
صفحة 1            المحاسبة دائرة/  المالية وزارة              

المحافظةالرباعي االسماالستمارة رقمالتسلسل

بغدادغميس لطيف حسين احمد19711

بغدادهللا عبد الحميد عبد رعد احمد2958

بغداداخرس عبد نعمه احمد39382

بغدادحسون منصور احمد اسراء49118

بغدادمهدي هادي باسم امير58854

بغدادسرحان حربي حسون انسام6866

بغدادكاظم حسين كاظم اية77629

بغدادلفته زغير نضال ايمان8759

بغدادحمادي فنوص طارق باسم97525

بغدادميرزا صادق ماجد بان107513

بغدادحسين ابراهيم رعد بتول113798

بغدادمحمد علي طه حافظ12685

بغدادعيسى شوال اسعد حسين136845

بغدادسويد سالم سعود حسين146782

بغدادحسين الرضا عبد علي حسين151844

بغدادابراهيم خلف ابراهيم خلدون166749

بغدادحسن عبد اسماعيل خليل176436

بغدادخضير عباس علي رسل185932

بغدادنزال اخضير حميد رفعة195852

بغدادحسين سلمان حمزة رنا20510

بغدادحماد محمود عامر سارة214802

بغدادكريم شنون سعد سجاد2241

بغدادجميل اسكندر معزز شمس233789

بغدادصالح مهدي الجبار عبد صفا243705

بغدادعبد نايف دهام صفاء252967

بغدادوهيب عبدالرزاق رياض ضحى262716

بغدادعباس مسير ذياب عامر272646

بغدادعباس رحيم كريم عبدهللا282154

بغداداحمد هاشم باسم عال291845

بغدادخلف حسن الحسن عبد عالء301776

بغدادسوير خفيف محسن عالء311744

بغدادالزهرة عبد الحسين عبد علي321689

بغدادمحمد مهدي معاذ علي331640

بغدادضاري خضير نزار عمر341410

بغدادمصطفى بكر عمر فاروق3513838
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صفحة 2            المحاسبة دائرة/  المالية وزارة              

بغدادخلف علي حسين فرح361351

بغدادعلي محمد كرار371350

بغدادخضيرم علي محمد لؤي3813464

بغدادحبيب كرجي باقر محمد3913246

بغدادكناص نهود عباس محمد4012681

بغداداحمد الياس غازي محمد4112230

بغدادعوض صادق جعفر مروة4211759

بغدادعباس حنتوش اكرم مصطفى4311662

بغدادجياد عالوي مصطفى4411594

بغداداحمد جياد عالوي مصطفى4511305

بغدادحميد أحمد مؤيد مصطفى4611269

بغدادعبد الدين زين علي مهند4711139

بغدادامين اكرم بيمان ميران4811133

بغدادكرملن قاسم نهران4910861

بغدادمرزوق عبد عباس نور5010742

بغدادنصيف حسن فالح نور5110680

بغدادنايف كاظم رسول وسام5210231

بغدادالوهاب عبد نوري حسن ياسر5310204

نينوىعلي محمد مجيد وجيه احمد549687

نينوىمحمد ابراهيم خليل ابراهيم55966

نينوىحسين مصطفى محمود احمد568949

نينوىطه حسين كنعان أحمد576579

نينوىمحمد احمد طالل حسن586550

نينوىمحمد جاسم ابراهيم ريم596178

نينوىياسن محمد الرزاق عبد سيف605693

نينوىعبد حمودي عمر محمد61551

نينوىمحمد علي يونس محمد624991

نينوىسليمان درويش فخري محمد مروان634562

نينوىاحمد شهاب خالد وليد641130

نينوىيحيى يحيى سعد يحيى6510578

البصرةجاسم عبدالمجيد عبدالجبار احمد668426

البصرةصباح عبدالكريم عدنان حسين677661

البصرةسليم درويش صالح رغد683046

البصرةعبدالواحد نوري عادل مازن6911232

قار ذيحسين مكطوف مهدي حسين704055

قار ذيحسن فاضل جواد محمد71698

ديالىتوفيق محمد نوزاد اياد7213169


