
  

 

 لجنة اعتراضات مدٌرٌة زراعة ذي قار

 الطبٌب البٌطري متدرب بكالورٌوس 

مجموع  النقاط التً حصل علٌها وثٌقة التخرج االسم الرباعً ت
 النقاط

 المالحظات

 سنوات التخرج تقٌٌم المعدل األوالد الزوجٌة سنة التخرج المعدل التقدٌر

لم ٌتم تخصٌص درجة لذوي الشهداء على   19.5 7.5 10 0 2 2003 58.35 مقبول حٌدر جبار عبد رومً  1

العنوان الوظٌفً للطبٌب البٌطري وتم تحوٌله 
 على العامة لغرض المنافسة 

 ال ٌوجد ما ٌثبت أن لدٌه أطفال 

 (بنت شهٌد)لم تقدم ما ٌثبت بأنها   14 2 10 0 2 2014 59.905 مقبول مروة غنً جبار  2
  ال ٌوجد تخصٌص لذوي الشهداء على عنوان

الطبٌب البٌطري من قبل لجنة التعٌٌنات وتم 
 تحوٌلها للتعٌٌنات العامة

 ال ٌوجد ما ٌثبت أن لدٌها أطفال 

 نقطة وان 31أن مجموع النقاط للموما ألٌها   31 7 20 2 2 2004 65.54 متوسط أٌمان نعمة حسٌن  3

  لذا ال تنافس 31.5االحتٌاط الثانً بلغت نقاطه 

 نقطة وهذه 21أن الموما ألٌه مجموع نقاطه   21 1 20 0 0 2016 62 متوسط احمد عقٌل راضً جعفر  4
 النتٌجة تجعله بعٌد جدا عن المنافسة 

لم تخصص درجة لذوي السجناء السٌاسٌٌن من   32 8 20 2 2 1989 67.45 متوسط  انتظار جالل عبدالرضا  5

قبل لجنة التعٌٌنات لهذا العنوان وقد حول الطلب 
 للمنافسة مع العام 

  ًتؤهلها  (32)ان النقاط التً حصلت علٌها ه

بأن تكون احتٌاط أول كون معدلها هو 
 ( 62.41)وان االحتٌاط األول معدله  (67.45)

  ٌقبل االعتراض وتحل مكان االحتٌاط األول
 (أالء صبري عباس )وٌكون االحتٌاط األول 

 احتٌاط ثانً فً العنوان الوظٌفً

( 32)النقاط التً حصلت علٌها الموما الٌها   32 8 20 2 2 1999 62.418 متوسط  االء صبري عباس حسن  6
نقطة تؤهلك بأن تكون احتٌاط أول وهو نفس 

 النتٌجة التً أعلنت 

 



  

 

 

 كــــاتب إعدادٌة

مجموع  النقاط التً حصل علٌها وثٌقة التخرج االسم الرباعً ت
 النقاط

 المالحظات

 سنوات التخرج تقٌٌم المعدل األوالد الزوجٌة سنة التخرج المعدل التقدٌر

أن الذٌن دخلوا القرعة فً هذا العنوان ممن   6 2 ـــــــــــــــــ 2 2 2014 ــــــــــــــــ ــــــــــــــ رفل أسماعٌل خلٌل  1
 ( نقطة12)حصلوا على 

  ًلم ٌتم احتساب المعدل فً هذا العنوان ف
 المفاضلة بٌن المتنافسٌن من قبل لجنة التعٌٌنات

 

إن الذٌن دخلوا القرعة على هذا العنوان من   9.5 5.5 ــــــــــــــــ 2 2 2007 ــــــــــــــ ــــــــــــ اٌناس جعفر قاسم  2

  ( نقطة 12)حصل على 
  ًلم ٌتم احتساب المعدل فً هذا العنوان ف

 المفاضلة بٌن المتنافسٌن من قبل لجنة التعٌٌنات 

ما ذكرته صحٌح الن نقاطه تدخله القرعة ولم   12 8 ــــــــــــــــ 2 2 2002 ــــــــــــــ ــــــــــــ احمد ٌاسر خزعل  3

ٌتم إدخال اسمه بالقرعة إلدخاله بٌانات خاطئة 
 عند ملئ استمارة التقدٌم 

  بعد تدقٌق االستمارة تبٌن أن الموما إلٌه قد ذكر

 مما ٌجعل النقاط 2003إن سنة التخرج هً 
 7.5)التً ٌستحقها عن سنوات التخرج هً 

 11.5) نقطة  وٌكون بذلك مجموع نقاطه (

وعلى هذا األساس  (نقطة12) ولٌس  (نقطة 
 استبعد من المنافسة للدخول للقرعة 

إن الذٌن دخلوا القرعة على هذا العنوان من   4 4 ــــــــــــــــ 0  0 2010 ــــــــــــــ ـــــــــــ صفا حمٌد مجٌد موسى  4
 (نقطة 12)حصل على 

  ًلم ٌتم احتساب المعدل فً هذا العنوان ف

 المفاضلة بٌن المتنافسٌن من قبل لجنة التعٌٌنات
  

أن الذٌن دخلوا القرعة على هذا العنوان ممن    6 4 ـــــــــــــــ 0 2 2010 ـــــــــــــ ـــــــــــ مروه صبار نعمة عبد  5
 ( نقطة12)حصلوا على 

  ال ٌوجد ما ٌثبت أن لدٌها أطفال 

  ًلم ٌتم احتساب المعدل فً هذا العنوان ف

  المفاضلة بٌن المتنافسٌن من قبل لجنة التعٌٌنات

أن الذٌن دخلوا القرعة على هذا العنوان ممن   7.5 3.5 ـــــــــــــــ 2 2 2011 ـــــــــــ ـــــــــــ حنٌن ضٌاء عودة  6
 ( نقطة12)حصلوا على 

  ًلم ٌتم احتساب المعدل فً هذا العنوان ف
 المفاضلة بٌن المتنافسٌن من قبل لجنة التعٌٌنات



  

 

أن الذٌن دخلوا القرعة على هذا العنوان ممن   4.5 2.5 ـــــــــــــــ 0 2 2013 ـــــــــــــــ ـــــــــــــ محمد عبدالهادي عبد  7

 ( نقطة12)حصلوا على 
  ًلم ٌتم احتساب المعدل فً هذا العنوان ف

 المفاضلة بٌن المتنافسٌن من قبل لجنة التعٌٌنات
  لم ٌتم تخصٌص درجة للسجناء السٌاسٌٌن من

قبل لجنة التعٌٌنات لهذا العنوان وكذلك الشهداء 

 وتم تحوٌل الطلب للمنافسة العامة 

لم ٌتم احتساب المعدل فً هذا العنوان فً   2.5 2.5 ـــــــــــــ 0 0 2013 ــــــــــــــ ـــــــــــــ نور ٌوسف حسن  8

 المفاضلة بٌن المتنافسٌن من قبل لجنة التعٌٌنات
  لم ٌتم تخصٌص درجة للسجناء السٌاسٌٌن من

قبل لجنة التعٌٌنات لهذا العنوان وكذلك الشهداء 
 وتم تحوٌل الطلب للمنافسة العامة

لم ٌتم تخصٌص درجة من قبل لجنة التعٌٌنات   10 8 ـــــــــــــ 0 2 2011 ــــــــــــ ـــــــــــ وسن علً خلف 9

لهذا العنوان لذوي االحتٌاجات الخاصة تم 
 تحوٌل الطلب للمنافسة العامة

  أن الذٌن دخلوا القرعة على هذا العنوان ممن 
 ( نقطة12)حصلوا على 

 

تم إدراج االسم ضمن المشمولٌن بالقرعة   12 8 ــــــــــــــــ 2 2 2001 ــــــــــــــ ـــــــــــــ حٌدر ابراهٌم جلٌل  10

 ودخوله القرعة  (34)وبالتسلسل 
 4 شهادة ) درجات مخصصة لدرجة كاتب

( شهادة معهد )ودرجتان كاتب  (إعدادٌة 

ودرجتان لذوي اإلعاقة من حملة شهادة المعهد 
 ( درجات 8)فٌصبح المجموع الكلً 

ان الذٌن دخلوا القرعة على هذا العنوان من   7.5 7.5 ـــــــــــــ 0 0 2003 ــــــــــــــ ـــــــــــــ اٌمان عزران مجٌفً  11
 (نقطة 12)حصل على 

  ًلم ٌتم احتساب المعدل فً هذا العنوان ف

 المفاضلة بٌن المتنافسٌن من قبل لجنة التعٌٌنات

تم دخول الموما الٌها للمنافسة بالقرعة   12 8 ـــــــــــــ 2 2 2002 ــــــــــــــ ـــــــــــــ مٌعاد كامل رداد 12

الن مجموع نقاطها تؤهلها  (98)بالتسلسل 
لذلك ولم تظهر ضمن قائمة الفائزٌن بسحب 

 القرعة 

لم ٌتم تخصٌص أي درجة من قبل لجنة   12 8 ــــــــــــــ 2 2 1990 ــــــــــــ ــــــــــــ بصٌرة دحام كاظم  13

التعٌٌنات لذوي الشهداء والسٌاسٌٌن وقد تم 
تحوٌل الطلب للمنافسة مع العامة وبالتسلسل 

فً قوائم األسماء المرشحة للقرعة  (21)

ولكون الموما الٌها حصلت على النقاط المؤهلة 
وبالفعل قد تم دخولك  ( نقطة 12)للقرعة وهً 

 للقرعة ولم تظهر ضمن قوائم الفائزٌن 



  

 

أطٌاف عبدالعباس  14
 عبدالحسٌن 

إن نقاطك تؤهلك للدخول بالقرعة وبالفعل تم   12 8 ـــــــــــــــ 2 2 1995 ـــــــــــــــ ـــــــــــــ

ولم ٌكون اسمك  (12)دخولك القرعة بالتسلسل 
 من الفائزٌن بالقرعة 

  ًلم ٌتم احتساب المعدل  لهذا العنوان الوظٌف

 من قبل لجنة التعٌٌنات للمفاضلة بٌن المتنافسٌن 

ان النقاط المطلوبة للدخول بالقرعة لهذا   8 4 ــــــــــــــــ 2 2 2010 ـــــــــــــ ـــــــــــــ زٌنب كرٌم محسن  15
 نقطة  (12)العنوان الوظٌفً هً 

لم تخصص أي درجة لذوي السجناء لهذا   12 8 ـــــــــــــــ 2 2 1999 ـــــــــــ ـــــــــ هٌلٌن محسن خضٌر حٌدر  16

 العنوان من قبل لجنة التعٌٌنات 
  الن نقاطك  (108)تم دخولك القرعة بتسلسل

 تؤهلك لدخول القرعة 
  فً  (10)تم ظهورك  بسحب القرعة بتسلسل

 أسماء االحتٌاط 

 ( 12)النقاط المؤهلة لدخول القرعة   6.5 2.5 ــــــــــــــــ 2 2 2013 ـــــــــــــ ــــــــــــ عبٌر حسن ذجر  17
  ( 6.5)النقاط التً حصلت علٌها الموما الٌها

 وهً غٌر كافٌة للدخول بالقرعة 

لم ٌتم تخصٌص أي درجة لذوي الشهداء لهذا   1.5 1.5 ـــــــــــــــ 0 0 2015 ــــــــــــ ــــــــــ مروة حسٌن عباس  18

العنوان من قبل لجنة التعٌٌنات وتم إحالة الطلب 
 للمنافسة على العام

  مجموع النقاط الواجب حصولها لدخول القرعة
 نقطة  (12)

  ال ٌوجد ما ٌثبت الزوجٌة واألطفال إثناء التقدٌم 

لم ٌتم تخصٌص أي درجة لذوي الشهداء لهذا   2.5 2.5 ـــــــــــــــ 0 0 2013 ــــــــــ ــــــــــ علً احسان خماط  19

العنوان الوظٌفً من قبل لجنة التعٌٌنات وتم 
 إحالة الطلب للتنافس مع العام 

  نقطة لدخول المنافسة بالقرعة  (12)تم تحدٌد

 لهذا العنوان 
  نقاطك لم تؤهلك لدخول القرعة 

لم تخصص أي درجة لذوي الشهداء لهذا   8 6 ــــــــــــــ 0 2 2006 ــــــــــ ـــــــــــ نمارق عبدالعظٌم ذٌاب  20

العنوان الوظٌفً من قبل لجنة التعٌٌنات وتم 
 إحالة الطلب للمنافسة مع العام 

 نقاطك لم تؤهلك لدخول القرعة 

لم تخصص أي درجة لذوي الشهداء لهذا   7 3 ــــــــــــ 2 2 2012 ـــــــــــ ـــــــــ حٌدر خلف عبدهللا  21
العنوان الوظٌفً من قبل لجنة التعٌٌنات وتم 

 إحالة الطلب للمنافسة مع العام
 نقاطك لم تؤهلك لدخول القرعة 

االستمارة االلكترونٌة تظهر النتائج التً ٌتم   0 0 ــــــــــــــ 0 0 0 ـــــــــــــ ـــــــــــ عجٌل مهدي جرات 22
تغذٌتها عند ملئ االستمارة إثناء التقدٌم وال 

 عالقة بالمستمسكات بظهور النتائج 
  تم استبعادك بعد تدقٌق الشهادات وان الشهادة

وان  (أدبً / علمً )المطلوبة هً إعدادٌة 
 (مركز تدرٌب  )الشهادة المقدمة من قبلك هً 



  

 

 

 ذوي اإلعاقة والشهداء والسجناء /كــــــاتب معهد تقنً

مجموع  النقاط التً حصل علٌها وثٌقة التخرج االسم الرباعً ت
 النقاط

 المالحظات

 سنوات التخرج تقٌٌم المعدل األوالد الزوجٌة سنة التخرج المعدل التقدٌر

بالنظر لما حصل علٌه الموما الٌه من نقاط وهً   18.5 4.5 10 2 2 2009 58.437 مقبول فاضل حاجم فاخر  1
وهً كافٌة لتاهله بان ٌكون بالتسلسل  (18.5)

والذي حصل ( احمد علً عذاب )بدال من   (2)
 نقطة   (12)على 

  قبول االعتراض لما ورد أعاله 

نقطة وهً  (11)لقد بلغت نقاط الموما الٌها   11 1 10 0 0 2016 55.36 مقبول دٌانا خضٌر عباس  2

 غٌر كافٌة للمنافسة 

 نتٌجة لما حصل علٌه الموما الٌه من نقاط   13 1 10 0 2 2016 53.557 مقبول  علً رزاق عبد فشاخ  3

نقطة تؤهله الن ٌكون احتٌاط أول  (13)بلغت 
حاصل على  (احمد علً عذاب )كون السٌد 

 نقطة  (12)مجموع 

 

 

 

 

 



  

 

 كــــاتب معهد تقنً

مجموع  النقاط التً حصل علٌها وثٌقة التخرج االسم الرباعً ت
 النقاط

 المالحظات

 سنوات التخرج تقٌٌم المعدل األوالد الزوجٌة سنة التخرج المعدل التقدٌر

مجموع النقاط التً حصلت علٌها الموما  إلٌها   32.5 3.5 25 2 2 2011 79.397 جٌد اسراء تسٌار حسن  1

 نقطة وهً غٌر كافٌة للمنافسة  (32.5)

مجموع النقاط التً حصل علٌها الموما الٌه   25.5 1.5 20 2 2 2015 65.711 متوسط  علً محمد علً خلٌف  2

 نقطة وهً لم تؤهله للمنافسة  (25.5)

لم تخصص درجة للسجناء السٌاسٌٌن لهذا   26.5 1.5 25 0 0 2015 78.864 جٌد عباس حسٌن لطٌف  3
العنوان الوظٌفً من قبل لجنة التعٌٌنات وقد 

 حول الطلب للمنافسة مع العام 
  نقطة  (26.5)لقد بلغت درجات الموما الٌه

 وهذه لم تؤهله للمنافسة 

نقطة وكما مبٌن  (13)بلغت نقاط الموما الٌه   13 1 10 0 2 2016 53.217 مقبول مرتضى حمٌد عطوان  4

 أدناه وان مجموع نقاطه ال تؤهله للمنافسة 

وهذه ال  (30.5)لقد بلغت نقاط الموما الٌه   30.5 6.5 20 2 2 2005 63.793 متوسط  جابر نعٌم جابر  5

 تؤهله للمنافسة 

لم ٌتم احتساب أي درجة للسٌاسٌٌن لهذا   27.5 7.5 20 0 0 2003 62.82 متوسط  ستار جبار نزال  6
العنوان من قبل اللجنة وتم تحوٌل الطلب على 

 العام لغرض المنافسة 
  ًمجموع النقاط التً حصل علٌها الموما الٌه ه

 نقطة وهذه النقاط غٌر مؤهلة للمنافسة  (27.5)
  لم ٌتم تقدٌم ما ٌثبت الزوجٌة واألطفال 

( 34.5)إن مجموع النقاط التً حصلت علٌها   34.5 5.5 25 2 2 2007 74.189 جٌد هبه سلٌم هاشم  7

 نقطة وهً غٌر مؤهلة للمنافسة 

نقطة وهً غٌر  (27)إن مجموع نقاطك بلغت   27 3 20 2 2 2012 64.693 متوسط  علٌاء عنبر لهمود  8
 مؤهلة للمنافسة 

دبلوم )تم استبعاد طلبك كون الشهادة المقدمة   0 0 0 0 0 0 0 0 حٌدر علً حسٌن  9

 ال تتطابق مع هذا العنوان الوظٌفً  (زراعة 

 

  



  

 

 (عقود وأجراء. العام)حرفً أول متوسطة   

مجموع  النقاط التً حصل علٌها وثٌقة التخرج االسم الرباعً ت
 النقاط

 المالحظات

 سنوات التخرج تقٌٌم المعدل األوالد الزوجٌة سنة التخرج المعدل التقدٌر

تم دخولك القرعة والمنافسة ضمن التسلسل   4 ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ 2 2 ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــ حٌدر رزاق خضٌر  1

(134) 

لم تخصص درجة فً هذا العنوان الوظٌفً   4 ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ 2 2 ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــ ماجدة محسن حمٌد  2

لذوي الشهداء وقد تم إحالة الطلب للمنافسة مع 
 العام 

  (371)تم دخولك القرعة بالتسلسل 

 (428)تم دخولك القرعة للمنافسة بالتسلسل   4 ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ 2 2 ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــ مروان عدنان شنٌن  3

درجاتك مؤهلة وبالفعل تم دخولك القرعة ولم   4 ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ 2 2 ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــ مٌسون جبار ٌاسٌن  4
 ٌحالفك الحظ

نقاطك مؤهلة لدخول القرعة وتم دخولك منافسة   4 ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ 2 2 ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــ محمد وحٌد محمد  5

 ( 411)القرعة بالتسلسل 
  2016العقد غٌر مشمول الن تارٌخ العقد بعد 

 والمشمولٌن فقط من تم التعاقد قبل هذا التارٌخ 

تم استبعادك من األسماء المقبولة فً القرعة   2 ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ 0 2 ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــ احمد ثجٌل كاظم خلف  6
وذلك لعدم تطابق المعلومات المخلة وقت التقدٌم 

مع المدققة وقت التقدٌم لعدم وجود أطفال لدٌك 
وهذا ٌقلل من عدد درجاتك المؤهلة لدخول 

 القرعة 

لم ٌتم استالم استمارة التقدٌم بهذا االسم   0 0 0 0 0 0 0 0 حسٌن موسى عبدهللا  7
 (التقدٌم االلكترونً خاطئ)

( 4)لم ٌتم الحصول على النقاط المطلوبة وهً   2 ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ 0 2 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــ صادق احمد عبد عاٌد 8

نقطة للدخول فً القرعة على العنوان الوظٌفً 
نقطة متزوج ولٌس لدٌك  (2)أعاله الن نقاطك 

 أطفال 

 

 



  

 

 (ذوي االحتٌاجات . العام )معهد تقنً مساحة / مساح . م

مجموع  النقاط التً حصل علٌها وثٌقة التخرج االسم الرباعً ت
 النقاط

 المالحظات

 سنوات التخرج تقٌٌم المعدل األوالد الزوجٌة سنة التخرج المعدل التقدٌر

تساوى الموما الٌه مع المقبول بالنقاط وتحت   38.5 4.5 30 2 2 2009 84.39 جٌد جدا  حسٌن حافظ محسن  1

المفاضلة حسب جزئٌات المعدل حٌث الموما 
 ( 86.76)والمقبول  (84.39)إلٌه معدله 

ال ٌوجد  متوسط  مسلم احمد عٌسى  2
 معدل

2012 0 0 20 3 23   لم تخصص أي درجة وظٌفٌة لذوي السجناء

لهذا العنوان من قبل لجنة التعٌٌنات وقد تم 
 إحالة الطلب للمنافسة مع العام

  نقطة وهً غٌر  (23)بلغت نقاط الموما الٌه
 مؤهله للمنافسة 

  ال ٌوجد ما ٌثبت الزوجٌة واألطفال 

لم تخصص أي درجة لهذا العنوان الوظٌفً   37 3 30 2 2 2012 85.138 جٌد جدا  سالم جبار عاشور عمٌر  3

 لذوي الشهداء من قبل لجنة التعٌٌنات 
  وهذه ال تؤهله  (37)بلغت نقاط الموما الٌه

( 38.5)للمنافسة حٌث كان االحتٌاط قد جمع 
 نقطة 

  ٌعتمد األوائل الثالثة على الكلٌة او المعهد

 ولٌس القسم 

لم تخصص أي درجة لذوي الشهداء والسجناء   19 5 10 2 2 2008 52.16 مقبول  اكرم سلمان جبار  4

فً هذا العنوان الوظٌفً من قبل اللجنة وقد تم 
 إحالة الطلب للمنافسة مع العام 

  لقد بلغت مجموع النقاط التً حصل علٌها
نقطة وهً ال تؤهله (19)الموما الٌه هً 

 للمنافسة 

لم تخصص أي درجة لذوي الشهداء والسجناء   32 8 20 2 2 1999 62.796 متوسط  امٌنة علً كلوم طوكان  5
واالعاقة لهذا العنوان الوظٌفً من قبل لجنة 

 التعٌٌنات  وقد احٌل الطلب للمنافسة مع العام 
  نقطة وهذه النقاط  (32)بلغت نقاط الموما الٌه

 غٌر كافٌة 

للموما  (استمارة التقدٌم  )لم ٌتم استالم الملف   0 0 0 0 0 0 0 0 علً حسٌن عزٌز  6

وجود خطا فً التقدٌم  )الٌه ضمن قوائم التقدٌم 
 (االلكترونً 

لقد ظهر اسمك فً التعٌٌنات وال داعً   0 0 0 0 0 0 0 0 محمد فلٌح جابر  7

 لالعتراض 

 



  

 

 (الشهداء . العام  )بكالورٌوس أعالم 

مجموع  النقاط التً حصل علٌها وثٌقة التخرج االسم الرباعً ت
 النقاط

 المالحظات

 سنوات التخرج تقٌٌم المعدل األوالد الزوجٌة سنة التخرج المعدل التقدٌر

تم منح درجة واحدة لهذا العنوان الوظٌفً   36 2 30 2 2 2014 83.985 جٌد جدا  نور رٌاض عباس  1

لذوي الشهداء فقط من قبل لجنة التعٌٌنات ولم 
تخصص أي درجة لهذا العنوان لذوي السجناء 

 وتم إحالة الطلب للمنافسة مع العام 
  تساوت الموما الٌها بالنقاط مع االحتٌاط األول

وتحت المفاضلة بٌن جزئٌات المعدل وفاز 

كون معدلها  (هبه كاظم موسى )االحتٌاط األول 
(89.726) 

تساوت بالنقاط مع االحتٌاط األول وبالمفاضلة   36 2 30 2 2 2014 86.629 جٌد جدا  نور سلٌم هاشم  2

مع المعدل ظهر معدل االحتٌاط  أعلى وبلغ 
(89.726) 

نقطة وهً غٌر  (25)بلغت نقاط الموما الٌه   25 3 20 0 2 2012 60.94 متوسط  عمار رحٌم برهان ضٌدان  3
 مؤهله للمنافسة 

ان مجموع نقاط المقبول على هذا العنوان   36 2 30 2 2 2014 89.729 جٌد جدا  هبه كاظم موسى  4

نقطة لذلك ال وجود  (36.5)الوظٌفً بلغت 
 للمفاضلة بٌن المعدل 

 

  

 

 

 

 



  

 

 معهد تقنً / فنً أدارة مخازن  

مجموع  النقاط التً حصل علٌها وثٌقة التخرج االسم الرباعً ت
 النقاط

 المالحظات

 سنوات التخرج تقٌٌم المعدل األوالد الزوجٌة سنة التخرج المعدل التقدٌر

نقطة وال  (22)بلغت مجموع نقاط الموما الٌها   22 8 10 2 2 1995 58.889 مقبول  دالل طه ٌاسٌن  1

 تؤهلها للمنافسة 

بشرى فالح )تم تدقٌق وثائق وبٌانات السٌدة   38 8 30 0 0 2000 82.180 جٌد جدا  سعد عبد سلمان شوٌل  2

بالمقبولٌن على هذا  (2)تسلسل رقم  (مهدي 
العنوان وظهرت نقاطها كما مبٌن أدناه 

 والموجود فً استمارة القبوالت خطأ مطبعً 
  نقطة  (4)مطلقة ولدٌها أطفال 
  نقطة  ( 4( )2010)سنة التخرج 
  نقطة  (30( )85.545)المعدل 
  ( 38)المجموع 
  تساوت بالنقاط مع الموما الٌه لكن بالمفاضلة

مع المعدل ظهر أنها أعلى من معدلك كونه 
 (85.545)وبشرى  (82.180)

  ً( 6)إن الدرجات المطلوبة لهذا العنوان ه
لذوي  (1)درجة موزعة على النحو األتً 

( 4)لذوي اإلعاقة والمتبقً  (1)الشهداء 

كما ظهر فً قوائم القبول  (3)درجات ولٌس 
سعد سلمان شوٌل  )وعلٌه ٌقبل االحتٌاط األول 

 رابع المقبولٌن  (

تم تخصٌص درجة واحدة لهذا العنوان إلى ذوي   36.5 6.5 30 0 0 2005 85.243 جٌد جدا  سعد نافل كرٌم  3
 الشهداء 

  لم تعمل اللجنة وفق إلٌة احتساب نسبة الذكور
واإلناث لعدم ورودها ضمن تعلٌمات قرار 

 والتً عملت علٌها اللجنة  (2008 لسنة 403)
  تحتسب وتعتمد الثالثة األوائل على المعهد أو

 الكلٌة ولٌس القسم 

لم ٌتم التقدٌم على ذوي الشهداء إثناء التقدٌم   15.5 3.5 10 0 2 2011 55.57 مقبول  ابتهال احمد عودة  4

 ولهذا تم التنافس مع العام 
  لم ٌتم تقدٌم ما ٌثبت لدٌك أوالد إثناء التقدٌم 
  إجمالً النقاط التً تم الحصول علٌها بلغت

 نقطة وهً غٌر مؤهلة للمنافسة  (15.5)

 



  

 

 بكالورٌوس هندسة مساحة 

مجموع  النقاط التً حصل علٌها وثٌقة التخرج االسم الرباعً ت
 النقاط

 المالحظات

 سنوات التخرج تقٌٌم المعدل األوالد الزوجٌة سنة التخرج المعدل التقدٌر

عدم تخصٌص أي درجة لهذا العنوان   0 0 0 0 0 0 0 0 محمد حسٌن عزٌز  1

 لذوي السجناء 
  عدم حصول التطابق بٌن الشهادة

بكالورٌوس )المطلوبة للعنوان الوظٌفً 
مع ما قدم من شهادة المعترض  (
لعدم توفر الدرجة الوظٌفٌة  (الماجستٌر )

لذلك وتم استبعاد الموما الٌه من 
 المنافسة الكترونٌا 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 (إدارة إعمال . محاسبة  )بكالورٌوس إدارة واقتصاد 

مجموع  النقاط التً حصل علٌها وثٌقة التخرج االسم الرباعً ت
 النقاط

 المالحظات

 سنوات التخرج تقٌٌم المعدل األوالد الزوجٌة سنة التخرج المعدل التقدٌر

ان النقاط التً حصل علٌها الموما الٌه   29.5 0.5 25 2 2 2017 75.012 جٌد بهاء مطشر هانً  1
نقطة أعلى من  (29.5)والتً بلغت 

النقاط التً حصلت علٌها االحتٌاط األول 
( 28.5)والبالغة  (ضحى كاظم ساهً  )

نقطة لذا تستبعد من االحتٌاط األول وٌحل 

محلها الموما إلٌه كاحتٌاط أول للعنوان 
بكالورٌوس  )محاسب .الوظٌفً م
 (محاسبة 

لم تخصص أي درجة لهذا العنوان لذوي   10.5 0.5 10 0 0 2017 51.45 مقبول  حٌدر كاظم مكطوف  2
السجناء من قبل لجنة التعٌٌنات وقد 

 أحٌل الطلب للمنافسة على العام 
  نقطة  (10.5)بلغت درجات الموما إلٌه

 وهذه النقاط ال تؤهله للمنافسة 

لم ٌتم تخصٌص درجة لذوي السجناء   25.5 0.5 25 0 0 2017 70.73 جٌد مخلد حامد علً سبهان 3

لهذا العنوان من قبل لجنة التعٌٌنات وتم 
 تحوٌل الطلب للمنافسة على العام 

  ( 25.5)إن مجموع الموما الٌه بلغت

 نقطة وهذه النقاط ال تؤهله للمنافسة 

 

 

 

 



  

 

 

 

 (هندسة زراعة  )ماجستٌر 

مجموع  النقاط التً حصل علٌها وثٌقة التخرج االسم الرباعً ت
 النقاط

 المالحظات

 سنوات التخرج تقٌٌم المعدل األوالد الزوجٌة سنة التخرج المعدل التقدٌر

تعتبر دائرة المركز اإلرشادي من الدوائر   36 2 30 2 2 2014 80.05 جٌد جدا  رشا حمٌد عكاب حسٌن  1
المرتبطة بالوزارة وغٌر منقولة 

الصالحٌات والموما الٌها غٌر عاملة فً 
نطاق مالك مدٌرٌة الزراعة والشعب 

 التابعة لها 
  إن كل من لدٌه أطفال بغض النظر عن

 نقطة  (2)العدد ٌمنح 
  تم اعتبار محافظة ذي قار دائرة إدارٌة

واحدة فً التقدٌم ولم ٌؤخذ بالموقع 
الجغرافً بالمفاضلة من قبل لجنة 

التعٌٌنات وحسب توجٌه مجلس 
فً  (9311)المحافظة بكتابها المرقم 

13/11/2018 

تم العمل وفق قرار مجلس الوزراء رقم   34 2 30 0 2 2014 81.88 جٌد جدا رحمة وداد شنون عبدعلً  2
 وتعلٌمات التعٌٌن 2018لسنة  (403)

على الدرجات الوظٌفٌة الناتجة عن 
لسنة  (4)حركة المالك الدائم رقم 

 والغٌر متضمنة للفقرة الواردة 2018

فً اعتراضكم بخصوص رفع الدرجات 
الزوجٌة واألطفال فً حالة احد األزواج 
المتقدمٌن للتعٌٌن موظفا علما علما إن 

( 10)هذه الفقرة هً ضمن تعلٌمات رقم 
 والتً لم ٌتم العمل بها 

لم ٌتم تخصٌص أي درجة لذوي السجناء   29.5 0.5 25 2 2 2017 79.58 جٌد امال ثامر مكً حبٌب  3

لهذا العنوان الوظٌفً من قبل لجنة 
التعٌٌن وتم تحوٌل الطلب للمنافسة على 

 العام 
  مجموع الدرجات الحاصلة علٌها بلغت

 نقطة وهً غٌر كافٌة للمنافسة  (29.5)



  

 

 

 

 (عقود وإجراء. السجناء . العام  )سائق ثانً 

مجموع  النقاط التً حصل علٌها وثٌقة التخرج االسم الرباعً ت
 النقاط

 المالحظات

 سنوات التخرج تقٌٌم المعدل األوالد الزوجٌة سنة التخرج المعدل التقدٌر

تم رفض الطلب واالستبعاد كون العنوان   0 0 0 0 0 0 0 0 مرتضى جحٌل محسن  1
الوظٌفً ٌتطلب شهادة االبتدائٌة ولٌس 

 شهادة المتوسطة 

 (321)تم دخولك القرعة بالتسلسل   4 ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ 2 2 ـــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ عالء حسٌن خضٌر  2

 (183)تم دخولك القرعة بالتسلسل   4 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ 2 2 ــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ خالد ٌاسٌن فرار  3

تم دخولك القرعة ضمن التسلسل   4 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ 2 2 ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــ رحمن عبدالغفار محمد  4
(195 ) 

 ( 181)تم دخولك القرعة بالتسلسل   4 ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ 2 2 ــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــ خالد عبدالرضا صٌهود  5

تم دخولك القرعة ضمن التسلسل   4 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ 2 2 ــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــ صالح مهدي خلٌف  6

(242 ) 

 (108)تم دخولك القرعة بالتسلسل   4 ــــــــــــــــ ـــــــــــــــ 2 2 ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ حسن قاسم بندر  7

تم تدقٌق الموما الٌهم فً اعتراضك   4 ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ 2 2 ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــ عباس جاسم خلٌف  8

 (والد)واتضح أنهم من الدرجة األولى 
 كل منهم 

( 4)تم االشتراك بالقرعة ضمن التسلسل   4 ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ 2 2 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــ احمد عادل سعدون  9

 وظهرت النتائج احتٌاط ثانً 

تم دخولك القرعة للمنافسة تحت تسلسل   4 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ 2 2 ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــ قحطان عدنان رٌسان  10
(409 ) 



  

 

 (السجناء .العام )إعدادٌة / مراقب زراعً  

مجموع  النقاط التً حصل علٌها وثٌقة التخرج االسم الرباعً ت
 النقاط

 المالحظات

 سنوات التخرج تقٌٌم المعدل األوالد الزوجٌة سنة التخرج المعدل التقدٌر

لم تخصص درجة لذوي االحتٌاجات   27.5 3.5 20 2 2 2011 63.5 متوسط  باقر محمد طاهر محمد   1

الخاصة على هذا العنوان بل خصصت 
لذوي السجناء وأحٌل الطلب للمنافسة 

 مع العام 
  نقطة  (27.5)إن مجموع نقاطك بلغت

 وهً غٌر كافٌة للمنافسة والتأهٌل 

نقطة وهً  (29)مجموع نقاطك بلغت   29 4 25 0 0 2010 72.87 جٌد انتظار جارهللا هندي  2
 غٌر كافٌة للتأهل والمنافسة 

 

 

 

 

 

  

 

 



  

 

 معهد/ مراقب زراعً 

مجموع  النقاط التً حصل علٌها وثٌقة التخرج االسم الرباعً ت
 النقاط

 المالحظات

 سنوات التخرج تقٌٌم المعدل األوالد الزوجٌة سنة التخرج المعدل التقدٌر

نقطة  (21)إن مجموع نقاطك بلغت   21 7 10 2 2 2004 59.67 مقبول   مصطفى عباس خضٌر  1

 وهً غٌر كافٌة للمنافسة والتأهٌل 

 
 
2 
 

لم ٌتم تخصٌص أي درجة لذوي   21 7 10 2 2 2004 56.855 مقبول  سمٌر الزم حاتم 

االحتٌاجات لهذا العنوان الوظٌفً وقد 
 أحٌل الطلب للمنافسة مع العام 

  إن مجموع النقاط التً حصلت علٌها
نقطة وهً غٌر كافٌة للمنافسة  (21)

 والتأهٌل 

إن مجموع النقاط التً حصلت علٌها   29.5 7.5 20 0 2 2003 61.91 متوسط  حكمت زاٌد شنجار  3

نقطة وهً غٌر كافٌة  (29.5)بلغت 
 للمنافسة والتأهٌل 

لم ٌتم تخصٌص درجة لذوي السجناء   28.5 4.5 20 2 2 2009 63.18 متوسط  امال غالب علً  4

لهذا العنوان الوظٌفً من قبل لجنة 
التعٌٌنات وقد تم إحالة الطلب للمنافسة 

 مع العام 
  نقطة وهً  (28.5)مجموع النقاط بلغت

 غٌر كافٌة للمنافسة للتأهٌل 

إن نقاطك مساوٌة لالحتٌاط ولكن معدل   32 8 20 2 2 1990 60.5 متوسط نعٌم زعٌبل لٌلو  5
 (66.25)االحتٌاط أعلى حٌث بلغ 

لم تخصص أي درجة لذوي السجناء لهذا   31.5 2.5 25 2 2 2013 74.27 جٌد احمد خصاف عبد عونً  6

العنوان من قبل لجنة التعٌٌنات وقد أحٌل 
 الطلب للمنافسة مع العام 

  نقطة وهً  (31.5)بلغت مجموع نقاطك

 غٌر كافٌة للتأهل والمنافسة 

 إن مجموع نقاطك غٌر كافٌة للمنافسة   29 5 20 2 2 2008 64 متوسط  واثق داخل زوٌد 7

لم ٌتم تخصٌص درجة لذوي الشهداء   33.5 4.5 25 2 2 2009 76.81 جٌد هند خالد جبار  8
لهذا العنوان الوظٌفً من قبل لجنة 

التعٌٌنات وتم احالة الطلب للمنافسة مع 
 العام

  مجموع النقاط غٌر كافً للمنافسة 

  



  

 

 (ذوي الشهداء . العام  )بكالورٌوس قانون  

مجموع  النقاط التً حصل علٌها وثٌقة التخرج االسم الرباعً ت
 النقاط

 المالحظات

 سنوات التخرج تقٌٌم المعدل األوالد الزوجٌة سنة التخرج المعدل التقدٌر

إن شمول الطلبة األوائل  بالتعٌٌن هم من   34 0 30 2 2 2018 83.66 جٌد جدا   هبه فٌصل خمٌس  1

-2015)خرٌجً السنوات التالٌة 
فقط حسب  (2017- 2016)و (2016

ما جاء بكتاب مجلس الوزراء المرقم 

  1/11/2018 فً 38359
  من  (عدنان عبداالمٌر صباح )إن السٌد

-2016)الطلبة األوائل للعام الدراسً 
2017) 

 إن مجموع النقاط غٌر كافٌة للمنافسة   26 1 25 0 0 2016 76.641 جٌد مرٌم ماجد حمد  2

 مجموع النقاط غٌر كافٌة للمنافسة   26.5 2.5 20 2 2 2013 66.05 متوسط  سما إسماعٌل محمد هاشم  3

تعتبر المحافظة دائرة واحدة فً القبول   10.5 0.5 10 0 0 2017 57.5 مقبول  سٌف سعد عبد علً  4

بالتعٌٌنات ولم ٌتم اعتماد الموقع 
 الجغرافً 

  مجموع النقاط غٌر كافٌة للمنافسة 

 مجموع النقاط غٌر كافً للمنافسة   30 1 25 2 2 2016 71.765 جٌد أسامة فٌصل خمٌس 5

 

 

 

 

 



  

 

 (سجناء .شهداء . ذوي االحتٌاجات. العام )متوسطة / موظف خدمة 

 (عقود وأجراء .سجناء .العام)ٌقرأ و ٌكتب / موظف خدمة 

مجموع  النقاط التً حصل علٌها وثٌقة التخرج االسم الرباعً ت
 النقاط

 المالحظات

 سنوات التخرج تقٌٌم المعدل األوالد الزوجٌة سنة التخرج المعدل التقدٌر

لم ٌتم تخصٌص أي درجة لذوي   4 ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ 2 2 ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــ مرتضى طالب دخٌل  1

االحتٌاجات على هذا العنوان الوظٌفً 
 وتم إحالة الطلب للمنافسة مع العام

  تم رفع اسمك للمنافسة بالقرعة 

تم االشتراك بالقرعة ولم تظهر فً   4 ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ 2 2 ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــ جبار غالً هشٌم  2
 القوائم الفائزة 

لم ٌتم احتساب العقد لعدم وجود أمر   2 ــــــــــــــــ ــــــــــــــ 0 2 ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــ كرار صباح ىسعدون  3

 إداري بذلك
  لم تحصل على النقاط المؤهلة لدخول

نقطة حٌث بلغت  (4)القرعة والبالغة 
نقطة  من متزوج ولٌس لدٌك  (2)نقاطك 

 طفل 

بعد تدقٌق أولٌات المقبولٌن لهذا العنوان   4 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ 2 2 ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ هناء محمد سعٌد  4
الوظٌفً واستبعاد عدد منهم لعدم توفر 

 الشروط المطلوبة 
  تم رفع اسمك ضمن المقبولٌن

 ضمن المقبولٌن  (4)وبالتسلسل 

لم ٌتم تخصٌص درجة لذوي االحتٌاجات   0 0 0 0 0 0 0 0 رحٌم كاطع مالح  5

 على هذا العنوان الوظٌفً 
  تم استبعادك من القرعة لعدم وجود ما

 ٌثبت حصولك على شهادة المتوسطة 

تم اشتراكك فً القرعة الخاصة   4 ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ 2 2 ــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ عبدالعباس عنٌد علٌوي  6
 بالمنافسة 

لم ٌتم تخصٌص أي درجة لذوي الشهداء   4 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ 2 2 ـــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ اسٌل فرحان عبدالرضا  7

والسجناء على هذا العنوان الوظٌفً وتم 
 إحالة الطلب للمنافسة مع العام 

  تم إحالتكم للمنافسة فً القرعة 

لم ٌتم تخصٌص أي درجة لذوي الشهداء   4 ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ 2 2 ـــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ عبدالرحمن كرٌم حمد  8

 على هذا العنوان الوظٌفً 
  تم أخال اسمك فً القرعة 



  

 

 ٌقرأ و ٌكتب/ حارس ثالث 

مجموع  النقاط التً حصل علٌها وثٌقة التخرج االسم الرباعً ت
 النقاط

 المالحظات

 سنوات التخرج تقٌٌم المعدل األوالد الزوجٌة سنة التخرج المعدل التقدٌر

 تم االشتراك فً القرعة والمنافسة   4 ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ 2 2 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــ تبارك هاشم سالم  1

تم استبعادك من دخول القرعة والمنافسة   0 0 0 0 0 0 0 0 احمد خلٌل جبر  2

لعدم تقدٌم ما ٌثبت الزوجٌة و األطفال 
 إثناء التقدٌم االلكترونً 

تم تقدٌم طلب الكترونً على العنوان   4 ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ 2 2 ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ بشرى علً جبار  3
 الوظٌفً حارس ثالث ولٌس عامل خدمة 

  تم دخولك القرعة والمنافسة ضمن
 ( 53)تسلسل 

  ًلم ٌتم تقدٌمك ما ٌثبت كونك أجٌر ٌوم
 فً مدٌرٌة زراعة ذ ي قار 

لم ٌتم تقدٌمك ما ٌثبت إن لدٌك أطفال   0 0 0 0 0 0 0 0 حسٌن عذٌب هاشم  4
أثناء التقدٌم االلكترونً وبذلك لم تحصل 

على النقاط المطلوبة لدخول القرعة وهً 

 نقاط  (4)

 

 

 

 

 

 



  

 

 ابتدائٌة/ حارس ثانً 

مجموع  النقاط التً حصل علٌها وثٌقة التخرج االسم الرباعً ت
 النقاط

 المالحظات

 سنوات التخرج تقٌٌم المعدل األوالد الزوجٌة سنة التخرج المعدل التقدٌر

 (45)تم االشتراك بالقرعة بالتسلسل   4 ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ 2 2 ـــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــ  احمد قمر ناصر  1

( 4)لم ٌتم  حصولك على النقاط   0 0 0 0 0 0 0 0 علً عبٌد شاهٌن  2

المطلوبة كون غٌر متزوج لذا تم 
 استبعادك من القرعة 

نقطة من مجموع  (2)تم حصولك على   2 ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ 0 2 ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ احمد رسن شندوخ  3
 المؤهلة لالشتراك فً القرعة  (4)النقاط 

لم ٌتم تقدٌم  ما ٌثبت بأن لدٌك أطفال   2 ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ 0 2 ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــ جعفر ثامر شنان  4

إثناء التقدٌم االلكترونً لذلك تم 
استبعادك من المنافسة لعدم حصولك 

 على النقاط األربعة المطلوبة 

لم ٌتم تقدٌم ما ٌثبت كونه ٌمتلك أمر   2 ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ 0 2 ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ حسٌن علً كاظم صالح  5
إداري للعمل كحارس عقد أو متطوع 

 إثناء التقدٌم االلكترونً 
  لم ٌقدم ما ٌثبت إن لدٌه أطفال إثناء

 التقدٌم االلكترونً 
  تم استبعادك من القرعة لعدم حصولك

على النقاط األربعة المطلوبة للمنافسة 

نقطة فقط من  (2)وقد حصلت علة 
 الزوجٌة بدون أطفال 

تم دخولك القرعة ضمن التسلسل   4 ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ 2 2 ـــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ سالم فلٌح حسن  6

(324 ) 

إن الشهادة المطلوبة لهذا العنوان   0 0 0 0 0 0 0 0 علً جاسم واجد  7
الوظٌفً هً شهادة االبتدائٌة لذلك تم 

 استبعادك لعدم امتالك هذه الشهادة 

إن الشهادة المطلوبة للتقدٌم على هذا   0 0 0 0 0 0 0 0 محمد ناجً حسانً  8

العنوان هً االبتدائٌة وكونك قدمت 
 بشهادة المتوسطة تم استبعادك 

تم االستبعاد لكون هذا العنوان الوظٌفً   0 0 0 0 0 0 0 0 علً خزعل شرشاب  9

 )مطلوب شهادة االبتدائٌة وما مقدم هو 
 (محو األمٌة 



  

 

لم ٌتم تخصٌص أي درجة لذوي   0 0 0 0 0 0 0 0 حمود دحام شٌاع  10

 االحتٌاجات على هذا العنوان 
  تم استبعادك من دخول القرعة لعدم

تقدٌمك ما ٌثبت لدٌك أطفال ولم ٌتم 
الحصول على النقاط األربعة المؤهلة 

 لدخول القرعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  

 

 بكالورٌوس هندسة زراعٌة 

مجموع  النقاط التً حصل علٌها وثٌقة التخرج االسم الرباعً ت
 النقاط

 المالحظات

 سنوات التخرج تقٌٌم المعدل األوالد الزوجٌة سنة التخرج المعدل التقدٌر

تم تدقٌق استمارة االعتراض وتبٌن إن   32 8 20 2 2 1992 65.51 متوسط  مصطفى لطفً صبري  1

المعترض قد قدم الكترونٌا على العنوان 
 (مهندس زراعً . م)الوظٌفً 

بكالورٌوس زراعة ولٌس على العنوان 

حسب ما مؤشر فً  (ماجستٌر زراعة )
 االستمارة االلكترونٌة الخاصة بالتقدٌم 

  نقطة  (32)إن مجموع النقاط بلغت

 وهذه النقاط غٌر مؤهلة للمنافسة 

عند تدقٌق استمارة التقدٌم االلكترونً   28 1 25 0 2 2016 72.16 جٌد زهراء سعٌد جبار عطٌة  2

تبٌن انك قدمت على العنوان الوظٌفً 
ماجستٌر بشهادة / مهندس زراعً 

 البكالورٌوس 
  لم ٌثبت من خالل الوثٌقة بأنك من

  2016- 2015األوائل على الكلٌة لعام 
  إن مجموع النقاط التً حصلت علٌها

 وهً غٌر كافٌة للمنافسة  (28)بلغت 

عند تدقٌق استمارة التقدٌم االلكترونً   33.5 1.5 30 0 2 2015 80.41 جٌد جدا  فاتن حمد راضً  3
تبٌن إن الموما الٌها لم تؤشر فً حقل 

ذوي السجناء ولم ترفق ما ٌؤٌد ذلك وان 
التأٌٌد المقدم من قبل مؤسسة السجناء 

 لذلك فأن تقدٌمها 26/12/2018بتارٌخ 

 كان للمنافسة مع العام 
  إن مجموع النقاط غٌر كافٌة للمنافسة 

إن مجموع النقاط التً حصلت علٌها   27 2 25 0 0 2014 73.01 جٌد سراب كرٌم عبدالخضر  4
نقطة وهً غٌر مؤهلة  (27)بلغت 

 للمنافسة 

( 4)إن اللجنة عملت على تعلٌمات رقم   25 1 20 2 2 2016 60.089 متوسط مراد علً زوٌد  5

 وهذه التعلٌمات لم تستثنً 2018لسنة 
 من شروط المنافسة على 2018سنة 

 التعٌٌن 
  وهً غٌر  (25)إن مجموع نقاطك بلغت

 كافٌة للمنافسة 

 إن مجموع النقاط غٌر كافً للمنافسة   25 1 20 2 2 2016 64.71 متوسط ارشد حسن داخل  6



  

 

 مجموع النقاط غٌر كافً للمنافسة   15.5 1.5 10 2 2 2015 59.69 مقبول  علً صادق مكً علٌوي 7
 تم احتساب الزوجٌة بالرغم 

        من تقدٌم الهوٌة أعزب واعتماد البٌان 

 مجموع النقاط غٌر كافً للمنافسة   31 4 25 0 2 2010 72.02 جٌد زٌنب هادي حسن  8

إن عالقة الشهٌد ٌجب إن تكون من   27 5 20 0 2 2008 67.66 متوسط  زٌنب عبد حمود عبدالحسن  9

 الدرجة األولى فقط 
  مجموع النقاط غٌر كافً للمنافسة 

 أن مجموع النقاط غٌر كافً للمنافسة   22.5 0.5 20 0 2 2017 67.449 متوسط  حسٌن كرٌم خلف  10

 فً 465أن األمر اإلداري   25.5 5.5 20 0 0 2007 63.02 متوسط بدر خضر راضً حمود 11
 صادر من المركز 25/4/2011

اإلرشادي ولٌس مدٌرٌة زراعة ذي قار 
وارتباط المركز اإلرشادي بالوزارة  

 والمدٌرٌة منقولة الصالحٌات 
  نقطة  (25.5)بلغت  مجموع نقاطك

 وهً غٌر كافٌة للمنافسة 

 مجموع النقاط غٌر كافٌة للمنافسة   20.5 0.5 20 0 0 2017 65.459 متوسط زٌن العابدٌن علً فوزي  12

 مجموع النقاط غٌر كافٌة للمنافسة   20.5 6.5 10 2 2 2005 59.1 مقبول  ماسً قٌس صكبان  13

 مجموع النقاط غٌر كافً للمنافسة   30.5 0.5 30 0 0 2017 83.045 جٌد جدا أثمار محمد عبدالحسٌن  14

أن محافظة ذي قار تعتبر دائرة واحدة   31.5 2.5 25 2 2 2013 77.68 جٌد علً ستار جابر  15
حسب توجٌهات مجلس المحافظة ولم ٌتم 

 اعتماد الموقع الجغرافً 
  مجموع النقاط غٌر كافٌة للمنافسة 

 مجموع النقاط غٌر كافٌة للمنافسة   30.5 6.5 20 2 2 2005 62.494 متوسط علٌاء ذٌاب كرٌم انفٌلً  16

 مجموع النقاط غٌر كافٌة للمنافسة   28.5 4.5 20 2 2 2009 62.89 متوسط نور الهدى حسان فرهود 17

 

 



  

 

عملت لجنة التعٌٌنات على تعلٌمات رقم   27.5 2.5 25 0 0 2013 72.84 جٌد جنان حبٌب عبدالرضا  18

 وهذه التعلٌمات لم 2018لسنة  (4)
 من شرط 2018تستثنً خرٌجً سنة 

 التعٌٌن 
  مجموع النقاط غٌر كافً للمنافسة 
  لم تقدمٌن ما ٌثبت الزوجٌة واألطفال 

 مجموع النقاط غٌر كافً للمنافسة   21 1 20 0 0 2016 66.95 متوسط رؤى محمد جاسم  19
  لم ٌتم تقدٌم ما ٌثبت الزوجٌة إثناء

 التقدٌم 

 مجموع النقاط غٌر كافً للمنافسة   25.5 1.5 20 2 2 2015 63.02 متوسط زهراء عبدالكرٌم محمد  20
  لم تقدم ما ٌثبت الزوجٌة سوى البٌان 

مجموع النقاط غٌر كافً للمنافسة كون   32 5 25 0 2 2008 70.25 جٌد غٌث محمد حسن عزٌز  21
 نقطة  (33)اقل احتٌاط كانت نقاطه 

 مجموع النقاط غٌر كافً للمنافسة    28 3 25 0 0 2012 70.09 جٌد تبارك احمد حسن هلٌل 22

درجة القربى من ذوي السجناء ٌجب ان   26.5 4.5 20 0 2 2009 68.089 متوسط  نبأ عبداالمٌر مطرود  23

تكون من الدرجة األولى ولٌس الثانٌة 
فقد تم تحوٌل الطلب  (العم)كما فً حالتك 

 للمنافسة مع العام 
  مجموع النقاط غٌر كافً للمنافسة 

إن اقل نقطة حصل علٌها ذوي الشهداء   20.5 0.5 20 0 0 2017 61.43 متوسط  مصطفى جمعة حسن  24
 نقطة  (32)

  مجموع النقاط غٌر كافٌة للمنافسة 
  لم ٌقدم ما ٌثبت الزوجٌة 

 مجموع النقاط غٌر كافً للمنافسة   30 8 20 0 2 1995 63.34 متوسط فؤاد عباس نوار  25

 فً 12641إن األمر الوزاري   33 4 25 2 2 2010 72.54 جٌد صابرٌن غنً هاشم  26

 والصادر من وزارة 23/10/2012
الصحة ال ٌعتمد و إنما المعتمد هو التأٌٌد 
المقدم من مؤسسة السجناء السٌاسٌٌن 

 لذلك فان طلبك أحٌل للمنافسة مع العام 
   مجموع النقاط غٌر كافً للمنافسة 

عند تدقٌق استمارة التقدٌم تبٌن أنها   31.5 2.5 25 2 2 2013 77.56 جٌد شٌرٌن سمٌر جبار  27
مؤشرة فً حقل الزوجٌة واألطفال ولم 

تقدم المستمسكات الثبوتٌة فً حٌنها 
وإنما قدمت مع استمارة االعتراض وقد 

 اعتمدناها
  مجموع النقاط غٌر كافً للمنافسة 



  

 

 مجموع النقاط غٌر كافً للمنافسة   31 4 25 0 2 2010 غٌر مذكور جٌد حوراء عدنان عبد برٌسم  28

 مجموع النقاط غٌر كافً للمنافسة   31 2 25 2 2 2014 78.172 جٌد مالك حامد جبار محمد  29

إن األوائل المعتمدٌن هم أوائل المعهد أو   32 2 30 0 0 2014 85.97 جٌد جدا  زٌنب حمٌد شاكر  30
 الكلٌة ولٌس القسم 

  إن مجموع النقاط غٌر كافً للمنافسة 

إن درجة القربى لذوي الشهداء ٌجب إن   25.5 1.5 20 2 2 2015 64.91 متوسط حسٌن عاجل كاظم  31

تكون من الدرجة األولى وتم إحالة الطلب 
 للمنافسة مع العام 

  مجموع النقاط غٌر كافً للمنافسة 

لم تقدم ما ٌثبت إن الوالد سجٌن سٌاسً   20 0 20 0 0 2018 62.5 متوسط شمس علً حسب مري 32

 وتم إحالة الطلب للمنافسة مع العام 
  مجموع الدرجات غٌر كافً للمنافسة 

إن لجنة التعٌٌنات عملت وفق تعلٌمات   25 0 25 0 0 2018 73.34 جٌد عطاء سمٌر عبدالحسٌن  33
 وهذه التعلٌمات ر 2018لسنة  (4)رقم 

 تستثنً أي سنة تخرج من شرط التعٌٌن 
  مجموع النقاط غٌر كافً للمنافسة 

نعٌمة عبدالسادة  34
 عبدالحسٌن

 مجموع النقاط غٌر كافٌة للمنافسة   28 4 20 2 2 2010 67.02 متوسط

عند تدقٌق استمارة التقدٌم الخاصة   31 1 30 0 0 2016 82.26 جٌد جدا  أٌات عمران قاسم محمد  35

بالمقبول ضمن درجة السجناء 
زٌنب )وباسم  (4)والسٌاسٌٌن تسلسل 

المعترض علٌها تبٌن األتً  (عالء محمد 

: 
  لم تقدم ما ٌثبت أنها متزوجة ولدٌها

أطفال لذلك تخصم النقاط األربعة 

( 30)الممنوحة لها من نقاطها البالغة 
 نقطة   (26)لتصبح مجموع نقاطها 

  (آٌات عمران قاسم )بما إن المعترضة 

مقدمة على درجة ذوي السجناء ولدٌها 
ما ٌثبت ذلك حسب كتاب مؤسسة 

 فً 5186السجناء المرقم 
 والمؤشر والمرفق إثناء 11/11/2018

التقدٌم االلكترونً لذا تقرر قبول 

االعتراض وتحل محل المقبولة سابقا 
( زٌنب عالء محمد )بأسم (4)بتسلسل 

ضمن قوائم التعٌٌن المعلنة لذوي 

الشهداء والسجناء واالحتٌاجات الخاصة 
مهندس زراعً .للعنوان الوظٌفً  م

 بكالورٌوس /



  

 

عند تدقٌق استمارة التقدٌم االلكترونً   33 4 25 2 2 2010 73.26 جٌد هٌلٌن ابراهٌم روٌح  36

تبٌن إدخالك المعدل فً سنوات التخرج 
وبعد اعتماد والتصحٌح بلغت نقاطك 

 نقطة  (33)
  تؤهلك بأن تكون  (33)نقاطك البالغة

بأن تكونً ضمن قوائم االحتٌاط 

كونك متساوٌة  (5)وبالتسلسل رقم 
اٌمان ) بأسم  (4)بالنقاط مع تسلسل 

لكنك اقل معدل منها وأكثر  (عذٌب طعمة 

صابرٌن )بأسم  (5)معدل من تسلسل 
 وٌصبح التسلسل تباعا (غنً هاشم 

  (حسن مغٌثل دراي  )فٌما ٌخص السٌد 

بلغت نقاطه  (28)المقبول بالتسلسل 
(34) 

 فً 19262كتاب مؤسسة الشهداء رقم   28 8 20 0 0 2002 69.02 متوسط قاسم حسٌن عبدهللا زوري  37
 ال ٌثبت درجة القربى 27/12/2018

من الدرجة األولى علما انك لم تؤشر فً 

استمارة التقدٌم على ذوي الشهداء لذلك 
 تمت المنافسة مع العام

  مجموع الدرجات غٌر كافً للمنافسة 

عند تدقٌق استمارة التقدٌم االلكترونً   25 1 20 2 2 2016 65.51 متوسط شمس طه غنً عجٌل  38

تبٌن انك قدمت للمنافسة مع العام ولٌس 
على درجة ذوي السجناء السٌاسٌٌن 

 6026علما إن تأٌٌد المؤسسة المرقم 

  27/12/2018فً 
  مجموع النقاط غٌر كافً للمنافسة 

عند تدقٌق االستمارة االلكترونٌة لتقدٌمك   31.5 2.5 25 2 2 2013 77.64 جٌد هدى ٌحٌى شطٌب موسى  39
تبٌن انك لم تقدم على درجة ذوي 

السجناء وقد تمت إحالة الطلب للمنافسة 
مع العام علما إن تأٌٌد المؤسسة المرقم 

  27/12/2018 مؤرخ فً 6029
  مجموع النقاط غٌر كافً للمنافسة 

عند تدقٌق االستمارة االلكترونٌة تبٌن إن   36 2 30 2 2 2014 85.5 جٌد جدا  كرار عدنان هاشم عبٌد 40

الموما الٌه مؤشر فً االستمارة متزوج 
ولدٌه أطفال ولم ٌرفق المستمسكات فً 
حٌنها وتم رفقها مع استمارة االعتراض 

لذلك أصبحت نقاطك كما مبٌن فً 
 الجدول 

  تؤهلك للمنافسة وٌقبل  (36)إن نقاطك

اعتراضك وٌكون قبولك ضمن تسلل 
ضمن قوائم المقبولٌن والمعلنة  (12)

/ مهندس زراعً . تحت عنوان م
بكالورٌوس لتساوي نقاطهم والمفاضلة 

 حسب المعدل وٌتم تدرج التسلسالت 



  

 

 مجموع النقاط غٌر كافً للمنافسة   11 1 10 0 0 2016 58.5 مقبول  احمد علً حسٌن شاهر  41

تم اعتبار المحافظة دائرة إدارٌة واحدة   22.5 2.5 20 0 0 2013 61.16 متوسط  مروة جوٌت حسٌن  42

حسب كتاب مجلس المحافظة المرقم 
  13/11/2018 فً 9311

  مجموع النقاط غٌر كافً للمنافسة  

إن التأٌٌد المقدم لذوي السجناء لٌس من   22 8 10 2 2 1997 الٌوجد مقبول  رٌاض عواد خرٌبط  43

 الدرجة األولى 
  مجموع النقاط غٌر كافً للمنافسة 

لم ٌتم العمل بهذا النص المذكور فً   28 1 25 0 2 2016 74.868 جٌد صفاء عدنان عباس  44
من  (نسبة الذكور واإلناث  )اعتراضك 

 قبل لجنة التعٌٌنات 
  مجموع النقاط غٌر كافً للمنافسة 

لم ٌتم تأشٌرك فً االستمارة االلكترونٌة   20.5 0.5 20 0 0 2017 63.92  متوسط سجاد نجدي فلٌح 45
إثناء التقدٌم على ذوي االحتٌاجات 

الخاصة ولذلك تم تحوٌل الطلب للمنافسة 
 مع العام 

  مجموع النقاط غٌر كافً للمنافسة 
  لم ٌتم تقدٌم ما ٌثبت الزوجٌة واألطفال 

 مجموع النقاط غٌر كافً للمنافسة   26 1 25 0 0 2016 76.15 جٌد عالء احمد مرزوك  46

ال ٌوجد ما ٌثبت انك من األوائل على   29 4 25 0 0 2010 72.87 جٌد رٌام فرج حسٌن  47
 (الثالثة األوائل )الكلٌة 

  مجموع النقاط غٌر كافً للمنافسة 

 مجموع النقاط غٌر كافً للمنافسة   21 1 20 0 0 2016 69.25 متوسط انسام فرج حسٌن  48

 مجموع النقاط غٌر كافً للمنافسة  24 0 20 2 2 2018 65.7 متوسط زهراء عامر طالب  49

تم تدقٌق استمارات التقدٌم االلكترونً   0 0 0 0 0 0 0 0 اٌات سعٌد مطلك  50

 ولم ٌتم استالم طلب بهذا االسم 

 28956كتاب مجلس الوزراء المرقم   31.5 1.5 30 0 0 2015 86.77 جٌدجدا حسٌن علً غازي  51

 حدد السنوات 15/8/2018المؤرخ فً 
( 2017-2016)و  (2015-2016)

 وعلٌه تم دخولك للمنافسة مع العام 
  مجموع النقاط غٌر كافً للمنافسة 

 مجموع النقاط غٌر كافً للمنافسة  22.5 2.5 20 0 0 2013 62.62 متوسط ابتسام عذاب شاتول  52



  

 

عند تدقٌق استمارة التقدٌم االلكترونً لم   32 8 20 2 2 2002 62.19 متوسط سعد محمد حسن  53

ٌقدم ما ٌثبت وجود األطفال رغم تأشٌرها 
وقد قدمت المستمسكات مع استمارة 

 االعتراض 
  مجموع النقاط غٌر كافً للمنافسة 

إن درجة قرب الشهٌد لٌس من الدرجة   22.5 2.5 20 0 0 2013 69.49 متوسط ضحى صالح عبار  54

 األولى 
  اعتمد كتاب مؤسسة السجناء وتم دخولك

 للمنافسة على هذه الدرجة 
  مجموع النقاط غٌر كافً للمنافسة 

 مجموع النقاط غٌر كافً للمنافسة  27.5 2.5 25 0 0 2013 71.98 جٌد فرقد حمٌد كاظم  55

دائرة اإلرشاد الزراعً مرتبطة بوزارة   32.5 3.5 25 2 2 2011 71.4 جٌد هدى هادي عكاب  56

الزراعة فً بغداد ولم تعتمد فً المنافسة 
المعتمد فقط من عمل فً مدٌرٌة زراعة 

 ذي قار وشعبها الزراعٌة 
  مجموع النقاط غٌر كافً للمنافسة 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 (العقود)دبلوم / مراقب زراعً 

 مجموع النقاط النقاط التً حصل علٌها وثٌقة التخرج الخدمة االسم الرباعً ت

نوع 
 الخدمة

سنوات 
 الخدمة

سنة  المعدل التقدٌر
 التخرج

تقٌٌم  أوالد الزوجٌة
 المعدل

مفاضلة 
 العقد

نقاط 
سنوات 
 الخدمة

سنوات 
 التخرج

 

 40.5 3.5 2 3 30 0 2 2011 80.007 جٌدجدا 1 عقد أطٌاف جمٌل هالل  1

 المالحظات

  و المعطوف على األمر 7/1/2013 فً 12عند تدقٌق استمارة المعترض تبٌن إن الموما الٌها لدٌها أمر إداري صادر من مدٌرٌة زراعة ذي قار بالرقم 
وباشرت للعمل فً مركز المدٌرٌة قسم الثروة  (بعقد مؤقت ) والصادر من محافظة ذي قار العقود والمتضمن بتعٌٌنها 9/12/2012 فً 3256اإلداري 

 31/12/2012الحٌوانٌة بتارٌخ 
  ًٌمنح الموما 29/11/2018استنادا على ما جاء بمحضر اجتماع لجنة التعٌٌنات بالفقرة ثانٌا النقطة خامسا وموافقة السٌد المحافظ  بالهامش المؤرخ ف 

 نقطة  (2) والبالغة سنة واحدة 2016نقطة للمفاضلة وعن سنوات الخدمة التعاقدٌة قبل  (3)الٌه 
  ضمن قائمة المقبولٌن بالتعٌٌن  (1)مجموع نقاط الموما الٌها مؤهلة بان تكون ضمن دائرة المنافسة على عنوان مراقب زراعً  دبلوم وبالتسلسل رقم

 والمعلنة وتأتً التسلسالت تباعا

 

 

 

 

 

 



  

 

 (العقود)بكالورٌوس هندسة زراعة 

 مجموع النقاط النقاط التً حصل علٌها وثٌقة التخرج الخدمة االسم الرباعً ت

نوع 
 الخدمة

سنوات 
 الخدمة

سنة  المعدل التقدٌر
 التخرج

تقٌٌم  اوالد الزوجٌة
 المعدل

مفاضلة 
 العقد

نقاط 
سنوات 
 الخدمة

سنوات 
 التخرج

 

 39 3 4 3 25 2 2 2012 73.50 جٌد 2 عقد امجد نمر معتوك  1

 المالحظات

  27/11/2012 فً 22792من خالل تدقٌق استمارة االعتراض تبٌن إن الموما الٌه لدٌه أمر إداري صادر من مدٌرٌة زراعة ذي قار بالرقم 
ونسب للعمل  (بعقد مؤقت  ) والصادر من محافظة ذي قار والمتضمن تعٌٌن الموما الٌه 31/10/2012 فً 1846والمعطوف على األمر اإلداري 

 فً قسم الثروة الحٌوانٌة فً مدٌرٌة زراعة ذي قار 
  ًٌمنح الموما / 29/11/2018استنادا إلى ما بمحضر لجنة التعٌٌنات بالفقرة ثانٌا النقطة خامسا ومصادقة السٌد المحافظ حسب هامشه المؤرخ ف

 ( نقاط4 )( سنة 2) والبالغة 2016نقاط للمفاضلة وٌمنح نقطتٌن لسنوات الخدمة التعاقدٌة قبل  (3)الٌه 
  من قائمة المقبولٌن المعلنة وتكون التسلسالت للمقبولٌن تباعا  (2)النقاط أعاله تؤهلك للمنافسة ضمن دائرة المقبولٌن وبالتسلسل 

 مجموع النقاط النقاط التً حصل علٌها وثٌقة التخرج الخدمة االسم الرباعً ت

نوع 
 الخدمة

سنوات 
 الخدمة

سنة  المعدل التقدٌر
 التخرج

تقٌٌم  أوالد الزوجٌة
 المعدل

مفاضلة 
 العقد

نقاط 
سنوات 
 الخدمة

سنوات 
 التخرج

 

 38.5 7.5 4 3 20 2 2 2003 61.78 متوسط 2 عقد روضان طالب ٌوسف  2

 المالحظات

  فً 21614من خالل تدقٌق استمارة االعتراض تبٌن إن الموما الٌه لدٌه أمر إداري صادر من مدٌرٌة زراعة ذي قار بالرقم 
بعقد  ) والمتضمن تعٌٌن الموما الٌه 5/11/2012 فً 1871والمعطوف على األمر اإلداري والصادر من محافظة ذي قار المرقم 7/11/2012

 ونسب للعمل فً قسم األراضً فً مدٌرٌة زراعة ذي قار  (مؤقت 
  ًٌمنح الموما / 29/11/2018استنادا إلى ما بمحضر لجنة التعٌٌنات بالفقرة ثانٌا النقطة خامسا ومصادقة السٌد المحافظ حسب هامشه المؤرخ ف

 ( نقاط4 )( سنة 2) والبالغة 2016نقاط للمفاضلة وٌمنح نقطتٌن لسنوات الخدمة التعاقدٌة قبل  (3)الٌه 
  من قائمة المقبولٌن المعلنة وتكون التسلسالت للمقبولٌن تباعا  (3)النقاط أعاله تؤهلك للمنافسة ضمن دائرة المقبولٌن وبالتسلسل 

 



  

 

 (األوائل )بكالورٌوس هندسة زراعة  /مهندس زراعً .                     م

 المالحظات سنة التخرج  التسلسل على الكلٌة  المعدل االسم الرباعً  ت

 15/8/2018 فً 28956استنادا إلى تعلٌمات أمانة مجلس الوزراء بكتابها المرقم   2016 الثانً  89.6 رسول طعمة شمخً  1
-2015وبالنظر لتقدٌم الموما الٌه ما ٌثبت انه ضمن الخرٌجٌن الثالثة األوائل لسنة 

 27/8/2018 فً 913حسب وثٌقة التخرج المرقمة  (الثانً على الكلٌة  ) 2016
  جامعة سومر –والصادرة من كلٌة الزراعة 

  تقرر قبول االعتراض وقبوله ضمن المقبولٌن بالتعٌٌن دون المرور بالٌة المنافسة
 من التعلٌمات  (13)حسب المادة 

 15/8/2018 فً 28956استنادا إلى تعلٌمات أمانة مجلس الوزراء بكتابها المرقم   2017 الثالث 84.179 دعاء حسن داخل  2
-2016وبالنظر لتقدٌم الموما الٌه ما ٌثبت انه ضمن الخرٌجٌن الثالثة األوائل لسنة 

 30/12/2018 فً 107حسب تأٌٌد التخرج المرقم  (الثالث على الكلٌة  ) 2017
  جامعة سومر –والصادرة من كلٌة الزراعة 

  تقرر قبول االعتراض وقبوله ضمن المقبولٌن بالتعٌٌن دون المرور بالٌة المنافسة
 من التعلٌمات (13)حسب المادة 

نجالء عبداالمٌر عبد  3
 علً 

 15/8/2018 فً 28956استنادا إلى تعلٌمات أمانة مجلس الوزراء بكتابها المرقم   2017 الثانً  83.67
-2016وبالنظر لتقدٌم الموما الٌه ما ٌثبت انه ضمن الخرٌجٌن الثالثة األوائل لسنة 

 27/12/2018 فً 461حسب تأٌٌد التخرج المرقم  (الثانً على الكلٌة  ) 2017
  جامعة ذي قار  –والصادرة من كلٌة الزراعة  و األهوار

  تقرر قبول االعتراض وقبوله ضمن المقبولٌن بالتعٌٌن دون المرور بالٌة المنافسة
 من التعلٌمات (13)حسب المادة 

 


