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مرشح حسب الخطة82.39882.39882.39870.59956970.11965نعمذكر24---القبول العامفؤاد هادي علي احمد1

مرشح حسب الخطة79.9079.9081.6668.8973610090627169.5281527063434نعمانثى24---النفقة الخاصةفاطمة عبدالكريم محمد خضير2

مرشح حسب الخطة78.33178.33186.42564.90007716227947066.4300540135956الانثى24---القبول العاماالء حمد عباس فنجان3

غير مرشح81.4681.4681.4670.3655465.4555نعمانثى24---القبول العامميامي اسماعيل غني حمود4

غير مرشح76.5476.5485.5463.87430324994156764.812012274959نعمانثى24---القبول العاماالء مثنى فارس الماس5

غير مرشح79.68679.68687.7541665.32447576775856364.627133037431الانثى24---القبول العامكوثر عماد هادي حسين6

مرشح خارج الخطة79.5479.5482.6767.99193117213025564.0943518204911نعمذكر24ذوي الشهداءامتيازاتجعفر محمد علي حميد7

امتيازاتحسين علي قاسم محمد8
تعويض 

متضررين
مرشح خارج الخطة70.4670.4681.4660.86321998526887163.9042539896882نعمذكر24

مرشح حسب الخطة73.7873.7880.7064.15751548946726263.510260842627نعمانثى24---النفقة الخاصةافراح محمد سلمان لطيف9

مرشح حسب الخطة81.18781.18789.13165.8403880159545863.4882716111678نعمانثى24---النفقة الخاصةبيداء خليل ابراهيم جهاد10

امتيازاتحسين رشيد جاسم جواد11
تعويض 

متضررين
غير مرشح72.82472.82488.08359.54428321015417062.6809982471079نعمذكر24

امتيازاتناهض خضير محمد مصلح12
تعويض 

متضررين
غير مرشح71.3371.3386.5159.05894780950187162.6412634666513الذكر24

مرشح حسب الخطة70.7970.7984.4659.60491179256456962.4234382547951نعمذكر24---النفقة الخاصةعالء كامل عبد علي13

غير مرشح71.58171.58182.51561.26978796279476562.3888515739563نعمذكر24---النفقة الخاصةمصطفى حميد حسن نصرهللا14

غير مرشح72.69972.69981.93962.53640928312536262.3754864981877نعمانثى24---القبول العامسليمة صالح حسين حميدي15

امتيازاتحسام عادل نصيف جسام16
تعويض 

متضررين
غير مرشح81.09681.09689.89865.37845171194025361.6649161983581نعمذكر24

غير مرشح76.59876.59886.42563.46422374891525761.5249566242406الانثى24---القبول العامرسل عبدالحافظ محمود جاسم17

غير مرشح70.2970.2982.2160.32277368933226361.1259415825325نعمانثى24---النفقة الخاصةوفاء حسن مصطاف حسين18

غير مرشح72.8972.8982.7962.24351703104245860.9704619217297الانثى24---القبول العامبيداء داود سلمان خلف19

غير مرشح خارج الخطة82.39282.39293.48164.66684821514535260.8667937506017نعمانثى24ذوي الشهداءامتيازاتنبات مطشر حسين مذكور20

غير مرشح69.0669.0687.9356.53487376322076960.5744116342545الانثى24---النفقة الخاصةزينب علي عارف منصور21

غير مرشح74.17974.17981.811763.87995266661135059.7159668666279الانثى24---القبول العامفوزية احمد محمد ابراهيم22

غير مرشح69.52269.52282.39859.5672035607665959.3970424925362الانثى24---القبول العامهية طارق رضا علي23

غير مرشح74.85274.85285.86662.29951852887065259.2096629702094نعمذكر24---النفقة الخاصةعلي غفار خليل ابراهيم24

امتيازاترشيد حميد صبار حسين25
تعويض 

متضررين
غير مرشح62.50162.50179.84354.7651871266116959.0356309886277نعمذكر24

امتيازاتمروة طالب محي حسن26
ذوي شهداء 

الحشد
مرشح خارج الخطة72.11872.11886.42559.75238111078975758.9266667775528الانثى24

غير مرشح67.170067.170091.2853.58588299737077058.2101180981595نعمذكر24---النفقة الخاصةفالح مجيد علوان حسين27

غير مرشح68.6968.6984.4657.83671974899365958.1857038242955نعمانثى24---النفقة الخاصةفرح احمد ناصر سلمان28

غير مرشح67.3167.3184.8156.510320422126258.157224295484الانثى24---النفقة الخاصةسيماء اسماعيل عبدالقادر اسماعيل29

امتيازاتجبار هادي نجم صالح30
تعويض 

متضررين
غير مرشح72.84472.84486.42560.35389846687885057.2477289268152الذكر24

امتيازاتجنان خضير عباس علوان31
تعويض 

متضررين
غير مرشح68.3268.3284.2557.62599406528195456.5381958456973نعمانثى24

غير مرشح59.628859.628880.459651.96231834510746455.5736228415752الانثى24---النفقة الخاصةسجى احمد خليل سبع32

غير مرشح67.35467.35482.81757.50285635195675155.5519994463697الذكر24---النفقة الخاصةخليل عبدهللا ابراهيم مطلك33

امتيازاترسل عمر حسين حمد34
تعويض 

متضررين
غير مرشح64648752.78160919540236155.2471264367816الانثى24

غير مرشح68.43468.43488.14955.9257299175265054.1480109422682الذكر24---النفقة الخاصةكاظم ظاهر نصيف جاسم35

امتيازاتانمار علي كريم جاسم36
تعويض 

متضررين
غير مرشح62.74762.74787.17351.67667807405965151.4736746518417نعمذكر24

تنحيةلم يجتاز التنافسي71.19671.19679.35862.656481287330841الانثى24---النفقة الخاصةابتسام حميد مجيد بريسم37

امتيازاتاحمد غالب حسين صالح38
تعويض 

متضررين
تنحيةلم يجتاز التنافسي77.29577.29581.83266.551607073027746الذكر24
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تنحيةلم يجتاز التنافسي60.41660.41680.459652.648307950822543الانثى24---النفقة الخاصةاخالص حمد صالح داود39

تنحيةلم يجتاز التنافسي73.3173.3182.6762.666437946050639نعمذكر24سجين سياسيامتيازاتاسامة فارس الماس سلمان40

تنحيةلم يجتاز التنافسي65.535665.535680.459657.1096803916535الانثى24---القبول العاماسماء قيس فتاح مخلف41

تنحيةلم يجتاز التنافسي70.8870.8887.9358.024787899465547الذكر24---النفقة الخاصةاسماعيل حامد حميد جاسم42

تنحيةلم يجتاز التنافسي60.1460.1478.0153.581340212793246الانثى24---النفقة الخاصةاسيل ساهي راضي عليوي43

تنحيةلم يجتاز التنافسي68.96968.96986.42557.1433202921608noالانثى24---القبول العامامال باقر حمادي عبد هللا44

تنحيةلم يجتاز التنافسي55.7955.7983.1647.49127104377138الذكر24---النفقة الخاصةانس رشيد مجيد محمد45

تنحيةلم يجتاز التنافسي57.4857.4897.5143.843900112808946نعمذكر24ذوي الشهداءامتيازاتجالل عبد الرضا علي حسين46

امتيازاتحميد كريم كاظم حسين47
تعويض 

متضررين
تنحيةلم يجتاز التنافسي58.3658.3684.8148.996320009432940نعمذكر24

امتيازاتخضر عطية علي حسن48
تعويض 

متضررين
تنحيةلم يجتاز التنافسي52.8252.8280.9845.817990861941240الذكر24

امتيازاتخلود عباس فرحان علي49
تعويض 

متضررين
تنحيةلم يجتاز التنافسي69.4169.4179.3961.067073623882145الانثى24

تنحيةلم يجتاز التنافسي60.45860.45891.28348.230195145865143الانثى24---النفقة الخاصةدنيا حسن مراد علي50

تنحيةلم يجتاز التنافسي67.04567.04581.07658.108257745818734نعمذكر24---النفقة الخاصةذو الفقار سعد سلمان محمود51

تنحيةلم يجتاز التنافسي73.575173.575184.546861.905238473484541الانثى24---القبول العامرسل زومان عواد خلف52

تنحيةلم يجتاز التنافسي58.91958.91982.39850.48243817204337الانثى24---النفقة الخاصةرسل كنعان ابراهيم سلطان53

امتيازاترعد موسى عبد الرحمن حميد54
تعويض 

متضررين
تنحيةلم يجتاز التنافسي63.7663.7683.1854.266520798268847نعمذكر24

تنحيةلم يجتاز التنافسي68.9076368.9076387.7541656.488653040040544الانثى24---النفقة الخاصةسجى عبد الرحمن امام علي غالم55

تنحيةلم يجتاز التنافسي66.6666.6690.1353.644917896371949نعمذكر24ذوي الشهداءامتيازاتسلطان عايد سلطان صادق56

تنحيةلم يجتاز التنافسي57.3326857.3326887.7541646.999815091241348الانثى24---النفقة الخاصةسماء فالح مهدي جاسم57

تنحيةلم يجتاز التنافسي61.70161.70188.14950.423378169349633الانثى24---النفقة الخاصةضحى جاسم عبد العزيز عباس58

تنحيةلم يجتاز التنافسي68.6468.6491.5854.635431316881445نعمانثى24---النفقة الخاصةضحى عبد زيد عبد الحسين سلمان59

تنحيةلم يجتاز التنافسي65.1165.1185.1554.510030827950739الذكر24---النفقة الخاصةعبد هللا عبد اللطيف عريبي مهدي60

تنحيةلم يجتاز التنافسي62.29262.29285.07152.184771343936247الذكر24---النفقة الخاصةعلي خالد عيدان دبخ61

امتيازاتعماد مطشر خليفة زيدان62
تعويض 

متضررين
تنحيةلم يجتاز التنافسي59.5259.5284.8149.970201627166638الذكر24

امتيازاتعماد مطشر خليفة زيدان63
تعويض 

متضررين
تنحيةلم يجتاز التنافسي59.5259.5284.8149.9702016271666noالذكر24

امتيازاتغانم محمد ورور قشمر64
تعويض 

متضررين
تنحيةلم يجتاز التنافسي61.6461.6492.6248.685750377888137نعمذكر24

تنحيةلم يجتاز التنافسي75.1375.1385.3062.821186987104347الانثى24---النفقة الخاصةفاطمة حسن مال علي بكتاش65

تنحيةلم يجتاز التنافسي69.57569.57586.42557.645413291871646الانثى24---القبول العامفاطمة علي عبيد مرمي66

تنحيةلم يجتاز التنافسي54.20954.20986.42544.914124457622237الذكر24---النفقة الخاصةفهد عبد القادر عبد الرحيم لطيف67

تنحيةلم يجتاز التنافسي79.6379.6382.6768.068864461110440نعمانثى24ذوي الشهداءامتيازاتنوال كريم رحيم جاسم68

تنحيةلم يجتاز التنافسي65.8165.8193.2551.739363270777538الانثى24---القبول العامنور الهدى عبد العالي عبد الحسين حمد69

تنحيةلم يجتاز التنافسي66.32866.32886.53654.905934547471637الانثى24---النفقة الخاصةنور احمد عباس خميس70

تنحيةلم يجتاز التنافسي73.573.588.7359.792784289417345الذكر24---النفقة الخاصةهشام عباس فليح جبر71

تنحيةلم يجتاز التنافسي67.95567.95586.42556.303184480763734الانثى24---القبول العامورود رعد جميل عبد الحسين72

امتيازاتوسام شاكر حسين عليوي73
تعويض 

متضررين
تنحيةلم يجتاز التنافسي59.1659.1680.7051.444275092936849نعمذكر24

تنحيةلم يجتاز التنافسي72.20172.20186.42559.821149623951446الانثى24---القبول العامياسمين عباس علي حسين74


