
  41/1/2013 االثنينيوم قائمة بأسماء المتقدمين للتعاقد مع البنك المركزي للمقابلة 

  االسـم ت
  رؤى علي سلمان   1
  محمد عبدعلي غني   2
  دعاء أنور كاظم  3
  سھا جعفر كاظم   4
  مھيمن علي بايع   5
  زينب عبودي نعمة   6
  إسراء فيصل مھدي   7
  ريم حكمت عبد   8
  عبدالكريم شاكرليال   9

  محمد حمزة علي 10
  شھد جمال عبدالرضا  11
  مروة حكمت حميد  12
  نصرية سالم عبدالكريم  13
  صفا ھيثم علي   14
 إشراق خزعل إبراھيم 15
  تيسير غريب خضير  16
  نور ھاشم جعفر  17
  عمار عادل احمد 18
  مصطفى ھاشم عدنان  19
 عصام بالل يونس 20
  غيث عدي معين 21
  حمزة  ھادي حرفش   22
 حسام رياض عبد الرزاق 23
  مثنى زھير صبري  24
  إسراء رعد سلمان  25
 عبدالمنعم مصطفى عبدالمنعم 26
  كاظم طالب عباس  27
 علي كاظم جوحي 28
  محمد فرحان احمد  29
  شھد علي نصر  30

  



  13/1/2013 االحدللمقابلة يوم المتقدمين للتعاقد مع البنك المركزي قائمة بأسماء 

  االسـم ت
  عبير حميد رشيد   1
  جنان جاسم سيد   2
 يوسف اكرم صبري 3
  حسام رحيم حسون   4
  سارة كريم رحيم   5
  ناھي عواد جلوب   6
  احمد علي مھدي   7
  مھا جميل محمد   8
  إيمان جواد كاظم  9

 نور عبدالكريم عباس 10
  سمارة سليم خالد  11
  إسراء علي محمد  12
  إسراء كريم حمد  13
  نور صباح إبراھيم   14
 نبيل إسماعيل احمد 15
  حاتم طالب حاتم  16
  عمار مھند ياسين  17
  دينا باسم حميد 18
  احمد قصي حمود  19
 يوسف مجيد سعيد 20
  خلدون حسن عبد 21
  عمر اثيل عدنان  22
  بسام سعيد عباس 23
  صبا عبدالسالم حسين  24
  سمير فوزي خيري  25
  احمد طالب شاني 26
  نسرين قاسم محمد  27
  رؤى نبيل شاكر 28
  مصطفى محمد عباس  29
  ياسر قاسم جابر  30

  



  16/1/2013 االربعاءيوم قائمة بأسماء المتقدمين للتعاقد مع البنك المركزي للمقابلة 

  االسـم ت
  نبراس جاسم حسن  1
  يوسف جبار عباس  2
 علياء ياسين فاضل 3
  مھا سبتي خضير  4
  رباب حسين مجيد  5
  نور خالد خليل  6
  سجى عبدالرزاق مطشر  7
  احمد رحمن كريم  8
  مريم رعد جاسم  9

 مازن ناطق عبد اللطيف 10
  جعفر نبيل محمد  11
  رؤى صافي عبد هللا  12
  الحسين عبد الرشيد حسين  13
  استبرق زكي يحيى  14
 مروة مصطفى احمد 15
  اسامة ضياء سمير  16
  حيدر زھراو شنيشل  17
  سما سعد عبد 18
  صالح رياض صالح  19
 سحر عيسى حمود 20
  داليا منذر فاخر 21
  عبد السالم حميداحمد   22
  ايمان علي حسين 23
  شھد ثائر غالب  24
  عبدالعزيز عباس صبيح  25
 وليد إسماعيل محمود 26
  عذراء محمد زغير  27
  سمر سالم كوكز 28
  تبارك إبراھيم صافي  29
  فاطمة سعد جسام  30
  مھند عادل عطا 31

  



  9/1/2013 االربعاءيوم قائمة بأسماء المتقدمين للتعاقد مع البنك المركزي للمقابلة 

  االسـم ت
  حسن مھدي عطية   1
  حيدر جاسم حمادي   2
  رھام رعد مانع  3
  نبأ محمد فاضل   4
  سحر يونس علي   5
  إسراء ناجي عبود   6
  علي سالم محمود   7
  زينب فاروق كامل   8
  عبدهللاريم نجم   9

 محمد عبدالحسن مھدي 10
  فرح اسماعيل جابر  11
  عباس فاضل عباس  12
  بدر مرداس جابر  13
  احمد قصي احسان  14
  دينا قيس حقي 15
  ضحى باقر عبدالنبي  16
  علي خالد حسن  17
 حنان حسين محمد علي 18
  مھند غازي رشيد  19
  بشار سعد اسود 20
 ابراھيم عادل توفيق 21
  مصطفى محمد سعيد  22
 مصطفى عبد الستار عبد الجبار 23
  عثمان عبدالرحمن احمد  24
  مصطفى جمال جالل   25
  صبا كمال حميد 26
  حسين كميت جواد  27
  ھبة موفق عثمان 28
  دعاء عماد عبدالقادر  29
  شيماء حسام مصلح  30

  



  8/1/2013يوم الثالثاء قائمة بأسماء المتقدمين للتعاقد مع البنك المركزي للمقابلة 

  االسـم ت
  رقية ضياء الدين عبدالمنعم   1
  نوره سعدون عبدالزھرة   2
  زيد سعدي ھاشم   3
  حسام علي ھادي   4
  عمار موفق كسار   5
  رغد نايف عبدهللا   6
  فاطمة شاكر جاسم   7
  ميس ضياء جواد   8
  طيب رمروة عبد القاد  9

  ھبة عبدالرزاق صكر  10
  جاللين جودت فرج  11
  مروة جواد كاظم  12
  اسماء بشير حمزة  13
  سارة عبدالكريم عبداالمير  14
  رشا غازي شھاب  15
  شھد منصور خلف  16
  داليا معتز صبحي  17
  مروة معتز صبحي  18
  ھدى اسعد حسن  19
  سلمانمھند داود   20
  ھبة ھيثم عبد المنعم  21
  سكينة علي شكر  22
  نورس بشار عبد المطلب  23
  ھويدا راضي جمعة  24
  محمد علي شاكر  25
  ربى ناجي ھادي  26
  حسين حميد طه  27
  مھا لفتة عكار  28
  لمياء ناجي خليل  29
  إخالص غالي رشك  30

  



  51/1/2013 الثالثاءيوم قائمة بأسماء المتقدمين للتعاقد مع البنك المركزي للمقابلة 

  االسـم  ت

  ھبة حسين حمودي  1
  صفا علي مشكور  2
  ياسر حسون عزيز  3
  وسام عبدالرسول حسن  4
  احمد خالد إسماعيل  5
  سھير صفاء سعود  6
  انتصار جبر خضير  7
  ھاشم إبراھيم مظفر  8
  مصطفى وميض عامر  9

  اركان علي حسن  10
  ھدى محمود حمزة  11
  سارة صالح عواد  12
  محمد ھاني شاكر  13
  مصطفى حافظ عبد االله  14
  علي حمادي حسناوي  15
  مروة مصطفى عصام  16
  احمد لؤي ناظم  17
  قيصر رعد مھدي  18
  سنان سمير حسين  19
  مصطفى قحطان سمين  20
  زھراء ماھر جمال  21
  حسين عمار علي  22
  احمد ظاھر حبيب  23
  علي حسين إبراھيم   24
  مصطفى فائز رفيق  25
  فادية سامي جاسم  26
  رفيف مؤيد مصطفى  27
  يوسف طارق محمود  28
  رسل حيدر عبدالواحد  29
  زھراء علي جبار  30

  



  10/1/2013 الخميسيوم قائمة بأسماء المتقدمين للتعاقد مع البنك المركزي للمقابلة 

  االسـم ت
  تماره قصي عبدالفتاح   1
  براق عبدالحسن عبده   2
  زينب مطلك حميد   3
  زينب حسين لعيبي   4
  در محمد حسن   5
  شھد فائق كامل   6
  إيھاب سعيد جاسم   7
  دعاء محمد سلمان   8
  سعدي نونمناف   9

  حارث سعدون ھاني  10
  فرح بدري فازع  11
  ھبة مجيد مھدي  12
  جمال ناصر دحام  13
  ليث رعد عزيز   14
  احمد غياض عسكر   15
  قيس سھيل حميد  16
  مصطفى ثامر يونس  17
  وسن جاسم حسن  18
  صائب نوري فاضل  19
  تمارا عبدالكريم ثامر  20
  نبراس ھاشم جعفر  21
  عزيزسعد سالم   22
  عالء محمد جبر  23
  فرج كامل فرج  24
  نورا ماجد جواد  25
  صالح فرھود مشرف  26
  غيث اياد حميد  27
  سارة علي طه  28
  بشار مصطفى شاكر  29
  شفاء معتصم با طه  30

  
  



  71/1/2013 الخميسيوم قائمة بأسماء المتقدمين للتعاقد مع البنك المركزي للمقابلة 

  االسـم ت
  مروة عالء الدين عبد المھدي  1
  ياسر اركان حميد  2
 حوراء علي عباس 3
  سرى عبد الحسين مھدي  4
  بھاء الدين فاضل خلف  5
  حسين عالء حسين  6
  سارة ناصر محمد  7
  نور محمد منجل  8
  سيف الدين عامر محمد  9

  غالب مجيب امين 10
  علي عبد الحميد حميد  11
  رضوان ھيثم نعمة  12
  ورود خالد مرھون  13
  احمد عبد الكريم كريمش  14
 ايمان مصطفى احمد 15
  ھالة ھيثم عبد المنعم  16
  عبد الخالق اياد عبد الخالق  17
 محمود اياد عبد الخالق 18
  الرزاقعلي فاروق عبد   19
  اية علي رشيد 20
  احمد حسين امين 21
  ھبة جعفر عبد الجبار  22
  ھبة علي طالب 23
  اسامة اركان حميد  24
  اريج عباس فاضل  25
 ھشام مظھر فارس 26
  احمد نزار ابراھيم  27
 يوسف فيصل فضيل 28
  مھند كريم حسين  29
  علي عماد فخري الدين  30
  احمد نديم حميد 31
  عبدالكريم عبدالعزيزعالء   32
  علي رياض يوسف  33
  سماح علي عبدالكريم  34
  مصطفى فائق مصطفى  35
  اسعد محمد حسن   36
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