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 ت
 مكان العمل االسم الثالثي للمتدرب

 الدرجة

1.  
 97 خارجي زهراء ضرغام هاشم

2.  
 92 خارجي جعفر علي عبد الحسين

3.  
 91 شؤون الديوان قسم  فريد كاظم حسين

4.  
 90 خارجي وفاء حميد حسن

5.  
 90 خارجي علي انور اسماعيل

6.  
 89 خارجي سجا صادق شاكر

7.  
 88 خارجي عصام هادي كاظم

8.  
 87 خارجي سرى قاسم كيلون

9.  
 86 المفوضية مازن ناجي مجيد

11.  
 86 خارجي اسيل زهير محمد رضا

11.  
 86 خارجي احمد صبيح  عبد عبود

12.  
 86 خارجي هاءمهيب عبد المطلب ب

13.  
 85 مفوضية فارع محمد حسن عبد الجليل

14.  
 85 خارجي زينب علي مهدي

15.  
 85 المفوضية سعد كريم حمود

16.  
 85 خارجي احمد سالم اسماعيل 

17.  
 85 خارجي ابتهال كريم مهدي

 استمارة نتائج الدورة
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 ت
 مكان العمل االسم الثالثي للمتدرب

 الدرجة

18.  
 84 خارجي مالذ مثنى موسى 

19.  
 84 خارجي غدير فاهم محمد

21.  
 84 خارجي اسراء محمد كاظم

21.  
 84 خارجي محسام فارس اده

22.  
 84 خارجي ذكرى غالي يوسف

23.  
 83 مفوضية رسول جبار سهيل

24.  
 83 خارجي زمان طالب عبد 

25.  
 82 مفوضية محمد علي عبودوسام  

26.  
 82 خارجي هادي محمد ظاهر

27.  
 82 قسم شؤون الديوان ضياء خزعل حاتم

28.  
 82 خارجي عبير عبد الحسين محي

29.  
 82 خارجي هدى عبد الكاظم كريم

31.  
 82 خارجي الح جبارانصاف ص

31.  
 82 خارجي حسين محمد علي حاتم

32.  
 82 خارجي علي احمد محمد صالح

33.  
 82 خارجي صالح حسن حمود

34.  
 81 مفوضية حيدر محمد علوان 

35.  
 81 مفوضية رؤى حسين جاسم

36.  
 81 خارجي حسين علي سفيح

37.  
 81 المفوضية رقية صالح بجاي

38.  
 81 خارجي علي عبد الحسن رسول

39.  
 81 خارجي الكمحمد مروان م

41.  
 80 خارجي حسين بشائر جبار

41.  
 80 خارجي بنين حسين جبر
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 ت
 مكان العمل االسم الثالثي للمتدرب

 الدرجة

42.  
 80 خارجي محسد نوري عبد الرسول

43.  
 80 خارجي بنين جاسب جبل

44.  
 80 خارجي عدي حاتم عبد الرضا

45.  
 80 خارجي حيدر محمد جواد جاسم

46.  
 79 مفوضية علي ياسين طه

47.  
 79 خارجي رشا فاضل كاظم

48.  
 79 خارجي حمزة علي عباس

49.  
 79 خارجي عباس محمد يونس 

51.  
 78 خارجي فهد داخل فهد

51.  
 78 قسم شؤون الديوان حسين نعيم عبد الزهرة

52.  
 78 خارجي حوراء جابر حسن

53.  
 78 خارجي بسماء محمد صالح

54.  
 77 خارجي اميره محسن مهدي

55.  
 77 خارجي زينب شعالن عبد الرزاق 

56.  
 77 خارجي علي عبد االمير عبد العباس

57.  
 77 خارجي يد عبد هللامروه حم

58.  
 77 كلية الطب ايمان نعمة سعد 

59.  
 77 الوقف الشيعي بتول وديع حسن

61.  
 77 خارجي سارة حاكم كوير

61.  
 77 خارجي فضل عباس احمد

62.  
 77 خارجي مروة فؤاد منحر

63.  
 77 خارجي ظالل تكليف حسن

64.  
 77 خارجي حسين حمزة هشام

65.  
 76 خارجي علي عبد السالم احمد
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 ت
 مكان العمل االسم الثالثي للمتدرب

 الدرجة

66.  
 76 خارجي سماح عباس خيري

67.  
 76 المفوضية اسعد جبر خشان

68.  
 76 خارجي آمنه حيدر آلوس

69.  
 76 كلية الصيدلة زهرة جواد كاظم

71.  
 76 كلية التربية علي كاظم حميد

71.  
 76 خارجي فاطمة يونس قنبر

72.  
 75 مفوضية منتظر جبار مجيد

73.  
 75 مفوضية احمد عبد الحمزة جواد

74.  
 75 اق المركزيةاالسو زينب عبد زيد كريم

75.  
 75 مفوضية علياء حسين جميل

76.  
 75 خارجي بدر الدجى ياسين خضير

77.  
 75 خارجي احمد عزيز عبد السجاد

78.  
 75 خارجي حسن ناجح عبد االمير

79.  
 75 خارجي حوراء محمد حسين

81.  
 75 مديرية االقسام الداخلية رائد جليل احمد

81.  
 75 خارجي علي عبد الجليل كريم

82.  
 74 خارجي هللازينب صالح عبد 

83.  
 74 خارجي رسل مسلم رزاق

84.  
 74 خارجي ظفر نجم عبد

85.  
 74 مديرية التربية نسرين محمد جواد

86.  
 74 كلية التربية عالء نعمة محمد

87.  
 74 خارجي محمد حاكم كوير

88.  
 74 خارجي امجد عبد االله احمد

89.  
 74 خارجي تغريد تكليف حسن
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 ت
 مكان العمل االسم الثالثي للمتدرب

 الدرجة

91.  
 74 خارجي حنين فارس عارف

91.  
 74 خارجي دقنيران محمد صا

92.  
 73 خارجي مصطفى نجم عبد هللا

93.  
 73 كلية التربية عارف فاهم مسلم

94.  
 72 مديرية التربية احسان عبد الكاظم عبد الزهر

95.  
 72 خارجي حسين نجم عبد

96.  
 72 كلية التربية نصير حمادي حسن

97.  
 72 خارجي حميد عباس عبدللي

98.  
 71 خارجي غفران محمد عزيز

99.  
 71 خارجي اسراء عباس عبد

111.  
 71 المفوضية حسن جابر مهاوش

111.  
 71 خارجي اسراء حسين جبار

112.  
 71 مديرية مشاريع ري النجف سارة جابر كاظم

113.  
 71 خارجي رغد محمد علي جاسم 

114.  
 71 المفوضية رعد محمد حسن

115.  
 70 خارجي ضحى باسم حسن

116.  
 70 مفوضية سجى عباس مزهر

117.  
 70 خارجي نور رحمن مزهر

118.  
 69 يةمفوض علياء حسن كاظم

119.  
 69 خارجي رسل ابراهيم مردان

111.  
 69 مختبر السيطرة النوعية وائل كاظم حسين

111.  
 69 خارجي سكينة عيسى كاظم

112.  
 68 خارجي عمران عيسى حمدان

113.  
 68 كلية الهندسة نسرين عبد الزهرة شعالن
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 ت
 مكان العمل االسم الثالثي للمتدرب

 الدرجة

114.  
 68 خارجي حوراء راضي جاسم

115.  
 67 مفوضية حيدر حسين مجيد

116.  
 67 مفوضية سالم جعفر كاظم

117.  
 67 خارجي علي حسين هادي

118.  
 67 المفوضية احمد عيسى حسن

119.  
 67 خارجي بنين باسم عبد عباس

121.  
 66 مفوضية عبد الرسول توفيق طالل

121.  
 66 مفوضية مرتضى فاخر عبد الزهرة

122.  
 66 خارجي ورود نصير عباس

123.  
 66 خارجي طيبة علي تركي

124.  
 65 خارجي سرى عبد الحسين عبيد

125.  
 65 خارجي شيماء لطيف كاظم

126.  
 65 خارجي ضحى رحيم محسن 

127.  
 64 مفوضية معصومة صادق عبد

128.  
 64 المفوضية حسين عبد الزهرة محمد

129.  
 64 خارجي سارة فخري احمد

131.  
 64 خارجي فرح محمد فيصل

131.  
 62 مفوضية ضرغام عبودي علي

132.  
 60 المفوضية صباح مهدي هادي

133.  
 60 خارجي شهد فاضل كاظم 

134.  
 60 كلية الصيدلة شعالن سارة حمزة
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