعزٌز53

مستبعد 81.43348.8598502073.8598107بكالورٌوس علوم حٌاةزٌنب عبدالجبار فٌصل ابراهٌم54

مستبعد 72.67643.60561002073.6056109بكالورٌوس علوم الحٌاةرواء عبد االمٌر هادي  حمزه56

مستبعد 55.9933.59410102073.594110علوم حٌاة/ بكالورٌوس  تربٌة فرح رعد شالل مسٌر57

مستبعد 72.5843.5481002073.548111تربٌة/بكالورٌوس علوم الحٌاةمٌدٌا علً حسٌن عبدهللا58

مستبعد 55.6333.37810102073.378113تربٌة/بكالورٌوس علوم حٌاةاسٌل جاسم دمحم طوفان59

مستبعد 72.14343.28581002073.2858114بكالورٌوس علوم الحٌاة ساره كاظم دمحم شخٌر60

مستبعد 7243.21002073.2115تربٌة/بكالورٌوس علوم حٌاةفاطمة حبٌب حسٌن علوان61

مستبعد 62.11437.26845102072.2684121بكالورٌوس علوم الحٌاة زهراء عبد الحسٌن عوٌد 62

مستبعد 69.8941.9341002071.934125تربٌة/ بكالورٌوس علوم حٌاةامال عبد الحسٌن رفٌس عبد 63

مستبعد 69.68841.81281002071.8128127بكالورٌوس  علوم الحٌاةرباب ابراهٌم رحٌم  دحام64

مستبعد 69.42941.65741002071.6574130بكالورٌوس علوم حٌاةزٌنب شمران عبد شمخ65ً

مستبعد 77.56646.5396502071.5396131بكالورٌوس علوم الحٌاةلمى حٌدر عباس كمٌل66

مستبعد 69.05941.43541002071.4354133بكالورٌوس علوم الحٌاةبراء عبد االمٌر هادي  حمزه67

مستبعد 68.7841.2681002071.268134علوم حٌاة/ بكالورٌوس  تربٌهفاتن عبد الحمزه دهش عطٌه68

مستبعد 77.07246.2432502071.2432135بكالورٌوس علوم الحٌاةانسام فؤاد احمد دمحم69

مستبعد 67.67740.60621002070.6062137بكالورٌوس علوم الحٌاةاٌمان تركً حاشوش وجر70

مستبعد 67.6240.5721002070.572140بكالورٌوس علوم حٌاةعمار رسول عبد الزهرة حسن71

مستبعد 67.30540.3831002070.383141بكالورٌوس علوم الحٌاةبنٌن حبٌب نور حاجم72

مستبعد 66.1539.691002069.69144علوم الحٌاة/بكالورٌوسعلٌاء عبدالحسٌن كرٌم صغٌر73

مستبعد 73.4544.07502069.07146بكالورٌوس علوم حٌاةنور مهدي شنشول مخٌف

مستبعد 54.932.945102067.94152بكالورٌوس علوم الحٌاة سجى احمد ضاجر حسٌن75

مستبعد 68.9841.388502066.388164بكالورٌوس علوم حٌاةرغد ناظم جبر محٌسن76

مستبعد 68.07440.8444502065.8444168بكالورٌوس  علوم الحٌاةفاطمة حمود عبد الحسٌن غافل77

مستبعد 58.14734.88821002064.8882177بكالورٌوس علوم حٌاةخالد كرٌم احمد عل78ً

مستبعد 56.68534.0111002064.011178بكالورٌوس علوم حٌاةعبد الحمٌد بهلول ثعبان عاجل79

مستبعد 54.26732.56021002062.5602189بكالورٌوعلوم حٌاةزهراء عبدالحسٌن كرٌم غضبان80

مستبعد 60.03136.0186502061.0186193بكالورٌوس علوم حٌاةانمار مهٌب سهٌل حسن81

مستبعد 59.7235.832502060.832194بكالورٌوس علوم حٌاةعلً سعٌد ناجً حسٌن82

مستبعد 56.2133.726502058.726196بكالورٌوس علوم الخٌاةبراء علً دمحم دوحان83

مستبعد 63.5938.154002058.154198تربٌة/بكالورٌوس علوم حٌاةودٌان حنظل عبد الحسٌن84

مستبعد 54.98432.9904502057.9904199بكالورٌوس علوم حٌاةصابرٌن عدنان طالب بشات85

مستبعد 79.7847.86847.868205بكالورٌوس علوم الحٌاة رسل حمزة كامل مبدر86

مستبعد 68.41741.050241.0502207بكالورٌوس علوم الحٌاةزهراء حامد خضٌر شحل87

مستبعد 68.31640.989640.9896208تحلٌالت مرضٌة/ بكالورٌوس علوم حٌاةزهراء رحٌم مجٌد حمٌد88

مستبعد 64.39638.637638.6376210بكالورٌوس علوم حٌاةالبال هوٌدي حسٌن صكبان89

مستبعد 53.331.9831.98211علوم جٌلوجً/بكالورٌوسعبد هللا حسٌن احمد90

مستبعد 00002020212بكالورٌوس علوم حٌاةمرتضى عبد الكرٌم لفته91

بكللىريس علىم كيمياء
الترتٌبالمجموع الكلً من سكنة المحافظة متزوج سنوات التخرجدرجة معدل الشهادة المعدل  الشهادة االسم ت

مرشح 79.18447.510410102087.51048بكالورٌوس  علوم كٌمٌاءغفران شاكر ٌوسف جاسم1

التعد  هذه النتائج نهائيت  اال بعد انتهاء فرتة االعرتاضاث وملدة مخست ايام اعتبارا من  اليىم التايل لتاريخ نشز  يف املىقع 



مرشح 77.12146.272610102086.272614بكالورٌوس علوم  كٌمٌاءسحر حسٌن عبد الجبار حسٌن2

مرشح 71.01742.610210102082.610227بكالورٌوس علوم كٌمٌاءنهاد سعد عوادراشد3

مرشح 70.96242.577210102082.577228بكالورٌوس علوم كٌمٌاءرٌام رٌاض محسن جدوع4

احتٌاط70.3942.23410102082.23429بكالورٌوس علوم فً الكٌمٌاءزهراء كاظم شالل شنجار5

احتٌاط69.32741.596210102081.596238بكالورٌوس علوم كٌمٌاءمروة عبد االمٌر كاظم مرهج6

احتٌاط69.23741.542210102081.542239بكالورٌوس علوم كٌمٌاءلماء حمزه دمحم عبد7

احتٌاط77.21146.32665102081.326642بكالورٌوس علوم الكٌمٌاءفاطمة حسن ولً رضا8

مستبعد 66.84740.108210102080.108247بكالورٌوس علوم كٌمٌاءاسراء صالح علوان ناصر9

مستبعد 66.31939.791410102079.791450بكالورٌوس علوم الكٌمٌاءرسل دمحم عبد المهدي10

مستبعد 65.91539.54910102079.54952بكالورٌوس  علوم كٌمٌاءنور احمد جاسم محمود11

مستبعد 62.78337.669810102077.669867بكالورٌوس علوم كٌمٌاءمصطفى احمد عبٌد12

مستبعد 62.01637.209610102077.209671بكالورٌوس علوم كٌمٌاءسرى ضٌاء دمحم عبد13

مستبعد 61.45436.872410102076.872476بكالورٌوس  علوم كٌمٌاءعال مسلم كاظم جعفر14

مستبعد 60.64936.389410102076.389478بكالورٌوس علوم الكٌمٌاءحسام بالسم كاظم كرٌم15

مستبعد 76.76346.05781002076.057882بكالورٌوس  علوم كٌمٌاءزهراء مزهر غرٌب كاظم16

مستبعد 76.2445.7441002075.74487بكالورٌوس علوم كٌمٌاءفاطمة مٌري طٌنة خضر 17

مستبعد 66.90440.14245102075.142492بكالورٌوس علوم كٌمٌاءرواء موسى عباس بعٌوي18

مستبعد 58.35735.014210102075.014293بكالورٌوس علوم كٌمٌاءاحمد حامد حمٌد علوان19

مستبعد 66.39639.83765102074.837695بكالورٌوس علوم كٌمٌاءكوثر طالب دمحم ناه21ً

مستبعد 57.88134.728610102074.728698علوم كٌمٌاء/بكالورٌوسزهراء فاضل زرزور علوان22

مستبعد 57.75434.652410102074.652499بكالورٌوس علوم كٌمٌاءسرى فاضل عبد الشهٌد عبد 23

مستبعد 57.73734.642210102074.6422100-بكالورٌوس علوم الكٌمٌاءعلً طالب حسٌن دخٌل شبر24

مستبعد 57.64334.585810102074.5858101بكالورٌوس علوم كٌمٌاءحسٌن تاٌه حسٌن علوان25

مستبعد 73.5744.1421002074.142105بكالورٌوس علوم كٌمٌاءدموع فاروق خلف26

مستبعد 55.67833.406810102073.4068112بكالورٌوس علوم كٌمٌاءحسام الدٌن علً حمزة27

مستبعد 53.89632.337610102072.3376120بكالورٌوس علوم كٌمٌاءدمحم حمٌد حسٌن28

مستبعد 53.71732.230210102072.2302122بكالورٌوس علوم كٌمٌاءدمحم جمزة  مدلول كاظم 29

مستبعد 53.32931.997410102071.9974124بكالورٌوس علوم كٌمٌاءنور فواد  حمد 30

مستبعد 61.336.785102071.78128بكالورٌوس علوم كٌمٌاءرنا عباس عنٌد عبد الحسٌن31

مستبعد 67.72340.63381002070.6338136بكالورٌوس علومكٌمٌاءفاطمة جبار حسون كندٌح32

مستبعد 73.93144.3586502069.3586145بكالورٌوس علوم كٌمٌاءحنٌن رزاق هادي طخاخ33

مستبعد 72.8443.704502068.704149بكالورٌوس علوم كٌمٌاءحوراء فاضل نجم حمزه34

مستبعد 63.24937.94941002067.9494151بكالورٌوس علوم كٌمٌاءامٌر صاحب كاظم 35

مستبعد 54.16832.50085102067.5008153بكالورٌوس علوم كٌمٌاءاٌات محمود رحمن مجهول36

مستبعد 70.69342.4158502067.4158154بكالورٌوس علوم كٌمٌاءمٌعاد فالح فاضل فتان37

مستبعد 62.20737.32421002067.3242155بكالورٌوس علوم كٌمٌاءساندي عالء عبد علً علٌوي38

مستبعد 61.56436.93841002066.9384158بكالورٌوس علوم كٌمٌاءبراق صفاء صادق حسٌن39

مستبعد 61.51136.90661002066.9066159بكالورٌوس علوم كٌمٌاءزهراء عزٌز عباس دمحم40

مستبعد 61.39136.83461002066.8346161بكالورٌوس علوم كٌمٌاءمروة صباح وناس عبود41

مستبعد 61.3836.8281002066.828162  بكالورٌوس علوم كٌمٌاءحنان دمحم جسوم كاظم42

مستبعد 60.99236.59521002066.5952163بكالورٌوس علوم كٌماءفاطمه فاهم راضً شٌاع43

مستبعد 60.46136.27661002066.2766165علوم  الكٌمٌاء/بكالورٌوسعلً عبد الجلٌل جابر منصور44

مستبعد 60.27536.1651002066.165166بكالورٌوس علوم كٌمٌاءعلً فارس تركً عباس45

مستبعد 59.64135.78461002065.7846169بكالورٌوس علوم  كٌمٌاءفراس راجً عبدالحمزه خوان46

مستبعد 59.44735.66821002065.6682171بكالورٌوس علوم كٌمٌاءزهراء عاٌد فرحان حمٌدي47

مستبعد 58.99435.39641002065.3964173  بكالورٌوس علوم كٌمٌاءجبران غزوان جبار غزوان48

مستبعد 66.84240.1052502065.1052175بكالورٌوس  علوم كٌمٌاءهدى رسول عبد حسٌن49

مستبعد 66.6539.99502064.99176بكالورٌوس علوم كٌمٌاءحسٌن توفٌك عبد العباس عل50ً

مستبعد 64.71838.8308502063.8308179بكالورٌوس علوم  الكٌمٌاءمصطفى دمحم جاسم حسن51

مستبعد 56.34333.80581002063.8058180بكالورٌوس علوم فً الكٌمٌاءاحمد عماد خضٌر عوده52

مستبعد 56.01433.6084102063.6084182بكالورٌوس علوم كٌمٌاءحٌدر صالح عكار53

مستبعد 55.30533.1831002063.183184علوم الكٌمٌاء/بكالورٌوسحسٌن علً طـحٌور حسون54

مستبعد 54.68132.80861002062.8086186بكالورٌوس علوم كٌمٌاءزٌنب دمحم حمزه جواد55

مستبعد 54.49532.6971002062.697187بكالورٌوس علوم كٌمٌاءحٌدر بهلول ثعبان56

مستبعد 62.1737.302502062.302190بكالورٌوس علوم كٌمٌاءدمحم ناصر خضٌر برع57

مستبعد 61.12836.6768502061.6768191بكالورٌوس علوم كٌمٌاءكرار عباس علوان عمران58

مستبعد 56.59833.9588502058.9588195بكالورٌوس علوم كٌمٌاءاسراء دمحم راضً ناصر 59

مستبعد 54.69432.8164502057.8164200بكالورٌوس علوم كٌمٌاءكرار عزت حسٌن علوان60

مستبعد 54.47532.685502057.685201بكالورٌوس علوم كٌمٌاءأثٌر راهب هادي حسن61

مستبعد 53.17931.9074502056.9074202بكالورٌوس علوم الكٌمٌاءزهراء كطران ٌاسٌن دمحم62

مستبعد 52.06431.2384510551.2384204بكالورٌوس علوم كٌمٌاءدمحم حسن جاهل كاظم63

مستبعد 61.86337.117850547.1178206بكالورٌوس علوم كٌمٌاءمصطفى رزاق طحٌول رمٌله64

مكان العمل الشهادة 
مدقق   اليىجد مزشح بكالىريىس 

بكالىريىس ماليت ومصزفيت م
الترتٌبالمجموع الكلً من سكنة المحافظة متزوج الخبرة السابمة درجة معدل الشهادة المعدل  الشهادة االسم ت

مرشح81.76949.06141002079.061455بكالورٌوس العلوم المالٌة والمصرفٌةحنٌن عادل مجٌد راض1ً

احتٌاط63.27137.962610102077.962665بكالورٌوس علوم مالٌة و مصرفٌةعلً دمحم عمران كلكول2

مستبعد 59.59535.7571002065.757170بكالورٌوس ادارة والتصاد علوم مالٌة ومصرفٌةعلً رسول مندٌل دمحم3

بكالىريىس قاوىن
الترتٌبالمجموع الكلً حافظةمتزوج سنوات التخرجدرجة معدل الشهادة المعدل  الشهادة االسم ت

مرشح 76.7646.05610102086.05615بكالورٌوس لانونحسن صاحب شرهان 1

احتٌاط69.525341.7151810102081.7151837بكالورٌوس لانونمصطفى سالم صالل راه2ً

مستبعد 68.897541.338510102081.338541بكالورٌوس لانونجٌهان حسٌن علً سلمان3

مستبعد 58.865335.319181002065.31918174بكالورٌوس لانونمرتجً اٌاد حمٌد عبود4

مستبعد 55.433.241002063.24183بكالورٌوس لانونحسٌن شطنان فرج رطان5

مستبعد 56.43333.859810102073.8598107بكالورٌوس لانونهدٌل عبد كاظم حمٌد6

مستبعد 67.62440.57441002070.5744139بكالورٌوس المانونعباس أحمد برهان حلواص7

مستبعد 69.43341.65981002071.6598129بكالورٌوس لانونصفاء خالد عبد سلمان 8

بكالىريىس هىدست
الترتٌبالمجموع الكلً من سكنة المحافظة متزوج سنوات التخرجدرجة معدل الشهادة المعدل  الشهادة االسم ت

مرشح 64.65338.791810102078.791857بكالورٌوس هندسة سٌطرة ونظمدٌار صاحب حنوٌت عطٌوي9

احتٌاط57.89734.738210102074.738297بكالورٌوس هندسة مٌكانٌنزٌنة ٌوسف عبد عون وندي3

مستبعد 67.6640.5961002070.596138بكالورٌوس هندسة تمنٌات الحاسوبمصطفى صالح بلش طخٌخ1

مستبعد 56.45933.87545102068.8754147مدنً/بكالورٌوس هندسةادٌان طالل بدر زامل5

مستبعد 63.43738.06220102068.0622150بكالورٌوس الهندسة الكهربائٌةاحمد جاسم حمٌد صكبان4

مستبعد 6237.19521002067.1952156بكالورٌوس هندسة كهرباءرٌام صالح صاٌل عبد10

مستبعد 54.36132.61661002062.6166188بكالورٌوس هندسة حاسبات زهراء رضا حسٌن6

مستبعد 52.1931.3141002061.314192بكالورٌوس هندسةحسن دمحم خطار كرٌم2

مستبعد 0010102040209بكالورس هندسة مواد زهراء حامد خضٌر 7

مستبعد 002020212بكالورٌوس هندسة اللٌزر وااللكترونٌات البصرٌةعلً حسٌن ذٌاب دمحم8



بكالىريىس علىم  احصاء
الترتٌبالمجموع الكلً من سكنة المحافظة متزوج سنوات خدمةدرجة معدل الشهادة المعدل  الشهادة االسم ت

مرشح 70.07342.043810102082.043833احصائٌة ومعلوماتٌة/ بكالورٌوس علوم حاسبات نور كاظم فرحان عبٌد1

احتٌاط74.00244.40121002074.4012104الحصاء والمعلوماتٌة/بكالورٌوس علوم حاسباتوفاء فرحان حٌرو دمحم2

مستبعد 76.64745.98821002075.988283احصائٌة ومعلوماتٌة/ بكالورٌوس علوم حاسبات هدى رحٌم دمحم3

مستبعد 56.08733.65221002063.6522181احصائٌة ومعلوماتٌة/ بكالورٌوس علوم حاسبات دمحم باسم مهدي4

مستبعد 69.23141.53861002071.5386132بكالوروس ادارة والتصاد احصاءعلً رٌاض نوري 5

بكالىريىس علىم  احلاسباث 
الترتٌبالمجموع الكلً من سكنة المحافظة متزوج سنوات التخرجدرجة معدل الشهادة المعدل  الشهادة االسم ت

مرشح 66.27539.76510102079.76551بكالورٌوس علوم الحاسوباٌالف عزت حسٌن علوان1

مرشح 61.92937.157410102077.157473بكالورٌوس علوم الحاسوبغفران ساجت عباس دمحم7

مرشح 71.57742.94621002072.9462116بكالورٌوس علوم حاسوبرحمه لاسم ٌاسٌن خضٌر4

احتٌاط 70.242.121002072.12123بكالورٌوس علوم الحاسوب وتكنولوجٌافرح علً دمحم عوده3

احتٌاط 2068.7904148-72.98443.79045بكالورٌوس علوم حاسباتزٌن العابدٌن مفٌد بالرحسون 2

احتٌاط 63.62438.1744502063.1744185كلٌة علوم الحاسوب وتكنولوٌجٌا المعلوماتشهد شاكر جابر محٌسن5

مستبعد56.1533.69502058.69197وسائط متعددة/علوم حاسوب/بكالورٌوسمصطفى توفٌك جابر ترف6

االختصاصات المتفرلو 

مالحظات الترتٌبالمجموع الكلً من سكنة المحافظة متزوج الخبرة السابمة درجة معدل الشهادة المعدل  الشهادة االسم ت

مستبعدة كونها ممبولة دراساتعلٌا 85.92751.556210102091.55621بٌئة/ بكالورٌوس علوم ضحى طالب زحوار1

مرشح 81.78949.073410102089.07342اثار / بكالورٌوس اداب رؤى خضٌر عطٌة عبد عل2ً

مرشح 81.7449.04410102089.0443بكالورٌوس  زراعة عبٌر عبدالكاظم فالح مهدي2

مرشح 75.62645.375610102085.37564بٌئة/ بكالورٌوس علوم مصطفى مهدي جابر3

احتٌاط 72.00643.203610102083.20365بٌئة/ بكالورٌوس علوم وئام رٌاض محسن4

احتٌاط 71.7943.07410102083.0746بٌئة/ بكالورٌوس علوم فرح محسن علوان5

احتٌاط 69.70941.825410102081.82547رٌاضٌات/بكالورٌوسزهراء عبدالحمزه ٌوسف عباس6

مستبعد68.7241.23210102081.2328بٌئة/ بكالورٌوس علوم دعاء باسم موسى7

مستبعد81.7349.0381002079.0389مهندسه زراعٌه/بكالورٌوس مهندسه هدى جابر هادي كرٌم8

مستبعد63.938.3410102078.3410تارٌخ/ بكالورٌوس تربٌة بٌداء حسون منصور9

مستبعد62.6837.60810102077.60811تارٌخ/ بكالورٌوس تربٌة شٌماء سلمان مهدي10

مستبعد62.3837.42810102077.42812تارٌخ/ بكالورٌوس تربٌة خمائل فٌصل غازي11

مستبعد61.536.910102076.913تارٌخ/ بكالورٌوس تربٌة سهاد برهان عبة12

مستبعد59.15935.495410102075.495414جغرافٌة/ بكالورٌوس اداب أسامة سالم حمزة13

مستبعد57.9934.79410102074.79415بكالورٌوس زراعةعلً جمال صالح فلٌح14

مستبعد56.77434.064410102074.064416بكالورٌوس طب عام وجراحه بٌطرٌهوسام دمحم نور عل27ً

مستبعد70.84242.50521002072.505216بكالورٌوس طب و جراحة بٌطرٌةهارون علً حبٌب ظاهر28

مستبعد79.04647.42761010572.427616بٌئة/ بكالورٌوس علوم جواد كاظم نور15

مستبعد53.95632.373610102072.373616بكالورٌوس زراعة علوم التربة والموارد المائٌةاسالم عالء كاظم دمحم16

مستبعد69.8841.9281002071.92816تارٌخ/ بكالورٌوس تربٌة زٌد علً فرج17

مستبعد67.2840.3681002070.36816بكالورٌوس زراعةخالد ستار ثانً بندر18

مستبعد66.1639.6961002069.69616تارٌخ/ بكالورٌوس تربٌة سجال دمحم كرٌم 19

مستبعد61.86837.12081002067.120816بكالورٌوس الرٌاضٌاتعباس ٌوسف جهٌد دمحم20

مستبعد61.4436.8641002066.86416بكالورٌوس علوم فٌزٌاءنوال حسون مطرود كاظم21

مستبعد68.36941.0214502066.021416الهندسة الوراثٌة/بكالورٌوس تمنٌات االحٌائٌةفادٌه فلٌح مبارن نجم22

مستبعد59.10835.46481002065.464816بٌئة/ بكالورٌوس علوم زهراء والً غال23ً

مستبعد59.21435.5284002055.528416بكالورٌوس علوم فٌزٌاء حٌاتٌةمهند راهً ٌاسر حسٌن24

مستبعد0000202016تمانات احٌائٌة/تمنً حٌوي/بكالورٌوسمكارم حسن كرٌم عبدهللا25

مستبعد0000202016انكلٌزي/تربٌة/بكالورٌوس سارة كرٌم حسٌن وناس26

مستبعد00005516بكالروٌس تمانات احٌائٌةامٌر حٌدر رزاق29

التعد  هذي الىتائج وهائيت  اال بعد اوتهاء فرتة االعرتاضاث وملدة مخست ايام اعتبارا مه  اليىم التايل لتاريخ وشز  يف املىقع 

االسمت
تحصٌل 

الدراسً
حالة الزوجٌةصفة العمل

من ابناء 

الماحفظة
مالحظاتنتٌجة المرعةمجموع النمااط

مرشح5050100كهرباءكهرباء/ دبلوم عمار عبد العاًل كاظم1

صفاء دمحم عبدالنبً محسن2
/ دبلوم 

مٌكانٌن
احتٌاط اول5050100كهرباء

احتٌاط ثان5050100ًكهرباءاعدادٌةوسام دمحم عبٌس3

مستبعد5050100كهرباءدبلومحٌدر عباس هادي4

مستبعد5050100كهرباءاعداٌةكرار عبد الكاظم عبد السٌد5

مستبعد5050100كهرباءاعدادٌةدمحم عماد رحٌم6

مستبعد5050100كهرباءاعدادٌةصناعةجاسم دمحم عل7ً

مستبعد5050100كهرباءابتدائٌةمهدي جواد حسون8ً

رزاق كرٌم علً راض9ً

اعدادٌة  

/ صناعة 

كهرباء

مستبعد5050100كهرباء

مرشح5050100الصٌانةاعدادٌة مهنًبسمة فواد صالح10

مروان باسم ضٌدان11
/ دبلوم 

تفنٌات صٌانة
احتٌاط اول5050100الصٌانة

احتٌاط ثان5050100ًالصٌانةاعدادٌةممداد لاسم جواد12

مستبعد5050100الصٌانةاعدادٌةاٌات احمد عفلون13

مرشح5050100فالحبدون شهادةانور عودة كعٌم14

احتٌاط اول5050100فالحبدون شهادةجاهل جاسم سوادي سلمان15

مرشح5050100عامل خدمةابتدائٌةحٌدر عبد الحسٌن عزٌز16

مرشح5050100عامل خدمةٌدون شهادةحسٌن طعمة زغٌر17

مرشح5050100عامل خدمةابتدائٌةهاشم كرٌم طوٌرش18

مرشح5050100عامل خدمةدبلومعفاف علً عبد هادي19

مرشح5050100عامل خدمةبدون شهادةجاسم سوادي فرج20

مرشح5050100عامل خدمةبدون شهادةمرتضى ثامر كرٌم21

احتٌاط اول5050100عامل خدمةبدون شهادةراتب غانم عل22ً

احتٌاط ثان5050100ًعامل خدمةابتدائٌةعمٌل رحمان شهاد23

احتٌاط ثالث5050100عامل خدمةاعدادٌة تجارةرسول طاهر كاظم24

احتٌاط رابع5050100عامل خدمةمحو  امٌةعماد داخل حمزة25

احتٌاط خامس5050100عامل خدمةمتوسطةعمر علً عاٌش36

احتٌاط سادس5050100عامل خدمةمتوسطةصادق نجم عبد دمحم27

مستبعد5050100عامل خدمةمتوسطةعلً حسٌن شناوة28

مستبعد5050100عامل خدمةبدون شهادةلسمه عبدالزهرة سلمان29

مستبعد5050100عامل خدمةبدون شهادةعلً جلوب شٌاع  رسن30

مستبعد5050100عامل خدمةبدون شهادةبنٌن حسن دمحمرضا31

مستبعد5050100عامل خدمةابتدائٌةمٌثم عب العاًل جبار32

مستبعد5050100عامل خدمةابتدائٌةعلً فاضل محسن33

مستبعد5050100عامل خدمةمتوسطةصادق توفٌك محمود34

مرشح5050100مشغل مولدةمتوسطةعدي علً سرحان35

احتٌاط اول5050100مشغل مولدةدبلومحسٌن طالب حسن36

احتٌاط ثان5050100ًمشغل مولدةٌمراء وٌكتبهاشم عبد مهدي حسٌن37

مستبعد50050متوسطةدمحم كاظم عبد وناس38



50050اعدادٌةاحمد جاسم حسٌن39
عدم ترشحهم 

للمرعة

50050ٌمراء وٌكتبستار حسٌن مهدي40
عدم ترشحهم 

للمرعة

50050اعاداٌةمرتضى  حاكم عبد السٌد41
عدم ترشحهم 

للمرعة

50050اعاداٌةموسى كاظم لفتة42
عدم ترشحهم 

للمرعة

50050اعاداٌةامٌر دمحم هادي43
عدم ترشحهم 

للمرعة

50050متوسطةسمٌرة محسن حمادي44
عدم ترشحهم 

للمرعة

50050بدون شهادةرضوان عبد العزٌز عمران45
عدم ترشحهم 

للمرعة

50050ابتدائٌةامٌر لحطان اشٌرٌب46
عدم ترشحهم 

للمرعة

50050بدون شهادةزٌنب عطٌة حسون47ً
عدم ترشحهم 

للمرعة

50050متوسطةلاسم حسٌن ظاهر48
عدم ترشحهم 

للمرعة

50050دبلومشموس حٌدر كاظم49
عدم ترشحهم 

للمرعة

50050بدون شهادةدمحم علوان عباس50
عدم ترشحهم 

للمرعة

50050بدون شهادةدمحم عبد الكاظم جودة51
عدم ترشحهم 

للمرعة

50050اعدادٌةحسٌن ناظم بردان52
عدم ترشحهم 

للمرعة

50050اعدادٌةاحمد رشٌد موحان53
عدم ترشحهم 

للمرعة

50050متوسطةعالء كاظم عبد الهادي54
عدم ترشحهم 

للمرعة

50050ابتدائٌةحسن ناجً عٌسى55
عدم ترشحهم 

للمرعة

حسٌن محسن حبٌب56
اعدادٌة 

صناعة
50050

عدم ترشحهم 

للمرعة

50050دبلومازهر دمحم جبار57
عدم ترشحهم 

للمرعة

50050متوسطةنبا ماجد عبد هللا58
عدم ترشحهم 

للمرعة

50050متوسطةعلً نعٌم عاجل60
عدم ترشحهم 

للمرعة

50050متوسطةمصطفى هشام حامد61
عدم ترشحهم 

للمرعة

50050بدون شهادةمرتضى كاظم حسن62
عدم ترشحهم 

للمرعة

50050ابتدائٌةمنتظر رحٌم حسٌن63
عدم ترشحهم 

للمرعة

50050دبلومذو الفمار عدنان جابر64
عدم ترشحهم 

للمرعة

50050اعدادٌةسمر علً فٌصل65
عدم ترشحهم 

للمرعة

50050متوسطةخدٌجة كاظم جفات66
عدم ترشحهم 

للمرعة

50050بدون شهادةسجاد جبار عبد67
عدم ترشحهم 

للمرعة

50050ابتدائٌةرضا عالوي هادي68
عدم ترشحهم 

للمرعة

50050متوسطةغفران عبد العزٌز حمادي69
عدم ترشحهم 

للمرعة


