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 جهة االنتساب قناة القبول االسم ت االختصاص القسم الكلٌة
 وزارة التربٌة العام مخلف عبدهللا  صالح حمادة  .1 التأرٌخ االسالمً التارٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً العام بسمه طه اسماعٌل ناٌف  .2 التأرٌخ االسالمً التارٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام غسان محمد حسن خلف  .3 التأرٌخ االسالمً التارٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام منهل عبد الستار جاسم شٌت  .4 التأرٌخ االسالمً التارٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة محمد شاكر احمد حمود  .5 التأرٌخ االسالمً التارٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة زٌاد خلٌف طه فرحان  .6 التأرٌخ االسالمً التارٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة احمٌد محمد حسٌنزٌاد   .7 التأرٌخ االسالمً التارٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد تعوٌض المتضررٌن مثنى حاضر حسن محمد  .8 التأرٌخ االسالمً التارٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة العام غٌالن سمٌر طه عمر  .9 التأرٌخ الحدٌث التارٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً العام حذٌفة عبدهللا عباس طه  .10 التأرٌخ الحدٌث التارٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام مقداد محمد ٌاسٌن واحد  .11 التأرٌخ الحدٌث التارٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة

 الداخلٌةوزارة  العام حسٌن علً كردي حمود  .12 التأرٌخ الحدٌث التارٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة

 دٌوان الوقف السنً النفقة الخاصة لمٌس مصطفى ناظم محمد  .13 التأرٌخ الحدٌث التارٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة نوار حازم حافظ مهدي  .14 التأرٌخ الحدٌث التارٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً النفقة الخاصة رشا عبد الصمد اسماعٌل هالل  .15 الحدٌثالتأرٌخ  التارٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد تعوٌض المتضررٌن وعد شاهر محمود عطٌه  .16 التأرٌخ الحدٌث التارٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة العام لٌلى علً عبد احمد  .17 الجغرافٌة البشرٌة الجغرافٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام مؤٌد سامً عبدهللا عباس  .18 الجغرافٌة البشرٌة الجغرافٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة العام زٌاد فاضل عبدهللا ٌوسف  .19 الجغرافٌة البشرٌة الجغرافٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة بهاء صاحب شاكر محمود  .20 البشرٌةالجغرافٌة  الجغرافٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة لٌث صاحب فاضل عباس  .21 الجغرافٌة البشرٌة الجغرافٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 التربٌة وزارة تعوٌض المتضررٌن ضرار سلمان خلف هرٌط  .22 الجغرافٌة البشرٌة الجغرافٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة العام االء حسٌن علً حسن  .23 الجغرافٌة الطبٌعٌة الجغرافٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً العام نجم عبدهللا كامل خطاب  .24 الجغرافٌة الطبٌعٌة الجغرافٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام زٌاد محمد حمٌد جاسم  .25 الجغرافٌة الطبٌعٌة الجغرافٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة تعوٌض المتضررٌن مصطفى احمد محمد قنبر  .26 الجغرافٌة الطبٌعٌة الجغرافٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة
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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً العام مراد احمد خلف ٌاسٌن  .27 تدرٌسالطرائق  العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة العام احمد فارس احمد علً  .28 طرائق التدرٌس العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة العام زٌد محمد حسٌن عالوي  .29 طرائق التدرٌس العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة العام عباس محسن ٌاس خضٌر  .30 طرائق التدرٌس العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة العام احمد محمد ٌحٌى عزاوي  .31 طرائق التدرٌس العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة العام زٌاد خلف ابراهٌم سهٌل  .32 طرائق التدرٌس والنفسٌةالعلوم التربوٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام ٌاسر محمود خلف محمد  .33 طرائق التدرٌس العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة الخاصة النفقة حسان علً عبد جواد  .34 طرائق التدرٌس العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد النفقة الخاصة جالل سعٌد محمد خلف  .35 طرائق التدرٌس العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة رعد علً حاذور علً  .36 طرائق التدرٌس العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً ذوي شهداء الحشد اسعد حمود عبدهللا خلف  .37 طرائق التدرٌس العلوم التربوٌة والنفسٌة االنسانٌة التربٌة للعلوم

 ال ٌوجد ذوي االحتٌاجات الخاصة اسٌا سعود عبد الرحمن عزو  .38 طرائق التدرٌس العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة العام ازهار حمٌد طوكان محمد  .39 علم النفس التربوي العلوم التربوٌة والنفسٌة للعلوم االنسانٌةالتربٌة 

 وزارة التربٌة العام ختام كامل زكً مكً  .40 علم النفس التربوي العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام مفٌد جلٌل محمد قادر  .41 علم النفس التربوي والنفسٌةالعلوم التربوٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام رٌم رعد توفٌق رفٌق  .42 علم النفس التربوي العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام خلٌل صكر درباس جبر  .43 علم النفس التربوي العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة العام هدله ٌحٌى ماجد حمٌد  .44 علم النفس التربوي العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً العام تحرٌر نزهان رشٌد عبد  .45 علم النفس التربوي العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة امٌنه محمد امٌن كرٌم عمر  .46 علم النفس التربوي العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة ازهر عثمان ذنون ٌونس  .47 علم النفس التربوي العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً النفقة الخاصة بشرى نورالدٌن غفور قادر  .48 علم النفس التربوي العلوم التربوٌة والنفسٌة للعلوم االنسانٌةالتربٌة 

 وزارة التربٌة تعوٌض المتضررٌن سندس فرج جاسم محمد  .49 علم النفس التربوي العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً العام حسٌن احمد عباوي علً  .50 االدب اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 دٌوان الوقف السنً العام وضاح حسن خضر خلف  .51 االدب اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة العام ابراهٌم خلفهدى احمد   .52 االدب اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة العام صباح حسٌن عوٌد وسمً  .53 االدب اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة
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 وزارة التربٌة العام عبدهللا جاسم حسٌن محمد  .54 االدب اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة العام مها توفٌق ٌوسف جاسم  .55 االدب اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة محمد مطلك صالح عبدهللا  .56 االدب اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة ادٌبه عجٌل حسن خلف  .57 االدب اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة وسام سعٌد فٌصل زعفر  .58 االدب اللغة العربٌة االنسانٌةالتربٌة للعلوم 

 وزارة التربٌة العام فهد خلف علً حمود  .59 اللغة اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام لٌث زهٌر خلٌبص فٌصل  .60 اللغة اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام مهٌمن علً خضٌر عباس  .61 اللغة اللغة العربٌة للعلوم االنسانٌةالتربٌة 

 ال ٌوجد العام انمار داود سلٌم حدٌد  .62 اللغة اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام اسراء شرٌف فهد سبع  .63 اللغة اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً العام ضرغام محمود احمد خلف  .64 اللغة اللغة العربٌة االنسانٌةالتربٌة للعلوم 

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة محمود ابراهٌم فٌصل معروف  .65 اللغة اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة الكرٌم بكرهاله تركً عبد   .66 اللغة اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة لؤي جارو مصلح موسى  .67 اللغة اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام محمد حمد مهدي صالح  .68 اصول الدٌن علوم القران التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام خوله عزٌز رشٌد مصطفى  .69 اصول الدٌن علوم القران التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً العام سعد فرمان محمود ابراهٌم  .70 اصول الدٌن علوم القران التربٌة للعلوم االنسانٌة

 العالً والبحث العلمًوزارة التعلٌم  العام شٌماء شاكر منصور محٌسن  .71 اصول الدٌن علوم القران التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام ستار نزٌه احمد حاجم  .72 اصول الدٌن علوم القران التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة خلف عذاب خلف جسام  .73 اصول الدٌن علوم القران التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد تعوٌض المتضررٌن محمود خلف حمداٌاد   .74 اصول الدٌن علوم القران التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام عمر احمد محمد حرز  .75 الفقه واصوله علوم القران التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام اسراء عباس فاضل محمد  .76 الفقه واصوله علوم القران التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام عبد الجبار عبدهللا احمد عمٌري  .77 واصولهالفقه  علوم القران التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام مروه معاذ كامل عبد الباقً  .78 الفقه واصوله علوم القران التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة العام كثٌر نجم عبدهللا لجً  .79 الفقه واصوله علوم القران التربٌة للعلوم االنسانٌة

 دٌوان الوقف السنً العام عبد القادر حسٌن دروٌش حنتوش  .80 الفقه واصوله علوم القران االنسانٌةالتربٌة للعلوم 
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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً النفقة الخاصة احمد ابراهٌم اسماعٌل ابراهٌم  .81 الفقه واصوله علوم القران التربٌة للعلوم االنسانٌة
 ال ٌوجد العام قصً علً محمود جلٌل  .82 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
 وزارة التربٌة العام عدنان شجاع علٌوي احمد  .83 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
 وزارة التربٌة العام مٌثم عبدالرضا محمد احمد  .84 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
 العلمًوزارة التعلٌم العالً والبحث  العام شٌماء رشٌد طعان كاظم  .85 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
 وزارة التربٌة النفقة الخاصة مجٌد حمٌد عزٌز علً  .86 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
 ال ٌوجد النفقة الخاصة اسماعٌلغٌث ضامن رمضان   .87 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
 وزارة التربٌة النفقة الخاصة اثٌر ٌوسف احمد مال  .88 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
 وزارة التربٌة تعوٌض المتضررٌن قصً محمد عطٌه عوٌد  .89 الرٌاضةالتربٌة البدنٌة وعلوم  التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
 وزارة التربٌة ذوي الشهداء ماجد حمٌد عبد رزوقً  .90 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 وزارة التعلٌم  العالً والبحث العلمً العام كامل حمٌدمعمر عبد العزٌز   .91 صلبة الفٌزٌاء كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة

 وزارة التعلٌم  العالً والبحث العلمً العام هدى سعدي علً رجب  .92 صلبة الفٌزٌاء كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة

 وزارة التربٌة العام رائد ماهر حمٌدان عبد  .93 صلبة الفٌزٌاء كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة

 وزارة التربٌة العام مهران عبد الرحمن عبد هللا نجم  .94 صلبة الفٌزٌاء للعلوم الصرفةكلٌة التربٌة 

 وزارة التعلٌم  العالً والبحث العلمً العام مبارك حمد عكلة علً  .95 صلبة الفٌزٌاء كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة

 ٌوجدال  العام علٌاء حامد علً جاسم  .96 صلبة الفٌزٌاء كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة محمود هاشم معٌوف حنٌز  .97 صلبة الفٌزٌاء كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة

 وزارة التعلٌم  العالً والبحث العلمً النفقة الخاصة بصٌرة قاسم سلٌمان علً  .98 صلبة الفٌزٌاء كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة

 وزارة التربٌة العام محمد محمود احمد تفاح  .99 الكٌمٌاء الكٌمٌاء كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة

 وزارة التربٌة العام قٌصر مشعان عبد حمد  .100 الكٌمٌاء الكٌمٌاء كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة حسٌن عبد عباس جاعد  .101 الكٌمٌاء الكٌمٌاء كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة

 وزارة التعلٌم  العالً والبحث العلمً العام هدى مولود طاهر علً  .102 علوم الحٌاة علوم الحٌاة الصرفةكلٌة التربٌة للعلوم 

 ال ٌوجد العام نجاة امٌن سعٌد عزٌز  .103 علوم الحٌاة علوم الحٌاة كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة

 ال ٌوجد العام ساره فائز حسن عباس  .104 علوم الحٌاة علوم الحٌاة كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة

 وزارة التعلٌم  العالً والبحث العلمً العام خالده خلٌل عبد هللا خضر  .105 علوم الحٌاة علوم الحٌاة كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة

 ال ٌوجد العام احمد حسٌن ضاٌع فهد  .106 علوم الحٌاة علوم الحٌاة كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة

 وزارة التعلٌم  العالً والبحث العلمً تعوٌض المتضررٌن حسٌن ابراهٌم حسٌن طه  .107 علوم الحٌاة الحٌاةعلوم  كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة



 1028-1027للعام الدراسً  الدكتوراهقوائم قبول طلبة جامعة تكرٌت / قسم الدراسات العلٌا والبحث والتطوٌر                             

 
 

 (2قائمة رقم )

 ال ٌوجد النفقة الخاصة سرى جمال خلف حسٌن  .108 علوم الحٌاة علوم الحٌاة كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة

 الوقف السنًدٌوان  العام عالء غالً حاٌف حرج  .109 االدب اللغة العربٌة التربٌة للبنات

  وزارة التربٌة  العام اروى اٌاد ادهم عبدالغفار  .110 االدب اللغة العربٌة التربٌة للبنات

  وزارة التربٌة  العام كوان اسماعٌل ابراهٌم حمد  .111 االدب اللغة العربٌة التربٌة للبنات

  وزارة التربٌة  العام معتز ناطق ناٌف مجٌد  .112 االدب اللغة العربٌة التربٌة للبنات

  وزارة التربٌة  العام  احمد ابراهٌم احمد عسكر  .113 األدب اللغة العربٌة التربٌة للبنات

  وزارة التربٌة  العام لطٌف علً حسٌن علً  .114 االدب اللغة العربٌة التربٌة للبنات

  وزارة التربٌة  تعوٌض المتضررٌن كوكب عارف عٌدان عوده  .115 االدب اللغة العربٌة التربٌة للبنات

 ال ٌوجد العام سمرة سمٌر عاصً هواس  .116 اللغة اللغة العربٌة التربٌة للبنات

 دٌوان الوقف السنً العام علً جادهللا مجٌد احمد  .117 اللغة اللغة العربٌة التربٌة للبنات

 ال ٌوجد العام مهند عواد خضٌر كلٌب  .118 اللغة اللغة العربٌة التربٌة للبنات

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً العام علً خضٌر عباس قدرانً  .119 اللغة اللغة العربٌة التربٌة للبنات

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً العام همام محمد سعٌد رجب سرحان  .120 اللغة اللغة العربٌة التربٌة للبنات

 ٌوجدال  العام سارة لطٌف عبدهللا احمد  .121 اللغة اللغة العربٌة التربٌة للبنات

  وزارة التربٌة  تعوٌض المتضررٌن نعماد عجٌب كرٌم حس  .122 اللغة اللغة العربٌة التربٌة للبنات

 ال ٌوجد النفقة الخاصة فتحً طه احمد موسى  .123 اللغة اللغة العربٌة التربٌة للبنات

 ال يوجد العام  محمد عدنان عثمان مصطفى  .124 قانون عام   القانون كلٌة الحقوق

 ال يوجد العام  سامر علً عطٌه عوده  .125 قانون عام   القانون كلٌة الحقوق

 ال يوجد العام  اكرم غالب علً معروف  .126 قانون عام   القانون كلٌة الحقوق

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً متضررٌنالتعوٌض  علً مخلف حماد فٌاض  .127 قانون عام   القانون كلٌة الحقوق

 وزارة التربٌة    ذوي االحتٌاجات الخاصة حٌدر جمال تٌل جاسم  .128 قانون عام   القانون كلٌة الحقوق

 جهاز االمن الوطنً السجناء السٌاسٌٌن اٌاد كاظم حاتم عبدالحسٌن  .129 قانون عام   القانون كلٌة الحقوق

 ال ٌوجد ذوي الشهداء صالحغالب خلف حمد   .130 قانون عام   القانون كلٌة الحقوق

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً النفقة الخاصة سمٌه فاضل عبدهللا سلطان  .131 قانون عام   القانون كلٌة الحقوق

 وزارة البٌئة   النفقة الخاصة طالل بدر عبدهللا عداي  .132 قانون عام   القانون كلٌة الحقوق

 ال ٌوجد النفقة الخاصة جاسم محمد حسٌن علو  .133 قانون عام   القانون كلٌة الحقوق

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً النفقة الخاصة جبار محمد مهدي كظام  .134 قانون عام   القانون كلٌة الحقوق



 1028-1027للعام الدراسً  الدكتوراهقوائم قبول طلبة جامعة تكرٌت / قسم الدراسات العلٌا والبحث والتطوٌر                             

 
 

 (2قائمة رقم )

 وزارة الدفاع   النفقة الخاصة سمٌر مهدي نعٌم مهدي  .135 قانون عام   القانون كلٌة الحقوق

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً الخاصةالنفقة  ازهر عبدالحسٌن عبدهللا محمود  .136 قانون عام   القانون كلٌة الحقوق

 ال ٌوجد النفقة الخاصة سهاد رحٌم مبارك محمد  .137 قانون عام   القانون كلٌة الحقوق

 وزارة التعلٌم العالً العام  طه شهاب احمد عثمان  .138 البستنة وهندسة الحدائق البستنة وهندسة الحدائق الزراعة

 وزارة الزراعة العام  احسان فرحان خضٌر علوان  .139 البستنة وهندسة الحدائق البستنة وهندسة الحدائق الزراعة

 وزارة الزراعة النفقة الخاصة ماجد حسن محمد جاسم  .140 البستنة وهندسة الحدائق البستنة وهندسة الحدائق الزراعة

 ال ٌوجد  المتضررٌنتعوٌض  مهى علً سلٌمان جاسم  .141 البستنة وهندسة الحدائق البستنة وهندسة الحدائق الزراعة

 وزارة اإلسكان واالعمار العام  حٌدر حسن احمد علً  .142 المحاصٌل الحقلٌة المحاصٌل الحقلٌة الزراعة

 وزارة الزراعة العام  مهدي صالح جاسم بدر  .143 المحاصٌل الحقلٌة المحاصٌل الحقلٌة الزراعة

 وزارة الزراعة العام  مدلًعبٌر ٌاسٌن محمد   .144 المحاصٌل الحقلٌة المحاصٌل الحقلٌة الزراعة

 وزارة التعلٌم العالً العام  خلف نهر احمد حمد  .145 علوم األغذٌة علوم األغذٌة الزراعة

 وزارة الزراعة العام  عبدهللا خمٌس عبدهللا كرٌم  .146 علوم األغذٌة علوم األغذٌة الزراعة

 ال ٌوجد  المتضررٌنتعوٌض  منار عماد جمٌل عبدهللا  .147 علوم األغذٌة علوم األغذٌة الزراعة

 وزارة التعلٌم العالً العام  مخلد عرٌبً حسن محمد  .148 علوم الثروة الحٌوانٌة االنتاج الحٌوانً الزراعة

 وزارة الزراعة العام  ضٌاء عبد عباس ٌونس  .149 علوم الثروة الحٌوانٌة االنتاج الحٌوانً الزراعة

 وزارة التعلٌم العالً العام  فالح حسن صالح مهدي  .150 علوم الثروة الحٌوانٌة االنتاج الحٌوانً الزراعة

 وزارة التعلٌم العالً العام  هٌثم رجب منهً حسٌن  .151 علوم الثروة الحٌوانٌة االنتاج الحٌوانً الزراعة

 وزارة الزراعة العام  هشام احمد صالح محمد  .152 التربة والموارد المائٌة التربة والموارد المائٌة الزراعة

 ال ٌوجد  العام  هبه محمد محمود جٌاد  .153 التربة والموارد المائٌة التربة والموارد المائٌة الزراعة

 ال ٌوجد  ذوي الشهداء كنوري حمٌدي محمد مطل  .154 التربة والموارد المائٌة التربة والموارد المائٌة الزراعة

 التعلٌم العالً والبحث العلمًوزارة  العام رشا حامد اٌوب ابراهٌم  .155 علوم الحٌاة علوم الحٌاة العلوم

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً العام معن حسن صالح ٌاسٌن  .156 علوم الحٌاة علوم الحٌاة العلوم

 ال ٌوجد العام ٌاسٌن خلف محمد حسن  .157 علوم الحٌاة علوم الحٌاة العلوم

 التعلٌم العالً والبحث العلمًوزارة  العام سرا حمٌد ناٌف حمٌد  .158 علوم الحٌاة علوم الحٌاة العلوم

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً العام هند طارق حمد احمد  .159 علوم الحٌاة علوم الحٌاة العلوم

 حكومة إقلٌم كردستان النفقة الخاصة روكان دارا كرٌم خورشٌد  .160 علوم الحٌاة علوم الحٌاة العلوم

 وزارة الصحة النفقة الخاصة علً عبد الجبار رزوقً عبٌد  .161 علوم الحٌاة علوم الحٌاة العلوم
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 وزارة الصحة النفقة الخاصة هاله سالم عبد الكرٌم احمد  .162 علوم الحٌاة علوم الحٌاة العلوم

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً تعوٌض المتضررٌن بشرى عصام كامل مراد  .163 علوم الحٌاة علوم الحٌاة العلوم

 ال ٌوجد العام رغد محمد عمر بكر  .164 علوم الكٌمٌاء الكٌمٌاءعلوم  العلوم

 وزارة الزراعة العام محمد طالب لطٌف جاسم  .165 علوم الكٌمٌاء علوم الكٌمٌاء العلوم

 ال ٌوجد العام صفاء حسٌن محمد جوٌد  .166 علوم الكٌمٌاء علوم الكٌمٌاء العلوم

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً العام نائلعماد محمد عوسج   .167 علوم الكٌمٌاء علوم الكٌمٌاء العلوم

 ال ٌوجد العام اناهٌد عبدالغفار ٌاسٌن علً  .168 علوم الكٌمٌاء علوم الكٌمٌاء العلوم

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً العام اٌمان موسى فرحان محمود  .169 الفقه وأصوله الفقه وأصوله العلوم االسالمٌة

 ال ٌوجد العام محمود خلٌل مهدي حبٌب  .170 الفقه وأصوله وأصوله الفقه العلوم االسالمٌة

 ال ٌوجد العام سعد محمد عبدالجبار عبدالرحمن  .171 الفقه وأصوله الفقه وأصوله العلوم االسالمٌة

 ال ٌوجد العام ندى خمٌس حسن جاسم  .172 الفقه وأصوله الفقه وأصوله العلوم االسالمٌة

 دٌوان الوقف السنً العام عبدالجبار ادري محمد شلش  .173 الفقه وأصوله الفقه وأصوله العلوم االسالمٌة

 حكومة اقلٌم كوردستان النفقة الخاصة اركان عبٌد مهدي سعود  .174 الفقه وأصوله الفقه وأصوله العلوم االسالمٌة

 ال ٌوجد متضررٌنالتعوٌض  وعد عبد جزاع سلٌم  .175 الفقه وأصوله الفقه وأصوله العلوم االسالمٌة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً العام هدى علً عطٌه حمد  .176 أصول الدٌن أصول الدٌن العلوم االسالمٌة

 ال ٌوجد العام عٌسى خلف ةابراهٌم جمع  .177 أصول الدٌن أصول الدٌن العلوم االسالمٌة

 العالً والبحث العلمًوزارة التعلٌم  العام كفاح صابر رشٌد احمد  .178 أصول الدٌن أصول الدٌن العلوم االسالمٌة

 ال ٌوجد العام حسٌن علوان حسٌن محمد  .179 أصول الدٌن أصول الدٌن العلوم االسالمٌة

 دٌوان الوقف السنً العام خالد جمال عواد حسٌن  .180 أصول الدٌن أصول الدٌن العلوم االسالمٌة

 وزارة التربٌة  الخاصةالنفقة  انمار عداي محمود عباس  .181 أصول الدٌن أصول الدٌن العلوم االسالمٌة

 ال ٌوجد النفقة الخاصة عناد ٌحٌى محمد احمد  .182 أصول الدٌن أصول الدٌن العلوم االسالمٌة

 وزارة التجارة  سٌاسٌٌنالسجناء ال خلف علوان الطٌف محمود  .183 أصول الدٌن أصول الدٌن العلوم االسالمٌة

 ال ٌوجد ذوي االحتٌاجات الخاصة جهاد حسنمصطفى خالد   .184 أصول الدٌن أصول الدٌن العلوم االسالمٌة

 والبحث العلمً التعلٌم العالًوزارة  العام المنعم ابراهٌم عبد الفتاحمنال عبد  .185 الكٌمٌاء الحٌاتٌة الكٌمٌاء الحٌاتٌة الطب

 حكومة اقلٌم كردستان العام محمود خلٌل ابراهٌم دهش  .186 الكٌمٌاء الحٌاتٌة الكٌمٌاء الحٌاتٌة الطب

 وزارة الصحة العام وداد اسماعٌل خلٌل ثالج  .187 االحٌاء المجهرٌة الطبٌة األحٌاء المجهرٌة الطب

 ال ٌوجد العام أٌاد  عبدهللا محمد ٌوسف  .188 االحٌاء المجهرٌة الطبٌة األحٌاء المجهرٌة الطب
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