
صفحة 1               المحاسبة دائرة/  المالية وزارة          

الرباعي االسماالستمارة رقمالتسلسل

كريم مرتضى بشار ابرار13177

مصطفى صبحي ايمن احمد212742

ناجي فخري بركان احمد35307

حمود عليوي ثاير احمد411264

احمد سلمان داود احمد51572

مطلك محمود سمير احمد64814

محمد عبود شامل احمد72383

كاظم مهدي صالح احمد810183

محمود ابراهيم ضياء احمد97781

طالل فاضل عباس احمد1013615

طامي أحمد عبد احمد114750

محمد عبد علي احمد126627

خضير موسى علي احمد1313290

اسد جهان نبيل احمد1410401

عبدهللا محمد احمد االء155672

حسن كاظم الحق عبد االء16127

علوان حسين علي الهام172863

عبدالجبار سعدهللا خالد امنه181817

جبار مجيد صباح انس194874

جاسم كامل اوس20764

حياوي عاشور جبار ايات219077

محمود منهل متعب عبدعلي اياد2211761

عباس عبدهلل عباس ايمن2313324

محسن حمادي طه ايناس247688

حسين الرسول عبد الحافظ عبد أمير25650

محمد حسين علي أنمار2611155

عباس مصطفى ضا ر أيمن273859

گزار برهان قاسم بالل286306

عبدهللا صحيب ربيع تبارك2910984

سلمان ديلي هادي تحسين309318

خربيط جبير حمد حسام312800

عايد كاظم سلمان حسام3211566

حسين محمد الحسين عبد عالء حسام33342

دحلوس عصاد قنيد حسن343513

وادي بريسم رحيم حسين354729

(محاسبة بكلوريوس)   بغداد خزينة

(االحد) 2019/6/30 المقابلة موعد



صفحة 2               المحاسبة دائرة/  المالية وزارة          

عبدهللا حسن محمد حسين3611550

خماس سعد محمد حسين378300

خشجوري عبد نجم حسين383895

مجيد كاظم هادي حسين398764

خالد كاظم جواد حمزة402139

فالح منصور موفق حيدر417751

خالد وليد خالد423738

محمد عطيه رعد خضر438217

عبدالحميد صادق قصي داليا448228

يوسف محمد جاسم ذكرى457038

ثامر ضاحي حمادي راسم4610854

الكريم عبد حميد سعد رامي47918

جبر عون علي محمد رحاب4812296

ساحل جاسم لطيف رعد496669

حمزة علي محمد حسين زهراء501400

رميض عباس محمود زهراء514676

علوان صاحب ابراهيم زيد521867

احمد طارق اياد زيد532805

كاظم نعمه حميد زيدون5413507

بديوي جاسم وضاح زيدون552778

عبود الكريم عبد صالح زينب561728

جواد عبدهللا ناصر سامان574160

حسين علي حسن سجاد581791

علي نجم عبدهللا سجاد594440

ليلو الرزاق عبد طة سجى6015

حمود ابراهيم يحيى سرى618334

يعقوب عباس يعقوب سرى6211619

عبد حميد صالح سمية6311536

كاظم ابراهيم سهادكامل641732

حسن فليح سعيد سهى651560

رجب عبدهللا نجم سهيل668237

سليم عالء سيسبان67780

محمد علي حسين سيف6813685

بايع كذيل رسول شهد691263

الوهاب عبد الرزاق عبد شهد705255

سلمان ابراهيم محمد شهد719007

علي حمود فوزي شيرين727992

صالح حسن مؤيد صهيب7310213

عيسى حمادي علي ضحى749442

فرحان فرحان احمد ضياء751993



صفحة 3               المحاسبة دائرة/  المالية وزارة          

الرزاق عبد الرحمن عبد أمين عائشة766608

رجب يوسف عائشه7713492

شحل دريبي خليل عباس7813317

داواد سلمان سعد عباس793308

محسن خاشع ابراهيم عبدالرحمن808054

عبد ياسين عبد عبدهللا81270

علي جليل علي عقيل827931

محمود شاكر احسان علي831526

ناصر امجد علي844254

عباس شخير حسين علي856463

عباس عبدهللا حماد علي8611528

ساجت وارد رشيد علي877569

علي يوسف الباقي عبد علي8810346

علوان زيدان الرضا عبد علي892980

جادر الكريم عبد علي90766

حسين حمزه عبد علي915327

سعيد عبود عدنان علي9213013

رمله رشيد عماد علي936793

وهاب محسن فيصل علي9411831

جسوم حسين هادي علي9510325

موسى عبيد وصفي علي969897

عبدالحميدحسين عبدالملك عمر972525

نجم صباح نزار عمر986962

عباس عبدهلل عمرعباس9913325

فرحان حميد محمد غزوان1003191

الهادي عبد حسين غفران1018209

محمد الحسين عبد معين غفران1028087

عطوف طه عقيل غياث1035732

علي خليل جبار فراس104326

خضير احمد فرح1057861

عباس عجمي عباس فرح1066113

علي نواف سعد قبس107378

رفعت قدوري عدنان قحطان1083256

داود ابراهيم خليل كرار10913298

محمد جاسم الجبار عبد كرار1102955

ثامر محمد علي كرار111271

نعيمه عنيد خضير كوثر1123942

نجم سهيل دحام لؤي11312337

جراد نعيم حازم ليث1146639

عبدالقهار طالب ناجي ليث1152340



صفحة 4               المحاسبة دائرة/  المالية وزارة          

خضير نواف حميد ماجد1161953

فياض حمد ابراهيم ماهر1171683

علي عبد صالح ماهر1188783

عبود كاظم حميد مجيد119888

مبدر حسين محمد1205192

حمد كريم عبد محمد121826

قادر محمد عالء محمد1226859

عبدالكريم فيصل فراس محمد1231191

محمد جاسم مقدام محمد12410122

حمادي جاسم منعم محمد1253847

حسين حنون منير محمد1261022

مهدي خنجر نبيه محمد1271432

سلمان علي هاشم محمد12810243

عبدهللا علوان صادق مروة1293519

الحسين عبد نجم صباح مريم1307707

سالم سيد عدنان مريم1317860

خلف كاظم جمعة مشتاق1322377

حسين سلمان باسم مصطفى1334107

غالي فيحان الصاحب عبد مصطفى13413278

داغر حمود علي مصطفى1356114

ساده عيسى عمران مصطفى136940

جريان عبدالعزيز محمد مصطفى1379843

حيدر عبد قاسم محمد مصطفى1387072

سعيد صبري هاشم مصطفى1396706

كاظم صديان ابراهيم منتهى1404096

جاسم علي جهاد منى14173

حمادي مخلف الرحيم عبد مها14213469

حسن بديوي محسن مهند143443

ابراهيم خليل محمد ميادة14439

محمود ناجي سعد ناجي1455899

شراد ثجيل ياسر نجالء1467079

غائب ضياء نريمان1479216

حافظ منسي كاظم نغم1489035

جياد طارق خليل نوران149637

مهدي فليح هشام نورس15011819

كاظم محمد صالح هارون1518870

ياس حمزه علي هاله1523095

رشيد انور خالد هدى1534727

ناجي هللا عبد أحمد هدير1543293

حمادي علوان صاحب هند155703



صفحة 5               المحاسبة دائرة/  المالية وزارة          

جبر محمد حسين وديان1565522

كاطع سعيد هادي وليد1573736

حمد عبدهللا عبدالرحمن ياسر1586261

عويد ضاري عصام ياسر1592619



صفحة 6               المحاسبة دائرة/  المالية وزارة          

الرباعي االسماالستمارة رقمالتسلسل

قدوري اسماعيل يقضان ابرار12259

حسين عباس جبار ابراهيم22761

حسون صبر خزعل ابراهيم34333

سلمان ابراهيم عبدالكريم ابوبكر45943

علوان حسين حسن اثير52937

محمد عيسى عامر اثير68640

حسين جبر عباس اثير711336

علي حسن خلف احسان85916

سوادي ارهيف اعناد احمد912386

كاظم عبد جبار احمد107828

عزيز سعود حازم احمد112712

مزعل عطاءهللا حسن احمد121387

جدعان سلمان داود احمد133889

علو فاضل عجيل احمد148999

رشيد حسين عالء احمد154223

ناصر كاظم عيسى احمد16308

ارخيص حمود مثنى احمد179790

صالح علي فوزي اريج189673

مجباس ناجي اسماعيل اسامة193108

فرج ذبيح عبيد اسامة20511

الرضا عبد ناصر محمد اسامه2111581

عطاهللا احمد هاشم اسامه2210382

عليوي جبار احمد اسحاق2311159

يعقوب عباس يعقوب اسراء246863

حميد رشيد امجد258656

عبدالرسول عبدهللا مؤيد امير2613276

الوهاب عبد الجبار عبد غزوان انس274204

كاظم طالب نصير انمار281800

احمد شهاب عماد اياد293441

العبد جاسم محمد ايمن30154

الكريم عبد حميد سعد ايهاب314183

زنبور عباس حسن أحمد32749

ساهي طرموز حميد أياد3310752

سابط وادي بحر34736

الدين صالح ماهر براء3512806

(ادارة بكلوريوس)   بغداد خزينة

(االثنين) 2019/7/1 المقابلة موعد



صفحة 7               المحاسبة دائرة/  المالية وزارة          

عبد عجاج سعد برزان3613611

محمد احمد محمد بالل377901

حسن علي محمد عالء تغريد3813220

حاتم الرحمن عبد جعفر3913591

رمضان احمد الجبار عبد حارث406380

ياسين علي كريم حارث41593

بدن دويج ابراهيم حسام427574

خليل محمد كريم حسام433542

ابراهيم محمد حسن4410749

اسماعيل حميد علي محمد حسن459331

علي سيد جاسم حسين46882

بشارة الحسين عبد الزهرة عبد حسين474884

الحسين عبد سلمان عبد حسين4813558

محمود محمد ثامر حيدر49307

سكر لفتة حسن حيدر508607

ضاحي علي حسين حيدر519567

شناتي كاظم سعدي حيدر524553

حسن فاضل عامر حيدر533846

علي حسين علي حيدر549159

حسن محمد علي حيدر557367

عنبر صكبان غضبان حيدر563272

رهيف قاسم محمد حيدر5711868

ياقوت خلف عناد خالد58482

محمد خليل عامر خليل596603

فتاح ناجي القادر عبد شاكر دانية6013311

كاظم عبدهلل نجم دره611122

قدوري شريف احسان دعاء6210970

عويز حسين خالد دعاء639472

عباس مسلم علي دعاء643490

حميد مهدي صالح دنيا6510806

سلمان أوحيد كريم دنيا663478

درباش محسن خلف رافد674467

كاظم مهدي اسماعيل رانية6812236

زيدان خلف اياد رسالن693622

جادر عبدالرضا بدن رضا705508

شمخب كشيش األمير عبد رهام711543

عبدالملك داود فارس رهام7211069

شريف عطوان كريم رهام73421

حسين سلمان احمد رياض745984

اسماعيل عبدالمجيد عبدالحميد ضياء ريام756783



صفحة 8               المحاسبة دائرة/  المالية وزارة          

شميه ابراهيم جليل ريم76582

جواد احمد امين زهراء771835

علي عباس سعيد زهراء787487

ياسين طه عبدالعزيز زهراء7911449

مهدي عباس عماد زهراء803385

شنان جاسم عادل زينب817533

مراد مراد سمير ساره8212682

احمد خليل فرج ساره832246

حمود زيارة عباس سالي849955

حمزه عباس قاسم ساليي85513

جعفر محسن المهدي عبد سامر864687

عوده عبدعلي عباس سجى8711792

علي حسين خالص سرى888966

حمد محمد احمد سعد8911168

عبيد حامد ثابت سمر9012335

حسين علي زهير سهر91775

صالح سعيد المحسن عبد فؤاد سوزان925464

الرزاق عبد عناد رعد سيف936614

صغير علي عبداالمير شهد941877

القادر عبد هشام شهد955099

عاصي صالح مهدي صالح969438

سهيل محسن هللا عبد ضحى9711837

كاظم حمودي عبدالعباس ضحى984052

عواد ذياب صباح طارق9910919

كباشي عبدالكريم عبدالهادي طه10012603

حمود عباس حسن عادل101578

سهر صاحب عبدعلي عباس1027560

سعيد علي مهدي عباس1034688

طه علوان الرزاق عبد1048272

محمود جميل عدنان عبدهللا1059213

مهدي طه رسول عبير1061358

سعيد احمد سعيد عثمان1073712

علوان كاظم جواد عذراء10811632

فاضل عباس طالب عقيل1091754

احمد يونس امير علي1102450

سعدون بالدي حسين علي11166

محمود ناجي سعد علي1125821

موسى خضير عباس علي11312760

حسن علي الكاظم عبد علي1147422

عباده سوادي عبدالكريم علي1159639



صفحة 9               المحاسبة دائرة/  المالية وزارة          

علي حسن كاظم علي1163444

مفتن الحسين عبد كاظم علي1179958

جزاع شاكر محمود علي1188605

علوان فاضل مؤيد علي1194257

حسين رحيمه نجم علي1205450

فارس عجيل سامي عمار1217442

نصيف غني فائز عمار1228874

محيسن جابر كاظم عمار1232506

عبدالحميد عزيز ظافر عمر1246514

محمد عبدالستار عبدالكريم عمر1252490

محمد عبدالستار هاشم عمر1267726

كاظم محمد عبدالرحمن عوف12711970

احمد عبدهللا عامر غزوان1282387

دبيس حسين علي غفران1292588

مجيد مضهد عماد غفران130645

جمال فخري سعدي فخري13111218

علي محمود الكريم عبد فرح1328940

حمد سعدي عالء فرح1332862

رشيد سعيد سيف فنر1342912

سلمان داود مازن فيصل1359214

جاسم حسين منذر قتيبة13612784

احمد فاضل قيس قتيبه1379227

رمضان باقر جعفر قيس1382324

حسين عبيد عدنان قيس1391165

علي صبري محسن كرار1403545

راضي محيبس كراركريم141567

محمد هادي كنعان كرم1422866

حسين العظيم عبد حيدر كميل14310507

مهدي صعيب صبري لقاء14410402

عبدالحسين ابراهيم خليل مازن1451810

مجيد دحام احمد محمد14610349

واراني كاظم باسم محمد14710011

الوهاب عبد جابر باهر محمد148588

خميس هاشم حامد محمد149175

حسن حبيب حسن محمد1503001

محمد توفيق حمدي محمد151320

مهدي سلمان داود محمد15210155

علي سعيد رضا محمد1537204

كاظم حميد رياض محمد1548602

حمادي فرحان سعد محمد1556804



صفحة 10               المحاسبة دائرة/  المالية وزارة          

خالد احمد صالح محمد سداد صالح محمد1561527

محمد خضير صالل محمد1571676

ناصر ابراهيم قصي محمد1586529

حميد كريم مظهر محمد15911749

عبدالرزاق عبدالعزيز ياسين محمد16011252

حميد محمدعامر16159

مخلف محمود شاكر محمود16212935

حميد الرحيم عبد ناظم محمود1632351

رشك عناد جبار مرتضى16412477

الحسن عبد كاظم رعد مرتضى165575

محمدعلي حمزه سامي مرتضى166803

رومي زباري نافع مرتضى16710264

عجيل علي عامر مروان1688806

علي فتيخان مصعب مروة1696792

محمود شاكر عماد مريم1709210

صالح محمد عبداللطيف فاروق مريم1714075

عطيه احمد جمال مصطفى17212780

حسن حميد رحيم مصطفى1734995

لفتة علي شوكت مصطفى1747531

شالكه شوين طالب مصطفى1752022

خليل الباقي عبد طه مصطفى1763119

عبد سهر عماد مصطفى17712801

غريب نجيب فهمي مصطفى1788361

فنجان حسين ماجد مصطفى1798466

كاطع عبد علي منتظر1803446

محمد رسن محمد منيره1817477

فرج مجيد طه مها1829945

حمد شكوري طارق مهند1831729

حسين شرقي سمير مؤيد1844449

حسن خضير ناهض ميادة1851874

خليوي جليب اسكندر نجيب1861975

علي صفر االمير عبد نوال1875286

عبدالحميد ماجد عمار نوف18810652

نيسان يوخانيس زيا نينوس18911711

جبير كاظم جواد هاجر1908798

داود عطية محمد هاشم1911767

حسن جربوع جاسم هاني1927311

كاووس كي الكريم عبد هديل1937576

طه محمد همام1947499

علي احمد صباح وسام19513488



صفحة 11               المحاسبة دائرة/  المالية وزارة          

جارهللا علي هاني والء196735

عبدالسادة كاظم علي ياسين1971611



صفحة 12               المحاسبة دائرة/  المالية وزارة          

الرباعي االسماالستمارة رقمالتسلسل

حامد ابراهيم عبداللطيف ابان14114

علي محمديونس عبادي ابراهيم210248

عالوي سليمان ابراهيم احمد34806

حسن علي ابراهيم احمد49853

حسين خضر الياس احمد5739

داؤد فتحي طه احمد61627

عيسى احمد الغفور عبد احمد73504

ياسين محمد هللا عبد احمد81310

خلف محمد عبدهللا احمد910818

فتاح علي محمد حسن محمد احمد102256

محمد جاسم معن احمد114854

امين محمد وعدهللا احمد121655

محمود دحام صالح امنه131137

حسين علي موفق ايهاب1412658

محمود فتحي تركي تيسير158411

محمدعلي اكرم جاسم162002

محمد عمر تيسير جميل173635

وهب محمد جاسم جنيد186803

خطاب عثمان اكرم حارث197290

عباس حسين علي حازم208470

ازالم سنجار رشيد الدين حسام218951

علي محمد محمدبشير حنان228810

عفان محمد عبد خالد231579

سرحان حبو جياد رافد241620

غدير حلبي أهريس راكان252381

اسماعيل ابراهيم سمير رامي2610104

جمعة حسن عدنان رامي275569

شاهر صبري موفق رامي28537

حسن مرعي حسن رائد2910698

قنبر علي هاشم رعد307139

مصطفى عبدالعزيز بسام رغد3110038

حمزة محمد عبدالمنعم رنا323475

عزاوي ابراهيم الزم رواء3310086

حسين محمد حسين رؤى341921

ياسين محمود هاني ريان353031

(اعمال ادارة بكلوريوس ) نينوى خزينة

(الثالثاء) 2019/7/2 المقابلة موعد



صفحة 13               المحاسبة دائرة/  المالية وزارة          

احمد شهاب عبداالله زهراء3610562

يونس علي كمال زيد374249

هللا عبد جرجيس وجيه محمد زيد383663

ذنون يونس عبدالباسط سبهان395624

فتاح عباس لقمان سهيل403099

جديع متعب خالد سيف4111443

احمد طه حسين شهد429837

عبدالرحمن عبدالرزاق عبدالمحسن شهد437460

اسماعيل عبدالوهاب فالح شيماء443234

أحمد علي محمد شيماء456176

محمد سلمان محمد صالح462746

محمد يوسف عبدالقادر طه477208

جاسم حمود ياسين طه48849

احمد رشيد خالد عادل493329

عزو محمود علي العزيز عبد5011272

جميل حسن زكى هللا عبد517304

حسين محمد غانم عبدهللا522157

الرضا عبد محمد نبيل عال535764

صالح علي طابور علي541075

حسين علي طه علي559448

علي حسن محمديونس علي569110

عبدالرحمن ياسين عبدالرحمن عماد571369

محمدعبد عمارحسن589388

علي عبدالرزاق احمد عمر5910447

محمود احمد أنور عمر6012684

يونس ذنون غانم عمر611789

اسماعيل فخري عمر625399

احمد سعيد ناظم عمر639553

محمد فتاح رضوان فادية643809

صالح احمد طه فهد651230

علي محمود يحيى قاسم668277

خلف رمضان خضر قصي671004

محمد محمود اميسر كرم6810819

مصطفى هادي عبدالمالك كرم69887

عبدالرحمن كمال ليث الدين كمال706998

محمود عزيز باسل كنان712342

عبوش حبيب صباح لورنس726131

محمد علي محمود ليث733778

محمد اضعيف رشيد ماهر7411209

عبدهللا خطاب الحميد عبد محسن752018



صفحة 14               المحاسبة دائرة/  المالية وزارة          

محمد حسين احمد محمد7610433

ذنون جالل أسامه محمد772845

فتحي مزعل خزعل محمد7813720

عبو نجم راشد محمد791914

محمد الغني عبد سعد محمد8010441

جاسم عطية صالح محمد815612

محمد محمود صالح محمد824591

عبدهللا حامد عبدالجبار محمد835018

حسين شالش عبدالرحمن محمد849825

حميد خلف عدنان محمد854110

محمد هاشم عدنان محمد869412

حسين نوري نبيل محمد875583

محمد يونس هاني محمد883123

يوسف عبدهللا يقظان محمد899762

عبدهللا امين طاهر مروان9011292

عبيد حسن علي مصعب91821

قاسم خلف احمد مهند923404

يحيى فاضل احمد مهند932787

خليل سعدهللا ازهر مي9410130

احمد محمود ناصر952997

جرجيس صبري مزاحم نوار961816

هدو خضر نجيب نوار973529

احمد حسن خالد نور989786

خضر سعيد حازم هاله991262

موسى نوح جمال وسام1003159

اسماعيل عبدالباقي نافع وسام10113711

حسن عبد صالح يزن10210033

احمد خضير ابراهيم يوسف1037216

احمد محمود شكر يوسف1049391

عبدهللا حميد غانم يوسف1055739



صفحة 15               المحاسبة دائرة/  المالية وزارة          

الرباعي االسماالستمارة رقمالتسلسل

سليمان طه هللا فتح ابراهيم11923

سليمان كنعان ادريس احمد22823

علي جاسم اكرم احمد31113

حرامي بريان ذياب احمد44176

سليمان علي رياض احمد58996

احمد جمعة غانم احمد62265

الباري عبد راشد فهد احمد75185

اسماعيل فاضل فهر احمد81803

جارو حازم الزم احمد9446

صفاوي محمد مصطفى احمد108950

محمد ابراهيم نزار احمد113392

شريف عبدالمجيد احمدميسر1212725

عباس خلف سعدون ازاد139644

محمود عزيز حميد ازهار144171

فتحي سالم سعد اسراء151576

يحيى احمد يحيى اسعد16808

علي محمد شريف محمد باسل االء1713046

عبدالرحيم عامر االء1811280

الحميد عبد محمد الهادي عبد االء194165

محمد محمود شكر انس2010145

احمد عزيز توفيق محمد انس211444

نجم مصطفى إسماعيل انمار224733

خضر حازم نافع أمامة2313639

ياسين علي طه أمل2412627

علي احمد ابراهيم براء258710

فتحي فاضل عبدالمنعم براء2610944

شهاب عدنان معد براء276656

علي سلطان محمد برزان281596

سعيد محمد احمد بشار2913221

ظاهر سعيد الياس بشار301398

ابراهيم ثامر مهند بشار311825

محمد عبدالرزاق عماد تقى327568

خليل محمدعلي طارق تمارة332994

داؤد رمزي منهل حارث341524

حياوي حامد محمد حامد3510596

(حاسبات بكلوريوس ) نينوى خزينة

(االربعاء ) 2019/7/3 المقابلة موعد



صفحة 16               المحاسبة دائرة/  المالية وزارة          

نوري الدين جمال عصام حسن366616

حسين يونس معن حسن3783

يونس صالح علي حسين382893

هواس نايف علي حمزة393334

علوش الياس جاسم دانيا4011645

دخيل دلشادفرحان411060

محمدعلي سعدهللا زهير رامي423259

محمد سعيد ربيع4310519

سليمان عبدالجبار وليد رحمه447463

نوري محمد نبيل رغد452464

عبدالرحمن عبدالغني عنان رغدة462397

مصطفى محمود زكي رفل4711372

سليم داؤد محمد رنا481177

حسن يونس هيثم رند491032

محمد محمود عدنان رواء5011177

سلطان حسين أبراهيم رياض5110529

احمد صبحي ريام52884

علي يونس زيدان زينة539229

رشيد حميد نبيل سالم543417

الفتاح عبد ابراهيم الكريم عبد سجى551778

عزيز محمود رافد سرور568770

عبدهللا بشير تحسين سرى571467

طالب عزيز الدين محي سعد5810337

سمهرمحمدعزيزسعيد594558

صالح حمزة رافع سنان6013708

علي عطاهللا رياض الدين سيف619901

سلطان كامل عيد سيف625290

يوسف عبدالعزيز عامر شمم639020

محمود محمد ليث شهد641548

خالد عبدالرحمن فارس شيرين6511101

بولص حنا منير صباح663983

محمود عزيز حميد صفاء674294

علي حسين محمد صفاء6810089

محمد طه عادل طه691468

طه عبدالرحمن طه70907

جاسم عايد جارهللا ظافر716087

وهب الياس محمد عادل721156

اسماعيل حمزة محمد عبدهللا733306

ياسين صالح فائز عبير749001

مصطفى داؤود الدين حسام عذراء7513505



صفحة 17               المحاسبة دائرة/  المالية وزارة          

علي يونس زيدان عفراء769244

داود زينل جاسم عقيل773908

مراد سليمان داود عالء788332

قاسم عائد وعد علي793011

حسن مصطفى احسان عمار80597

عمر خالد يونس عمار8110284

محمد خاير صالح عمر827491

حسين شاكر عبدالمالك عمر837198

احمد نجم علي عمر842179

محمود حمدون محمد عمر858997

محمد قاسم نزار عمر8613012

حسن يونس فاروق غراء876278

فتحي حسن محمد فيصل غسان8810184

شهاب احمد يونس غسان89810

يحيى محمد محمد فاتن908942

علي حسن فالح فراس918385

الفتاح عبد كامل فوزي فالح921381

بكر عبدالقادر زكي قتيبه939860

علي بكر احمد قصي9412897

عبدهللا محمود ايسر كرم953350

محمد يحيى زكر كرم964157

ظاهر سعيد مؤيد كرم977570

عبدالرحمن حسن مقداد لمى9811849

شهاب سلطان عبد لؤي999607

محمد ياسين محمد ليث10012813

صالح مهدي خزعل مثنى1014565

ابراهيم عبدهللا ابراهيم محمد1021888

حسين مصطفى جاسم محمد1037432

حامد سليمان حازم محمد1043703

علي خضر حسين محمد1054864

احمد شهاب حكيم محمد106478

حسن محمد هاشم رائق محمد10712666

محمد قاسم ربيع محمد1081622

سعيد محمد صباح محمد109723

خضر احمد الدين صالح محمد1108888

سلو سعيد فارس محمد111820

احمد رفيق ناطق محمد1129752

حامد سلطان هاشم محمد11312326

سلطان قاسم هاشم محمد1144174

يحيى توفيق يحيى محمد1159074



صفحة 18               المحاسبة دائرة/  المالية وزارة          

رضا مصطفى يونس محمد116219

خلف يونس محمدابراهيم1172053

سليمان بشير ناهل محمود1182666

عبدهللا علي ادريس مروان1197415

عزيز جهاذ محمد اسماعيل مروة1204545

عبدالكريم عبدالستار فارس مروة12110799

علي صبري قاسم مروة1226553

محمد جاسم رعد مريم1233874

علي حصوه طالب مشتاق12411541

صالح مخلف انور مصطفى1253845

سلطان فتحي علي مصطفى1266765

يعقوب ضياء الكريم عبد منار1278424

عمر سعيد محمد منال12813318

محمد جاسم عصام مها1294990

حسين علي خالد مهند13011080

محمد يحيى رائد مؤمن1312613

فتحي سليمان حمدون ميسر1327013

عبد غانم نبيل نشأت13312460

شاكر غانم يحيى نور1346466

ذنون صالح محمد هاجر1357100

احمد محمدعلي عبدالغني هالة1365417

شهاب أحمد عبدالخالق هبة1371344

خضر محمدصالح راكان هبه13811010

2 ذنون عبدهللا ثامر هدى1399315

يحيى محمدرمزي محمدشيت هنا1403877

ادريس عزيز ادريس وسام14110127

محمد محمود علي وسام1427797

خضر يونس علي وعدهللا1437414



صفحة 19               المحاسبة دائرة/  المالية وزارة          

المحافظةالرباعي االسماالستمارة رقمالتسلسل

واسطعبدعلي حسين خالد احمد112086

واسطالخالق عبد صبري سعد اسامة24965

واسطمحي ابراهيم سمير اسراء35134

واسطعلي طه خالد اطياف4975

واسطثجيل ناصر حنين االء51602

واسطعلوان حسين طارق انس611884

واسطكاظم عبد علي اوراس79624

واسطجساس عبد علي ايمن810436

واسطمحمد كريم حبيب آوس98259

واسطعبدالكاظم جواد محمد تقى108805

واسطهندل علي صباح حسام1110268

واسطحسين صالح علي حسن124582

واسطمحمد كريم رشيد حسنين132201

واسطموسى حسين رحيم حسين141141

واسطحسن ناجي عبداالمير حسين153391

واسطحريج حميد قنديل حسين163998

واسطزغير كامل كريم حسين177375

واسطكنيهر لفته محسن حسين1811125

واسطكركوش جارهللا حسن حيدر19347

واسطعبدهللا غريب القاسم عبد حيدر205159

واسطسعد حسن مهدي حيدر213061

واسطكاظم علوان قيس رسل2210779

واسطمؤيد لفتة محمد رسول235898

واسطعبد حميد رشيد رواء249566

واسطجبير جاسم رجاء زهراء254677

واسطرومي صالح رعد زهراء268265

واسطمهدي صالح فائق زهراء274402

واسطمعيدي كاظم كريم زهراء282321

واسطعبد جابر كريم زيد293345

واسطفرج مطير صباح شيماء3012580

واسطحاوي محسن صبر صابرين315481

واسطعلوان خليل ماجد صافي3210452

واسطمحمد حسين الهادي عبد صفوه331820

واسطبريج جواد جبير عادل348381

واسطناعس عيدان زغير عباس354555

( محاسبة بكلوريوس ) ميسان خزينة و واسط خزينة

( االحد ) 2019/7/7 المقابلة موعد



صفحة 20               المحاسبة دائرة/  المالية وزارة          

واسطمحمد هاشم كريم عقيل367940

واسطعلي حمد عبدالحسين علي371684

واسطكاظم محمد مطلب علي3813849

واسطدويج شجر نعيم علي391318

واسطعبد خضير ياس علي402485

واسطرجي خليل فاضل علياء4113437

واسطعباس حسين عباس غفران4212403

واسطمناتي حميد ماجد غيث433318

واسطمناحي عنيد داخل قصي448890

واسطكريم لطيف جياد كرار451651

واسطالحسين عبد كرارعادل463085

واسطخفي زيدان ناصر كريم474568

واسطصبيح كاظم علي محمد484309

واسطشمران دكمان عيدان محمد491924

واسطشمران وكمان عيدان محمد5013586

واسطسلطان رحم فاهم محمد513720

واسطخادم كاظم جواد مرتضى523337

واسطحسين علوان حسين مروة539196

واسطابراهيم غسان مريم5413052

واسطلطيف علي عبدالرحمن مصطفى559369

واسطحسين ياسر كريم مصطفى566844

واسططاهر غركان كريم مصعب575362

واسطحمزة كاظم خضير منال585305

واسطجابر رحيم محمد نبأ593344

واسطعلوان رزوقي محمد ندى603706

واسطعماب جاسم غريب نسرين61284

واسطزغير جاسم هادي نغم626034

واسطعبد مجيد صباح نورا633049

واسطكاظم علي محمد نورا644945

واسطمراد حسن صالح هيثم65880

واسطتبينه كاظم عبد نجم يوسف663238

ميسانعيسى هاشم حسين احمد6712261

ميسانمحمد مهاوي قاسم اسيل6811126

ميسانوريش عوده جبر حسنين6910157

ميسانانعيمه حول سالم حسين7011661

ميسانعلي محسن فالح حسين7112131

ميسانهللا عبد حسن سعد حوراء7212013

ميسانصياح حسن عبدالحسين رياض737790

ميسانسعدون مناتي جاسم سالم745896

ميسانحرز صبر محسن صادق75678



صفحة 21               المحاسبة دائرة/  المالية وزارة          

ميسانالسادة عبد اكعيد زهنين عباس767552

ميسانفرج هليل علي عباس775398

ميسانجعفر علوان حسن علي783486

ميساناربيط علوان عبدالرضا علي799511

ميسانجالي رضا عبدالزهره علي803524

ميسانمحسن علي حسن قاسم819937

ميسانعبدالكريم مزعل شجاع محمد8212595

ميسانناهي موزان شعيع محمد8311772

ميسانجلعوط حسن علي محمد847042

ميسانمحيسن ضمد كاظم محمد858144

ميسانجاسم سهم خزعل مرتضى863796

ميسانعبيد صاحب عدنان مرتضى874507

ميسانعلي توفيق جالل هند8813113

ميسانمحمد عفن عرس وليد893094



صفحة 22               المحاسبة دائرة/  المالية وزارة          

الرباعي االسماالستمارة رقمالتسلسل

عبود كريم عبدالمنعم اثمار113319

عبد عباس جبار احمد213320

هيل عدوان سالم احمد39348

صياح الحسن عبد عليوي احمد411847

محمد عبدالحسين محمد احمد53564

شاتي حسين سعدون اسراء68383

عباس سلمان جميل اسعد74318

حميد ماجد ايهاب8777

المطلب عبد مناضل أحمد91550

المي وناس نوري أنوار101838

سويط رهيف القادر عبد بنين119193

عيسئ غانم بيداء12679

علي داود رحيم حسن133007

حسن شامل حسين1410616

بربوت هادي صيوان حسين157133

فطيسه حميد هاشم حسين164805

شناوه جهاد عذاب حمزه177344

عكيله جوي سالم حنين189756

يبير حمود محمد حنين199712

حسين وناس سعدون حوراء205570

جوده هتلر علي حوراء213153

عباس لفته حسين حيدر224366

سلوم ناهي جاسم ريام237543

مهدي عليوي عباس زهراء241983

سعيد زيادمحمدحسين257480

حسين محمد فاضل العابدين زين266141

وثيق عبدالرزاق زينب278693

محمد قاسم محمد زينب28644

شهيد حسن سارة296664

فرحان علي عبد رحيم سجا304426

عباس جاري ابراهيم سجاد314740

سطيح حسين علوان سجاد321484

لطوف خميس خالد سماح33319

عبود حاشوش عادل سها349915

ناوي حسن الحسين عبد شهد357024

(االثنين) 2019/7/8 المقابلة موعد

(اعمال ادارة بكلوريوس ) واسط خزينة



صفحة 23               المحاسبة دائرة/  المالية وزارة          

محمد جاسم نصيف صفا363027

بشر جليب عبدالعالي ضرغام374386

عبد حسن علي عباس387582

جبر محارب محسن عبدالغفار392188

حسان علي عبد محمد عدنان409537

مطرود احمد محمد عصام416952

طالل محمد جاسم علي421007

بهلي طاهر جمال علي434192

مشاي عواد حسين علي447695

عبدعلي هادي زهير علي45256

علي خلف طارق عماد461743

علي حبيب حامد غيث4711504

سعيد محسن علي غيث481292

عاشور حسين رحيم قتيبة498845

حميد فاضل كرار507689

شالكه نعيم كامل كرار512494

عباس موسى جبر كمال525304

علي مطر كاظم مجدي533253

شمخي محمد جاسم محمد544124

صكبان نعيس حازم محمد559157

عكال مزهر شامل محمد568969

عوفي هادي صباح محمد572273

جبر حميد عزيز محمد587775

محمود جاسم نصيف علي محمد595625

حسن حسين فاضل محمد605713

جبار راضي هالل محمد6112747

عبيد حمد صاحب مرتضى623274

موسى يوسف كريم مروة634701

هالل مهدي مجيد مفيد642630

حافظ راهي جليل منتظر659852

عبود جبار سمير منذر666814

جاسم نجم ماجد نور674944

علي حسين محسن نور686648

حسن خلف مساعد نورس699530

عزيز رضا محمد حسين هبة704505

صغير حلموش نوري وسام714244

علي كريم خالد وليد724066



صفحة 24               المحاسبة دائرة/  المالية وزارة          

المحافظةالرباعي االسماالستمارة رقمالتسلسل

النجفكريم هادي حسن احمد19910

النجفسعدون مهدي صالح احمد24236

النجفحسين جواد محمد احمد32736

النجفعمران مدلول ناصر احمد42676

النجفحسين  علي جبار اسالم52171

النجفشبالوي كامل سامي امير61471

النجفجبار شمخي طه امير713273

النجفعبد شريف رزاق انس8327

النجفمحسن جابر عارف ايمن94452

النجفعبيد ثجيل كاصد بارق1013457

النجفتومان سبهان خالد جزيل1110437

النجفحسين عبود عظيم جعفر121356

النجفحميد احمد مكي حسين138464

النجفحمش حسن كاظم حنين149909

النجفالحسني عبيد وناس حنين1513390

النجفحسين ناصر نجاح حيدر166074

النجفكريم محمد جاسم دعاء174291

النجفجبر محمد عبدالواحد دنيا18548

النجفعلي االمير عبد حسن رائد1911742

النجفمحمد جاسم حسين زهراء2010620

النجفخضير اسماعيل حقي زهراء211146

النجفعطيه مهدي رحيم زهراء226359

النجفحسن االمير عبد صباح زيد235956

النجفعمران نومان عذاب زيد247194

النجفكاظم جواد خضر زينب252827

النجفعطية هادي علي زينب262950

النجفشهاب علي احمد سارة271049

النجفعلي جاسم كريم سماح288753

النجفالرحيم عبد عزيز االمير عبد شاكر2910329

النجفمحمد جاسم علي صفا305303

النجفطشاش علي حسين صفاء31533

النجفالواحد عبد صاحب حمزه عباس326316

النجفمحمد عبدالرزاق محمد عبدالرزاق33683

النجفجاسم نصيف حسين عالء3410395

النجفجفال خوينس شكر علي359099

( محاسبة بكلوريوس ) كربالء خزينة و النجف خزينة

(الثالثاء ) 2019/7/9 المقابلة موعد



صفحة 25               المحاسبة دائرة/  المالية وزارة          

النجفهويدي علي عبد هادي علياء3613603

النجفعبيد حنتوش كريم عمار3713792

النجفالحسين عبد حمود رعد فرح3813602

النجفسلمان داوود حسن فالح3913112

النجفجاسم حسن زهير قيس4011709

النجفوهاب كريم جعفر كرار414529

النجفجعفر صادق عدنان كرار426081

النجفشبيب عبد محمد ليث432087

النجفمحمد جاسم طالب محمد4411692

النجفعلي نوري محمد ماجد محمد4511429

النجفراضي عليوي هادي محمد463507

النجفكريم رزاق عبدالباقي مرتضى479946

النجفجاسم عبيس محمد مصطفى48457

النجفموسى عمران الحسن عبد منتظر493653

النجفكاظم حسين االمير عبد يعمر509676

كربالءالحسين عبد حسن باسم احمد513156

كربالءالكريم عبد مكي باسم احمد529847

كربالءكريم زيد عبد حاكم احمد539191

كربالءالشون ابو هادي حسن احمد5411071

كربالءكاظم عبد سرحان احمد557697

كربالءهاتف محمود شاكر احمد5611889

كربالءسلطان هاشم االمام عبد احمد579461

كربالءزهير عبعوب احمد581255

كربالءحمود هالل احمد5913834

كربالءخضير صالح مهدي اسراء603263

كربالءباشي مطرود عباس اسيل6111992

كربالءماجد علي محمد ماجد امير629987

كربالءعبادي وادي مهدي امير638101

كربالءطاهر مراد ضياء ايات6410738

كربالءعباس كاظم تكليف ايهاب651563

كربالءحسن رشيد صادق برير669329

كربالءحسن كاظم جواد بهاء677211

كربالءحسن كاظم جواد حسن689218

كربالءجاسم عبد حمد حسن694281

كربالءجاسم عبد عبدالرضا حسن7012065

كربالءالرضا عبد كاظم حسام حسين7112715

كربالءجاسم حسين علي حسين7212088

كربالءحمد عبد فليح حسين731557

كربالءجبار عباس سعيد حمزة7411553

كربالءعباس طوفان فرحان حنان759030



صفحة 26               المحاسبة دائرة/  المالية وزارة          

كربالءعكين هاتف عالء حوراء764819

كربالءفليح كريمز جميل حيدر772835

كربالءعبدعلي عبدالزهرة دعاء789862

كربالءحسن محسن عدنان راقد796230

كربالءمحمد االمير عبد الدين حسام رونق808242

كربالءكاظم محمد حبيب زهراء815682

كربالءجبر العيبي كريم زهراء828513

كربالءحسين عبد كريم زهراء8310743

كربالءمحي كاظم جواد زيد8411539

كربالءاسماعيل العباس عبد محمد زيد859305

كربالءهاشم عبدالستار هاشم العابدين زين861660

كربالءرزوقي حسين مهدي زينب873176

كربالءمتعب محسن حيدر سجاد888556

كربالءخليل ابراهيم خليل سجاد898413

كربالءجواد هاشم عادل سجاد902500

كربالءمدهوش شالكه هاشم سجاد912545

كربالءكاظم محمد جاسم  سراب928171

كربالءعباس محسن علي سرور934803

كربالءعبيس علوان حسين سعد9412070

كربالءجابر الحسن عبد علي سماح952238

كربالءالحسين عبد شهيد حليم سيف968455

كربالءمحمد جواد حميد شمس972105

كربالءصالح مطشر عودة صابرين989161

كربالءجهاد شاكر اياد صفاء994792

كربالءعكار الجبار عبد عاصم صفاء1003062

كربالءصالح علي بشير ضرغام1018250

كربالءمحمد جابر عامر طارق1021184

كربالءحسين كاظم حسن عباس1038837

كربالءمشهد حسين عباس عالء1046229

كربالءردام محمد احمد علي10512679

كربالءنور جواد باقر علي1066358

كربالءشاني كاظم جواد علي1076353

كربالءمحمد حسين ستار علي1083100

كربالءحاوي حسن فالح علي1095974

كربالءحسين فليح كاظم علي1104109

كربالءاالمير عبد نور علي1119858

كربالءزرير حسن عبدهللا عماد1128793

كربالءفاخر غانم فؤاد غفران1133502

كربالءمحمود عباس صالح فاطمة1149577

كربالءهاشم قاسم الكريم عبد فاطمه1155016



صفحة 27               المحاسبة دائرة/  المالية وزارة          

كربالءمحمدعلي كاظم سالم قطرالندى11613530

كربالءحسون كاظم رافع كرار1174736

كربالءحمادي المهدي عبد علي كرار11811164

كربالءمحمد جاسم التفات ليث1192419

كربالءعباده المحسن عبد فؤاد ليث120535

كربالءحسين عليوي عدنان مالك1215947

كربالءعلوان طالب حاتم محمد1221477

كربالءحميد مجيد صالح محمد123525

كربالءكاظم طالب قاسم منال1248086

كربالءحسين العباس عبد صباح منتظر1257270

كربالءاالمير عبد سعد باسم مهند1266344

كربالءحسين إبراهيم خليل نبأ1271053

كربالءعبدهللا عزيز عبداالمير نبراس1283548

كربالءسلمان المحسن عبد باسم نور1293442

كربالءكزار غضبان جبار نور1302528

كربالءمطلك احمد عبدالحسين وديان1319724

كربالءزبالة ماصخ سعيد وسام1325338

كربالءعبدهللا باقر محمد وسام1332054

كربالءكاظم علي صاحب ياسر1342056

كربالءعلي حسين هاشم ياسمين1359747

كربالءعواد عبيد محمد يسر1362497



صفحة 28               المحاسبة دائرة/  المالية وزارة          

المحافظةالرباعي االسماالستمارة رقمالتسلسل

النجفشالل مفتن ابراهيم احمد16915

النجفعلي جاسم محسن احمد27918

النجفحسن محمد سامي امير310124

النجفجدي الزهرة عبد سعد امير410687

النجفحسن عبدهللا محمد امير51047

النجفغدير جليل عبدالزهرة ايمان67813

النجفمحمد غانم جايد جنان78528

النجفحسن بشبوش اياد حسام89107

النجفجاسم غضبان علي حسين9199

النجفذجر تيموز هادي حسين109452

النجفحسين سامي سلمان حوراء111583

النجفحسين هادي عادل حيدر128451

النجفخضر علوان محسن حيدر1311430

النجفراهي صالل حيدركصاد144206

النجفكاظم حبيب ظاهر ذوالفقار153310

النجفجواد ابو الحسين عبد جميل رعد167021

النجفصحن جاسم ابو مجبل زلفه174756

النجفعلوان جراد حسن زهراء1810469

النجفكاظم جواد عماد زهراء199952

النجفطاهر فاضل محمد زهراء204930

النجفعيدان رسول علي سيف213047

النجفعبدالعباس عبد علي سيف228070

النجفمحمد الرزاق عبد محمد ضحى23722

النجفحسين حنون خضير عباس249759

النجفعوده كاظم الزهرة عبد عباس254369

النجفكاظم جابر فاضل عباس2613682

النجفياسين متعب حسين علي273387

النجفخطاب مشتت الجبار عبد علي281511

النجفعباس لفته فاضل علي291850

النجفمتعب الجليل عبد قصي علي307469

النجفضايف شنيف هادي غسان3113707

النجفكتب محمد صباح فرح329309

النجفجويد عبود محمد كاظم33696

النجفحسن عبد جواد كرار3411564

( اعمال ادارة بكلوريوس ) كربالء خزينة و النجف خزينة

(االربعاء ) 2019/7/10 المقابلة موعد



صفحة 29               المحاسبة دائرة/  المالية وزارة          

النجفعبد شاكر حيدر كرار3510254

النجفحسين مزهر عبدهللا كرار366622

النجفعودة خنياب حمود ليث374177

النجفصالح زيد عبد الزهره عبد محمد3813031

النجفكاظم رشيد كامل محمد399424

النجفمحمد حسين مهدي محمد409186

النجفستار محمد هادي محمد418197

النجفجاسم هادي جاسم مصطفى426506

النجفهجول هاشم هادي عبد مصطفى4310991

النجفهادي عبد نجم مصطفى442921

النجفسلطان جبر  حسن محمد مظفر4513267

النجفعبيد شهيد محمد منتظر46671

النجفعبود جبر رحيم ميثم472050

النجفحمود عباس مصطفى نبراس487593

النجفنعمه العالي عبد نهله493661

النجفكاظم حسين الكريم عبد نورس5012765

النجفحسين مهدي فاضل هاجر517316

النجفاسعد ابراهيم رشيد هبة5212235

النجفحسون الرضا عبد محمد هيثم535089

النجفخشان كريم محسن وسام549718

النجفكاني عبودي نجم ياسر55570

النجفمحمد حمزه رشاد ياسين566774

النجفحسين ياسين صفاء ياسين5711717

كربالءزويني علي حامد احمد585741

كربالءكاظم احمد االمير عبد احمد593346

كربالءجبار عبيد ماجد احمد6011909

كربالءخشان كريم محسن احمد6110178

كربالءمحمد حسين محمد احمد622481

كربالءحمود غيالن مشعان احمد638791

كربالءعباس كاضم جواد ارشد6410601

كربالءهادي علي حميد اكرام654800

كربالءعلي اياد اكرم6611880

كربالءنعيم عاتي حسين امجد671741

كربالءابوشنة شاكر احمد امنة688889

كربالءكاظم حسين علي انسام69120

كربالءالمزعل فضل الواحد عبد ايه709170

كربالءمحمد سالم عبدالجبار تهاني714363

كربالءابولول بطيخ صبار جبار728111

كربالءهادي الحسين عبد جالل733863

كربالءعبد هادي عباس حسام743416



صفحة 30               المحاسبة دائرة/  المالية وزارة          

كربالءصافي شاني هادي حسن752968

كربالءعبدهللا حسن عبداالمير حسنى764795

كربالءمحمد احمد علي حسين778432

كربالءجعفر محسن صبحي حوراء781584

كربالءعبيس حمزة احمد حيدر799485

كربالءسدخان قاسم رستم حيدر80417

كربالءشهيد عبد الستار عبد حيدر815209

كربالءعامر شايع عوده حيدر824869

كربالءهادي عزيز وهاب حيدر836554

كربالءظاهر خضير اموير خالدة849298

كربالءفهد مطلك المطلب عبد ريداء852582

كربالءمحمد عبد نجم زهير864848

كربالءحميدان جواد راضي زيد8711404

كربالءمهدي هاشم مهدي زيد886697

كربالءعلوان صادق احمد زينب8910221

كربالءعلي عبد  فاهم أبراهيم زينب909953

كربالءكاظم جواد ناظم سجى914159

كربالءكشمر مهنه فريج سراب929532

كربالءعلي لفته حسين سرى935038

كربالءكاطع عبدالحسين حيدر سيف949483

كربالءعبود هاشم عمار شمس958955

كربالءالحسن عبد محسن عباس ضحى961671

كربالءحسون جاسم الحسين عبد عباس978772

كربالءسالم امانه هللا عبد عباس984079

كربالءمطلب خرباط حاكم علي991711

كربالءعمران كريم شاكر علي1004222

كربالءشطنان عبود الحسين عبد علي1016409

كربالءساعد مسلم فؤاد علي10210355

كربالءخليل شريف كريم علي1035868

كربالءالسعيدي فرحان رشيد محصول علي10410874

كربالءعبود صباح عباس فاضل10512475

كربالءجواد سلمان داود فاطمه10611963

كربالءهاشم حسين عباس كرار1073495

كربالءحمزه حيدر فاضل كرار1082195

كربالءحسن جاسم محمد كرار1097495

كربالءعلوان صادق احمد مالك11011576

كربالءمحمد حسين حمد محمد11113606

كربالءالكريم عبد سلطان صباح محمد11210132

كربالءرضا رشيد الرضا عبد محمد1134121

كربالءمحمد سلطان ناصر محمد1143249



صفحة 31               المحاسبة دائرة/  المالية وزارة          

كربالءسلمان عبدالرزاق احسان مصطفى1153911

كربالءمجهول مفتن سرحان مصطفى11611986

كربالءمراح جاسم محمد مصطفى1179680

كربالءحسين سيد علي منتظر1181447

كربالءعبود عباس عبدالزهره منتهى1199865

كربالءكاظم الكريم عبد قاسم نورس1206943

كربالءعداي شهيب هللا هاجرعبد12111893

كربالءصدام الواحد عبد الحسن عبد هبه1224396

كربالءمهدي محسن قاسم وسام1235086



صفحة 32               المحاسبة دائرة/  المالية وزارة          

الرباعي االسماالستمارة رقمالتسلسل

حسن هاشم تكليف احمد13154

عبدالكاظم حسين علي احمد28418

عبد عليوي كريم احمد3945

حسن فليح محمد احمد45039

حسون حسن رحيم اسراء513239

خضور مهدي نزار االء66670

محمد اسماعيل عادل امل713101

يوسف علي حسين امنه813756

اسماعيل رضا عادل انتظار98815

الحسين عبد عزيز حسن انور103111

محسن ياسر عبداالمير بان11518

علي رحيم عماد بتول127452

شعالن عزوز محسن حسام1313728

هلول الرضا عبد عزيز حسن1411256

عبد رضا ضياء حسين159096

حسن هللا عبد المجيد عبد حنان168968

عيسى عبدالرحمن عقيل ختام171719

حسين أياد دعاء1810478

اسماعيل رضا عادل دعاء199672

عبدالحسين عبد هاني دعاء208912

نوري زيدان هالل دعاء211372

محيسن كامل نضال رجاء228060

حسين صاحب جاسم رواء236247

جاسم نصيف عادل رؤى245100

كاظم حسين حسن زبيده257963

حسون مجيد عبدالرضا زهراء264842

خليفه الكريم عبد فتحي زينب279449

هاشم حسن فالح زينب287155

عمار حسين حامد زينة29914

جعفر مهدي صالح سميه304798

سلمان خليل علي سيف3111943

حسين محمد باقر محمد عادل صفا3213808

محمدعلي تكي محمدصالح صفا3310021

كاظم جواد اياد صفاء342651

( حاسبات بكلوريوس )  النجف خزينة

(الخميس ) 2019/7/11 المقابلة موعد



صفحة 33               المحاسبة دائرة/  المالية وزارة          

عبدالحسين عباس رياض صفد352993

هادي سعيد مقداد طارق363694

كزار مكث حمزه علي3710979

عنون عبدالكاظم عادل علي383372

رباط غازي كاظم علي397943

محمد ناجي علي عمار402594

مهدي صالح محمد غفران4113764

محسن خضير مطشر فاطمه429454

قنبر جابر علي كرار437517

عباس معارج مثكال كرار44427

تعبان رحمان حيدر لمى458476

محمدجوادجعفر باقر محمد مثنى46609

حسن عبد سعود محمد477882

عباس مهدي سلمان محمد4811431

طاهر عباس محمد مصطفى498478

شاكر صادق فؤاد منتظر506060

هنيدي عبد االمير عبد الهدى نور5110807

علوان  حسن فليح نورس5212980

جاسم جليو كريم هديل535098

علي عبد ناجي السالم عبد هيام546869



صفحة 34               المحاسبة دائرة/  المالية وزارة          

الرباعي االسماالستمارة رقمالتسلسل

طالب عباس طالب ابتهال110165

عبد كاظم جمال احمد23022

سبت شيال حسن احمد33628

فهد سالم ساجت احمد41632

جبار فاضل ساجت احمد53944

ليلو سوادي صاحب احمد611698

حلو هالسه عواد احمد79135

راضي مزهر كمال احمد85742

غميس حناج  مجباس احمد91847

هاني كاظم سلمان ارشد103734

مهدي سليمان علي اركان1110997

شناوة كاطع فالح ازهار129568

عبدالعباس نعيم حازم اسالم131406

عباس مفتن علي عبد اسماء1411333

عبطان جبار منديل الهام152748

غالي مسير ناجح ايمان16871

جويد اليم محمد ايوب179075

غميس حناج مجباس أحمد183483

عالوي شنيت كامل أسماء1911484

ياسين الحسين عبد علي أمير209145

حسين ناصر شهيد باسم211573

عباس عبدهللا نعمة بتول2210074

طارش جابر قصي براء2310825

سلطان مظلوم عبدالرضا بسام244117

جبار خلف جادر تكليف254400

هداد وبدان كاظم جابر269627

شخيت راهي الجواد عبد جاسم279270

مطرود شرشاب جبير جعفر2810853

ضيدان شعيل طالب جالل291827

عطيه عبد عبدالساده حسام306381

صبار جابر عدنان حسن317686

جواد عليهدهود حسن32519

بشان عبادي برهان حسين331180

سلمان جخيري جاسم حسين3412520

( محاسبة بكلوريوس ) المثنى خزينة

( االحد ) 2019/7/14 المقابلة موعد



صفحة 35               المحاسبة دائرة/  المالية وزارة          

علي حسين ستار حسين354372

حسون  كريم محمد حسين368577

ماصخ كاظم عبد حنين372932

حسين جواد وليد حنين385442

سلمان عوصي عبد حيدر394602

بهاض كشيش عبد حيدر407065

فرحان شرشاب محمد حيدر418347

كاظم حداوي حيدرباسم427263

سعد كريدي ناصر خالد4312688

دواس شايع عيد خليل441539

عبد الرزاق عبد جساب دعاء459175

علي حسين محمود دعاء463166

عواد حسن نعمة دعاء473139

كاظم خضير ميثم دنيا487485

كربوص سلهو حميد رحاب4911027

باني كريم حاتم رزاق503122

حسين زعيد مجيد رزاق518135

حمدان حمزه عليوي رزيقه525394

صالح جالب جاسم رسول536392

كريدي حمد جبار رشا5410989

احمد عبد مريهج رعد551024

حمادي هادي علي رقيه569922

شهد حمزة كاظم رند579423

مطر جبار سليم رياض584513

الشمري حسن علي زهراء59176

عناد عواد علي زهراء608721

محمد عبد فالح سرور617054

لطيف سعد جابر سعد627539

عواد علي سامي سعد635198

صالح رحيم سعد سنار641664

والي هبيش خضر سهام654220

لفته خزيان كريم سوسن666548

صياح عباس رحيم سيف678830

محمد عيسى فاهم سيف68949

محمد حمزه نعيمه شاكر6910169

محمد مهدي صالح شهد7011712

علي محمد ريسان علي محمد شهد713657

كاظم ايادهادي صادق728076

علي الحسن عبد حمودي عامر735111

ظاهر كماز حمزه عباس7411049



صفحة 36               المحاسبة دائرة/  المالية وزارة          

عيدان شاكر سامي عباس757063

دحام حسن الرضا عبد عباس768044

خضير ياسين عباس777309

عبدالحسن خضير ياسين عباس787770

حسون أبراهيم الكريم عبد عبدهللا7911345

زويني عواد كامل عبدهللا8010679

مخيف عبدالحسين كريم عبدالوهاب8110629

زروك وطن العالي عبد عتاب827008

عمران  عباس فاضل عذراء83163

جابر حزام راضي عالء8410688

عبداالئمة كاظم رزاق علي858613

حميد مجيد رياض علي869793

مزهر سعران سعيد علي8710088

سوادي المهدي عبد علي885735

مدعث فجيج عبدالرضا علي891824

حسن فليح عبدالكاظم علي907182

علي عبد كريم عدنان علي912992

جابر خلف عذاب علي923002

هداد وبدان كاظم علي937209

دالي الحمزه عبد محسن علي941734

حربي شالكة جاسر عمار9510636

عبود بدوي نعيم عمار96875

راضي كعيم الحسين عبد غفران975891

.راضي كعيم الحسين عبد غفران988339

خزعل عبد ناظم غفران995388

سلطان علي سلطان فاطمة1002902

جبار حيدر فاطمه1015913

محمد حايس جبر فردوس1021978

علق عزيز حسين فيصل1039185

محمود مطشر رياض قاسم10410957

ابوحسنه ملوح علي قاسم1051795

جبار فرحان فارس كاصد1067073

محمد دويش الحسين عبد كرار1079636

ضيدان طالل عطيه كرار1086046

اسماعيل خليل ابراهيم كريم1096948

فارس كطمه ناجح كفاح1104943

ظاهر عبدهللا سالم كمال11110118

منديل تكليف كاظم ليث1127393

حمد ماجدعبدصالح113155

محمد هادي ابهر محمد1148024



صفحة 37               المحاسبة دائرة/  المالية وزارة          

بشان عبادي برهان محمد1158479

عطشان فيصل رمضان محمد1164149

نور حسين ستار محمد1173994

الصفراني حيال راضي عبد محمد118911

علي باقر علي محمد11911787

يعقوب حسين علي محمد12011485

عنفيش حمزة قابل محمد1214239

جفات خزيان كريم محمد12210297

سود علي عبد جاسم محمود1238730

لوفي جهاد سعد مرتضى1247377

عرد مطر صالح مرتضى1253986

مرهج علي عبد مروة12611984

مجيبل وساف فيصل مسلم1278067

عبد شاكر واثق مصطفى1288027

ناصر حمزة يوسف منال12913299

نوري عباس منذر13010585

عبود نوري عباس منذر13111009

عبيد غالب خليف مهند13211031

موسى حمود كدر موسى1334032

مطعوج لهيمد حاشي ميثم1347962

حسين مدلول رحيم ميثم13510498

عبدهللا الحسين عبد جاسم ناصر1362574

عبدهللا عبدالحسين جاسم ناصر13711360

عليوي دخيل حسين ناظم1387257

مغيدر جابر ناجي نجيب139539

محمد جاسم علي ندى1404566

راضي ناصر سلمان نور1418773

ضيدان شالل محسن نور1424424

يونس شهيد توفيق نورس1434724

عبيدحمادي كاظم نورس1444713

لفته  جحيل حنون هادي1453649

سالم ناصر مسلم هادي1465567

يوسف عباس فاضل هبه1476239

هادي علي هاشم هند1483714

جبار تركي جاسم وجدان1496540

حليل كاظم جاسب وليد1505466

حمود حسن فليح وليد1517122



صفحة 38               المحاسبة دائرة/  المالية وزارة          

المحافظةالرباعي االسماالستمارة رقمالتسلسل

كركوكمال علي جاسم اركان19866

كركوكصالح محمد طارق اميد211596

كركوكخلف قاسم براء36975

كركوكطلب حسين محمد جاسم48706

كركوكسبع فاضل عبدهللا جمال59735

كركوكحبيب شويش مزهر جمال69528

كركوكابراهيم عزالدين جودت78149

كركوكسور حمه امين حمه سعيد چوپى83606

كركوكحمد حسن سامي حردان911271

كركوكعيسى حمادي جمال خميس104464

كركوكعباس خليل بشير دعاء111055

كركوكمحمد الدين محي حمد رائد12681

كركوكعلي مجيد عبدالخالق زانا132039

كركوكرفعت صالح ممتاز سوزان1410514

كركوكعلي احمد وهاب شاهين1512748

كركوكمحمد علو محمود عباس1613261

كركوكدبوس طارش سحاب عبير1713468

كركوكسوادي ياسين احمد عدنان186911

كركوكعبدهللا خليل احمد علي197039

كركوكعطية حمد حلو علي203772

كركوكحسين عباس كمال عمار215400

كركوكعلي حسين جاسم فرحان2213465

كركوكرمضان حسين محمد قيس238819

كركوكعمر رؤوف محمد كاظم245342

كركوكصالح عبد شهاب مثنى258252

كركوكنوري جمعه عفيف محمد26442

كركوكاحمد شهاب قادر مصطفى273265

كركوكناصر حمد محمد منى289557

كركوكحسين إسماعيل إبراهيم نبيل296480

كركوكوهاب رشيد الدين صالح نزهان3013596

كركوكسلطان صالح عبدالهادي وسيم319584

قار ذيضيدان لفتة خلف احمد3211869

قار ذيابراهيم جبر سالم احمد335315

قار ذيمجمان علي صبيح احمد347411

( محاسبة بكلوريوس ) قار ذي خزينة و كركوك خزينة

(االثنين ) 2019/7/15 المقابلة موعد



صفحة 39               المحاسبة دائرة/  المالية وزارة          

قار ذياخيرس حيال عدنان احمد352267

قار ذيعبود فيصل غازي احمد367190

قار ذيحواس محسن كريم احمد379225

قار ذيعرنوص عداي محمد احمد382169

قار ذيكاطع عوده هلوس احمد394256

قار ذيجاسم حسن جويد اسعد40756

قار ذيمحمد الكاظم عبد محسن امجد417847

قار ذيبارح يوسف حسين انتهاء4211056

قار ذيريكان هاشم كريم أحمد436401

قار ذيبنيان حسين شلواح جعفر449510

قار ذيعواد عباس خضير حسام453807

قار ذيغصاب حسن جبار حسن462062

قار ذيحسن ثغاب شنان حسن476624

قار ذيراهي كريم ضياء حسن487401

قار ذينجم محمد جاسم حسين492562

قار ذيساجت كاظم جواد حسين503403

قار ذيحنون عبيد نعيم حسين517071

قار ذيوالي دويش خضير حكيم521313

قار ذيعزوز طالل جواد حمزه5311649

قار ذيجليل محمد جالل حوراء54674

قار ذيطاهر داود ابراهيم حيدر555515

قار ذيعبد عزيز عباس حيدر568297

قار ذيطعيمة عبدالصاحب علي حيدر577837

قار ذيحميدي الزم كامل حيدر584744

قار ذيكحيوش محسن حيدرغالب595339

قار ذيمخور سالم باسم رافد603296

قار ذيحسن الجبار عبد توفيق رسل612537

قار ذيعليوي زياد خالد رغد6213034

قار ذيحامد كاظم يعرب زهراء632899

قار ذيمجلي محمد جاسم زينب6412849

قار ذيفيصل ناجي سعد سارة6512665

قار ذيفرحان بدر طارق ساره66586

قار ذيحسين الكريم عبد سجاد676157

قار ذيفهد هاشم منعم سماح689595

قار ذيجياد مسير سمير سهير692563

قار ذيكايم عبد حميد صفاء703713

قار ذينايف ريسان عبدالسالم ضحى718318

قار ذيعطشان ساهي كاظم ضحى729015

قار ذيعكله علي حسين ضياء733497

قار ذيعباس عبد عبدالعباس ضياء745893



صفحة 40               المحاسبة دائرة/  المالية وزارة          

قار ذيخريبط عايد عبدالرضا عايد754815

قار ذيشغي عباس عيه عباس7612167

قار ذيهالل جابر محمد عباس779900

قار ذيعبيد ناصر عباس7811491

قار ذيعظيم كويطع علي عقيل798943

قار ذيدحام كاطع هليل عالء808539

قار ذينجم حشف حسين علي811984

قار ذيوساك دوخي خيري علي822242

قار ذيزبن زاير محامي علي839445

قار ذيهادي حسين ناهي علي849363

قار ذيعناد هادي علي856219

قار ذيعليوي محمد جاسم عمران8611344

قار ذيحمادي نافل عبد غزوان87530

قار ذيبديوي يوسف حميد فراس881823

قار ذيحمد جاسم حسين قاسم893525

قار ذيردن عبد غانم قاسم908006

قار ذيسلمان عباس حسان كرار9110246

قار ذيعلي شنون حمادي كرار921241

قار ذيجوده سمير عقيل كرار939197

قار ذيسهر فعيل ياسر كرار949580

قار ذيطهماز ردام وحيد ماجد959392

قار ذيعبره عطيه يازع ماجد9612424

قار ذيعليوي خضير امين محمد973008

قار ذيخضر حريجة عبدالغني محمد989393

قار ذيجبار حساني فالح محمد9912589

قار ذييوسف شليح نعمه محمد1008594

قار ذيفدعم محمد هاشم محمد1019302

قار ذيمزيعل هادي جليل محمود10210810

قار ذيجعاز علوان امير مروة1039394

قار ذيهواش مفتن رعد مصطفى1042881

قار ذيداود الحسن عبد فالح مصطفى1056269

قار ذيخابط موجد حوشان منان1067020

قار ذيجاسم عبدالنبي صالح مهدي1079637

قار ذيجارهللا حامد أحمد نسيم1082539

قار ذيجياد علي عبيد والء1095233

قار ذيجاسم عبدالحسين عبدالهادي يحيى110370

قار ذيصعيع سعدون احمد يوسف1113614

قار ذيخليف فاضل عوده يوسف112986



صفحة 41               المحاسبة دائرة/  المالية وزارة          

الرباعي االسماالستمارة رقمالتسلسل

جعفر قنبر اشرف احمد13367

علي عباس احمد23380

رشيد طاهر امين محمد احمد39524

الرزاق عبد الكريم عبد محمد احمد4624

روؤف مردان سامي اسماء511073

شوكت نصرت جودة اسن6245

وهاب عوني عماد االء71621

حمدي حسن زينل امير83322

عباس خضير محمود انتصار910212

الدين نور ابراهيم اوردك103384

جفال حسن ترك ايا112287

محمد علي سليمان اية128296

محمد عبد محمد ايمان139004

خضير احمد حسين جمانة1413717

جكول حافظ عادل حازم155635

عمر خيرهللا خالد حسين16664

سيروان عبدهللا كاظم دابان1710809

خلف محمد محمود طارق دنيا183429

مجيد حميد سامي رامي1913263

محمدعلي عبدالخالق ثامر رشا2010813

رفيق فائق فاروق رؤيا211192

حسن احمد محمد ريام22490

لطيف حمد معد زبيده236155

كاطع هدالن صادق ساجدة2410950

زغير شريدة محمد سراب254042

فتاح غريب محمد ست ربه سه سروت26217

محمد يونس كاظم سندس271998

ساقي حبيب طارق سوزان287276

عالوي حسين عثمان شاكر292943

كريم عزيز كريم شوان3011158

محمد بكر امير ضحى3111693

عكلة احمد حسن علي3211762

وادي احمد حسن علي3310805

حميد حمدي علياء343219

( الثالثاء ) 2019/7/16 المقابلة موعد

( حاسبات بكلوريوس ) كركوك خزينة



صفحة 42               المحاسبة دائرة/  المالية وزارة          

رزيج شريف احمد عمر3510924

حكيم الدين نجم عماد عمر363121

محمد عبدهللا محمدفؤاد عمر3711736

عبدهللا أحمد فتاح381086

شيخان حسين ياسين قاسم392163

يحيى رفيق محمد ماجد4012137

محمد الدين محي حميد محمد415673

محمد نامق كريم محمد423527

عبدهللا شاكر هشام محمد438538

امين ياسين يوسف محمد4410495

حسن محمد حميد مروان454324

ساقي سالم فالح مروة466542

اللة عبد كريم اياد مصطفى477239

عباس قاسم هاشم مصطفى4813703

غني موسى خليل مهتاب492602

محمد قاسم نظمي نورا501964

غني خليل نوزاد نورا519934

رمضان شوكت نوري نوفل529172

عبدهللا توفيق صديق هارون537719

صالح صديق كمال ولدان549565

حسن عللو محمد وليد558779

سعيد فاتح محمد يوسف56239



صفحة 43               المحاسبة دائرة/  المالية وزارة          

المحافظةالرباعي االسماالستمارة رقمالتسلسل

ديالىكاظم ثامر صباح احمد13379

ديالىاكبر حسن صباح احمد24148

ديالىجاسم تايه محمد احمد37207

ديالىصالح مجيد خضر امجد41244

ديالىمحمد حسين محمد امير55797

ديالىابراهيم خليل قاسم انتضار65060

ديالىلطيف راهي ثائر انور76158

ديالىحسن ابراهيم صالح انور88826

ديالىجديع مناجد عراك ايمن92958

ديالىحسن محمد أكرم ايهان1010849

ديالىمحمود لطيف نبيل بسام1111480

ديالىحسين علوان ناصر جمال127681

ديالىنصيف عليوي ياس حازم1310443

ديالىسلمان عبد علي حيدر14523

ديالىعلي حسن فالح حيدر158696

ديالىمحمد صالح يونس رافد161044

ديالىحسين عباس خضير رائد174950

ديالىتوفيق رفيق كريم سهى189016

ديالىيحيى سرهيد امير سيف193763

ديالىحسين أحمد علي سيف20178

ديالىداود كاظم احمد عباس2111464

ديالىمحمد كاظم متعب عباس227653

ديالىمحمد عبد حسين عبدالرحمن238241

ديالىمنديل علي محمد عبدالمعين243902

ديالىاحمد بهجت صباح علي2512384

ديالىياس خضير محمد عمار261236

ديالىصالح عليوي حسين فاتن2713208

ديالىحميد ردام اسماعيل محمد281730

ديالىحسين حمد ذياب محمد2910110

ديالىعبدهللا احمد سلمان محمد303437

ديالىعبدعلي محمد شاكر محمد316515

ديالىخليل متعب شفيق محمد322831

ديالىهللا عبد أسعد الجبار عبد محمد331384

ديالىنصرهللا حسن مجيد محمد346560

( محاسبة بكلوريوس ) الديوانية خزينة و ديالى خزينة

(االربعاء ) 2019/7/17 المقابلة موعد



صفحة 44               المحاسبة دائرة/  المالية وزارة          

ديالىاسماعيل علي نصير محمد355066

ديالىشحاذه محمود شكر محمود367279

ديالىحسين جدوع عوني مصطفى374151

ديالىصالح مهدي فالح مهند388754

ديالىعلي مهدي كاظم نشمية391544

ديالىعليوي حسن رشيد وسام409725

ديالىسلمان غائب كاظم يونس418298

الديوانيةحسن عباس عبدالكريم ابراهيم42785

الديوانيةحمادي حلواص عبد أسراء431643

الديوانيةشعالن كطران ناظم آمنه4411083

الديوانيةمهدي رزوقي رعد تغريد458858

الديوانيةكاظم جواد طراد تغريد465537

الديوانيةياسر فاضل هللا عبد جعفر477997

الديوانيةعبدعلي زغير رسول جيهان483893

الديوانيةسلمان ياسين جاسم حسام494104

الديوانيةحسين غازي دعبل حسن5011503

الديوانيةشاهر عبد راضي حسين517335

الديوانيةهندس محمد شاكر حيدر529257

الديوانيةمراح رحمن صادق حيدر533242

الديوانيةحسين ياسين عبد حيدر544340

الديوانيةبلعوط كوكز عبدالخضر حيدر559123

الديوانيةياسين راهي عبيد حيدر5611857

الديوانيةغزاي ياسين حيدرعلي579561

الديوانيةصاحب مهدي علي خالد58386

الديوانيةعبيس شاكر سعد رسل599133

الديوانيةعبد محمد عليوي رواء601516

الديوانيةباقر رشيد قاسم رؤى616305

الديوانيةمنصور منحر شرشاب العابدين زين6211825

الديوانيةبشاره كاظم كلف زينب63823

الديوانيةجبار نعمه شاكر ساره649119

الديوانيةكاظم نور الهادي عبد ساره658104

الديوانيةكاظم جواد مهدي سامر664100

الديوانيةمحمد جاسم حمد سرحان677259

الديوانيةحمزه كاظم حمزه سلمان688852

الديوانيةشهاب قدوري ماجد سهر6913627

الديوانيةعبيد عبود رحيم شروق7011557

الديوانيةربه عبد الوهاب عبد سالم شيماء71964

الديوانيةعنفوص كاظم أركان صالح726908

الديوانيةمحسن حسين محمد صفا737327

الديوانيةشليبه عبد موسى عذراء745825



صفحة 45               المحاسبة دائرة/  المالية وزارة          

الديوانيةحسون ناصر الكاظم عبد عالء759138

الديوانيةغيدان عبدالرضا محمد عالء766246

الديوانيةجبر حسن علي773541

الديوانيةراضي عبيد حميز علي785484

الديوانيةشيت محمد رمزي علي793455

الديوانيةحسن موسى صالح علي802402

الديوانيةعباس عبد محمد ضياء علي813646

الديوانيةعطيه جبر عبدالستار علي8210845

الديوانيةجبر علي عدنان علي839750

الديوانيةحسن ناصر محمد علي844288

الديوانيةجاسم طارش محمود علي856070

الديوانيةاسماعيل عبدهللا يحيى علي8613067

الديوانيةحمزة عليوي يحيى علي879664

الديوانيةالراضي عبد محسن هاشم عمار889525

الديوانيةحمادي يوسف مراد غسان897005

الديوانيةعنفوص كاظم أركان غفران906919

الديوانيةجياد عبود كاظم فاطمة918786

الديوانيةسلبوح كاظم علي قاسم929115

الديوانيةعبد كمر جاسم كوثر9311845

الديوانيةعباس موسى عبداالمير ليث949522

الديوانيةاللة عبد عباس جاسم محمد956138

الديوانيةداخل هاشم يونس محمد969089

الديوانيةجلوب علي كنوش مسلم978568

الديوانيةحميد صاحب رزاق مصطفى9810061

الديوانيةحسين مرزة مؤيد ميقات9910008

الديوانيةكاظم عبد عباس ندى1003361

الديوانيةجاسم مطرود جمال نور1017238

الديوانيةهجار كريم ناصر هدى1023118

الديوانيةفضل كيطان باني يوسف10312197



صفحة 46               المحاسبة دائرة/  المالية وزارة          

الرباعي االسماالستمارة رقمالتسلسل

ياسر علي محمد احمد11034

كافي دواس موسى احمد21480

عبدهللا طعمه علي ازهر32573

محيدش حسين والي اسامة45626

محسن عبيد علي اسماء512099

هاشم علي رياض اسيل69666

عبادي وناس كريم الهام76937

سحاب جابر عباس امجد8594

سرحان رحمن احمد امير910520

عبود بعيوي حسن امير1010886

مهدي حميد صباح انور119658

جواد مطر رياض أحمد128051

مشري زواد سالم بسمة137138

بديوي يتيم حيدر حسين1410797

فجة محرب احمد حوراء157664

ابراهيم فيصل محسن حوراء1611469

السيد عبد خرباط ختام1712667

عبود مهدي حامد دعاء183727

ناصر حسون تحسين رسل197615

سرحان عكاب سلمان رسل207451

علي عبد نعمه جواد رغده2110574

مجهول حمزة علي رقية227684

ظاهر جاسم مؤيد رقيه239598

المهدي عبد صالح زيد روى2412123

مطر مير جميل زمن253689

حسن رضا حسن زهراء267631

حسن عبد حميد زهراء2711448

جبار عبيد صالح زهراء2813825

وناس علي فليح زهراء2913813

كاظم زيد عبد كاظم زهراء308678

حسون باقر مفيد العابدين زين316309

حمادي عبيد صليهب زينب321610

طارش جابر قصي زينب339443

هللا عبد حالن شهيد ساجد342996

( حاسبات بكلوريوس )  الديوانية خزينة

(الخميس ) 2019/7/18 المقابلة موعد



صفحة 47               المحاسبة دائرة/  المالية وزارة          

هاتف عبدالحسين مجيد سارة352016

مزعل عبدالكاظم عبداالمير ساره369708

طعمه ثامر كريم ساره374013

عبدهللا حسن حازم سجاد384721

الزهراء عبد ضياء سرى3910369

عبدهللا عبدالرضا مجيد طيبه4010399

ناهي تركي عباس ظافر4112213

زغير عبدالزهرة فاضل عباس423221

جاسم جبر منشد عتاب4310917

الحسن عبد صكبان حسن علي4412153

كاظم عبدهللا عبدالسادة علي453236

سبط مالك كريدي علي467602

ظاهر حبيب ناصر علي478705

فرحان مهدي صالح علياء481654

تومان حسين فاضل غفران4910869

عبد جابر فاضل فاطمة502153

حمود جبار كريم كاظم5112343

صباح كاظم نزار مجتبى5211996

كاظم عبدهللا قاسم محمد532957

حسين كاظم علي مروة541120

عبطان موسى عمران مريم5510892

وحيد خليل ناجح مريم564951

جبر ايدام ناظم مريم579547

موسى عبدالزهرة نجم مصطفى5810098

كاظم شاكر ساجد منار5910242

كيطان الرضا عبد طالب مؤيد606636

عباس عريبي الرحيم عبد نبأ618673

بلط جبر حسين نور628792

جاسم عبد راهي نور635029

كاظم عبدهللا قاسم نور643638

كاظم هادي محمد نور659881

محمد عبداالمير عبدالحسن نورة6610281

شمخي حسن فليح ورود679283

جبر هندل سعد وعد689188



صفحة 48               المحاسبة دائرة/  المالية وزارة          

المحافظةالرباعي االسماالستمارة رقمالتسلسل

بابلعباس طالب حبيب احمد15728

بابلكاظم حمزة خضير احمد213230

بابلمخسبك لقتة عبيس احمد34486

بابلحسين علي محمد احمد46455

بابلراضي حبيب حسين اسيل511548

بابلكاظم احمد خالد امير612534

بابلمحمد كاظم علي أمير76105

بابلحسن فالح مرتضى آيه89114

بابلحسن فليح مضر بشار93196

بابلحطحوط دايخ محمد حازم108847

بابلجعفر ناجي الحسين عبد حسن1113696

بابلحسن محسن حامد حسنين125934

بابلعبد كاظم ثامر حسين133340

بابلكاظم عبدهللا نجم حمزه141589

بابلشريف اليح سجاد حيدر155411

بابلحمزة علي سلمان حيدر167761

بابلصالح هادي حسن خلدون178683

بابلحمزة محي رائد183690

بابلعبيد حمزة محي رائد1911937

بابلالرضا عبد مرهب عقيل رشا2012623

بابلعبدهللا عبدالواحد سعد سراب212076

بابلمهدي لطيف نزار صفاء2211054

بابلالواحد عبد خضر عائد عباس2313582

بابلناصر شاكر محمدحسن عباس2411020

بابلخضير حبيب عبدالكاظم عقيل25437

بابلاعليوي اكريم كاظم عقيل269878

بابلكاظم المحسن عبد ظاهر علي27621

بابلخضير الكاظم عبد كامل علي286956

بابلالرسول عبد الرزاق عبد وهبي علي297762

بابلحسين علوان حسن كرار3013107

بابلعزيز حسين رضا محمد317391

بابلحسين كاظم سعدي محمد328839

بابلكاظم جواد طه محمد332106

بابلنايف حسين علي مصطفى34892

( محاسبة بكلوريوس ) بابل خزينة و البصرة خزينة

(االحد ) 2019/7/21 المقابلة موعد



صفحة 49               المحاسبة دائرة/  المالية وزارة          

بابلعباس طالب يوسف مضر3511097

بابلهللا عبد لفته صبار مهند362343

بابلنعمه صالح فيصل هبة3713802

البصرةكماش لطيف فاخر ابتهال38774

البصرةسلطان عبدالكريم اياس ابراهيم3911563

البصرةجاسم حبيب كامل اثير407168

البصرةكاطع كاظم جواد احمد412436

البصرةعبود نجم رياض احمد4211228

البصرةيعقوب علي عباس احمد437145

البصرةحسن جاسم الزهره عبد احمد445426

البصرةياكوت عوده هاشم احمد451451

البصرةعواد عبدالرحمن اياد اريج464699

البصرةعجيل عاشور محمد اسراء473206

البصرةعجيل عاشور محمد اسيل483993

البصرةمحمد ابراهيم عادل العباس4910228

البصرةمكطوف محمد عبدالجبار الكرار506781

البصرةعبدهللا سليم فؤاد الهادي516531

البصرةمحمود عبدالجبار وليد اواب523742

البصرةخلف حسن فالح ايالف536592

البصرةشعبان خضير طه أيمان549821

البصرةالساده عبد احسان بارق556340

البصرةخلف محمد الكريم عبد الدين بدر5611635

البصرةثامر عبدالعالي خليل جالل5711300

البصرةحسن عبدالصاحب رعد جواهر585755

البصرةدخيل حميد الجبار عبد حبيب593012

البصرةصالح حمدي عماد حسام607384

البصرةحمادي عزيز مؤيد حسام6111681

البصرةحبيب مجيد حبيب حسن626686

البصرةمطر عباس الحافظ عبد حسن637667

البصرةمحمد جاسم محمد حسن644307

البصرةبدران الملك عبد هشام حسن653793

البصرةبدران فاضل حبيب حسين668313

البصرةداود نوري علي حسين677222

البصرةحسن عيدان مقداد حسين6811786

البصرةمحمدحسن هادي هيثم حسين69524

البصرةحمود ناصر عبدالرزاق حنان705555

البصرةعلي عبد عبادي امين حنين7110340

البصرةياسين علي قصي حنين7211011

البصرةجاسم كاظم جواد حوراء7312356

البصرةمزبان راضي الجبار عبد حوراء742288



صفحة 50               المحاسبة دائرة/  المالية وزارة          

البصرةبندر محمد امين حيدر759141

البصرةعذاب خريبط حسين حيدر765986

البصرةحميد عبود حسين حيدر775470

البصرةحمد خضير يوسف حيدر785791

البصرةواهس خرداش عبدالرضا دعاء7910103

البصرةفليح الوهاب عبد الكريم عبد رسل802672

البصرةاحمد شهاب قاسم رسل815128

البصرةالقادر عبد عدنان علي رضا824320

البصرةداود عثمان عادل رعد83793

البصرةماجد ثجيل عطوان زمن844102

البصرةمثني ناصر طارق زياد853585

البصرةشوقي كاظم فاروق زيد868511

البصرةعلي حاجي علي العابدين زين878127

البصرةكركي حسين فيصل زينب8811246

البصرةمهنة علي سارة8912594

البصرةصيهود  محمد منير سارة908644

البصرةفيصل ناجي سعد ساره9112668

البصرةعبدالمنعم ضياء سالم928071

البصرةحمود عبود نجم سالي9311890

البصرةعبدهللا محسن عبدهللا سرمد945805

البصرةموسى لفتة ضيغم سليم95103

البصرةمحمود شاكر سما965102

البصرةمناحي عجيل حسن سماح9710488

البصرةعباس جمزه ناظم سيف988487

البصرةفنجان نوري صفاء ضياء997478

البصرةدرويش صالح علي طالل1003216

البصرةاحمد سلمان محمود عامر1014728

البصرةمحمد جاسم محمد عبدالرحمن1024734

البصرةحاتم كاظم جواد عبدالكريم1032526

البصرةحبيب ظاهر حبيب عبدهللا1041801

البصرةعبدالحسين محمدعلي حسين عبدهللا1051832

البصرةعبدهللا هادي محمد عبدالهادي1066121

البصرةسهر الحسين عبد عذراءمحمد1078294

البصرةحمود احمد حمود عالء1088630

البصرةحسن فليح محمد عالء1099097

البصرةكطيش خلف هادي عالء1106507

البصرةجاسم هادي أياد علي1118410

البصرةحسجان صياح بدر علي1123683

البصرةحبيب مطرود خيرهللا علي1137925

البصرةمبارك خضير صباح علي1149966



صفحة 51               المحاسبة دائرة/  المالية وزارة          

البصرةمثني ناصر طارق علي1153509

البصرةعلي محمد جواد محمد كاظم علي116697

البصرةسكران خضير محسن علي1174059

البصرةعبدهللا نجم محمود علي1181172

البصرةحمادي بني حليم عمار11911210

البصرةعاتي صادق هادي فاطمة1201395

البصرةمحمد خليل عماد قتيبة12111260

البصرةمكلف عبد شعبان كاظم1226796

البصرةعلي يعقوب عساف كرار1232854

البصرةحاتم عثمان كاظم كوثر1249011

البصرةمحمد حسن خيرهللا لبنى1254154

البصرةاحمد مجيد الزهرة عبد ليث1267676

البصرةشاطي عباس فاضل مازن127623

البصرةمنديل سلمان نجيب مازن12812214

البصرةحسين صالح الرزاق عبد مجتبى1294619

البصرةعلي هللا عبد الحسن ابو محسن13011266

البصرةمهدي رضا محمد باهر محمد1318100

البصرةبشارة ركاب دريس محمد1322427

البصرةنايف خلف عايد محمد13310099

البصرةخلف مجيد الزهره عبد محمد1341981

البصرةحمود طالب غالب محمد13511184

البصرةموسى عيسى فاضل محمد1367856

البصرةحنتوش عبدالكريم فريد محمد1371836

البصرةعبدالمعبود عبدالملك فريد محمد138974

البصرةعنبر حبيب قيس محمد1396756

البصرةگايم خليف ناظم محمد14010503

البصرةعبدهللا جبر احمد محمود1419950

البصرةراشد مهيجر حمادي مرتجى1422871

البصرةالزم عفات كاظم مرتضى14311962

البصرةغانم مطير عادل مسلم144574

البصرةعوده جاسم احمد مصطفى14511307

البصرةفياض عباس بحر مصطفى14610761

البصرةمحمد محمود حامد مصطفى14710494

البصرةحسين علي طالل مصطفى1489534

البصرةمراد عبود الهادي عبد مصطفى1491772

البصرةحمود عبدالزهره عبدهللا مصطفى1502801

البصرةظاهر االمير عبد علي مصطفى1517703

البصرةقاسم عبود كامل مناف1524514

البصرةخضر سبتي الخالق عبد منال1533675

البصرةمحمد خليل منتصر1546979



صفحة 52               المحاسبة دائرة/  المالية وزارة          

البصرةأحمد راضي هاني منذر15512838

البصرةعبدهللا كاظم جواد مهتدي1566476

البصرةعلي عزيز غازي مهدي1574522

البصرةعبدهللا محمد احمد مهند15810250

البصرةعبدعلي سالم عبداالمير مهند1592657

البصرةمنصور حسن رعد ناهدة1604635

البصرةحسين حسن ضياء نبراس1615023

البصرةعبدالقادر عبدالستار عبدالناصر نجية16212579

البصرةعبدهللا علي فيصل نهى1633553

البصرةعباس صالح اياد نور16413455

البصرةالكريم عبد عيدان عدنان نور16513231

البصرةلفته عطيه نوري نور166822

البصرةعلي راضي عبدالصاحب نورالهدى16710887

البصرةثامر صينخ ثامر هدوى1685162

البصرةاحمد الرضا عبد محمد هدى16912377

البصرةنعمه جهلول دوحي هديل1707315

البصرةادريس حمود القادر عبد هناء1717710

البصرةجادر هندال عادل وسام17212606

البصرةمشيري مكي سامي ياسمين17312146

البصرةعبدالكريم عبدالقادر عبدهللا ياسين1745076



صفحة 53               المحاسبة دائرة/  المالية وزارة          

الرباعي االسماالستمارة رقمالتسلسل

تالي كريم الكاظم عبد ابراهيم11760

زغير محسن محمد احمد210270

عبود هادي منذر اسراء38729

عباس خضير ياس اسماء48686

جبرمحسن هادي اكرم55416

االمير عبد مصطاف ابراهيم االء610090

حربي ثجيل محمد االء713763

علي الهادي عبد ايات810388

فرمان عبدهللا عباس ايالف93410

هادي  محمد  براءه101138

محمد كاظم علي بنين116139

صكب مدلول علي حسن1210111

عيدان ظاهر هادي حسن135024

حسين ناصر ليث حسين143056

حمدي حمدان حمود حميد153255

علي نجم حمزه حنان169824

مهدي حمزة جابر حوراء1710091

حتروش مرزه محمد حيدر183691

عودة حميد عزيز ختام194987

محسن كاظم محمدحسن خلدون203865

جباره علي محمد كاظم رغد213332

موسى ابراهيم حسام زهراء2211821

جبار شمخي سجاد زهراء231989

لفته فاضل نجاح زهراء2413175

كاظم مجيد حمزه زينب259134

حسن جابر شمخي زينب2610759

راضي مهدي الستار عبد زينب2710330

موسى علي فاضل زينب2813740

شكر عبود محمد زينب295652

حمزة حمود رحيم زينه3011578

خورشيد رهيف العظيم عيد سارة311893

جبار شمخي العالي عبد ساره322283

عسكر صاحب محمد ساره3313595

صوفي عبد سعد سجى3413524

( حاسبات بكلوريوس )  بابل خزينة

(االثنين ) 2019/7/22 المقابلة موعد



صفحة 54               المحاسبة دائرة/  المالية وزارة          

حبيب الزهره عبد علي سجى355980

سجلة عبدهللا مهدي سحر3613281

جاسم احمد باسم ضحى3713613

عليوي نعمة ضياء ضحى389743

منصور جاسم حيدر طيف399635

مبدر احمد عامر4013833

جابر دينار حسن علي418948

حبه جبار رمزي علي423652

االمير عبد جبار صباح علي4310801

غضيب كريم قائد علي448537

دحام حسين كريم علي451394

خضير هادي علي46222

كاظم جواد حسين غدير474766

غازي كعيشيش عذاب غفران4810690

عبدهللا سهيل علي غفران491112

عالوي عبد محمد فارس502306

رشيد حميد فرح5113260

حسن محمد علي قاسم529357

عمران عيسى احسان كرار533910

فارس حسون طالب لقاء5411076

عطيه جهاد فالح مارين5510681

جياد جاري طالب مثنى5678

هللا عبد حامد مجتبى579435

مغيطي كاظم باسم محمد587113

جابر الوهاب عبد محمد595883

حمادي هاشم ضياء مريم6010020

محيسن منصور حسين مصطفى6113277

كاظم جواد رضا مصطفى626680

عبيد سعد مصطفى634907

كاظم خلخال شذر مصطفى642294

عيسى عمران قيس مصطفى658335

هنيدي عبد االمير عبد منار6612883

حمزة كاظم قاسم منتظر672850

ناصر عليوي عامر موسى688733

علوان محسن عامر موسى693879

عواد فاضل حسن نشوان7013151

حسون هادي عادل نور715356

عيسى هاشم الصاحب عبد نور722429

عبود موسى عمران نور738588

عباس مضر محمد نور748540



صفحة 55               المحاسبة دائرة/  المالية وزارة          

جبر حسين ناصر نور75461

عباس كاظم هادي نور7612363

لوتي كاظم هجول هيمن776834

فهد كاظم رمح وديان7813569

عبد صالح حسين وسام793149

سلمان الرحيم عبد هيثم وسن807873

حسين علي الرحيم عبد ياسمين813973

مهدي طالب رزاق يعقوب829882



صفحة 56               المحاسبة دائرة/  المالية وزارة          

الرباعي االسماالستمارة رقمالتسلسل

محسن عبدالكريم علي احسان14136

مناع جياد تركي احمد22031

ابراهيم ضاحي حاتم احمد33481

غصيني عزيز حمدي احمد48052

احمد خضير عيسى احمد58106

خضر العزيز عبد مرتضى احمد62439

حسين جمعة هيثم احمد74295

الطيف احمد معاذ اسامه810314

كياص رديني عبود اكرم911589

احمد غريب احمد انس101391

الغفور عبد محمد ناصر اوس117142

جاسم جرو مضحي اياد121599

عبد سليمان علي ايمن131190

خلف عبادي حمزه ايهاب146037

عفتان تركي عدنان ايهاب151486

عاكول حميد يوسف ايوب166802

حسن فرحان محمد بكر1713148

اسماعيل علي رباح بالل1810041

جاسم حمد حسين مصلح بهاء197242

العزيز عبد سلمان خضر تغريد202161

حمادي حديد جزاع حامد2112447

عباس طه عناد حسين2211793

كرحوت عبد جبير خلدون234482

احمد مجول ناظم دالل246815

حمادي عالوي محمود رائد2513282

تركي حمادي ياسين رائد26874

ارحيم عواد خليل رياض275042

ابراهيم خليل محمد سعد2813788

مرهاش فنيش السالم عبد سيف293735

عباس عبد الكريم عبد صالح3012995

بشار حمد احمد ضياء3111064

عبد سرحان خالد ضياء3211977

عبدهللا احمد طه335779

خضر محمد ياسين طه3413726

(متوسطة) االنبار خزينة

(الثالثاء) 2019/7/23 المقابلة موعد



صفحة 57               المحاسبة دائرة/  المالية وزارة          

حرفوش عناد غازي الستار عبد3512740

عباس محمد باسم القادر عبد368992

عبدالكريم حمودي عمر عبدالباسط379284

عبدهللا عبدالرحمن سعد عبدالحميد387199

شندي عفتان عبدهللا عبدالرحمن3913394

حمد عبدالعزيز علي عبدالرحمن4012949

صالح حمد كريم عبدالعزيز415424

عجم فاضل عماد عثمان426659

خلف عطاهلل كريم عثمان4311427

حسن فرحان محمد عثمان4413065

طوكان البد شالش عدنان457297

عبدهللا عبدالفتاح حميد عذراء467337

يوسف سالم عمر عالء4710719

علي مهاوش فرج صبحي علي481804

مخلف محمد يونس الدين عماد4912344

محمود محمد سرور عمار5013279

حسين دحام ثامر عمر515396

حمد محمد حسن عمر5211527

حمادي سلمان خميس عمر532218

ياسين ابراهيم سعدي عمر542608

فياض عبد موفق عمر553956

فرج غانم غيث566709

عذاب فرحان حميد الدين فخر573824

جديع هللا عبد احميد فؤاد588234

سعيد احمد تاجي قيصر5910772

عليج زغيبي حميد مجيد6010771

محمد جاسم احمد محمد617764

خضيرصباح احمد محمد628120

حسين صالح احمد محمد632409

محمد مرزوك امين محمد646419

محمد سرحان شالل محمد655354

سلطان عبد عبدالمنعم محمد6613269

عبد محمد عدنان محمد6710031

عيادة حسين علي محمد6811803

محمد عباس غدير محمد6911974

كبطان عيدان قحطان محمد7011770

حسن فليح رعد مراد7112645

ضايع عبد خالد مرتضى728843

حسين ابراهيم خليل مروان739729

يونس حمادي عبد مصطفى7412067



صفحة 58               المحاسبة دائرة/  المالية وزارة          

عفتان عالوي عدنان مصطفى754024

حسين دحام ثامر مصعب765710

مخلف عبود وهاب نذير7713767

عواد عبدالقهار ياسين نسرين7812724

علي خليوي شاكر ياسين795503


