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700000كاسب1700سٌاسةعبد هللا خلف عبد هللا1

700000كاسب1500سٌاسةمحمد اسماعٌل خمٌس كرٌفع2

700000كاسب1700سٌاسةرٌام مجٌد عبد الكرٌم علوان3

700000كاسب1700سٌاسةصفا صالح هادي حمٌد4

700000كاسب1500سٌاسةعلً لٌث جبار حمٌد5

700000كاسب11000سٌاسةاٌسر مجٌد سعود6

700000ربة بٌت1800قانوناسراء سعٌد نصٌف7

700000كاسب1500قانونسفانة مثنى احمد8

700000كاسب1500قانونعبدهللا علً حسٌن9

700000كاسب1600قانونعلً السجاد خلٌل سعد10

700000كاسب1600قانونمرتضى كرم ناصر11

700000كاسب1800قانوننبراس طه محمود12

700000كاسب1600قانوناالء حمد عباس13

700000كاسب1700قانونرائد سالم عجاج14

700000كاسب1600قانونزهراء هاشم فاضل15

700000كاسب11000قانونزٌنة حمٌد محسن16

700000كاسب1600قانونعمار ٌاسر عبٌد17

700000كاسبربة بٌت1700قانونفرح احمد محسن18

700000كاسب1600قانونشهد باسم غضبان19

700000كاسب1900قانونشٌرٌن ٌاسٌن عنوان20

700000كاسب1800قانوننزار حسن عل21ً

700000كاسب1800قانوننورس عبد الحمٌد شهاب22

700000كاسب11000قانونحٌدر عبد الرحمن حسن23

700000كاسب1700قانونمنتصر اركان جاسم24

800000كاسب2700سٌاسةرندة عبد الرزاق محمد صالح25

800000كاسب2600سٌاسةرانٌا حامد محمد جاسم26

800000كاسب2500سٌاسةحسٌن رعد فاضل شهاب27

800000كاسب2700سٌاسةاحمد حمٌد محمد28

800000كاسب2800سٌاسةاخالص حسٌن عبد سلمان29

800000متوف2700ًسٌاسةمهدي جاسم حسون كاظم30

800000كاسب2700سٌاسةزٌد برهان عبد الرزاق عبد الكرٌم31

800000كاسب2700سٌاسةتبارك مقداد ابراهٌم محمد32

800000كاسب2400سٌاسةاخالص عٌدان محمد عل33ً

800000كاسب2900سٌاسةشهد خزعل طه سلمان34

800000كاسب2700سٌاسةعبد هللا علً حسٌن عل35ً

800000كاسب2700سٌاسةشهد صباح عطا مهدي36

800000كاسب2700سٌاسةسحر بشار داود سلمان37

800000كاسب2700سٌاسةرفل محمد خلٌل موسى38

800000كاسب2600سٌاسةرحاب نزار ثامر39

800000كاسب2900سٌاسةهدٌل احمد ناٌف40

800000كاسب21000سٌاسةرنا طارق كامل مطلب41

800000كاسب2500سٌاسةبٌداء حمٌد توفٌق صالح42

800000كاسب2800سٌاسةمروة عباس فاضل كامل43

800000كاسب2800سٌاسةمروان جبار عبد عل44ً

800000كاسب2800سٌاسةهبه كنعان ٌحٌى45

800000متوف21000ًسٌاسةمصطفى محمد خلف نجرس46

800000كاسب2800سٌاسةفاطمة ٌاسٌن عبود سلمان47

800000كاسب2800سٌاسةمحمد بهجت علوان حسن48

800000كاسب21400سٌاسةورود خالد سلمان علوان49

800000كاسب21000سٌاسةعمار عبد علً سلمان50

800000كاسب2800قانونزٌنب علً جاسم51

800000كاسب2700قانونسٌف سعد سلٌمان52

800000ربة بٌت2600قانونكرار عبد االمٌر نجم53

800000كاسب2500قانونمنذر عبد الناصر ٌوسف54

800000كاسب2600قانونمنتظر سعد محسن55

800000كاسب2800قانونامنة خالد كرٌم56

(كرار محمد عبود)بأسم  (477)وتنتهً بــ ت (عبد هللا خلف عبد هللا)بأسم  (1)أسماء المشمولٌن بمنحة الطلبة من ت



800000كاسب2800قانونجاسم حامد جاسم57

800000كاسب2600قانونجاسم محمد ترك58ً

800000كاسب2400قانونحٌدر مناحً غضبان59

800000كاسب2600قانونزٌنب عماد سام60ً

800000كاسب2300قانونعلً احمد اسماعٌل61

800000كاسب21000قانونعمار عبد الحسٌن جباد62

800000كاسب2800قانوننور خالد نصٌف63

800000كاسب21000قانونولٌد نجٌب عبدهللا64

800000ربة بٌت2400قانونعلً خلٌل ابراهٌم65

800000كاسب2600قانوناشواق عالء احمد66

800000كاسب2700قانون حسٌن كرٌم مولود67

800000كاسب2200قانونرسل عبد الرحٌم اسماعٌل68

800000كاسب2400قانونشادان احسان عبدهللا69

800000كاسب2600قانونمثنى عبد الحكٌم محمد70

800000كاسب21000قانونمحمود انور حٌدر71

800000كاسب2600قانونمروة علً حسن72

800000كاسب2900قانوننور رٌاض عدنان73

800000كاسب21000قانونٌاسر سلمان كتاب74

800000كاسب2700قانوناسراء فاضل سالم75

800000كاسب2700قانوناسٌل حامد شكر76

800000كاسب2700قانونامنٌة ستار جاسم77

800000كاسب21100قانونحسن حسب هللا اسماعٌل78

800000كاسب2800قانونحوراء عبد الكرٌم حسن79

800000كاسب21000قانونرواء حسن عل80ً

800000كاسب2700قانونعمر علً جاسم81

800000كاسب2800قانونفاطمة ثامر جالب82

800000كاسب2900قانونقاسم علً عبد الرحمن83

800000ربة بٌت2400قانوننور سعد جاسم84

800000كاسب2600قانوناالء مهدي صالح85

800000كاسب21100قانونانمار حسن كاظم86

800000كاسب2800قانونحسناء نعمان حسن87

800000كاسب2900قانونحٌدر فتح هللا حسٌن88

800000كاسب2500قانونسٌف جاسم محمد89

800000كاسب21400قانونعمران عنٌد جسام90

800000كاسب2500قانونمروة رشٌد احمد91

800000كاسب2700قانوننور ضٌاء خلٌل92

800000كاسب2700قانونوسام مؤٌد كامل93

800000متوف3200ًسٌاسةانسام سعد حسٌن زٌدان94

800000كاسب3400سٌاسةاحمد مطلب حمٌد95

800000ربة بٌت3900سٌاسةزٌنب عمران عسكري96

800000ربة بٌت3300سٌاسةاٌة قاسم محمد احمد97

800000ربة بٌت3700سٌاسةرسول اركان جمٌل98

800000كاسب3500سٌاسةمحمد عبد الوهاب عبد هللا99

800000كاسب3600سٌاسةفاطمة منذر خالد100

800000كاسب31100سٌاسةهناء طه محمد عاٌش101

800000كاسب31200سٌاسةورود هادي صالح102

800000كاسب3800سٌاسةحسٌن علً توفٌق103

800000ربة بٌت3600سٌاسةمجدة عدنان صاالر104

800000كاسب31100سٌاسةعذراء صفاء الدٌن ابراهٌم105

800000كاسب31000سٌاسةمحمد سعود جابر106

800000كاسب3800قانونابراهٌم عادل قحطان107

800000كاسب3600قانونانس حسن عبد الهادي108

800000كاسب3700قانوناٌة امٌن وهاب109

800000كاسب3700قانونبشار فالح حسن110

800000كاسب3700قانونحنٌن صادق كاظم111

800000كاسب3700قانونسٌف رعد عل112ً

800000كاسب31000قانونصباح نوري حوم113

800000كاسب3800قانونقاسم ثعبان عل114ً

800000كاسب31100قانونمحمد حمٌد رشٌد115

800000كاسب3600قانونوسن سمٌر امٌن116

800000كاسب3300قانونهٌرو عادل اسد117

800000كاسب3700قانونسالم ناجً احمد118



800000كاسب3300قانونشهد حبٌب مجٌد119

800000كاسب3300قانونكاظم فاضل كاظم120

800000كاسب31100قانونالرا هاشم جاسم121

800000كاسب3900قانونادرٌس سعدون محسن122

800000كاسب31000قانوناٌات نبٌل حسٌن123

800000كاسب3800قانونسهٌر سعد رزا124

800000كاسب3700قانونضٌاء حسٌن ابراهٌم125

800000متوفً كاسب3600قانونغفران فٌصل عباس126

800000كاسب3400قانونلبنى ٌاسٌن شهاب127

800000كاسب4500سٌاسةسٌفان ابراهٌم دان128ً

800000كاسب4700سٌاسةنور اٌاد نوروز دروٌش129

800000كاسب4500سٌاسةكنعان عبد الحكٌم عبد الرحمن130

800000كاسب4600قانونحنان عبد اللطٌف عل131ً

800000كاسب4400قانونحنٌن عدنان إسماعٌل132

800000كاسب4700قانونراند أٌاد عبد الكرٌم133

800000كاسب41000قانونسجى عباس حسن134

800000كاسب4700قانونسجى غفار حسن135

800000كاسب41000قانونشٌماء عامر محمد136

800000كاسب4900قانونعقٌل خلٌل حسٌن137

800000كاسب4700قانونمصطفى عبود شاكر138

800000كاسب4600قانوننورة إبراهٌم كرم139

800000كاسب4200قانونوسناء عباس حمٌد140

800000كاسب4900قانونتغرٌد مهدي عباس141

800000كاسب41200قانونحمزة ثعبان عبد محمٌد142

800000كاسب4500قانونرونق علً جاسم143

800000كاسب4800قانونزهراء هشام غازي144

800000كاسب4200قانونهدٌل شاكر محمود145

800000كاسب4700قانونهند علً عبٌد146

800000كاسب4700قانونوسام عامر سلطان147

800000كاسب4800قانونأنس عدي وهٌب148

800000كاسب4900قانونرامً خلٌل ابراهٌم149

800000كاسب4500قانونسارة خالد سعدي150

800000كاسب4600قانونسارة عبد الكرٌم محمد151

800000كاسب4700قانونمحمد حاتم جواد152

800000كاسب4900قانونمحمد نجم عبد الباري153

800000كاسب4200قانوننور محمود غالم154

45000800000قانونهدٌر محمد فهد احمد155

800000كاسب4600قانونٌاسر حافظ غائب156

800000كاسب4900قانونمحمد رشٌد محمود157

800000كاسب41100قانوناسٌل جاسم محمد158

800000كاسب4900قانون بٌداء محمود خلٌفة159

800000كاسب4700قانونشروق حسٌن خضٌر160

800000كاسب41000قانونمحمد علً شهاب161

800000ربة بٌت4500قانوننور ناصر حسٌن162

800000متوفًربة بٌت2300قانونصالح حسب هللا حسٌن عل163ً

800000محال على التقاعد41100قانونسراب حسٌن كامل164

800000متزوجةكاسب2200قانونشهد محمود حسون165

800000متزوجةكاسب2800قانونزٌنب خضٌر جنٌد166

800000استضافة الىمحال على التقاعد2700قانوناالء قاسم امٌن عبدهللا167

700000كاسب 1900قانونٌقٌن عبد الكرٌم محسن168

800000شهٌد3200سٌاسةرندة عدنان عامر169

800000كاسب2700قانونمٌالد رباح عبد170

800000كاسب من التعهد21200قانونسوالف ولٌد فاضل171

800000تقاعد413570004384.62قانوناوس متعب عبد اللطٌف172

800000رعاٌة 410500005000قانونسعد حسٌن عبد هللا173

800000رعاٌة 377000010000قانونندى محمد سعدون174

800000رعاٌة 4910000011111.1قانونإخالص حمد صالح175

800000من التعهدكاسب3910000011111.1سٌاسةمصطفى عبد األمٌر عطٌة176

800000رعاٌة3910000011111.1قانونرندة طه طارش177

800000رعاٌة389000011250سٌاسةماهر ذٌاب ابراهٌم178

800000تقاعد278000011428.6قانونولٌد ابراهٌم محمد179

800000رعاٌة 467000011666.7قانونمهدي جاسم محمد180



800000تقاعد2810200012750قانونشامل صبار علوان181

800000تقاعد268000013333.3قانونمحمد عبود تركان182

800000رعاٌة 4710000014285.7قانونحسن شعالن ساجت183

800000رعاٌة2812000015000قانونسجى اسماعٌل خلٌل184

800000اجتماعٌةرعاٌة 369000015000قانونالره شامل اسماعٌل185

800000رعاٌة 469000015000قانونأحمد حسن محمود186

800000تقاعد41015600015600سٌاسةسارة عمر محمود187

800000رعاٌة 4711000015714.3قانونمحمد قاسم ثامر188

800000رعاٌة259000018000قانونتقى عبد الخالق حمٌد189

800000رعاٌة 4611000018333.3قانونأزهار عبد هللا فاضل190

800000تقاعد3713333319047.6قانونرضا محمود عبد191

800000رعاٌة2612000020000قانونشٌماء عامر جبار192

800000تقاعد3510000020000قانونفراس فهد عباس193

800000تقاعد4817000021250قانونعلً ٌاسٌن عبود194

800000موظف3715000021428.6قانونفراس رشٌد صالح195

800000تقاعد41226400022000قانونمالك محمد حسٌن196

800000من التعهدكاسب21025000025000قانونبٌداء انور حٌدر197

800000من التعهدكاسب3615000025000قانونسمر محمد عبد الجبار198

700000تقاعد1410000025000قانونفاطمة عبد الحسن عبد االمٌر199

800000رعاٌة4820000025000سٌاسةسمٌر فهمً ناصر200

800000رعاٌة 4512500025000قانونمروان ناجً عبدهللا201

800000تقاعد2718900027000قانونشٌماء كرٌم جبار202

800000من التعهدكاسب21130000027272.7قانونهجران هاتف مجٌد203

800000تقاعد3822000027500قانونذو الفقار عبد الحسن جبار204

800000من التعهدربة بٌت2925000027777.8قانونزٌنب رعد عل205ً

800000رعاٌة3822500028125سٌاسةعلً سالم عبد الحسٌن206

700000تقاعد1822600028250سٌاسةزهراء غانم شجاع محمد207

700000تقاعد1617000028333.3قانوناٌسر جمٌل فالح208

800000تقاعد2617000028333.3قانونرواء عادل محمد209

800000تقاعد31440000028571.4قانونمناضل شاكر جوامٌر210

800000تقاعد21028700028700سٌاسةفاضل علً حسن فلٌح211

800000رعاٌة 4515000030000قانونعمر عبد السالم  علوان212

800000تقاعد2515500031000قانونسٌماء كاظم جواد213

800000من التعهدكاسب2825000031250قانونسالم محمد حسن حسٌن214

800000تقاعد41031300031300سٌاسةكاظم حٌدر كاظم215

700000تقاعد1619000031666.7قانونزهراء مثنى عباس216

800000رعاٌة2722500032142.9قانونرنا فؤاد عواد217

800000رعاٌة 4722500032142.9قانونرضوان علً حاتم218

800000تقاعد2722600032285.7قانونمحمد كرٌم احمد219

800000رعاٌة 3310000033333.3قانونولٌد صالح خلف220

800000موظف4620000033333.3قانونحٌدر فراس محمد عل221ً

700000تقاعد1620900034833.3قانونٌوسف طالب حسن222

800000تقاعد2518000036000قانوننداء حسٌن مبارك223

800000تقاعد21246000038333.3قانون فؤاد صالح نوري224

800000تقاعد21143237539306.8سٌاسةاٌمان عبد علً مجٌد225

800000متقاعد31040000040000سٌاسةنور عٌسى حمد226

800000مقاعد31040000040000سٌاسةشهد عٌسى حمد227

800000من التعهدكاسب41040000040000قانونمٌعاد خلٌفة صباح228

700000حسب التعهدكاسب11040000040000سٌاسةأٌة سهٌل أحمد حسن229

800000تقاعد21040000040000قانونغزوان عدنان محمود230

700000موظف1832335040418.8قانونهدٌل عبد الجبار ابراهٌم231

800000تقاعد4520700041400قانونأحمد إبراهٌم حسن232

800000تقاعد21145800041636.4قانونرٌام محمد حمٌد233

800000موظف2625000041666.7قانونمحمد نجاح مهدي234

800000تقاعد31041700041700قانونزهراء خضٌر سلمان235

800000تقاعد41146000041818.2قانونسجال نصٌف جاسم236

800000موظف2625700042833.3قانوندالٌا اركان ابراهٌم237

800000من التعهدكاسب4730000042857.1سٌاسةاحمد عبد الكرٌم مرزا رشٌد238

700000تقاعد1730600043714.3قانونخالد حافظ ٌاسٌن239

700000تقاعد1940000044444.4قانونحنان نجم عبد نصٌف240

700000تقاعد1940000044444.4قانونمروة احمد عبدهللا241

800000تقاعد2940000044444.4سٌاسةغفران ماجد عل242ً



800000تقاعد2940000044444.4قانونكافً سلمان محمد243

800000موظف31044700044700قانونعلً فوزي عبد الستار244

700000تقاعد11046000046000قانونمصطفى قاسم محمد245

800000تقاعد31046000046000قانونعبدهللا جلٌل عل246ً

800000تقاعد41046000046000سٌاسةماجد حمٌد عبد خضٌر247

700000تقاعد1942000046666.7سٌاسةروٌدا نامق حسن محمود248

800000موظف2838975048718.8قانونسماح مقداد حكٌم249

700000تقاعد1840000050000قانوناسماء جاسم محمد250

700000تقاعد1840000050000قانونعبدهللا حسٌن عون251

700000تقاعد1840000050000قانوندعاء عباس ابراهٌم252

800000رعاٌة2420000050000سٌاسةدنٌا طاهر محمد سعٌد253

800000تقاعد2840000050000سٌاسةبشٌر كرٌم عل254ً

800000تقاعد2840000050000سٌاسةدعاء حاتم حسن جاسم255

800000رعاٌة2420000050000سٌاسةنارٌمان صالح مهدي عل256ً

800000تقاعد2525000050000سٌاسةسهام جمٌل حسن خلف257

800000تقاعد2840000050000سٌاسةكرار كاظم فاضل258

800000تقاعد2840000050000سٌاسةبان ٌحٌى محمود259

800000تقاعد2840000050000قانونسٌناء اسماعٌل سلطان260

800000تقاعد2840000050000قانونمحمد ٌاس عل261ً

800000استضافة الىكاسب2630000050000سٌاسةاحمد فاضل حسٌن262

800000تقاعد3840000050000سٌاسةسلمان كاظم شهاب263

800000مطلقة3210000050000قانونسمر ولٌد جاسم264

800000تقاعد3840000050000قانونحسٌن اٌاد حمٌد265

800000تقاعد3840000050000قانونوالء كاظم ورد266

800000تقاعد4840000050000قانونحمزة كاظم ناصر267

800000تقاعد2945200050222.2سٌاسةتمام علً كرجً احمد268

800000تقاعد3945300050333.3قانونحسام سامً رشٌد269

800000موظف2945500050555.6قانونعبدهللا ابراهٌم كاظم270

700000تقاعد1946000051111.1قانونغفران منٌر شهاب271

700000تقاعد1946000051111.1قانوننجم عبدهللا خضٌر272

800000تقاعد2946000051111.1قانونسرور حسام هادي273

800000تقاعد3946000051111.1سٌاسةكرار فزع عبد االمٌر274

800000تقاعد3946000051111.1قانوندالٌا عبد لطٌف275

800000تقاعد3946000051111.1قانونمحمد علً حسٌن276

800000تقاعد4946000051111.1قانونأسٌل عبد الستار هوب277ً

800000تقاعد2526000052000قانونفاطمة جبار حماخان278

700000تقاعد1842800053500قانونحمزة حكٌم محمود279

700000موظف11159500054090.9قانونٌاسمٌن عباس عل280ً

800000من التعهدكاسب4950000055555.6قانوننور كاظم  هادي281

700000حسب التعهدكاسب1950000055555.6سٌاسةاستبرق سعد حسٌن عل282ً

800000تقاعد2844600055750سٌاسةمحمد صكبان كاظم283

800000تقاعد3527900055800قانونسٌف عبد العزٌز جاسم284

800000تقاعد3845300056625سٌاسةشذى احمد حنون285

800000تقاعد3951000056666.7سٌاسةسناء كاظم هنون286

800000موظف21056800056800قانونعلً هادي نجم287

800000تقاعد3951400057111.1سٌاسةهاجر ابراهٌم مهدي288

700000تقاعد1740000057142.9سٌاسةافراح هادي صالح289

700000تقاعد1740000057142.9قانونزٌنب عدنان محمود290

800000تقاعد2740000057142.9قانوناسماء غانم جمعة291

800000تقاعد3740000057142.9قانوناحمد عودة عبد راشد292

800000تقاعد3740000057142.9قانونغفران لطٌف خلٌل293

800000تقاعد3740000057142.9قانوناٌمان نزار خلف حسن294

800000تقاعد3740000057142.9قانونمهند ٌحٌى عاص295ً

800000تقاعد4740000057142.9سٌاسةابراهٌم حمٌد حسن296

800000تقاعد4740000057142.9قانونتغرٌد ابراهٌم ابو العٌنٌن297

700000تقاعد1846000057500سٌاسةزهراء عمار عبد الهادي حسن298

700000تقاعد1846000057500قانونفاطمة علً عبد299

800000تقاعد2846000057500سٌاسةزهراء هاشم لطٌف300

800000تقاعد2846000057500سٌاسةكاظم عدنان محمد مغٌر301

800000تقاعد2846000057500سٌاسةهدى عبد المنعم ناصر كاظم302

800000تقاعد2846000057500قانوندالٌا مزاحم محمد303

800000تقاعد2846000057500قانونعمر ابراهٌم خلٌل304



800000تقاعد2846000057500قانونمحمد عبد الواحد مهدي305

800000تقاعد2846000057500قانونحٌدر علً خمٌس306

800000تقاعد3846000057500سٌاسةفرٌد علً مرٌس جواد307

800000تقاعد3846000057500سٌاسةعالء الدٌن مهدي محمد308

800000تقاعد3846000057500قانوناٌوب حافظ حسٌن309

800000تقاعد3846000057500قانونعامر عبد الرحمن جاسم310

800000تقاعد3846000057500قانونمصطفى إسماعٌل طعمه311

800000تقاعد3846000057500قانونظاهر حسٌن منصور312

800000تقاعد4846000057500قانونفراس علً سلمان313

800000تقاعد4846000057500قانونحٌدر رحٌم خلف314

800000تقاعد4846000057500قانونسجى احمد خلٌل سبع315

800000تقاعد2846100057625سٌاسةبشرى زٌد ناٌف رجب316

800000تقاعد3529200058400قانونطه علً عواد317

800000تقاعد4847000058750قانونعبد الوهاب هاشم عبد عباس318

800000تقاعد2847400059250قانونماجدة حامد علوان319

800000موظف41271975059979.2قانونوضاح حسٌن عل320ً

800000من التعهدربة بٌت2530000060000سٌاسةمحمد عبد القادر احمد321

700000تقاعد1742000060000سٌاسةروال روكان مزبان عمٌر322

800000تقاعد4742300060428.6قانونٌوسف محمد محمود صالح323

800000تقاعد3848700060875قانونبسام محمد داود324

800000من التعهدكاسب4850000062500قانونزهراء سلمان ترك325ً

800000من التعهدكاسب3850000062500قانونشهد جنعان حسن326

700000موظف1637500062500قانونمحمد صالح حسن327

700000تقاعد1532000064000سٌاسةكرار محمد صٌهود غضٌب328

700000تقاعد1532000064000قانونعلً عدنان هاشم329

800000تقاعد2532000064000قانونمحمد ٌعكوب توفٌق330

800000تقاعد4532000064000قانونعمر كامل خلف331

800000من التعهدمحال على التقاعد2745000064285.7سٌاسةناجحة عامر عل332ً

800000تقاعد4745300064714.3قانونأحمد جاسم محمد333

2958400064888.9800000سٌاسةسرى احمد جمٌل شهاب334

800000موظف4745425064892.9قانوناسراء محمود احمد335

800000تقاعد2745500065000قانونهالة ساجد محمود336

800000تقاعد31065200065200قانونعبد الرشٌد فهد عبدهللا337

800000تقاعد2852552565690.6قانونصابر كامل رحم338

700000تقاعد1746000065714.3قانوناٌات محمد نجم339

700000تقاعد1746000065714.3قانونهاجر ٌاسٌن حسن340

800000تقاعد2746000065714.3سٌاسةاٌمان قاسم محمود341

800000تقاعد2746000065714.3سٌاسةزٌنب سعد عبد االمٌر عباس342

800000تقاعد2746000065714.3قانوناطٌاف زٌاد عل343ً

800000تقاعد2746000065714.3قانونرسل محمد عل344ً

800000تقاعد3746000065714.3قانونزٌنب فلٌح حسن345

800000تقاعد3746000065714.3قانونمؤٌد صالح محمود346

800000تقاعد3746000065714.3قانوناناهٌد عبد الجبار خضٌر347

800000تقاعد3746000065714.3قانونعلً فلٌح حسن348

800000تقاعد4746000065714.3سٌاسةمروة خلٌل ابراهٌم349

800000تقاعد4746000065714.3قانونسارة هالل ألٌأس350

800000تقاعد4746000065714.3قانونمحسن نوري كاف351ً

800000تقاعد4746000065714.3قانونمحمد عباس محمد352

800000تقاعد4746000065714.3قانونمٌس محمود مبدر353

800000تقاعد4746000065714.3قانونزهراء محمود كرج354ً

800000موظف31172425065840.9سٌاسةورود عامر شاكر355

800000موظف2533000066000سٌاسةعلً عثمان ادرٌس356

700000حسب التعهدكاسب1640000066666.7سٌاسةغٌث راشد عبد هللا شٌحان357

700000تقاعد1640000066666.7سٌاسةرٌاض سلمان حسب هللا عباس358

800000تقاعد2640000066666.7سٌاسةسحر مجٌد علً منصور359

800000تقاعد2640000066666.7قانونطٌبة جمٌل جاسم360

800000تقاعد3640000066666.7سٌاسةحنٌن رسول مهدي361

800000تقاعد3640000066666.7قانونحٌدر علً شكر362

800000تقاعد3640000066666.7قانونرهام محمد رشٌد363

800000تقاعد3640000066666.7قانونلٌث كرٌم رشٌد364

700000موظف1960505067227.8قانونمحمد هادي صالح365

800000تقاعد4960986267762.4قانونرٌام حازم رمٌض366

800000تقاعد3962000068888.9سٌاسةرسل احمد محمود367



800000تقاعد2855600069500سٌاسةاٌسر ادٌب عبد الحسٌن368

800000موظف2962641069601.1قانوننور الهدى مزهر زٌدان369

700000موظف1963000070000قانونعلً حسٌن محمود370

800000تقاعد2963000070000قانوندعاء محمد عبد371

800000تقاعد4749800071142.9قانونعبدهللا  فرحان  عباس372

800000تقاعد2857100071375قانونعائشة كامل حسن373

800000من التعهدكاسب4750000071428.6قانونغفران حاتم علوان374

800000من التعهدكاسب3750000071428.6سٌاسةجاسم محمد حاتم جواد375

800000من التعهدكاسب2750000071428.6سٌاسةاٌالف علً حسٌن صادق376

800000موظف2857700072125قانونزٌنب ٌاسٌن هادي377

700000موظف11179600072363.6قانونحسٌن علً جواد راض378ً

700000تقاعد1643500072500قانونحسٌن ٌاسٌن اسماعٌل379

2751000072857.1800000سٌاسةدالٌا عالء متعب نجرس380

800000تقاعد3751400073428.6قانونسماح صباح محمد381

800000تقاعد2858900073625قانونحنٌن عبد الوهاب حسٌن382

800000موظف2644925074875قانوناٌه علً مجٌد383

800000موظف4967395074883.3قانونأزهار كاظم حسن384

800000موظف4967395074883.3قانونوجدان كاظم حسن385

800000موظف21075000075000قانونقصً ثائر عبد الرحمن386

800000تقاعد2860100075125قانونرعد عبد الرزاق صالح387

800000تقاعد3645200075333.3قانوناحمد ابراهٌم حسٌن388

800000موظف2860300075375قانوناحمد ابراهٌم سعد389

800000موظف2538000076000قانونعمر سمٌر عبد الجلٌل390

800000كاسب4645800076333.3قانونهدٌل جمال ابراهٌم391

700000موظف1645900076500قانونمحمود عامر جاسم392

800000تقاعد2430600076500قانونامٌرة ابراهٌم عبد الرزاق393

800000تقاعد4430600076500قانونباسم جاسم عبود394

700000تقاعد1646000076666.7قانوناحمد عقٌل عمران395

700000تقاعد1646000076666.7قانونعبد الصمد مهند عبد الستار396

800000تقاعد2646000076666.7سٌاسةسارة عبدهللا ابراهيم397

800000تقاعد2646000076666.7قانونسالم طه كاظم398

800000تقاعد2646000076666.7قانوناحمد محمود عباس399

800000تقاعد2646000076666.7قانونجنان ضٌاء عبد الرحمن400

800000تقاعد2646000076666.7قانوناحمد سبهان عبد صالح401

800000تقاعد3646000076666.7سٌاسةخوله احمد ابراهٌم402

800000تقاعد3646000076666.7قانونحسن علً جواد403

800000تقاعد3646000076666.7قانونسجى شاكر محمود404

800000تقاعد4646000076666.7سٌاسةزٌنب مسعود عزٌز405

800000تقاعد4646000076666.7سٌاسةغٌث رعد سعد406

800000تقاعد4646000076666.7قانونإستبرق محمد عبد الرحمن407

800000تقاعد4646000076666.7قانونرغد جبار غن408ً

700000تقاعد1646000076666.7قانوننمارق ٌاسر حسن409

800000تقاعد2646100076833.3سٌاسةحسٌن مجٌد حمٌد عبد هللا410

800000تقاعد2646400077333.3سٌاسةرانٌا عدنان محمد علوان411

800000موظف41078500078500سٌاسةابتهاج ماجد ارزوق412ً

700000تقاعد1755000078571.4قانونمرتضى محمد حمٌد413

800000تقاعد2647300078833.3قانونمٌاسة طالب موسى414

800000تقاعد31079400079400سٌاسةوائل غازي سلطان415

800000موظف2755700079571.4قانونمصطفى احمد موسى416

800000موظف31079700079700قانونمرٌم سلمان كمر417

700000حسب التعهدكاسب1540000080000سٌاسةفلة حسن ابراهٌم شوكت418

700000تقاعد1540000080000قانونزٌنب حشمت نعمة419

700000تقاعد1540000080000قانونانتضار محمود صالح420

800000تقاعد2540000080000سٌاسةسهى سعد ذٌاب عباس421

800000تقاعد2540000080000قانونحسٌن خالد عبد422

800000تقاعد2540000080000قانونشهد صالح هادي423

800000تقاعد2432000080000قانونمحمد سعٌد حسٌن424

800000تقاعد2540000080000قانوناحمد كمال عبد الرحمن425

800000تقاعد4540000080000قانونسارة خالد طالب426

800000تقاعد4540000080000قانونجاسم محمد جراد427

800000تقاعد4432000080000قانونسرمد نجم الدٌن محمد428

800000تقاعد3540000080000قانوننغم قاسم حسٌن429



800000تقاعد3756200080285.7قانوناحمد عبد االمٌر امٌن430

800000موظف3972400080444.4سٌاسةمرٌم عبد االمٌر ناٌف431

800000موظف2864600080750قانونقصً داود سلٌم432

700000استضافة الىموظف1972824480916سٌاسةوسن زكً شاكر433

700000موظف1648600081000قانونرٌام ثاٌر محمود434

800000تقاعد3757700082428.6قانونعبدهللا محمد خضٌر435

800000تقاعد3866066082582.5قانونٌاسمٌن حسن صالح436

800000تقاعد2758000082857.1سٌاسةعلً محمد عبود مهدي437

700000من التعهدربة بٌت1650000083333.3قانونمازن صاحب ناج438ً

2650000083333.3800000سٌاسةعلً حٌدر كٌطان سمٌر439

700000موظف1650000083333.3سٌاسةاكرم محمد دخل440

800000تقاعد2650100083500قانونمحمد جواد شاكر441

800000موظف3866900083625سٌاسةفاتن علً حسٌن442

700000موظف1650500084166.7قانوننورس ابراهٌم عبد الرزاق443

700000تقاعد11084400084400سٌاسةانس عبد الستار خضٌر درباس444

800000تاٌٌد مختارموظف3759100084428.6قانوناحمد موسى جعفر445

800000تقاعد4759200084571.4قانونمصطفى جمال ثامر446

800000موظف2867800084750سٌاسةسجى كاظم محمد447

800000تقاعد4867916884896قانونهبة محمد كاظم شكر448

700000موظف1868100085125سٌاسةمٌعاد صباح عواد كاظم449

800000تقاعد4651400085666.7سٌاسةشروق علً شاكر450

800000موظف3651500085833.3قانونمصطفى اسامة محمود451

800000موظف3977800086444.4قانونسارة فاضل عبد هللا452

800000موظف3760900087000قانوناٌمن عبد الكرٌم مهدي453

700000موظف1870500088125قانونهبة مظهر اسماعٌل454

800000تقاعد2762000088571.4سٌاسةحوراء عباس علً حسٌن455

700000استضافة الىتقاعد1762100088714.3سٌاسةجنٌد حاجم محمد456

800000من التعهدكاسب3545000090000قانونمرٌم محمد محمود457

700000موظف1872100090125قانوننرجس مرهج ناصر458

700000موظف1981800090888.9سٌاسةعصماء عبد الستار محسن داود459

700000موظف1981895090994.4قانونشذى حسن سعود460

700000موظف11091260091260سٌاسةاحمد عبد الرضا محمد461

800000موظف41091500091500قانونزٌد حمٌد حسٌن462

800000من التعهدموظف4655000091666.7قانونمحمد محمود حسٌن463

800000موظف2873460091825قانونكرٌم علً كاظم464

700000تقاعد1546000092000قانونمصطفى محمد عبدهللا465

800000تقاعد2546000092000قانونحسنٌن خالد محمد466

800000تقاعد2546000092000قانونمحمد احمد جاسم467

800000تقاعد2546000092000قانونمصطفى جمعة محمد468

800000تقاعد2546000092000قانوندعاء فالح حسن469

800000تقاعد3546000092000سٌاسةعبد هللا عبد الكرٌم حسٌن470

800000تقاعد3546000092000قانونفٌان عبد الرزاق عبد الستار471

800000تقاعد3546000092000قانونمحمد عباس علً فاضل472

800000تقاعد3546000092000قانونهبة هللا سعد رشٌد473

800000تقاعد3546000092000قانوننور عبد الهادي حسٌن474

800000تقاعد4546000092000سٌاسةبراء فرهود طه475

800000تقاعد4546000092000سٌاسةمحمد عبد الهادي حسٌن476

800000تقاعد4546000092000قانونكرار محمد عبود477

800000تقاعد4546000092000قانوننور عبد احمد حسون478

800000تقاعد4546000092000قانونعلً ستار سالم479

800000تقاعد4546000092000قانونعبد القادر ماهر حمود480

800000تقاعد2546000092000قانونبسام فالح جسام481

800000تقاعد2873639692049.5سٌاسةسارة علً عبد النب482ً

800000موظف2874000092500قانونمحمد تركً احمد483

800000موظف21093100093100قانونانور فوزي خلف484

800000موظف2765200093142.9قانونهشام سامً جاسم485

800000تقاعد4656100093500قانونرحمة عماد عبد486

800000تقاعد4984400093777.8قانونمصطفى فاٌق خلف487

800000تقاعد4656400094000قانونمحمد حٌدر مهدي488

800000موظف2656411794019.5قانونعلٌاء محمود  عل489ً

800000تقاعد312113700094750قانونهاجر كرٌم خورشٌد490

800000موظف31094800094800سٌاسةمحمد نوح كرٌم491



800000موظف3547475094950قانونمحمد ماجد عبد492

800000موظف4657400095666.7قانونزٌنب طاهر مولود493

800000موظف3986115095683.3قانوناالء حسٌن عل494ً

800000تقاعد2657800096333.3سٌاسةاسماعٌل محمد قادر عل495ً

800000موظف2877300096625قانونمصطفى محمد صالح496

800000تقاعد4877300096625قانونرؤى سامً إبراهٌم497

800000موظف2767916897024قانونمصطفى احمد هادي498

800000موظف41097110697110.6قانوناسماء قٌس فتاح499

800000موظف4878000097500سٌاسةسجاد عدنان محمد هادي500

800000تقاعد4658500097500قانونعمر رسول مرتضى501

800000موظف211107625097840.9قانونضرغام فارس جاسم502

800000تعدٌل الراتب الشهري حسب التعهدتقاعد25500000100000قانونلٌث علً عباس503

700000حسب التعهدموظف19900000100000سٌاسةمحمد عدنان حسن خلٌل504

700000من التعهدكاسب18800000100000قانوندٌانا علً عبد الحسٌن505

800000تقاعد24400000100000سٌاسةاكرم ناجً ظاهر506

800000تقاعد24400000100000سٌاسةرؤى حسٌن فاضل عل507ً

800000تقاعد24400000100000سٌاسةآٌات إسماعٌل إبراهٌم508

800000كاسب26600000100000قانوناحمد شاكر محمود جاسم509

800000كاسب26600000100000قانونسٌف صالح الدٌن جبار510

800000موظف48800000100000سٌاسةنور سعد علوان511

800000تقاعد44400000100000قانونهدٌل اسماعٌل كاظم512

800000تقاعد44400000100000قانونهالة مؤٌد خمٌس513

800000تقاعد44400000100000قانونإسراء عامر سعٌد514

800000موظف39902600100289سٌاسةغادة فٌصل عبد الحسٌن515

700000موظف16614250102375قانونفرقد قحطان محمود516

700000موظف19924000102667قانونامنة عبد الرسول كاظم517

800000موظف46620000103333قانونسالً عبد السالم محمد518

800000تقاعد37727000103857قانونعال علً ابراهٌم519

800000موظف37731000104429قانونمحمد شكر محمود520

800000تقاعد39943000104778سٌاسةمٌسم عدنان متعب521

25525000105000800000سٌاسةعلً طارق خضٌر522

800000تقاعد26630000105000سٌاسةحٌدر هادي حسن523

800000من التعهدموظف48850000106250قانوننور عبد الستار منصور524

800000تقاعد23320000106667قانونشهد حسٌن توفٌق525

800000موظف28854000106750قانونشهد عبد الوهاب احمد526

700000كاسب17750000107143سٌاسةفاطمة ظافر نكة غٌدان527

800000 تقاعد من التعهد27750000107143قانونمحمد عدنان حاتم528

800000موظف36650000108333قانونرسل منذر خلف529

800000تقاعد28873000109125قانونهدى بكر محمد530

800000موظف27764000109143قانوناحمد شاكر محمود حسن531

800000موظف49991200110133قانونإسماعٌل إبراهٌم شاكر532

700000موظف17774500110643قانونعلً احمد حردان533

800000موظف37775000110714قانوناٌمان مجٌد علوان534

800000من التعهدموظف46665000110833قانونأفنان رحمان عبد المنعم535

700000حسب التعهدموظف191000000111111سٌاسةشهد مولود علً عبد هللا536

800000تقاعد37778000111143قانونصالح عبد الرحمن وهٌب537

800000تقاعد25557000111400قانونعلً حسٌن عل538ً

800000موظف46669000111500قانونحوراء هاشم طالب539

800000موظف26672500112083قانونمحمد عدنان علً ناج540ً

800000تقاعد45561000112200قانونهالة زاهد جمٌل541

800000موظف291010450112272قانونبشائر هزبر عباس542

800000تقاعد27788000112571سٌاسةغزوة فالح حسن عل543ً

800000من التعهدموظف26680000113333قانونمحمد احمد حسٌن544

800000موظف46681000113500قانونشهد خالد كرٌم545

800000تقاعد35571000114200قانونبشرى علً حسٌن546

800000موظف291028000114222قانونصفاء علً رشٌد547

800000تقاعد44460000115000قانونقٌس كرٌم سلمان548

800000تقاعد36693000115500سٌاسةمحمد خلٌل اسماعٌل549

800000من التعهدموظف26694000115667سٌاسةوسن ابراهٌم كامل550

800000موظف24463000115750قانونبٌداء ابراهٌم ٌحٌى551

800000موظف28928000116000قانونزهراء حاتم احمد552

700000موظف17813000116143قانونهدى جاسم محمد553



800000من التعهدمتوف36700000116667ًقانونسجى رمزي عبد554

800000موظف36704000117333قانونانسام خالد عدنان555

800000تقاعد35605000121000سٌاسةموج طارق احمد556

800000من التعهدموظف48968000121000قانونحٌدر جواد كاظم557

800000موظف47848050121150قانونزٌنب إبراهٌم خلٌل558

800000موظف36728000121333قانونسجى لطفً حمٌد559

800000موظف38971000121375سٌاسةحٌدر احمد هادي فاضل560

800000شهٌد47850000121429قانونرٌام حسٌن غازي561

800000موظف37850000121429قانونٌحٌى حكمت حمٌد562

800000موظف27860000122857قانونمٌساء عبد المنعم رشٌد563

800000موظف26741000123500سٌاسةزٌنب حٌال طه ٌاسٌن564

700000موظف18990000123750قانونعلً نزهان شوكت565

800000موظف35621000124200قانونتبارك خلٌل عبد الكرٌم566

800000موظف36755000125833قانونوئام جاسم محمد567

800000موظف36763900127317قانونصباح عدي عبد عل568ً

800000تقاعد46769000128167سٌاسةعبد هللا عقٌل علوان569

800000موظف481030000128750سٌاسةنبٌل سلمان خلٌل570

700000موظف191162400129156قانونابو بكر حسٌن حسن571

800000موظف291165000129444قانونماهر رٌاض شنٌف572

800000موظف27906950129564قانوناحمد فٌصل احمد573

800000موظف46779000129833قانوننوح جاسم محمد574

800000موظف4101300000130000قانونغفران فائق إبراهٌم575

700000موظف181044359130545سٌاسةمهند زٌد محسن عبد هللا576

800000موظف381050000131250سٌاسةوفاء حازم محمد577

800000موظف27919000131286قانونزٌنب رشدي رحٌم578

800000تقاعد36788000131333سٌاسةمحمد عدنان نعمان579

800000من التعهدموظف47928000132571قانونضحى محمد غاٌب580

800000تقاعد33400000133333سٌاسةمصطفى عدنان ٌاس581

2101336250133625800000سٌاسةاحمد سعد كاظم خمٌس582

800000موظف291205000133889قانونمكارم محمد علوان583

800000تقاعد491205000133889قانونعلً حسٌن إبراهٌم584

800000تقاعد36804000134000سٌاسةنور اسماعٌل حسن585

800000تقاعد4101342198134220قانونرانٌا قاسم محمد586

800000تقاعد24539000134750سٌاسةمحاسن سلطان محمود587

800000موظف47944000134857قانونطٌبة علً أكرم588

800000تقاعد34540000135000قانونثامر حسن محمود589

800000موظف26810000135000قانوناحمد عبدهللا فرمان590

800000تقاعد27946000135143قانونخالد ولٌد توفٌق591

800000موظف27947150135307قانونعبد الرحمن نور الدٌن  ادهم592

800000تقاعد45678000135600قانونعلً محمود عباس593

800000موظف25681000136200قانونمروان خالد عبد الستار594

800000موظف36828000138000سٌاسةبراء جمال مبارك595

800000موظف26828000138000قانونعز الدٌن علً مسلم596

800000موظف27970350138621سٌاسةمحمد فالح مهدي597

800000موظف481111667138958قانوناحالم ثامر عبد رحمان598

800000موظف37978625139804قانونوسناء عبد الهادي حسٌن599

700000متقاعد15700000140000سٌاسةعلً هادي سلمان عباس600

800000موظف2101405100140510قانونمحمد نجم عبد601

800000موظف37987600141086قانونعزٌز محسن سدرة602

800000تقاعد25708000141600قانونقحطان عٌدان مصطفى603

800000موظف46850000141667قانونمحمد جالل فالح604

800000موظف27996500142357سٌاسةنور قاسم ٌاس605

800000تقاعد44570000142500قانونأنوار حٌاوي حسٌن606

800000موظف27998000142571قانونحسٌن بدٌع كاظم607

700000موظف191283300142589قانوننور رحٌم صكبان608

800000موظف271000000142857قانونزٌنب عبد السالم ستار609

800000موظف35717950143590قانونحسٌن مهدي حسٌن610

800000موظف26864000144000قانونشهد دلٌر احمد611

800000موظف371012000144571قانونٌوسف محمد جاسم612

800000تقاعد46869400144900قانونرفل عامر نافع613

800000تقاعد44581000145250سٌاسةمحمد فاروق حسن عبد614

800000موظف24581250145313قانونرسل عمر حسٌن615



800000موظف46872000145333قانونأحمد ارشد إبراهٌم616

800000موظف281164000145500سٌاسةهالة جمٌل خماس مهدي617

800000موظف24585000146250قانونمصطفى شهاب احمد618

800000االب موظف من التعهد271028000146857قانونمحمد جمال جداع619

800000موظف26888000148000قانوننور الهدى حٌدر محمد620

700000موظف171037750148250قانوننبراس سامً محمد621

800000موظف24595000148750قانونفاطمة عبدهللا عل622ً

800000تقاعد381190000148750سٌاسةهبه حاتم اسماعٌل623

700000تقاعد181212800151600قانونمحمد صاحب محمد624

800000تقاعد35783000156600قانوناسراء شكر محمود625

800000ال ٌستحق26963000160500سٌاسةمهند نعٌم مجلً جودة626

800000تقاعد شخص44170000170000ًقانونعلً رٌاض جعفر627

800000تقاعد44703374175844قانونغفران كامل قادر628

800000موظف271253450179064سٌاسةهنادي مازن ٌاس حسن629

800000تقاعد شخص45180000180000ًقانونمٌنا مصدق هاشم630

700000الٌستحق171310400187200قانوناسامة قاسم عل631ً

800000موظف25965000193000قانونزهراء عامر جلٌل632

800000الٌستحقموظف371359200194171قانونمحمد قاسم عبد األمٌر633

800000تقاعد35996000199200سٌاسةهدى حسٌن علوان634

800000موظف32443349221675قانونهدى عبد المجٌد عبد الجبار635

800000الٌستحقتقاعد351212000242400قانوناحمد صباح عبد الوهاب636

800000موظف382011150251394قانونهند جالل خلٌفة637

700000من التعهدعقٌد عسكري171800000257143قانونشٌماء احمد كاظم عودة638

700000موظف151464746292949قانونزٌنب سعد عزٌز639

700000تقاعد15306000306000قانونعلً حٌدر محمد640

800000موظف2672590281209838قانونمصطفى كرٌم اسماعٌل641

800000نقص تاٌٌد راتب األخ معلمتقاعد!DIV/0#4قانوناٌمن خالد عل642ً

800000نقص تاٌٌد راتب األخ موظفتقاعد!DIV/0#4قانونرشا إبراهٌم جاسم643

800000نقص تاٌٌد راتب األم موظفةموظف!DIV/0#4قانونأسماء كرٌم عل644ً

800000نقص تاٌٌد راتب األم موظفةموظف!DIV/0#4قانونرفٌف عبد الحكٌم عامر645

800000نقص تاٌٌد راتب األخت مدرسةربة بٌت!DIV/0#4سٌاسةاٌان ٌوسف توفٌق646

800000نقص تاٌٌد راتب األخ موظفتقاعد!DIV/0#4سٌاسةهانً حسٌن جواد647

800000اختالف بٌانات حسب التعهدكاسب!DIV/0#2قانوننهى علً ابراهٌم648

2014700000 / 2013راسب للعام كاسب!DIV/0#1سٌاسةٌاسر جاسم حسٌن حمدان649

700000لم ٌراجع/ اختالف بٌانات كاسب!DIV/0#1قانونمحمد ستار خضٌر650

700000لم تراجع/ اختالف بٌانات كاسب!DIV/0#1قانونزهراء عمران محمد651

800000اختالف بٌاناتكاسب!DIV/0#2سٌاسةرندة خلٌل ابراهٌم652

800000انتضار/ اختالف بٌانات كاسب!DIV/0#2قانوننبٌل ولٌد حسن653

800000اختالف بٌانات تم التبلٌغ ولم تجلب التأٌٌدكاسب!DIV/0#3سٌاسةسهى جمعة خلف654

800000ولم تراجع/ اختالف بٌانات كاسب!DIV/0#3قانوناٌة ٌاسٌن عوٌد655

800000ولم ٌراجع/ اختالف بٌانات كاسب!DIV/0#3قانونمحمد عبد الرحمن صالح656

800000ولم ٌراجع/ اختالف بٌانات كاسب!DIV/0#3قانونبراء نوفل جسام657

800000ولم ٌراجع/ اختالف بٌانات كاسب!DIV/0#3قانونمحمد صالح جهاد658

800000ولم تراجع/ اختالف بٌانات ربة بٌت!DIV/0#2قانونامنة سامً فاضل659

800000ولم ٌراجع/ اختالف بٌانات ربة بٌت!DIV/0#4قانونصفاء طه حمٌد660

800000ولم ٌراجع/ اختالف بٌانات كاسب!DIV/0#4قانونرضاب سمٌر عل661ً

800000ولم ٌراجع/ اختالف بٌانات كاسب!DIV/0#4قانونسرمد عصام عبد الواحد662

800000اختالف بٌانات وتم التبلٌغ ولم ٌجلب التاٌٌدكاسب!DIV/0#4سٌاسةنور عالم علً ردام663

800000لم ٌراجع/ اختالف بٌاناتكاسب!DIV/0#2سٌاسةمحمود حسن عبد اللطٌف664

800000ولم تراجع/ اختالف بٌانات موظف!DIV/0#4قانوننور محمد ستار665

800000ولم ٌراجع/ اختالف بٌانات ربة بٌت!DIV/0#3قانوناحمد عائد عدنان666

800000اختالف بٌانات وتم التبلٌغ ولم ٌجلب التاٌٌدتقاعد!DIV/0#3سٌاسةعالء محمد فالح حسن667

800000ولم ٌراجع/ اختالف بٌانات كاسب!DIV/0#3قانونسرمد فاضل عبد احمد668

800000اختالف بٌانات وتم التبلٌغ ولم ٌجلب التاٌٌدكاسب!DIV/0#4قانونمقداد هادي صالح669

800000نقص تاٌٌد راتب األخكاسب!DIV/0#4قانونٌاسر حمٌد حمودي670

800000نقص تاٌٌد األختتقاعد!DIV/0#2قانونعبد السمٌع ابراهٌم اسماعٌل671

800000معلمة / نقص تاٌد االم كاسب!DIV/0#3قانونطارق حسن خلف672

800000نقص تأٌٌد راتبموظف!DIV/0#2قانوناٌالف عبد الحسن عبد القادر673

800000نقص تاٌٌدموظف!DIV/0#2قانونالرا مقداد عبد674

800000نقص تاٌد االخ كاسب!DIV/0#3قانونمرتضى محسن لفته675

800000نقص تاٌٌد راتب األخكاسب!DIV/0#3قانونمحمد مازن محمد676

800000نقص تاٌٌد األختكاسب!DIV/0#4قانونمحمد حسن عبد هللا677



800000نقص تاٌٌد راتب األخكاسب!DIV/0#4قانونهاشم طه هاشم678

800000نقص تاٌٌد راتب األخواتمتوفً!DIV/0#4قانونورود رشٌد حسن679

800000كاسب!DIV/0#4قانونابراهٌم منذر ابراهٌم680

800000نقص تاٌٌد راتب األخ تقاعد!DIV/0#3قانونعلً عبد الجبار محمود681

800000االب شرطً من االضبارة كاسب من التعهد!DIV/0#2قانونفهد انور مسافر682

800000نقص تأٌٌد االختقاعد!DIV/0#4قانونزٌنة عبد الكرٌم محمد683

800000من التعهد!DIV/0#2سٌاسةفاطمة رشٌد لطٌف684

800000نقص تاٌٌد األختقاعد!DIV/0#2قانونعالء كرٌم ٌاسٌن685

800000من التعهد!DIV/0#2قانونفالح قاسم صادق686

800000من التعهد!DIV/0#2قانونفاطمة سلمان عبود687

800000نقص تاٌٌدمن التعهد!DIV/0#2قانونسماء فالح مهدي688

800000من التعهد!DIV/0#2قانونكوثر عماد هادي689

800000نقص تاٌٌد راتب األختقاعد!DIV/0#2قانونغفران عصام رشٌد690

800000نقص تاٌٌدمن التعهد!DIV/0#2قانونفرقان علً حسٌن691

800000من التعهد!DIV/0#2قانوناحمد حامد عبود692

800000من التعهد!DIV/0#3قانوننبأ محسن رشٌد693

800000من التعهد!DIV/0#2قانوناٌات رعد عبد الرسول694

800000من التعهد!DIV/0#2قانونسالم هاشم عبد الحسٌن695

800000ولم ٌراجع/ اختالف بٌانات من التعهد!DIV/0#3قانونعمر عدنان علوان696

800000من التعهد!DIV/0#2سٌاسةمٌالد حمٌد خلف جواد697

800000من التعهد!DIV/0#2سٌاسةفؤاد سعدون مهدي698

800000من التعهد!DIV/0#2سٌاسةهدى حامد حسن699

800000من التعهد!DIV/0#3قانونصدام سهٌل عبد700

800000من التعهد!DIV/0#2قانونرٌم رشٌد حمٌد701

800000من التعهد!DIV/0#2قانونمصطفى نصر  جواد702

800000من التعهد!DIV/0#3قانونحسن محمود ارحٌم703

800000من التعهد!DIV/0#2قانونمحمد بشار عزٌز704

800000من التعهد!DIV/0#2قانوننمٌر ستار عبد جواد705

800000من التعهد!DIV/0#4قانونمنٌر جواد حمٌد706

800000من التعهد!DIV/0#2سٌاسةرفٌدة عماد سلٌم غٌدان707

800000من التعهد!DIV/0#2قانونسٌف حازم هٌالن708

800000نقص تاٌٌد راتبمن التعهد!DIV/0#4قانونٌوسف مهدي نصٌف709

800000من التعهد!DIV/0#2قانوناٌالف هادي جواد710

800000من التعهد!DIV/0#2قانونسجى عماد ٌاسٌن711

800000نقص تاٌٌد راتب األخواتمن التعهد!DIV/0#2قانونزهراء خلٌل ابراهٌم712

800000عسكريمن التعهد!DIV/0#2قانونزهراء نوفل محمد713

800000من التعهد!DIV/0#2قانونحمزة ٌاس جهاد714

800000من التعهد!DIV/0#2قانوناحمد اكرم سعٌد715

800000الٌوجد/ الٌستحق من التعهد!DIV/0#2قانوناٌاد طارق كامل716

800000اختالف بٌاناتكاسب!DIV/0#2قانونحسن كرهب دواس717

800000تجاوز نسبة غٌاباتطالب!DIV/0#2قانونمصطفى فؤاد احمد محمد718

800000تجاوز نسبة غٌاباتكاسب!DIV/0#3قانونمصطفى محمد حمٌد719

800000كاسب!DIV/0#2قانونحٌدر عمران عبد الرحمن720

800000تجاوز نسبة / من التعهدكاسب!DIV/0#2قانونسارة محمد رضا721

800000تجاوز نسبة غٌاباتتقاعد!DIV/0#3قانوناحمد حسٌن عبد هللا722

800000تجاوز نسبة غٌاباتتقاعد!DIV/0#4قانونرامً نعمة محمود723

800000تجاوز نسبة غٌاباتتقاعد!DIV/0#4قانونمصطفى حامد رشٌد724

700000تجاوز نسبة غٌاباتموظف!DIV/0#1قانونمصطفى ٌوسف صالح725

800000تجاوز نسبة غٌاباتتقاعد!DIV/0#2قانونحسٌن جمال احمد726

800000نقل حسب تأٌد اللجنة موظف!DIV/0#2قانونمها عبد الكرٌم حمٌد727

800000تجاوز نسبة غٌاباتتقاعد!DIV/0#2قانونحذام احمد علوان728

800000تجاوز نسبة غٌاباتموظف!DIV/0#3قانوناحمد عبد الكرٌم محمد729

800000تجاوز نسبة غٌاباتموظف!DIV/0#2قانوننهاد عادل خالد730

800000تجاوز نسبة غٌاباتمن التعهد!DIV/0#2قانونعلً عبدهللا حسٌن731

800000تجاوز نسبة غٌاباتموظف!DIV/0#2قانونكرار صباح محمود732

800000تجاوز نسبة غٌاباتتقاعد!DIV/0#4قانونزٌنب جواد كاظم733

800000تجاوز نسبة غٌاباتموظف!DIV/0#3قانونسارة باسم كاظم734

800000تجاوز نسبة غٌاباتموظف!DIV/0#3قانونفاطمة حكمان مظلوم735

800000تجاوز غٌابات/ نقص تأٌٌد االخ واالخت تقاعد!DIV/0#2قانونفرح مظفر شاكر736

800000تجاوز نسبة غٌاباتمن التعهد!DIV/0#3قانونعمر اٌاد عبد الجبار737

800000تجاوز نسبة غٌاباتموظف!DIV/0#2قانونطالب احمد مطر738

800000تجاوز نسبة غٌاب/ نقص تاٌٌدمن التعهد!DIV/0#2قانونزٌنب صالح حسن739



800000الٌستحق تجاوز نسبة غٌاباتتقاعد!DIV/0#2قانوناحمد حافظ ناصر740

800000تجاوز نسبة غٌاباتكاسب!DIV/0#2قانونمحمد رعد محمود741

800000تجاوز نسبة غٌاباتكاسب!DIV/0#2قانونغصون حمٌد خضٌر742

800000تجاوز نسبة غٌاباتكاسب!DIV/0#2قانونمحمد كمال جدعان743

800000تجاوز نسبة غٌاباتكاسب!DIV/0#2قانوناحمد علً احمد744

800000تجاوز نسبة غٌاباتكاسب!DIV/0#2قانونحٌدر محمد عبد الرحٌم745

800000تجاوز نسبة غٌاباتطالب كلٌة!DIV/0#4قانونعلً عدنان جابر746

800000تجاوز نسبة غٌاباتمتقاعد!DIV/0#2قانونرشٌد حامد رشٌد747

800000تجاوز نسبة غٌاباتتقاعد!DIV/0#2قانونصفاء الدٌن روكان اسماعٌل748

800000تجاوز نسبة غٌاباتتقاعد!DIV/0#2قانونسالم مطشر كرمش749

800000تجاوز نسبة غٌاباتتقاعد!DIV/0#2قانونمٌنا قحطان عبد المجٌد750

800000تجاوز نسبة غٌاباترعاٌة!DIV/0#2قانونحٌدر علً حسٌن751

800000تجاوز نسبة غٌاباتتقاعد!DIV/0#2قانونمصطفى حسن دروٌش752

800000تجاوز نسبة غٌاباتتقاعد!DIV/0#2قانوننور حكمان علوان753

800000تجاوز نسبة غٌاباتكاسب!DIV/0#2قانوناسعد ستار حمٌد754

800000تجاوز نسبة غٌاباتتقاعد!DIV/0#4قانوناحمد خلف عبد اللطٌف755

800000تجاوز نسبة غٌاباتموظف!DIV/0#2قانونرسل محمد احمد756

800000تجاوز نسبة غٌاباتموظف!DIV/0#2قانونعباس رحٌم كاظم757

800000تجاوز نسبة غٌاباتتقاعد!DIV/0#2قانوناٌمن رشٌد خلٌل758

800000تجاوز نسبة غٌاباتموظف!DIV/0#4قانوننٌاز فهمً فٌز هللا759

800000تجاوز نسبة غٌاباتموظف!DIV/0#2قانونحٌدر سعد فرمان760

800000تجاوز نسبة غٌاباتمن التعهد!DIV/0#4قانونكرار وصفً جابر761

800000تجاوز نسبة غٌاباتتقاعد!DIV/0#4قانونرسل مجٌد حمٌد762

800000نقص تاٌٌد راتب األب والخكاسب!DIV/0#4قانونرأفت عباس عبد الرحٌم763

800000نقص تاٌٌد+ من التعهدكاسب!DIV/0#4قانونأمٌمة عدنان حسٌن764

800000اختالف بٌاناتكاسب!DIV/0#4قانونصالح احمد سلٌم765

800000اختالف بٌاناتكاسب!DIV/0#4قانونأحمد فؤاد جواد766

800000اختالف بٌاناتكاسب!DIV/0#3قانونمناف محمد جمعة767

800000نقص تاٌٌد راتب األخ واألختتقاعد!DIV/0#3قانوناسٌل عٌدان خلف768

800000نقص تاٌٌد راتب األمتقاعد!DIV/0#2سٌاسةمرٌم خالد محمد769

800000نقص تاٌٌدكاسب!DIV/0#3سٌاسةسحر محمد ٌاس ابراهٌم770

800000اختالف بٌانات!DIV/0#3سٌاسةمنار غسان سلمان771

DIV/0!800000#3سٌاسةمحمد عبد سلمان772

800000نقص تاٌٌد!DIV/0#4سٌاسةرٌزان عدنان عل773ً

800000اختالف بٌاناتكاسب!DIV/0#4قانونفردوس شعبان مندٌل774

700000اختالف بٌاناتكاسب!DIV/0#1سٌاسةسالم عماد رحٌم سلطان775

800000اختالف بٌانات!DIV/0#2قانوناٌة محمد ناصر776

800000اختالف بٌانات!DIV/0#2قانونسارة اسماعٌل ذٌاب777

800000نقص تأٌٌد تقاعد!DIV/0#2قانونهالة اسماعٌل ذٌاب778

800000تجاوز غٌابات+اختالف بٌانات!DIV/0#2قانونهٌفاء تركً عبد779

800000نقص تاٌٌد!DIV/0#2قانونادهام عبد الكرٌم مصطفى780

700000نقص تأٌٌد  االخكاسب!DIV/0#1سٌاسةمحمد محمود اشكٌر عباس781

700000نقص تأٌٌد راتبكاسب!DIV/0#1قانوناٌمان فاضل خضٌر782

700000نقص تأٌٌد راتبكاسب!DIV/0#1قانونلٌنه عبد المنعم حاتم783

800000تجاوز نسبة غٌاباتكاسب!DIV/0#2سٌاسةهانً صاحب عبد خلٌل784

800000تجاوز نسبة غٌاباتكاسب!DIV/0#2سٌاسةهدٌل كامل عبد هللا785

800000تجاوز نسبة غٌاباتكاسب!DIV/0#2سٌاسةاحمد عناد كاظم786

800000تجاوز نسبة غٌاباتكاسب!DIV/0#3سٌاسةعلً احمد حسٌن787

800000تجاوز نسبة غٌاباتكاسب!DIV/0#4سٌاسةعلً حسٌن علٌوي788

800000تجاوز نسبة غٌاباتربة بٌت!DIV/0#4سٌاسةمحمد عادل هادي عثمان789

800000تجاوز نسبة غٌاباتكاسب!DIV/0#4سٌاسةسارة عمر محمود790

800000تجاوز نسبة غٌاباتكاسب!DIV/0#4سٌاسةمحمد عادل مرتضى791

700000نقص تاٌٌد راتبتقاعد!DIV/0#1قانوناسٌل محمد درباس792

800000تجاوز نسبة غٌاباتتقاعد!DIV/0#2سٌاسةعلً غضبان عبد الرحمن قدوري793

700000نقص تاٌد االختقاعد!DIV/0#1سٌاسةعمر عطا احمد حمود794

700000نقص تاٌٌد راتبتقاعد!DIV/0#1قانوناستبرق ابراهٌم خلف795

700000نقص تاٌٌد راتبمتقاعد!DIV/0#1قانوندعاء خلٌفة رحٌم796

700000نقص تاٌٌد راتبتقاعد!DIV/0#1قانوناٌسر عرٌبً عبد797

800000تجاوز نسبة غٌاباتتقاعد!DIV/0#3سٌاسةاسماعٌل احمد اسماعٌل798

800000تجاوز نسبة غٌاباتتقاعد!DIV/0#2سٌاسةمحمد قاسم محمد علٌوي799

800000تجاوز نسبة غٌاباتتقاعد!DIV/0#3سٌاسةرشا عبد الرحمن منصور800

800000تجاوز نسبة غٌابات!DIV/0#2سٌاسةعلً مجٌد محمد801



800000تجاوز نسبة غٌاباتتقاعد!DIV/0#4سٌاسةحٌدر احمد كرمش802

800000تجاوز نسبة غٌاباتعسكري!DIV/0#2سٌاسةمهند احمد خضٌر حسٌن803

700000نقص تاٌٌد تقاعدموظف!DIV/0#1قانوناحمد خالد احمد804

800000تجاوز نسبة غٌابات!DIV/0#2سٌاسةعلً شكر نوري عبد الحسٌن805

700000نقص تاٌٌد راتبتقاعد!DIV/0#1قانونابراهٌم نوري ابراهٌم806

700000تجاوز نسبة غٌاباتموظف!DIV/0#1سٌاسةعلً عدنان زٌدان عبود807

700000نقص تاٌٌد راتبموظف!DIV/0#1قانونمصطفى رفعت مزهر808

800000تجاوز نسبة غٌاباتموظف!DIV/0#2سٌاسةهالة جاسم محمد مهدي809

700000نقص تاٌٌد راتبموظف!DIV/0#1قانوننبأ كرٌم شمخ810ً

700000بدون تأٌٌد!DIV/0#1قانوندعاء عبد الكرٌم مراد811

800000راتب اسمًموظف!DIV/0#2قانوناستبرق مهدي كاظم812

700000راتب اسمًموظف!DIV/0#1قانونورود رعد جمٌل813

800000راتب اسمًموظف!DIV/0#3قانونعلً نادر سلمان814

700000راتب اسمًموظف!DIV/0#1قانونبتول ابراهٌم حسٌن815

800000تجاوز/ راتب اسمً موظف!DIV/0#4سٌاسةسجى مهدي نصٌف816

700000راتب اسمًموظف!DIV/0#1قانونحسناء حكمت خلٌل817

800000راتب اسمًموظف!DIV/0#3قانونعبٌر كفاح حسن818

800000راتب اسمًموظف!DIV/0#4سٌاسةمروة عدنان محمد819

700000نقص تاٌٌد راتبتقاعد!DIV/0#1سٌاسةهدى ظاهر صالح مهدي820

700000نقص تاٌٌد كاسب !DIV/0#1سٌاسةمروة عباس فاضل عبد821

700000نقص تاٌٌد!DIV/0#1سٌاسةمحمد االمٌن جعفر كاظم822

700000نقص تاٌٌد!DIV/0#1سٌاسةاحمد عبد الكرٌم ابراهٌم823

700000نقص تاٌٌد !DIV/0#1سٌاسةمحمود نوري حسٌن حمزة824

700000نقص تاٌٌد راتبموظف!DIV/0#1سٌاسةرانٌة احمد مزهر قدوري825

700000نقص تاٌدتجاوز!DIV/0#1سٌاسةمروة عباس خضٌر عباس826

700000نقص تاٌٌد!DIV/0#1سٌاسةمها عامر كاظم حسٌن827

700000نقص تاٌٌد راتبتجاوز!DIV/0#1سٌاسةمحمد فٌصل بدر صلبوخ828

700000نقص تاٌٌد راتب!DIV/0#1سٌاسةرسول سعٌد حمٌد مطر829

700000نقص تاٌٌد راتبتجاوز!DIV/0#1سٌاسةنور عساف علً جبار830

700000نقص تاٌٌد راتب!DIV/0#1سٌاسةصابرٌن هادي عبود محٌس831

700000نقص تاٌٌد راتبتجاوز!DIV/0#1سٌاسةعلً غالب مهدي جاسم832

700000نقص تاٌٌد راتبتجاوز!DIV/0#1سٌاسةعاهد كامل عبد دعاج833

DIV/0!700000#1سٌاسةاتهام جالل اتهام عبد834

700000تجاوز نسبة غٌابات!DIV/0#1سٌاسةابو ذر ناهض عبد الزهرة835

700000تجاوز نسبة غٌابات!DIV/0#1سٌاسةٌوسف عمران علً سبع836

DIV/0!700000#1سٌاسةربٌن علً شكر837

700000بدون تأٌٌد!DIV/0#1قانوناحمد علً عبدهللا838

700000نقلبدون تأٌٌد!DIV/0#1قانوناٌة حسن عزٌز839

700000بدون تأٌٌد!DIV/0#1قانونحٌدر شاكر محمود840

700000بدون تأٌٌد!DIV/0#1قانونسجى عالء عزٌز841

700000بدون تأٌٌد!DIV/0#1قانونصفا احسان حٌدر842

700000بدون تأٌٌد!DIV/0#1قانونطارق نبٌل سام843ً

700000بدون تأٌٌد!DIV/0#1قانونعلً محمد حسٌن844

700000نقلبدون تأٌٌد!DIV/0#1قانونعمر احمد عزٌز845

700000بدون تأٌٌد!DIV/0#1قانونرافد عدنان مجٌد846

700000تجاوز نسبة غٌاباتبدون تأٌٌد!DIV/0#1قانوناالء كٌالن محمود847

700000بدون تأٌٌد!DIV/0#1قانوناسراء حمٌد رزام848

700000بدون تأٌٌد!DIV/0#1قانونامامه عبد الرزاق849

700000تجاوز نسبة غٌاباتبدون تأٌٌد!DIV/0#1قانونحسٌن ناجح شهاب850

700000بدون تأٌٌد!DIV/0#1قانونحمزة ابراهٌم حسٌن851

700000بدون تأٌٌد!DIV/0#1قانونرانٌة حامد هادي852

700000بدون تأٌٌد!DIV/0#1قانونرائد جمعة ماجد853

700000بدون تأٌٌد!DIV/0#1قانونرسل عبد الحافظ محمود854

700000مؤجل بدون تأٌٌد!DIV/0#1قانونرسول عدنان فهد855

700000بدون تأٌٌد!DIV/0#1قانونزٌنب جاسم حسٌن856

700000تجاوز نسبة غٌاباتبدون تأٌٌد!DIV/0#1قانونعبد الرسول مضر مطن857ً

700000بدون تأٌٌد!DIV/0#1قانونعالء حسٌن كاظم858

700000بدون تأٌٌد!DIV/0#1قانونفاطمة محمود عل859ً

700000بدون تأٌٌد!DIV/0#1قانونمرٌم صالح حسن860

700000بدون تأٌٌد!DIV/0#1قانونمنٌر خلٌل ابراهٌم861

700000بدون تأٌٌد!DIV/0#1قانوننهى ولٌد رشٌد ظفٌر862

700000بدون تأٌٌد!DIV/0#1قانونحنان محمد عباس863



700000تجاوز نسبة غٌاباتبدون تأٌٌد!DIV/0#1قانونعباس عدنان فهد864

700000بدون تأٌٌد!DIV/0#1قانونعمار فاضل حسٌن865

700000بدون تأٌٌد!DIV/0#1قانونغدٌر طه عل866ً

700000بدون تأٌٌد!DIV/0#1قانونمحمد نوري هادي867

700000تجاوز نسبة غٌاباتبدون تأٌٌد!DIV/0#1قانونحنان مجٌد حبٌب868

DIV/0!800000#2سٌاسةمهند حمٌد حمد محمد869

DIV/0!800000#2سٌاسةعمر عٌسى عبد االمٌر مشخال870

DIV/0!800000#2سٌاسةحامد مؤٌد مهدي عل871ً

DIV/0!800000#2سٌاسةسارة مروان عبد الملك872

DIV/0!800000#2سٌاسةاحمد عباس محمد جاسم873

DIV/0!800000#2سٌاسةسمٌر قٌس حمٌد برٌسم874

DIV/0!800000#2سٌاسةسارة سعد علً محمد875

DIV/0!800000#3سٌاسةعمار فاضل علً عٌسى876

DIV/0!800000#2سٌاسةعال صباح عل877ً

DIV/0!800000#2سٌاسةلؤي احمد خضٌر878

DIV/0!800000#2سٌاسةانسام فؤاد عبد فالهود879

DIV/0!800000#2سٌاسةبان نزار محمد880

800000تجاوز نسبة غٌابات!DIV/0#2سٌاسةحماد فوزي خضٌر مشوح881

DIV/0!800000#2سٌاسةقاسم عواد سلطان كاظم882

800000تجاوز نسبة غٌابات!DIV/0#2سٌاسةمهند محمود احمد خلف883

800000تجاوز نسبة غٌابات!DIV/0#2سٌاسةمنٌر نعٌم ابراهٌم884

DIV/0!800000#2سٌاسةغٌداء عبد الكرٌم جاسم محمد885

DIV/0!800000#2سٌاسةزٌن العابدٌن علً عبد الستار886

800000تجاوز نسبة غٌابات!DIV/0#2سٌاسةمحمد هاشم محمد فدعم887

DIV/0!800000#2سٌاسةفرقان مهند عبد الرزاق888

DIV/0!800000#2سٌاسةعباس عٌسى عل889ً

800000من التعهدعسكري!DIV/0#2سٌاسةشهد باسم مصطفى890

DIV/0!800000#2سٌاسةعبد الرحمن طه محمد891

DIV/0!800000#2سٌاسةمحمد اسعود جابر892

DIV/0!800000#2قانوناحمد عامر حامد893

DIV/0!800000#2قانونازهر خٌر هللا عدنان894

DIV/0!800000#2قانونمصطفى عبد الرزاق غازي895

800000تجاوز نسبة غٌابات!DIV/0#2قانونسالم رزاق احمد896

800000الٌوجد/ استضافة الى!DIV/0#2قانونالزبٌر سعد ثامر897

DIV/0!800000#2قانوناحمد حسٌن محمد898

DIV/0!800000#2قانونافراح شكر احمد899

800000تجاوز نسبة غٌابات!DIV/0#2قانوناٌفان رعد عبد الكرٌم900

DIV/0!800000#2قانونتارا اكبر علً جان901

DIV/0!800000#2قانونجعفر احمد صالح902

800000تجاوز نسبة غٌاباتراتب اسمً!DIV/0#2قانونزمن محمد جلٌل903

DIV/0!800000#2قانونسرى سعد عبد الكرٌم904

800000تجاوز نسبة غٌابات!DIV/0#2قانونسٌف احمد حسٌن905

DIV/0!800000#2قانونعباس ثامر شرٌف906

800000تجاوز نسبة غٌابات!DIV/0#2قانونعلً زٌدان خلٌفة907

DIV/0!800000#2قانونعلً عبد الغنً حسٌن908

DIV/0!800000#2قانونفرح فالح حسان909

DIV/0!800000#2قانونمصطفى احمد حمٌد910

DIV/0!800000#2قانونمهند ناظم علوان911

DIV/0!800000#2قانونسارة حسٌن ٌاسٌن912

800000تجاوز نسبة غٌابات!DIV/0#2قانونجاسم محمد عبد الرضا913

DIV/0!800000#2قانونرعد فائز عل914ً

800000تجاوز غٌابات/ متقاعد!DIV/0#2قانونابراهٌم احمد ابراهٌم915

DIV/0!800000#2قانونامنة فائق كاظم916

DIV/0!800000#2قانوناٌالف نبٌل مجٌد917

800000تجاوز غٌابات/ موظف نقص تاٌٌد!DIV/0#2قانونحسٌن عباس حسٌن918

DIV/0!800000#2قانونختام صكبان محسن919

DIV/0!800000#2قانونخنساء عالء محمد920

DIV/0!800000#2قانونرٌام صالح قدوري921

DIV/0!800000#2قانونزٌنب اسعد سلمان922

800000موظف نقص تاٌٌد!DIV/0#2قانونسناء عبد الكرٌم جاسم923

DIV/0!800000#2قانونمحمد غضبان خزعل924

800000تجاوز نسبة غٌاب/ نقص تاٌٌد!DIV/0#2قانونهادي عبد محمد925



DIV/0!800000#2قانونهدٌة عماد عبد المطلب926

DIV/0!800000#3سٌاسةحٌدر محمد عباس927

DIV/0!800000#3سٌاسةمرٌم احمد محمود928

DIV/0!800000#3سٌاسةسٌف لطٌف مال هللا929

DIV/0!800000#3سٌاسةرحاب رٌاض زمان930

DIV/0!800000#3سٌاسةذو الفقار احمد حمد931

DIV/0!800000#3سٌاسةعلً مؤٌد حسن932

DIV/0!800000#3سٌاسةهبه شاكر محمود933

DIV/0!800000#3سٌاسةحنٌن هادي رشٌد934

800000تجاوز نسبة غٌابات!DIV/0#3سٌاسةعلً محمود ضاري935

DIV/0!800000#3سٌاسةاحمد عناد حسٌن936

DIV/0!800000#3قانوناحسان محمود مهدي937

DIV/0!800000#3قانونحمزة محمد حسٌن938

DIV/0!800000#3قانونحنٌن خلٌل ابراهٌم939

DIV/0!800000#3قانونحنٌن مزهر زٌدان940

800000نقص بطاقة تموٌنٌة!DIV/0#3قانونسجى سند عبٌد941

DIV/0!800000#3قانونغادة غضنفر حمٌد942

800000تجاوز نسبة غٌابات!DIV/0#3قانونمصطفى خلٌل عبد الهادي943

DIV/0!800000#3قانونمصطفى ولٌد احمد944

DIV/0!800000#3قانونوسن قاسم محمد945

DIV/0!800000#3قانونسٌف هادي جاسم946

DIV/0!800000#3قانونشرمٌن صالح عبدهللا947

DIV/0!800000#3قانونعبدهللا نامق طالب948

DIV/0!800000#3قانونرؤى هزبر خلف949

DIV/0!800000#3قانوناحمد حاتم سرحان950

800000تجاوز نسبة غٌابات!DIV/0#3قانوناٌة عباس محمد951

DIV/0!800000#3قانونرغد كرٌم جمٌل952

DIV/0!800000#3قانونسارة حمٌد عبد953

DIV/0!800000#3قانونفارس هاشم عل954ً

DIV/0!800000#3قانونفوزٌة احمد محمد955

DIV/0!800000#3قانونفٌصل علً جلٌل956

DIV/0!800000#3قانونمارٌا نوري مهدي957

800000من التعهدعسكري!DIV/0#3قانوننوال جاسم محمد958

DIV/0!800000#3قانونهٌثم جاسم سام959ً

DIV/0!800000#4سٌاسةاحمد صادق جعفر960

DIV/0!800000#4سٌاسةاجود ابراهٌم كرٌم961

800000تجاوز نسبة غٌابات!DIV/0#4سٌاسةتماره اكرم قهرمان962

DIV/0!800000#4سٌاسةسمر احمد اسماعٌل963

DIV/0!800000#4سٌاسةالمصطفى عبد نجم964

DIV/0!800000#4سٌاسةاٌالف واثق ابراهٌم965

DIV/0!800000#4سٌاسةكردستان عدنان محمد امٌن966

DIV/0!800000#4سٌاسةسرى قاسم محمد967

800000تجاوز نسبة غٌابات!DIV/0#4سٌاسةمحمد امٌر عبد عطٌة968

DIV/0!800000#4سٌاسةهدى خلف جادر عل969ً

800000من التعهد!DIV/0#4سٌاسةهمسة كرٌم عبد970

DIV/0!800000#4سٌاسةكمال صبار برٌسم971

DIV/0!800000#4قانونأٌوب سلمان أمٌل دل972ً

DIV/0!800000#4قانوندنٌا مازن عبد الوهاب973

DIV/0!800000#4قانونسرى حمٌد إبراهٌم974

DIV/0!800000#4قانونسٌف سعد كامل975

DIV/0!800000#4قانونصالح عبد الهادي صالح976

DIV/0!800000#4قانونفالح حسن فاضل977

800000تجاوز نسبة غٌابات!DIV/0#4قانونمحمود سمٌر محمود978

800000تجاوز نسبة غٌابات!DIV/0#4قانونمصطفى صباح عباس979

DIV/0!800000#4قانوننور صباح ٌاسر980

800000تجاوز نسبة غٌابات!DIV/0#4قانونعلً قاسم علوان981

800000تجاوز نسبة غٌابات!DIV/0#4قانونمهند عذاب بخٌت982

DIV/0!800000#4قانونأمرؤ القٌس قٌس ٌوسف983

DIV/0!800000#4قانون  علً كامل صالح984

DIV/0!800000#4قانونأسامة صالح صبري985

DIV/0!800000#4قانونإستبرق جبار سعدي986


