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 (1قائمة رقم )

 جهة االنتساب قناة القبول االسم ت االختصاص القسم الكلٌة       
 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً العام حنٌن سعد سلمان عبدهللا  1 االعالم االعالم اآلداب           

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً العام رٌم عادل فوزي شهاب  2 االعالم االعالم اآلداب

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً العام حمٌد طه حمد علً  3 االعالم االعالم اآلداب

 ال ٌوجد العام حازم جاسم محمد شاكر  4 االعالم االعالم اآلداب

 ال ٌوجد العام تسنٌم خلف محمد اسماعٌل  5 االعالم االعالم اآلداب

 ال ٌوجد العام اسماء محمد جاسم محمد  6 االعالم االعالم اآلداب

 ال ٌوجد العام صهٌب صالح محً مصطفى  7 االعالم االعالم اآلداب

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة فراس حمود حمد صالح  8 االعالم االعالم اآلداب

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً النفقة الخاصة صهٌب مهٌدي صالح ظاهر  9 االعالم االعالم اآلداب

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً النفقة الخاصة خالد خضٌر عباسهدى   10 االعالم االعالم اآلداب

 ال ٌوجد تعوٌض المتضررٌن دحام عصام رعد دحام  11 االعالم االعالم اآلداب

 دٌوان المحافظة السجناء السٌاسٌٌن صدام غتران مجٌد موسى  12 االعالم االعالم اآلداب

 ال ٌوجد ذوي شهداء الحشد عباسمنى عبدالكرٌم باقر   13 االعالم االعالم اآلداب

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً العام رند خالد عبد الرحمن مصطفى  14 الترجمة الترجمة اآلداب

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً العام فؤاد عادل خلف شرار  15 الترجمة الترجمة اآلداب

 ال ٌوجد العام مصطفى حسن صالح حمد  16 الترجمة الترجمة اآلداب

 ال ٌوجد العام احمد علً حسن محمد  17 الترجمة الترجمة اآلداب

 ال ٌوجد العام شٌماء عبد الزهرة رخٌص هاشم  18 الترجمة الترجمة اآلداب

 ال ٌوجد العام رٌهام محمد احمد طلب  19 الترجمة الترجمة اآلداب

 ال ٌوجد العام علً رزاق محمد حسن  20 الترجمة الترجمة اآلداب

 ال ٌوجد النفقة الخاصة حنٌن جمال عسكر مضحً  21 الترجمة الترجمة اآلداب

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً النفقة الخاصة ابو بكر خالد مصطفى ٌاسٌن  22 الترجمة الترجمة اآلداب

 والرٌاضة وزارة الشباب النفقة الخاصة عمر هانً نجم عبدهللا  23 الترجمة الترجمة اآلداب

 ال ٌوجد تعوٌض المتضررٌن احمد محمود شهاب احمد  24 الترجمة الترجمة اآلداب

 ال ٌوجد ذوي االحتٌاجات الخاصة صفوان محمد دحام دغٌش  25 الترجمة الترجمة اآلداب

 ال ٌوجد ذوي شهداء الحشد امل محمود عبدهللا احمد  26 الترجمة الترجمة اآلداب

 ال ٌوجد العام محمد محمود حمٌدالزم   27 الجغرافٌة التطبٌقٌة الجغرافٌة التطبٌقٌة اآلداب
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 ال ٌوجد العام ابراهٌم جالب ذٌاب عبوش  28 الجغرافٌة التطبٌقٌة الجغرافٌة التطبٌقٌة اآلداب

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً العام فاتن سعدون عبود احمد  29 الجغرافٌة التطبٌقٌة الجغرافٌة التطبٌقٌة اآلداب

 ال ٌوجد العام احمد هندي فنش جاسم  30 الجغرافٌة التطبٌقٌة الجغرافٌة التطبٌقٌة اآلداب

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً العام مروج طاهر نعمان عمر  31 الجغرافٌة التطبٌقٌة الجغرافٌة التطبٌقٌة اآلداب

 ال ٌوجد العام رسل جواد محمد جعاطة  32 الجغرافٌة التطبٌقٌة الجغرافٌة التطبٌقٌة اآلداب

 ال ٌوجد العام جاسم محمد احمد محمد  33 الجغرافٌة التطبٌقٌة الجغرافٌة التطبٌقٌة اآلداب

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة خنساء عبد علً محمد  34 الجغرافٌة التطبٌقٌة الجغرافٌة التطبٌقٌة اآلداب

 ال ٌوجد النفقة الخاصة علً فرحان خلف سلٌمان  35 الجغرافٌة التطبٌقٌة الجغرافٌة التطبٌقٌة اآلداب

 ال ٌوجد النفقة الخاصة احمد ٌونس احمد حسن  36 الجغرافٌة التطبٌقٌة الجغرافٌة التطبٌقٌة اآلداب

 وزارة الزراعة تعوٌض المتضررٌن صفاء عادل جمعة خلف  37 الجغرافٌة التطبٌقٌة الجغرافٌة التطبٌقٌة اآلداب

 التعلٌم العالً والبحث العلمًوزارة  العام محمد صالح خلف حسٌن  38 االدب اللغة العربٌة اآلداب

 ال ٌوجد العام محمد صالح شجاع ذرب  39 االدب اللغة العربٌة اآلداب

 ال ٌوجد العام عبداللطٌف لطٌف سالم حسٌن  40 االدب اللغة العربٌة اآلداب

 ال ٌوجد النفقة الخاصة علً جاسم محمد ناصر  41 االدب اللغة العربٌة اآلداب

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة حسن علً ابراهٌم محمد  42 االدب اللغة العربٌة اآلداب

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة ضامن جواد مطرغشٌم  43 االدب اللغة العربٌة اآلداب

 دٌوان الوقف السنً النفقة الخاصة بشٌر حسن محمود احمد  44 االدب اللغة العربٌة اآلداب

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة اركان حسن محمد سالم  45 االدب اللغة العربٌة اآلداب

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة بسام برع مٌرز محٌمٌد  46 االدب اللغة العربٌة اآلداب

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً النفقة الخاصة خالد جمعة حسٌن محمد  47 االدب اللغة العربٌة اآلداب

 ال ٌوجد تعوٌض المتضررٌن لٌث طالل مجٌد سلمان  48 االدب اللغة العربٌة اآلداب

 ال ٌوجد العام ضوٌه محمد سرحان حمٌد  49 اللغة اللغة العربٌة اآلداب

 ال ٌوجد العام عباس شهاب احمد مولود  50 اللغة اللغة العربٌة اآلداب

 ال ٌوجد العام ختام عبدالسالم مصطفى حمادي  51 اللغة اللغة العربٌة اآلداب

 ال ٌوجد النفقة الخاصة حسٌن احمد محمود مقدام  52 اللغة اللغة العربٌة اآلداب

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة عمار حر عباس احمد  53 اللغة اللغة العربٌة اآلداب

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة علً مال هللا خلٌل عبد الرزاق  54 اللغة اللغة العربٌة اآلداب

 وزارة التربٌة الخاصةالنفقة  رشٌد كرٌم مجٌد علً  55 اللغة اللغة العربٌة اآلداب

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة وسام هاشم معروف مشوح  56 اللغة اللغة العربٌة اآلداب
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 (1قائمة رقم )

 ال ٌوجد النفقة الخاصة قٌس حمودي احمد كلٌكل  57 اللغة اللغة العربٌة اآلداب

 ال ٌوجد النفقة الخاصة سهى محمد محمود خلٌل  58 اللغة اللغة العربٌة اآلداب

 وزارة التربٌة تعوٌض المتضررٌن منى هراط خلف محمد  59 اللغة العربٌةاللغة  اآلداب

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً العام مصطفى محمد حسٌن محمد  60 المحاسبة المحاسبة االدارة واالقتصاد

 العلمًوزارة التعلٌم العالً والبحث  العام مصطفى سعٌد حسن علً  61 المحاسبة المحاسبة االدارة واالقتصاد

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً متضررٌنالتعوٌض  مروه رضا شكور علً  62 المحاسبة المحاسبة االدارة واالقتصاد

 وزارة الزراعة العام علً هادي عبدهللا محمد  63 المحاسبة المحاسبة االدارة واالقتصاد

 ال ٌوجد العام لؤي حاضر هزاع كردي  64 المحاسبة المحاسبة االدارة واالقتصاد

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً العام ولٌد خالد هندي صالح  65 المحاسبة المحاسبة االدارة واالقتصاد

 دٌوان الرقابة المالٌة النفقة الخاصة بكر اٌاد كامل محمد  66 المحاسبة المحاسبة االدارة واالقتصاد

 وزارة النفط النفقة الخاصة فراس رحٌم علً حسن  67 المحاسبة المحاسبة االدارة واالقتصاد

 وزارة االعمار واالسكان النفقة الخاصة اسٌل احمد شاكر حسن  68 المحاسبة المحاسبة االدارة واالقتصاد

 وزارة االعمار واالسكان العام ثائر بدر عبد جمٌل  69 ادارة االعمال ادارة االعمال االدارة واالقتصاد

 ال ٌوجد العام عبدالفتاح حسن رمضان حسٌن  70 االعمالادارة  ادارة االعمال االدارة واالقتصاد

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً العام حنان اٌوب ٌاس خضٌر  71 ادارة االعمال ادارة االعمال االدارة واالقتصاد

 وزارة التربٌة العام خلدون حسٌن حمٌد عبدالرحمن  72 ادارة االعمال ادارة االعمال االدارة واالقتصاد

 دٌوان الرقابة االتحادٌة العام سعد قٌس حسن هرم  73 ادارة االعمال ادارة االعمال االدارة واالقتصاد

 وزارة التعلٌم العالً ذوي واالحتٌاجات الخاصة ٌوسف محمود صالح حسٌن  74 ادارة االعمال ادارة االعمال االدارة واالقتصاد

 وزارة الموارد المائٌة تعوٌض المتضررٌن عباس دلو شكر محمود  75 ادارة االعمال ادارة االعمال االدارة واالقتصاد

 ال ٌوجد ذوي شهداء الحشد روسن فالح جعفر احمد  76 ادارة االعمال ادارة االعمال االدارة واالقتصاد

 جهاز األمن الوطنً ذوي الشهداء علً نافع علً محمد  77 ادارة االعمال ادارة االعمال االدارة واالقتصاد

 وزارة التربٌة ضمان الحقوق )النفقة الخاصة( صباح هاشم محمد مجٌد  78 ادارة االعمال ادارة االعمال واالقتصاداالدارة 

 وزارة التربٌة ضمان الحقوق )النفقة الخاصة( شٌبان عبٌد مطلك سعٌد  79 ادارة االعمال ادارة االعمال االدارة واالقتصاد

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً النفقة الخاصة احمد محمود خلف احمود  80 االعمالادارة  ادارة االعمال االدارة واالقتصاد

 مجلس محافظة دٌالى النفقة الخاصة مهدي حكمت مهدي صالح  81 ادارة االعمال ادارة االعمال االدارة واالقتصاد

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً النفقة الخاصة خلٌل احمد سكران عبدهللا  82 ادارة االعمال ادارة االعمال االدارة واالقتصاد

 ال ٌوجد العام علً عبدالجلٌل صادق عباس  83 االقتصاد االقتصاد االدارة واالقتصاد

 وزارة التربٌة العام نور كهالن علً عبدالرزاق  84 االقتصاد االقتصاد االدارة واالقتصاد

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً تعوٌض المتضررٌن حمادي صالحعبٌر عباس   85 االقتصاد االقتصاد االدارة واالقتصاد
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 ال ٌوجد العام عبدالعزٌز تركً دلً صالح  86 االقتصاد االقتصاد االدارة واالقتصاد

 ال ٌوجد العام عبدالغنً محمد حمد حسن  87 االقتصاد االقتصاد االدارة واالقتصاد

 ال ٌوجد العام سماح صالح بنوشٌقٌن   88 االقتصاد االقتصاد االدارة واالقتصاد

 ال ٌوجد النفقة الخاصة اروى اسامة ابراهٌم محمد  89 االقتصاد االقتصاد االدارة واالقتصاد

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة هدى رعد هاشم طه  90 االقتصاد االقتصاد االدارة واالقتصاد

 ال ٌوجد النفقة الخاصة مرٌم محمود كدٌمً حسن  91 االقتصاد االقتصاد االدارة واالقتصاد

 وزارة التربٌة العام سهاد عماد ابراهٌم جاسم  92 التأرٌخ االسالمً التارٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام ٌحٌى شالل ندا عبدهللا  93 التأرٌخ االسالمً التارٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام ٌاسر احمد محمد عبدالرحمن  94 التأرٌخ االسالمً التارٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام عتاب عماد داود سلمان  95 التأرٌخ االسالمً التارٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام محمد نظام طه محمد  96 التأرٌخ االسالمً التارٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام حران شبٌب عبد اللطٌف مشلب  97 االسالمًالتأرٌخ  التارٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة محمود دخٌل علً جواد  98 التأرٌخ االسالمً التارٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة ظاهر خضٌر جدوع جاسم  99 التأرٌخ االسالمً التارٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة حازم سامً ٌاسٌن عبٌد  100 التأرٌخ االسالمً التارٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد ذوي الشهداء نور الهدى محمود شرقً عبدهللا  101 التأرٌخ االسالمً التارٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة تعوٌض المتضررٌن حسٌن حمد صالح حمد  102 التأرٌخ االسالمً التارٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة العام احمد سعد شوٌش ابراهٌم  103 التأرٌخ الحدٌث التارٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام رنا فرج علً حسٌن  104 التأرٌخ الحدٌث التارٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام زٌنة عبد الستار حبٌب جاسم  105 التأرٌخ الحدٌث التارٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام لقاء منذر قدوري طالب  106 التأرٌخ الحدٌث التارٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام اثٌر عبد العزٌز علوان محسن  107 التأرٌخ الحدٌث التارٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة العام سهى علً حسن سلٌمان  108 التأرٌخ الحدٌث التارٌخ االنسانٌةالتربٌة للعلوم 

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة عمر فتحً جاسم محمد  109 التأرٌخ الحدٌث التارٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ٌوجدال  النفقة الخاصة محمود صالح عبد خلف  110 التأرٌخ الحدٌث التارٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة عمر خالد عباس محمد  111 التأرٌخ الحدٌث التارٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة ذوي شهداء الحشد حمٌد شنٌار سعدون علً  112 التأرٌخ الحدٌث التارٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة تعوٌض المتضررٌن حسٌن حمٌد جاسم محمد  113 التأرٌخ الحدٌث التارٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة العام بهاءالدٌن محمد شهاب احمد  114 الجغرافٌة البشرٌة الجغرافٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة
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 ال ٌوجد العام اسراء حاتم امٌن علً  115 الجغرافٌة البشرٌة الجغرافٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام اٌالف شاكر محمد شرٌف قادر  116 الجغرافٌة البشرٌة الجغرافٌة االنسانٌةالتربٌة للعلوم 

 ال ٌوجد العام فاتن حسٌن عزٌز جمٌل  117 الجغرافٌة البشرٌة الجغرافٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد الخاصةالنفقة  رٌم طاهر ابراهٌم محمد  118 الجغرافٌة البشرٌة الجغرافٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة حسٌن سردار محمد علً احمد  119 الجغرافٌة البشرٌة الجغرافٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة طارق احمد خماس عزٌز  120 الجغرافٌة البشرٌة الجغرافٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد ذوي  شهداء الحشد زٌنب معن سالم جاسم  121 الجغرافٌة البشرٌة الجغرافٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة تعوٌض المتضررٌن مجٌد حمٌد ساهً رٌزه  122 الجغرافٌة البشرٌة الجغرافٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام عبدهللاابراهٌم حسٌن احمد   123 الجغرافٌة الطبٌعٌة الجغرافٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام محمود عناد عبد الوهاب عطاهللا  124 الجغرافٌة الطبٌعٌة الجغرافٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام رسل نجم عبدهللا جاسم  125 الجغرافٌة الطبٌعٌة الجغرافٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام اشجان غائب شدة جمعة  126 الجغرافٌة الطبٌعٌة الجغرافٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد النفقة الخاصة محمد جاسم حسٌن محمد  127 الجغرافٌة الطبٌعٌة الجغرافٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد النفقة الخاصة صدام مزهر عطٌة جاسم  128 الجغرافٌة الطبٌعٌة الجغرافٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة عمر عبد العزٌز شحاذه سلٌمان  129 الجغرافٌة الطبٌعٌة الجغرافٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد تعوٌض المتضررٌن محمد مصلح عبد عبدهللا  130 الجغرافٌة الطبٌعٌة الجغرافٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ارة التربٌةوز العام نجالء عبد الجلٌل حمٌد خضر  131 طرائق التدرٌس والنفسٌةالعلوم التربوٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام هدى عبد الحسن جوالن مهاوي  132 طرائق التدرٌس العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة العام سلطان صادق علً بنٌان  133 طرائق التدرٌس العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام محمد عبدهللا احمد عبٌد  134 طرائق التدرٌس العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام جهٌنة تركً شهاب احمد  135 طرائق التدرٌس العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام كاروان عثمان عزٌز امٌن  136 طرائق التدرٌس العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة العام وسام مخلف حسٌن صالح  137 طرائق التدرٌس العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد النفقة الخاصة محمد معجون نجماطٌاف   138 طرائق التدرٌس العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة اسن ارجمند قادر علً  139 طرائق التدرٌس العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 التعلٌم العالً والبحث العلمً وزارة النفقة الخاصة قتٌبة حمٌد محمد سٌد  140 طرائق التدرٌس العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد ذوي شهداء الحشد زٌنب جلبً محمد جدوع  141 طرائق التدرٌس العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة تعوٌض المتضررٌن اسراء حسن علً صالح  142 طرائق التدرٌس العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة ضمان الحقوق مٌثاق فزع ابراهٌم احمد  143 طرائق التدرٌس العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة
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 وزارة التربٌة العام ٌوسف احمد ٌوسف زٌدان  144 علم النفس التربوي العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام براق علً صابر عبد العزٌز  145 علم النفس التربوي العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام عصام ناجً رجب عبد الجبار  146 علم النفس التربوي العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام بنٌان ٌونس عابد محمد  147 التربويعلم النفس  العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام فؤاد عبد دروٌش حمٌد مدهللا  148 علم النفس التربوي العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ٌوجدال  العام مٌسر مرعً عبد شرٌف  149 علم النفس التربوي العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ارة التربٌةوز العام الحمٌدخٌرهللا عبدالحمٌد ابراهٌم عبد  150 علم النفس التربوي العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة مٌسون عباس حمادي جاسم  151 علم النفس التربوي العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة رٌام نمٌر ابراهٌم حمٌد  152 علم النفس التربوي العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً النفقة الخاصة محمد حسٌن علً نجم  153 علم النفس التربوي العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد ذوي الشهداء هٌثم علً حسن علً  154 علم النفس التربوي العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد تعوٌض المتضررٌن طارق محمود دهام حسن  155 علم النفس التربوي العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام هٌام صالح حسن عزٌز  156 لغةال االنكلٌزٌةاللغة  التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام جٌهان كرٌم عبدهللا داود  157 اللغة اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة العام جنان صباح شاكر حمٌد  158 اللغة اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام االء حمٌد جاسم علوان  159 اللغة اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً العام رغدة سمٌر عاٌد عمر  160 اللغة اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً العام اٌهان عبد المنعم غفوري معروف  161 اللغة اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً النفقة الخاصة جمٌلة حسٌن علٌوي مطلك  162 اللغة اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 العالً والبحث العلمًوزارة التعلٌم  النفقة الخاصة اٌهم محمود عباد محمد  163 اللغة اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة غٌداء ثائر فاضل لطٌف  164 اللغة اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة نداء محمد فارس غضب  165 اللغة اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد ذوي شهداء الحشد نبٌل عزٌز لطٌف خضٌر  166 اللغة االنكلٌزٌةاللغة  التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة تعوٌض المتضررٌن طه محمد علوان حمادي  167 اللغة اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 العالً والبحث العلمً وزارة التعلٌم ضمان الحقوق سالم احمد مخلف حمد  168 اللغة اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة ضمان الحقوق صاٌنار خلٌل شاكر زٌنل  169 اللغة اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة ضمان الحقوق ناجً صادق بدٌوي صاٌل  170 اللغة اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام سالم عبد احمد رجب  171 األدب اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام حسان عٌسى رزوقً ابراهٌم  172 األدب اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة
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 مجلس محافظة صالح الدٌن العام رٌاض غانم مهدي غثٌث  173 األدب اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام عبدهللا حسن محمد حسن  174 األدب العربٌةاللغة  التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام امنة موسى صالح احمد  175 األدب اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة حنٌن ابراهٌم رجب علً  176 األدب اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة وصال احمد محمد عود  177 األدب اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد النفقة الخاصة مراد عبد الستار خلٌفه دخٌل  178 األدب اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 التربٌةوزارة  النفقة الخاصة سوالف كرٌم شحاذه صالح  179 األدب اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة احمد عدنان حمٌد جاسم  180 األدب اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام اسماء عٌسى سالم محمد  181 اللغة اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام مروة سبع محً محمود  182 اللغة اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام عذراء قادر شاكر علً  183 اللغة اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام عثمان محمد عبد حسٌن  184 اللغة اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 التربٌةوزارة  العام قحطان عدنان دحام خلف  185 اللغة اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة لطٌف ابراهٌم علً حسٌن  186 اللغة اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة محمد عباس ماهر ابراهٌم  187 اللغة اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة اسماعٌل مخلف عجٌلكامل   188 اللغة اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة ٌوسف وهٌب عٌدان خلف  189 اللغة اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة سعد محسن عبٌد جهف  190 اللغة اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة ذوي شهداء الحشد سفٌان حافظ شهاب حمٌد  191 اللغة اللغة العربٌة االنسانٌةالتربٌة للعلوم 

 ال ٌوجد تعوٌض المتضررٌن مصطفى سعٌد مهدي احمد  192 اللغة اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام نور نجٌب عبد العزٌز سلٌمان  193 علوم القران علوم القرآن التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً العام اسماء ابراهٌم محمد سلٌم  194 علوم القران علوم القران التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً العام محمد الٌاس هاشم الٌاس  195 علوم القران علوم القران التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام االء عبد الغفور محمد اسماعٌل  196 علوم القران علوم القران للعلوم االنسانٌةالتربٌة 

 وزارة التربٌة العام محسن احمد داثان ساٌر  197 علوم القران علوم القران التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً العام سبأ علً مزهر الطٌف  198 علوم القران علوم القران التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة ساجد حمٌد مظهر محمود  199 علوم القران علوم القران التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة لمٌاء اكرم جاسم حسٌن  200 علوم القران علوم القران التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة هند كوان سالم حسٌن  201 علوم القران علوم القران االنسانٌةالتربٌة للعلوم 
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 دٌوان الوقف السنً النفقة الخاصة مهند محمد جاسم حمودي  202 علوم القران علوم القران التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد ذوي الشهداء ثامر محمد جاسم علً  203 علوم القران علوم القران التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة تعوٌض المتضررٌن اسماء حواس حمٌدي حسٌن  204 علوم القران علوم القران التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة ذوي االحتٌاجات الخاصة ضٌاء احمد محمد غضٌب  205 علوم القران علوم القران التربٌة للعلوم االنسانٌة
 ال ٌوجد العام مٌساء خالد احمد محمد  206 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة الرٌاضةالتربٌة البدنٌة وعلوم 

  وزارة التربٌة  العام مرٌم محمد احمد ابراهٌم  207 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً العام افنان خلٌل كاطع حمه  208 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة البدنٌة وعلوم الرٌاضةالتربٌة 

 ال ٌوجد العام ادرٌس ٌاسر خلف جلٌل  209 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً النفقة الخاصة قتٌبة هادي محمد باقر  210 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
  وزارة التربٌة  النفقة الخاصة محمد رعد داود سلٌمان  211 وعلوم الرٌاضةالتربٌة البدنٌة  التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
  وزارة التربٌة  النفقة الخاصة سعدون حزٌن فرحان علً  212 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
  وزارة التربٌة  النفقة الخاصة عبدالعزٌز حمٌد عبدهللا خلف  213 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة وعلوم الرٌاضةالتربٌة البدنٌة  التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
  وزارة التربٌة  النفقة الخاصة احمد رحٌم لطٌف حبش  214 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

  وزارة التربٌة  النفقة الخاصة حمد عبدالسالم سلطان عمٌر  215 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة البدنٌة وعلوم الرٌاضةالتربٌة 
  وزارة التربٌة  النفقة الخاصة ثامر مظهر حاجم سلطان  216 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
  وزارة التربٌة  النفقة الخاصة فرج حمد مجٌد حبٌب  217 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
  وزارة التربٌة  تعوٌض المتضررٌن وعد غربً صالح حسٌن  218 الرٌاضةالتربٌة البدنٌة وعلوم  التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
 ال ٌوجد ذوي الشهداء احمد حمٌد عبد رزوقً  219 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 وزارة التربٌة   العام سعدونحمٌد حسٌن احمد   220 الفٌزٌاء الفٌزٌاء كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة
 وزارة التربٌة   العام اسراء حبٌب محسن عبد هللا  221 الفٌزٌاء الفٌزٌاء كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة
 ال ٌوجد العام حٌدر حمٌد سعٌد جسام  222 الفٌزٌاء الفٌزٌاء كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة
 ال ٌوجد العام حسٌن علً عبد هللارغد   223 الفٌزٌاء الفٌزٌاء كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة

 ال ٌوجد العام دالٌة خوام كامل طوٌسان  224 الفٌزٌاء الفٌزٌاء كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة

 ال ٌوجد العام عمر نجاح لطٌف عباس  225 الفٌزٌاء الفٌزٌاء كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة

 ال ٌوجد العام مهدي ابراهٌممروان مزاحم   226 الفٌزٌاء الفٌزٌاء كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة

 ال ٌوجد العام مرٌم نزهت صبري حسن  227 الفٌزٌاء الفٌزٌاء كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة

 وزارة التربٌة   تعوٌض المتضررٌن ساجدة حسٌن مجٌد احمد  228 الفٌزٌاء الفٌزٌاء كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة

 ال ٌوجد ذوي الشهداء شهد احمد ذٌاب عالوي  229 الفٌزٌاء الفٌزٌاء كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة

 وزارة التربٌة   النفقة الخاصة مروة سعدي محمود فٌحان  230 الفٌزٌاء الفٌزٌاء كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة
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 وزارة التربٌة   النفقة الخاصة رائد ردام جواد كاظم  231 الفٌزٌاء الفٌزٌاء كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة

 ال ٌوجد النفقة الخاصة عمر هالل محمود ناصر  232 الفٌزٌاء الفٌزٌاء الصرفة كلٌة التربٌة للعلوم

 وزارة التربٌة   النفقة الخاصة محمد مشحن خلٌل ابراهٌم  233 الفٌزٌاء الفٌزٌاء كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة

 ٌوجدال  النفقة الخاصة خمائل عٌسى بطوش عراك  234 الفٌزٌاء الفٌزٌاء كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة

 ال ٌوجد النفقة الخاصة عمر ضٌاء اسماعٌل محمد  235 الفٌزٌاء الفٌزٌاء كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة

 وزارة التربٌة   النفقة الخاصة عادل حامد ضاري حمادي  236 الفٌزٌاء الفٌزٌاء كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة

 وزارة التعلٌم  العالً والبحث العلمً النفقة الخاصة ابراهٌم بكرصفا خلٌل   237 الفٌزٌاء الفٌزٌاء كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة

 ال ٌوجد النفقة الخاصة صابرٌن ربٌع اسماعٌل نصٌف  238 الفٌزٌاء الفٌزٌاء كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة

 ال ٌوجد النفقة الخاصة حنٌن مجٌد رشٌد خلف  239 الفٌزٌاء الفٌزٌاء كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة

 ال ٌوجد العام اٌمان خالد خلف حمدان  240 الرٌاضٌات الرٌاضٌات التربٌة للعلوم الصرفةكلٌة 

 وزارة التربٌة   العام مروه فرٌد رشاد نعمان  241 الرٌاضٌات الرٌاضٌات كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة

 العالً والبحث العلمً  وزارة التعلٌم العام سمر واثق عمر موسى  242 الرٌاضٌات الرٌاضٌات كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة

 ال ٌوجد العام زٌنه عاصف خالد شهاب  243 الرٌاضٌات الرٌاضٌات كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة

 وزارة التربٌة    ذوي الشهداء عبود حسٌن نعمه شافً  244 الرٌاضٌات الرٌاضٌات كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة

 ال ٌوجد ذوي واالحتٌاجات الخاصة وفاء حسٌن خالد مصلح  245 الرٌاضٌات الرٌاضٌات كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة

 وزارة التربٌة تعوٌض المتضررٌن سمٌر كرٌم عبٌد ابراهٌم  246 الرٌاضٌات الرٌاضٌات كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة

 وزارة التربٌة   النفقة الخاصة علً هادي محمد هزاع  247 الرٌاضٌات الرٌاضٌات كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة

 وزارة التربٌة   النفقة الخاصة علً عبد القادر مصطفى مجٌد  248 الرٌاضٌات الرٌاضٌات التربٌة للعلوم الصرفة كلٌة

 وزارة التربٌة   النفقة الخاصة مازن شاكر محمود بطاح  249 الرٌاضٌات الرٌاضٌات كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة

 وزارة التربٌة   النفقة الخاصة احمود حامد محمدسفٌان   250 الرٌاضٌات الرٌاضٌات كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة

 وزارة التربٌة   النفقة الخاصة ثائر زٌدان خلٌف عٌسى  251 الرٌاضٌات الرٌاضٌات كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة

 وزارة التربٌة   النفقة الخاصة حسن محمد حسٌن علً  252 الرٌاضٌات الرٌاضٌات كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة

 وزارة التربٌة   ضمان الحقوق )النفقة الخاصة( عالء ناهً سلمان سمٌن  253 الرٌاضٌات الرٌاضٌات للعلوم الصرفة كلٌة التربٌة

 وزارة التربٌة   (ضمان الحقوق )النفقة الخاصة شاهر قحطان حسٌن احمد  254 الرٌاضٌات الرٌاضٌات كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة

 وزارة التربٌة   العام غٌداء شاكر جبوري محمد  255 الكٌمٌاء الكٌمٌاء كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة

 وزارة التربٌة   العام احمد محمود عكٌل حمادة  256 الكٌمٌاء الكٌمٌاء كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة

 ال ٌوجد العام نوار محسن عبد العزٌز سعود  257 الكٌمٌاء الكٌمٌاء كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة

 ال ٌوجد ذوي شهداء الحشد احمد عبد الحسٌن قنبر مهدي  258 الكٌمٌاء الكٌمٌاء الصرفةكلٌة التربٌة للعلوم 

 ال ٌوجد تعوٌض المتضررٌن بشائر سامً محمد خضٌر  259 الكٌمٌاء الكٌمٌاء كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة
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 ال ٌوجد ذوي شهداء دعاء ضٌاء لفتة حسن  260 الكٌمٌاء الكٌمٌاء كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة

 وزارة التعلٌم  العالً والبحث العلمً النفقة الخاصة فرح مثنى محمد حمزة  261 الكٌمٌاء الكٌمٌاء كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة

 وزارة التربٌة   النفقة الخاصة مروان حسن علً عبد هللا  262 الكٌمٌاء الكٌمٌاء كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة

 ال ٌوجد النفقة الخاصة اشرف رمضان محمد عبد هللا  263 الكٌمٌاء الكٌمٌاء كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة

 وزارة التربٌة   النفقة الخاصة محمد ابراهٌم حسٌن دوالب  264 الكٌمٌاء الكٌمٌاء كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة

 ٌوجدال  الطالب األول ساره بهجت زٌن العابدٌن مهدي  265 علوم الحٌاة علوم الحٌاة كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة

 وزارة التعلٌم  العالً والبحث العلمً تعوٌض المتضررٌن شٌماء جمعة عبود خلف  266 علوم الحٌاة علوم الحٌاة كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة

 ال ٌوجد العام عبد السالم رجب عبد عبطان  267 علوم الحٌاة علوم الحٌاة كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة

 وزارة التربٌة   العام اركان سعٌد شٌت حٌاوي  268 علوم الحٌاة الحٌاةعلوم  كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة

 ال ٌوجد العام لبنى اركان ٌونس عٌسى  269 علوم الحٌاة علوم الحٌاة كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة

 وزارة التربٌة   العام زكً محمد عبد هللا عٌسى  270 علوم الحٌاة علوم الحٌاة كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة

 وزارة التعلٌم  العالً والبحث العلمً العام محمد مطلك صالح عمر  271 علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للعلوم الصرفةكلٌة 

 وزارة التربٌة   العام عذراء علً عبد السالم حمد  272 علوم الحٌاة علوم الحٌاة كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة

 ال ٌوجد العام فاطمة عبد القادر محمد حسن  273 الحٌاةعلوم  علوم الحٌاة كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة

 ال ٌوجد النفقة الخاصة سوالف حاتم حسٌن حمادة  274 علوم الحٌاة علوم الحٌاة كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة

 ال ٌوجد النفقة الخاصة احمد شهاب الدٌن احمد عوض  275 علوم الحٌاة علوم الحٌاة كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة

 وزارة التعلٌم  العالً والبحث العلمً النفقة الخاصة ثامر اسماعٌل احمد خلف  276 علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للعلوم الصرفةكلٌة 

 وزارة التربٌة   النفقة الخاصة سامر محمد محمود علوان  277 علوم الحٌاة علوم الحٌاة كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة

 وزارة التربٌة   النفقة الخاصة اٌمان سعد نامس طالل  278 علوم الحٌاة الحٌاة علوم كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة

 وزارة التربٌة   النفقة الخاصة وسن صباح محمد عبد هللا  279 علوم الحٌاة علوم الحٌاة كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة

 وزارة التعلٌم  العالً والبحث العلمً النفقة الخاصة الٌقظان علً صالح حسٌن  280 علوم الحٌاة علوم الحٌاة كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً العام  ٌاسر علً طارق عزت  281 قانون خاص  القانون كلٌة الحقوق

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً العام  موج ابراهٌم خلف رجا  282 قانون خاص  القانون كلٌة الحقوق

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً العام  ندى ساجر ناصر حمد  283 قانون خاص  القانون كلٌة الحقوق

 ال ٌوجد تعوٌض المتضررٌن مثنى ابراهٌم حسٌن طه  284 قانون خاص  القانون كلٌة الحقوق

 هٌئة استثمار صالح الدٌن ذوي شهداء الحشد مظهر حسن عبد سلٌمان  285 قانون خاص  القانون كلٌة الحقوق

 ال ٌوجد ذوي االحتٌاجات الخاصة فرحان مطر سلوم علً  286 قانون خاص  القانون الحقوق كلٌة

 ال ٌوجد ذوي الشهداء رعد محمد مطر محمد  287 قانون خاص  القانون كلٌة الحقوق

 وزارة الزراعة النفقة الخاصة سلٌمان جدوع سعٌد نجم  288 قانون خاص  القانون كلٌة الحقوق
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 ال ٌوجد النفقة الخاصة مصطفى محمد عبدالكرٌم عطٌه  289 قانون خاص  القانون كلٌة الحقوق

 ال ٌوجد النفقة الخاصة ولٌد كرٌم جبار حمٌد  290 قانون خاص  القانون كلٌة الحقوق

 ال ٌوجد النفقة الخاصة ماجد عبدالواحد جدوع سعٌد  291 قانون خاص  القانون كلٌة الحقوق

 ال ٌوجد النفقة الخاصة حسٌن حمد محمدٌعقوب   292 قانون خاص  القانون كلٌة الحقوق

  وزارة التربٌة  النفقة الخاصة امٌر محمد دهام عكله  293 قانون خاص  القانون كلٌة الحقوق

 ال ٌوجد النفقة الخاصة فراس طعان محمد خلف  294 قانون خاص  القانون كلٌة الحقوق

 ٌوجدال  العام  رونق عٌسى تركً خلف  295 قانون عام  القانون كلٌة الحقوق

 ال ٌوجد العام  موج علً عبدالنبً علً  296 قانون عام  القانون كلٌة الحقوق

 ال ٌوجد العام  ضٌاء خضر عطٌة علً  297 قانون عام  القانون كلٌة الحقوق

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً تعوٌض المتضررٌن شٌماء سعدون عزٌز فٌاض  298 قانون عام  القانون كلٌة الحقوق

 ال ٌوجد السجناء السٌاسٌٌن عبدالعزٌز فزع محمد جاسم  299 قانون عام  القانون الحقوقكلٌة 

 جهاز االمن الوطنً ذوي الشهداء جعفر صدام تركً حسن  300 قانون عام  القانون كلٌة الحقوق

 دٌوان الوقف السنً النفقة الخاصة موفق علً حسون علً  301 قانون عام  القانون كلٌة الحقوق

 وزارة االعمار واالسكان  النفقة الخاصة عمار خٌرهللا رجب محمد  302 قانون عام  القانون كلٌة الحقوق

  وزارة النفط النفقة الخاصة نصٌر عبادي حمود عواد  303 قانون عام  القانون كلٌة الحقوق

 العلمًوزارة التعلٌم العالً والبحث  النفقة الخاصة خالد حمدي سلٌم جبر  304 قانون عام  القانون كلٌة الحقوق

 هٌئة النزاهة النفقة الخاصة بالسم مزهر محمود علً  305 قانون عام  القانون كلٌة الحقوق

  وزارة التربٌة  النفقة الخاصة خلف احمد حماد سلٌمان  306 قانون عام  القانون كلٌة الحقوق

  وزارة التربٌة  النفقة الخاصة صدام فلٌح حسن علً  307 قانون عام  القانون كلٌة الحقوق

 ال ٌوجد العام غٌداء ماجد سعد زٌدان  308 االقتصاد الزراعً االقتصاد واالرشاد الزراعً الزراعة

 ال ٌوجد العام عماد مزاحم محمد مرموص  309 االقتصاد الزراعً االقتصاد واالرشاد الزراعً الزراعة

 ال ٌوجد النفقة الخاصة عبدهللا نجرس زٌدان خلف  310 االقتصاد الزراعً االقتصاد واالرشاد الزراعً الزراعة

 ال ٌوجد النفقة الخاصة محمد صبحً قاسم فتحً  311 االقتصاد الزراعً االقتصاد واالرشاد الزراعً الزراعة

 ال ٌوجد العام سارة سعٌد لطٌف حسٌن  312 االرشاد الزراعً االقتصاد واالرشاد الزراعً الزراعة

 ال ٌوجد العام هدٌل نوري جاسم عجٌل  313 االرشاد الزراعً االقتصاد واالرشاد الزراعً الزراعة

 ال ٌوجد تعوٌض المتضررٌن خطاب عبد هللا ثلج صالح  314 االرشاد الزراعً االقتصاد واالرشاد الزراعً الزراعة

 وزارة الزراعة النفقة الخاصة سعد مولود وهٌب ارزٌق  315 االرشاد الزراعً االقتصاد واالرشاد الزراعً الزراعة

 ال ٌوجد النفقة الخاصة عفاف شعٌب ٌوسف ابراهٌم  316 االرشاد الزراعً واالرشاد الزراعًاالقتصاد  الزراعة

 وزارة الزراعة النفقة الخاصة احمد شهاب عبد حسٌن  317 االرشاد الزراعً االقتصاد واالرشاد الزراعً الزراعة
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 ال ٌوجد العام غزوان سامً ٌونس هزاع  318 البستنة وهندسة الحدائق البستنة وهندسة الحدائق الزراعة

 وزارة المالٌة العام امنة حسٌن جاسم شهاب  319 البستنة وهندسة الحدائق البستنة وهندسة الحدائق الزراعة

 وزارة الزراعة العام فاطمه محمد نجم عبدهللا  320 البستنة وهندسة الحدائق البستنة وهندسة الحدائق الزراعة

 وزارة التعلٌم  العالً والبحث العلمً النفقة الخاصة مازن عامر عوٌن جمعة  321 الحدائقالبستنة وهندسة  البستنة وهندسة الحدائق الزراعة

 ال ٌوجد النفقة الخاصة احمد رشٌد حمد خمٌس  322 البستنة وهندسة الحدائق البستنة وهندسة الحدائق الزراعة

 وزارة التعلٌم  العالً والبحث العلمً النفقة الخاصة مناف قحطان محمد سعٌد  323 البستنة وهندسة الحدائق البستنة وهندسة الحدائق الزراعة

 وزارة االعمار واالسكان النفقة الخاصة علً صافً عبد غنام  324 البستنة وهندسة الحدائق البستنة وهندسة الحدائق الزراعة

 وزارة التعلٌم  العالً والبحث العلمً النفقة الخاصة سامر حسٌن علوان الطٌف  325 البستنة وهندسة الحدائق البستنة وهندسة الحدائق الزراعة

 ال ٌوجد النفقة الخاصة عبدالقادر عصام صادق عبدهللا  326 البستنة وهندسة الحدائق البستنة وهندسة الحدائق الزراعة

 ال ٌوجد النفقة الخاصة فاتن ثائر خلٌفة هواس  327 البستنة وهندسة الحدائق البستنة وهندسة الحدائق الزراعة

 وزارة التعلٌم  العالً والبحث العلمً حقوقالضمان  انغام اٌاد كمال الدٌن علً  328 البستنة وهندسة الحدائق البستنة وهندسة الحدائق الزراعة

 ال ٌوجد العام محمد حسٌن محمد قاضً  329 المحاصٌل الحقلٌة المحاصٌل الحقلٌة الزراعة

 ال ٌوجد العام الدٌن عبود طهٌاسٌن فضل   330 المحاصٌل الحقلٌة المحاصٌل الحقلٌة الزراعة

 ال ٌوجد العام براء ربٌع حمٌدان عبد  331 المحاصٌل الحقلٌة المحاصٌل الحقلٌة الزراعة

 وزارة الزراعة العام طارق عبدهللا حسٌن طه  332 المحاصٌل الحقلٌة المحاصٌل الحقلٌة الزراعة

 وزارة التعلٌم  العالً والبحث العلمً النفقة الخاصة عمر شامل حسٌن علً  333 المحاصٌل الحقلٌة المحاصٌل الحقلٌة الزراعة

 وزارة التعلٌم  العالً والبحث العلمً النفقة الخاصة منال علً مرعً حسن  334 المحاصٌل الحقلٌة المحاصٌل الحقلٌة الزراعة

 العالً والبحث العلمًوزارة التعلٌم   النفقة الخاصة محمد جواد كرٌم علً  335 المحاصٌل الحقلٌة المحاصٌل الحقلٌة الزراعة

 وزارة االعمار واالسكان تعوٌض المتضررٌن ثامر حسٌن ابراهٌم عبد  336 المحاصٌل الحقلٌة المحاصٌل الحقلٌة الزراعة

 ال ٌوجد العام سٌف سعدهللا حسن صالح  337 وقاٌة نبات وقاٌة النبات الزراعة

 وزارة الزراعة العام علً عبد حمد كعٌد  338 وقاٌة نبات وقاٌة النبات الزراعة

 وزارة الزراعة النفقة الخاصة عمار عادل صالح مهدي  339 وقاٌة نبات وقاٌة النبات الزراعة

 وزارة الزراعة النفقة الخاصة سمر بشٌر طه عمر  340 وقاٌة نبات وقاٌة النبات الزراعة

 وزارة الزراعة النفقة الخاصة زٌاد خلف حسن حماده  341 وقاٌة نبات وقاٌة النبات الزراعة

 ال ٌوجد النفقة الخاصة عبدالمجٌد احمد محمد غثوان  342 وقاٌة نبات وقاٌة النبات الزراعة

 ال ٌوجد تعوٌض المتضررٌن مرٌم سرحان مزٌون ٌونس  343 وقاٌة نبات وقاٌة النبات الزراعة

 ال ٌوجد العام نسٌم هادي خضر فرج  344 علوم اغذٌة علوم األغذٌة الزراعة

 وزارة الزراعة العام سٌف علً خشان ساري  345 اغذٌةعلوم  علوم األغذٌة الزراعة

 وزارة التعلٌم  العالً والبحث العلمً النفقة الخاصة احمد حمد محمد جندل  346 علوم اغذٌة علوم األغذٌة الزراعة
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 وزارة التعلٌم  العالً والبحث العلمً النفقة الخاصة مناف اكرم قاسم حمدان  347 علوم اغذٌة علوم األغذٌة الزراعة

 ال ٌوجد النفقة الخاصة هبه صباح الطٌف جاسم  348 علوم اغذٌة علوم األغذٌة الزراعة

 وزارة التعلٌم  العالً والبحث العلمً النفقة الخاصة شامل كامل حمود علٌوي  349 علوم اغذٌة علوم األغذٌة الزراعة

 ال ٌوجد تعوٌض المتضررٌن رشا موالن شجاع ذرب  350 علوم اغذٌة علوم األغذٌة الزراعة

 وزارة الزراعة العام انمار ضرار مولود جابر  351 علوم الثروة الحٌوانٌة اإلنتاج الحٌوانً الزراعة

 مجلس محافظة صالح الدٌن العام زٌاد احمد علً محمود  352 علوم الثروة الحٌوانٌة اإلنتاج الحٌوانً الزراعة

 وزارة الزراعة العام جسامرغد خالد صالح   353 علوم الثروة الحٌوانٌة اإلنتاج الحٌوانً الزراعة

 وزارة الزراعة العام رافع محمد خلف محمد  354 علوم الثروة الحٌوانٌة اإلنتاج الحٌوانً الزراعة

 ال ٌوجد العام انور عبدالقادر حسٌن علوان  355 علوم الثروة الحٌوانٌة اإلنتاج الحٌوانً الزراعة

 وزارة الزراعة العام عبدهللا فهد نجم عبدهللا  356 علوم الثروة الحٌوانٌة اإلنتاج الحٌوانً الزراعة

 ال ٌوجد العام ٌونس ولٌد ٌونس علوان  357 علوم الثروة الحٌوانٌة اإلنتاج الحٌوانً الزراعة

 وزارة الزراعة العام نوفل سعود صالح احمٌد  358 علوم الثروة الحٌوانٌة اإلنتاج الحٌوانً الزراعة

 وزارة التعلٌم  العالً والبحث العلمً النفقة الخاصة عبدالرحٌم هلو طه عبٌد  359 الحٌوانٌةعلوم الثروة  اإلنتاج الحٌوانً الزراعة

 وزارة االعمار واالسكان النفقة الخاصة بسام سعدي عبد الرزاق جمعة  360 علوم الثروة الحٌوانٌة اإلنتاج الحٌوانً الزراعة

 وزارة الزراعة النفقة الخاصة محسن كلٌبمحسن ٌاس   361 علوم الثروة الحٌوانٌة اإلنتاج الحٌوانً الزراعة

 وزارة التعلٌم  العالً والبحث العلمً ضمان الحقوق صهٌب محمود عبد بشر  362 علوم الثروة الحٌوانٌة اإلنتاج الحٌوانً الزراعة

 ال ٌوجد العام محمد خلٌل سحل ثٌل  363 علوم التربة والموارد المائٌة علوم التربة والموارد المائٌة الزراعة

 ال ٌوجد العام نباء خالد ٌاسٌن ابراهٌم  364 علوم التربة والموارد المائٌة علوم التربة والموارد المائٌة الزراعة

 ال ٌوجد النفقة الخاصة سمار نشات علً محمد  365 علوم التربة والموارد المائٌة علوم التربة والموارد المائٌة الزراعة

 وزارة التعلٌم  العالً والبحث العلمً النفقة الخاصة علً عبدالكرٌم قاسم محمد نجٌب  366 التربة والموارد المائٌة علوم علوم التربة والموارد المائٌة الزراعة

 وزارة الزراعة تعوٌض المتضررٌن نوري على كرٌم سلمان  367 علوم التربة والموارد المائٌة علوم التربة والموارد المائٌة الزراعة

 ال ٌوجد العام  زٌنة ابراهٌم  محمد عبد  368 التشخٌصات المرضٌة الطب الباطنً الطب البٌطري 

 وزارة التعلٌم  العالً والبحث العلمً  النفقة الخاصة  الماس محمد علً مهدي  369 التشخٌصات المرضٌة الطب الباطنً الطب البٌطري

 وزارة التعلٌم  العالً والبحث العلمً  النفقة الخاصة  رٌام سامً حمٌد مجٌد  370 التشخٌصات المرضٌة الطب الباطنً الطب البٌطري

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً العام سرى قصً علً حسن  371 علم االحٌاء المجهرٌة علوم الحٌاة العلوم

 ال ٌوجد العام ارٌج منصور زعٌان احمد  372 علم االحٌاء المجهرٌة علوم الحٌاة العلوم

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً ضمان الحقوق)النفقة الخاصة( أحمد جاسم محمد طٌاوي  373 علم االحٌاء المجهرٌة علوم الحٌاة العلوم

 ال ٌوجد النفقة الخاصة اطٌاف سمٌر عوٌد محسن  374 علم االحٌاء المجهرٌة علوم الحٌاة العلوم
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 ال ٌوجد العام اسٌل صالح محمود مهدي  375 علم الحٌوان علوم الحٌاة العلوم

 ال ٌوجد العام اشواق حامد خلف صالح  376 علم الحٌوان علوم الحٌاة العلوم

 ال ٌوجد العام اسٌل احمد مدلول احمد  377 علم الحٌوان علوم الحٌاة العلوم

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً العام زٌنب سمٌر ٌحٌى حمو  378 علم الحٌوان علوم الحٌاة العلوم

 ال ٌوجد ذوي الشهداء عبد اللطٌفاسٌل منذر جعفر   379 علم الحٌوان علوم الحٌاة العلوم

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً تعوٌض المتضررٌن نور عدنان عزواي علً  380 علم الحٌوان علوم الحٌاة العلوم

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة علٌاء فاضل عباس حمدي  381 علم الحٌوان علوم الحٌاة العلوم

 ال ٌوجد النفقة الخاصة عبدالمجٌد عبدالكرٌم نصٌفمصطفى   382 علم الحٌوان علوم الحٌاة العلوم

 ال ٌوجد العام عالء عبدالودود احمد خطاب  383 علم النبات علوم الحٌاة العلوم

 ال ٌوجد العام لمى محمد محل غربً  384 علم النبات علوم الحٌاة العلوم

 ال ٌوجد العام غاده سعد صالح حامد  385 علم النبات علوم الحٌاة العلوم

 وزارة الزراعة العام الدٌنزٌنة عامر عبد الوهاب عز  386 علم النبات علوم الحٌاة العلوم

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة عبد هللا محمد مهدي صالح  387 علم النبات علوم الحٌاة العلوم

 ال ٌوجد النفقة الخاصة رعد شرٌف عبدالحمٌد محمد  388 علم النبات علوم الحٌاة العلوم

 ال ٌوجد العام سٌف اعناد احمد بردي  389 علوم الكٌمٌاء علوم الكٌمٌاء العلوم

 ال ٌوجد العام رٌم سلوان نعمان اسماعٌل  390 علوم الكٌمٌاء علوم الكٌمٌاء العلوم

 ال ٌوجد العام محمد رجب عبد عبطان  391 علوم الكٌمٌاء علوم الكٌمٌاء العلوم

 ال ٌوجد العام محمد عٌسى احمد غفور  392 علوم الكٌمٌاء علوم الكٌمٌاء العلوم

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً العام رسل اسامة محمد محمود  393 علوم الكٌمٌاء علوم الكٌمٌاء العلوم

 ال ٌوجد تعوٌض المتضررٌن حمد فرحان موسى عبدهللا  394 علوم الكٌمٌاء علوم الكٌمٌاء العلوم

 وزارة التربٌة )النفقة الخاصة(ضمان الحقوق عدنان حسٌن عواد سعٌد  395 علوم الكٌمٌاء علوم الكٌمٌاء العلوم

 ال ٌوجد النفقة الخاصة غزوان عدنان حسٌن علً  396 علوم الكٌمٌاء علوم الكٌمٌاء العلوم

 وزارة النفط النفقة الخاصة عال محمد عبد الكرٌم عبد العزٌز  397 علوم الكٌمٌاء علوم الكٌمٌاء العلوم

 ال ٌوجد النفقة الخاصة احمد خضر مصطفىعلً   398 علوم الكٌمٌاء علوم الكٌمٌاء العلوم

 ال ٌوجد النفقة الخاصة عبدالمنعم محمد عبدهللا جاسم  399 علوم الكٌمٌاء علوم الكٌمٌاء العلوم
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 ال ٌوجد النفقة الخاصة كمال الدٌن حسٌن علً ابراهٌم  400 علوم الكٌمٌاء علوم الكٌمٌاء العلوم

 وزارة التربٌة العام كرم رباح عبد اللطٌف ابراهٌم النقار  401 التطبٌقٌةعلوم االرض  علوم االرض التطبٌقٌة العلوم

 ال ٌوجد العام بهاءالدٌن رسول علً عبدهللا  402 علوم االرض التطبٌقٌة علوم االرض التطبٌقٌة العلوم

 ال ٌوجد العام علً اسماعٌل حسن محمد  403 علوم االرض التطبٌقٌة علوم االرض التطبٌقٌة العلوم

 ال ٌوجد العام ابراهٌم فهد عبدهللا احمد  404 علوم االرض التطبٌقٌة االرض التطبٌقٌة علوم العلوم

 ال ٌوجد العام نبا نهاد سعدهللا محمد  405 علوم االرض التطبٌقٌة علوم االرض التطبٌقٌة العلوم

 ال ٌوجد العام فهد جمال سهٌل صالح  406 علوم االرض التطبٌقٌة علوم االرض التطبٌقٌة العلوم

 ال ٌوجد العام احمد لٌث ضاحً قدوري  407 علوم االرض التطبٌقٌة علوم االرض التطبٌقٌة العلوم

 ال ٌوجد تعوٌض المتضررٌن غالب تركً عبد بشر  408 علوم االرض التطبٌقٌة علوم االرض التطبٌقٌة العلوم

 ال ٌوجد الخاصة النفقة مصطفى عبدالرحمن عبدهللا نجم  409 علوم االرض التطبٌقٌة علوم االرض التطبٌقٌة العلوم

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة علً عمر عبد حمود  410 علوم االرض التطبٌقٌة علوم االرض التطبٌقٌة العلوم

 ال ٌوجد العام ولٌد خالد جاسم محمد  411 علوم الفٌزٌاء علوم فٌزٌاء العلوم

 ال ٌوجد العام علً فاضل ٌوسف احمد  412 علوم الفٌزٌاء علوم فٌزٌاء العلوم

 ال ٌوجد العام عائده عبد مظهر جمعه  413 علوم الفٌزٌاء علوم فٌزٌاء العلوم

 ال ٌوجد العام فاتن هٌثم مولود محمد  414 علوم الفٌزٌاء علوم فٌزٌاء العلوم

 وزارة التربٌة العام انتصار علً حمٌد كجوان  415 علوم الفٌزٌاء علوم فٌزٌاء العلوم

 ال ٌوجد تعوٌض المتضررٌن جلو مروه طه جاسم  416 علوم الفٌزٌاء علوم فٌزٌاء العلوم

 وزارة التربٌة ضمان الحقوق أوس قٌس شكري محمود  417 علوم الفٌزٌاء علوم فٌزٌاء العلوم

 ال ٌوجد النفقة الخاصة منٌر صالح حمد خلف  418 علوم الفٌزٌاء علوم فٌزٌاء العلوم

 دٌوان الوقف السنً العام محمد رمضان عبدهللا عساف  419 الفقه وأصوله الفقه وأصوله العلوم االسالمٌة

 دٌوان الوقف السنً العام ابراهٌم طه عبدالوهاب عبد  420 الفقه وأصوله الفقه وأصوله العلوم االسالمٌة

 ال ٌوجد العام اٌالف محمود مهدي صالح  421 الفقه وأصوله الفقه وأصوله العلوم االسالمٌة

 ال ٌوجد العام عبدالجبار ابراهٌم محمد هٌتاوي  422 الفقه وأصوله الفقه وأصوله العلوم االسالمٌة

 ال ٌوجد العام صبا عبدهللا علً صالح  423 الفقه وأصوله الفقه وأصوله العلوم االسالمٌة

 ال ٌوجد النفقة الخاصة اٌمان كامل بدوي محمد  424 الفقه وأصوله الفقه وأصوله العلوم االسالمٌة

 ال ٌوجد النفقة الخاصة محمد حاضر عبدهللا جٌاد  425 الفقه وأصوله الفقه وأصوله العلوم االسالمٌة
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 دٌوان الوقف السنً النفقة الخاصة حسٌن غانم محمد حسٌن  426 الفقه وأصوله الفقه وأصوله العلوم االسالمٌة

 ال ٌوجد النفقة الخاصة ضحى ثابت علً ظاهر  427 الفقه وأصوله الفقه وأصوله العلوم االسالمٌة

 ال ٌوجد النفقة الخاصة احمد محمد عبد عبدهللا  428 الفقه وأصوله وأصولهالفقه  العلوم االسالمٌة

 ال ٌوجد تعوٌض المتضررٌن مها طلب حمٌد دودح  429 الفقه وأصوله الفقه وأصوله العلوم االسالمٌة

 العلمًوزارة التعلٌم العالً والبحث  العام اشجان عبدهللا الطٌف احمد  430 أصول الدٌن أصول الدٌن العلوم االسالمٌة

 دٌوان الوقف السنً العام بهاء علوان خلف رجب  431 أصول الدٌن أصول الدٌن العلوم االسالمٌة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً العام ٌاسر منصور محمد سلطان  432 أصول الدٌن أصول الدٌن العلوم االسالمٌة

 ال ٌوجد العام محمدعدنان عواد سلمان   433 أصول الدٌن أصول الدٌن العلوم االسالمٌة

 ال ٌوجد العام هٌثم محسن مولود سلمان  434 أصول الدٌن أصول الدٌن العلوم االسالمٌة

 دٌوان الوقف السنً النفقة الخاصة مروى عبد احمٌد مخلف  435 أصول الدٌن أصول الدٌن العلوم االسالمٌة

 ال ٌوجد النفقة الخاصة محمد عبدهللا حسٌن عبدهللا  436 أصول الدٌن أصول الدٌن العلوم االسالمٌة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً النفقة الخاصة ولٌد خالد محمود عبدهللا  437 أصول الدٌن أصول الدٌن العلوم االسالمٌة

 دٌوان الوقف السنً النفقة الخاصة فجر صبحً نعمه محمد  438 أصول الدٌن أصول الدٌن العلوم االسالمٌة

 ال ٌوجد النفقة الخاصة خمائل محسن علً محمد  439 أصول الدٌن أصول الدٌن العلوم االسالمٌة

 ال ٌوجد العام ورود ضٌاء عبدالستار حمدي  440 الحدٌث النبوي الحدٌث وعلومه العلوم االسالمٌة

 ال ٌوجد العام سالم خزعل حمد ذاوي  441 الحدٌث النبوي الحدٌث وعلومه العلوم االسالمٌة

 ال ٌوجد العام نضال حسٌن علً حمد  442 الحدٌث النبوي الحدٌث وعلومه العلوم االسالمٌة

 ال ٌوجد العام رشا خمٌس حسن جاسم  443 الحدٌث النبوي الحدٌث وعلومه العلوم االسالمٌة

 ال ٌوجد العام نورا فرهاد محمود ابراهٌم  444 الحدٌث النبوي الحدٌث وعلومه العلوم االسالمٌة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً النفقة الخاصة عثمان احمد حمد محسن  445 النبويالحدٌث  الحدٌث وعلومه العلوم االسالمٌة

 ال ٌوجد النفقة الخاصة شٌبان احمد حسن احمد  446 الحدٌث النبوي الحدٌث وعلومه العلوم االسالمٌة

 التعلٌم العالً والبحث العلمًوزارة  النفقة الخاصة خمٌس عبدهللا خلٌل عبد  447 الحدٌث النبوي الحدٌث وعلومه العلوم االسالمٌة

  وزارة التربٌة  النفقة الخاصة حسٌن علً حسٌن عماره  448 الحدٌث النبوي الحدٌث وعلومه العلوم االسالمٌة

 دٌوان الوقف السنً النفقة الخاصة عمر زٌد ابراهٌم حسن  449 الحدٌث النبوي الحدٌث وعلومه العلوم االسالمٌة

 ال ٌوجد تعوٌض المتضررٌن وسام محمود محمد خلف  450 الحدٌث النبوي الحدٌث وعلومه العلوم االسالمٌة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً العام سمٌة دهام كاظم صالح  451 العلوم السٌاسٌة العلوم السٌاسٌة العلوم السٌاسٌة

 ال ٌوجد العام سجى سعدي شهاب احمد  452 العلوم السٌاسٌة العلوم السٌاسٌة العلوم السٌاسٌة

 ال ٌوجد العام دالل عدنان حمد ابراهٌم  453 العلوم السٌاسٌة العلوم السٌاسٌة العلوم السٌاسٌة

 ال ٌوجد العام شفاء حسٌب احمد شهاب  454 العلوم السٌاسٌة العلوم السٌاسٌة العلوم السٌاسٌة
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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً النفقة الخاصة نوار عامر شاكر طه  455 العلوم السٌاسٌة العلوم السٌاسٌة العلوم السٌاسٌة

 ال ٌوجد النفقة الخاصة جمعة عادل علً فٌحان  456 العلوم السٌاسٌة العلوم السٌاسٌة العلوم السٌاسٌة

 ال ٌوجد النفقة الخاصة احمد سلٌمان حمد عفن  457 العلوم السٌاسٌة العلوم السٌاسٌة العلوم السٌاسٌة

 ال ٌوجد النفقة الخاصة بالل محمد صابر عبد العزٌز  458 العلوم السٌاسٌة العلوم السٌاسٌة العلوم السٌاسٌة

 ال ٌوجد النفقة الخاصة نشوان علً مصحب حسٌن  459 العلوم السٌاسٌة العلوم السٌاسٌة العلوم السٌاسٌة

 ال ٌوجد النفقة الخاصة مسلم ناجً حمد كاظم  460 العلوم السٌاسٌة العلوم السٌاسٌة العلوم السٌاسٌة

 ال ٌوجد تعوٌض المتضررٌن فاضل احمد فاضل مدهاس  461 العلوم السٌاسٌة العلوم السٌاسٌة السٌاسٌةالعلوم 

 وزارة االعمار واالسكان العام عمر خلٌفة عاٌل الطٌف  462 المدنً المدنً الهندسة
 ٌوجد ال العام اروى فائق ذٌاب طفاح  463 المدنً المدنً الهندسة
 ٌوجد ال العام محمود عٌسىنور خٌر هللا   464 المدنً المدنً الهندسة

 ٌوجد ال العام عثمان مجٌد عبد هللا حسٌن  465 المدنً المدنً الهندسة

 ٌوجد ال العام معتز حمٌد ناٌل عبود  466 المدنً المدنً الهندسة

 ٌوجد ال العام رٌم ذاكر محمود عبد هللا  467 المدنً المدنً الهندسة

 ٌوجد ال الخاصةاالحتٌاجات  ذوي ضحى رٌاض حمود عبد  468 المدنً المدنً الهندسة

 وزارة االعمار واالسكان متضررٌنالتعوٌض  عبد السالم ابراهٌم مرزوق هوٌر  469 المدنً المدنً الهندسة
  وزارة التربٌة  النفقة الخاصة انٌس محمد عباس عبد  470 المدنً المدنً الهندسة
 ٌوجد ال النفقة الخاصة اسماعٌل هاشم حسٌن زوبع  471 المدنً المدنً الهندسة

 ٌوجد ال النفقة الخاصة محمد احسان فاضل صالح  472 المدنً المدنً الهندسة

 وزارة االعمار واالسكان النفقة الخاصة درٌد عبد القادر صالح عبد الرزاق  473 المدنً المدنً الهندسة

 ٌوجد ال النفقة الخاصة صبا صالح حسن محمود  474 المدنً المدنً الهندسة
 وزارة االعمار واالسكان النفقة الخاصة حمد مسلط احمد خلف  475 المدنً المدنً الهندسة

 دٌوان الوقف السنً النفقة الخاصة حسٌن علً مرعً احمد  476 المدنً المدنً الهندسة

 ٌوجد ال النفقة الخاصة ٌاسٌن نامس ٌاسٌن موسى  477 المدنً المدنً الهندسة
  وزارة التربٌة  ضمان الحقوق فتاح صالح نفٌش غرب  478 المدنً المدنً الهندسة
 ٌوجد ال العام مازن جاسم محمد فرتم  479 الكٌمٌاوي الكٌمٌاوي الهندسة

 ٌوجد ال العام رنا عصام احمد اسماعٌل  480 الكٌمٌاوي الكٌمٌاوي الهندسة

 ٌوجد ال العام احمد مٌزر محمد سمٌر  481 الكٌمٌاوي الكٌمٌاوي الهندسة

 ٌوجد ال العام محمود حمٌدجنبت حسام الدٌن   482 الكٌمٌاوي الكٌمٌاوي الهندسة

 ٌوجد ال العام سرمد كامل محمد احمٌد  483 الكٌمٌاوي الكٌمٌاوي الهندسة
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 ٌوجد ال العام اٌهال علً عبد مراد  484 الكٌمٌاوي الكٌمٌاوي الهندسة

 ٌوجد ال العام سعد احمد عواد حسٌن  485 الكٌمٌاوي الكٌمٌاوي الهندسة

 ٌوجد ال العام جبوري هاللزٌنه ربٌع   486 الكٌمٌاوي الكٌمٌاوي الهندسة

 ٌوجد ال متضررٌنالتعوٌض  محمد رحٌم عبد هللا حمود  487 الكٌمٌاوي الكٌمٌاوي الهندسة

 وزارة الكهرباء  النفقة الخاصة رمزٌة مجٌد نوري صالح  488 الكٌمٌاوي الكٌمٌاوي الهندسة

 التعلٌم العالً والبحث العلمًوزارة  النفقة الخاصة عبدهللا احمد فرج لفته  489 الكٌمٌاوي الكٌمٌاوي الهندسة

 ٌوجد ال النفقة الخاصة مروة عبدالعزٌز خضٌر مزعل  490 الكٌمٌاوي الكٌمٌاوي الهندسة

 ٌوجد ال العام هانً احمد حسٌن خلف  491 المٌكانٌك المٌكانٌك الهندسة

  وزارة التربٌة  العام حذٌفة صالح الدٌن شالل عبدالرزاق  492 المٌكانٌك المٌكانٌك الهندسة

 ٌوجد ال العام ماهر خلٌل دهام مجول  493 المٌكانٌك المٌكانٌك الهندسة

 ٌوجد ال العام محمود عبدالرحمن ٌاسٌن صالح  494 المٌكانٌك المٌكانٌك الهندسة

 ٌوجد ال العام ابراهٌم جابر قدري مولود  495 المٌكانٌك المٌكانٌك الهندسة

 ٌوجد ال العام اسماء محاسن ابرٌسم حدٌد  496 المٌكانٌك المٌكانٌك الهندسة

 ٌوجد ال العام احمد اسماعٌل صالح طلفاح  497 المٌكانٌك المٌكانٌك الهندسة

 ٌوجد ال العام غزوان رعد شهاب احمد  498 المٌكانٌك المٌكانٌك الهندسة

 ٌوجد ال متضررٌنالتعوٌض  نور عبد اللطٌف عزت لطٌف  499 المٌكانٌك المٌكانٌك الهندسة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً النفقة الخاصة عمر جمال عبدالكرٌم حمادي  500 المٌكانٌك المٌكانٌك الهندسة

 ٌوجد ال النفقة الخاصة محمد حامد علً عبدهللا  501 المٌكانٌك المٌكانٌك الهندسة

 وزارة الصناعة والمعادن النفقة الخاصة ضرغام شامل محمد علً  502 المٌكانٌك المٌكانٌك الهندسة

 ٌوجد ال النفقة الخاصة حٌدر احمد طه ٌاسٌن  503 المٌكانٌك المٌكانٌك الهندسة

 ٌوجد ال النفقة الخاصة اوس احمد عبدالرزاق حسٌن  504 المٌكانٌك المٌكانٌك الهندسة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً العام إبراهٌم صالح احمد إبراهٌم  505 رٌاضٌات علوم الرٌاضٌات علوم الحاسوب والرٌاضٌات
 ال ٌوجد العام ناهده فهد عبد احمد  506 رٌاضٌات علوم الرٌاضٌات الحاسوب والرٌاضٌاتعلوم 

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً العام سماح حسٌن اسعد ترك  507 رٌاضٌات علوم الرٌاضٌات علوم الحاسوب والرٌاضٌات
 وزارة التربٌة العام زٌنة صباح خلف إسماعٌل  508 رٌاضٌات علوم الرٌاضٌات علوم الحاسوب والرٌاضٌات
 ال ٌوجد العام سامرعبدالقادر صالح عبدالرزاق  509 رٌاضٌات علوم الرٌاضٌات علوم الحاسوب والرٌاضٌات
 ال ٌوجد العام غفران علً عباس حسون  510 رٌاضٌات علوم الرٌاضٌات علوم الحاسوب والرٌاضٌات
 ال ٌوجد تعوٌض المتضررٌن الدٌن صالح محمدسندس سٌف   511 رٌاضٌات علوم الرٌاضٌات علوم الحاسوب والرٌاضٌات
 وزارة التربٌة النفقة الخاصة علً شبل عجٌل صالح  512 رٌاضٌات علوم الرٌاضٌات علوم الحاسوب والرٌاضٌات
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 دٌوان الوقف السنً النفقة الخاصة بالل عزاوي ٌاسٌن إبراهٌم  513 رٌاضٌات علوم الرٌاضٌات علوم الحاسوب والرٌاضٌات
 وزارة التربٌة النفقة الخاصة عمر عٌدان كاظم جمٌل  514 رٌاضٌات علوم الرٌاضٌات والرٌاضٌاتعلوم الحاسوب 

 ال ٌوجد النفقة الخاصة رسل عبد السالم علً كرٌم  515 رٌاضٌات علوم الرٌاضٌات علوم الحاسوب والرٌاضٌات
 وزارة التربٌة الخاصةالنفقة  حسٌن خضٌر نجم سهو  516 رٌاضٌات علوم الرٌاضٌات علوم الحاسوب والرٌاضٌات
 ال ٌوجد النفقة الخاصة غادة احمد حسن محمد  517 رٌاضٌات علوم الرٌاضٌات علوم الحاسوب والرٌاضٌات
 وزارة التربٌة ضمان الحقوق عمر إبراهٌم خلٌل خلف  518 رٌاضٌات علوم الرٌاضٌات علوم الحاسوب والرٌاضٌات

 وزارة التعلٌم  العالً والبحث العلمً العام ناهد احمد حسن احمد  519 طب المجتمع طب المجتمع الطب

 وزارة الصحة تعوٌض المتضررٌن انتصار  مرهون زهوان خلٌفه  520 طب المجتمع طب المجتمع الطب

 وزارة الصحة العام هبه حسن ابراهٌم موسى  521 الكٌمٌاء الحٌاتٌة الكٌمٌاء الحٌاتٌة الطب

 ال ٌوجد العام عزٌز اٌوب عبد الرحٌم ساالر  522 الكٌمٌاء الحٌاتٌة الكٌمٌاء الحٌاتٌة الطب

 وزارة الصحة العام الجباراحمد عبدالجبار حمٌد عبد  523 الكٌمٌاء الحٌاتٌة الكٌمٌاء الحٌاتٌة الطب

 وزارة الصحة العام بٌداء لطٌف حمٌد عبدهللا  524 الكٌمٌاء الحٌاتٌة الكٌمٌاء الحٌاتٌة الطب

 وزارة الصحة العام سجى عبد القادر حسٌن علوان  525 الكٌمٌاء الحٌاتٌة الكٌمٌاء الحٌاتٌة الطب

 وزارة الصحة العام عاٌد منخً طالق سالم  526 الكٌمٌاء الحٌاتٌة الكٌمٌاء الحٌاتٌة الطب

 ال ٌوجد النفقة الخاصة ئه فٌن لقمان جمعه توفٌق  527 الكٌمٌاء الحٌاتٌة الكٌمٌاء الحٌاتٌة الطب

 وزارة الصحة النفقة الخاصة محمد طالل داود حمٌد  528 الكٌمٌاء الحٌاتٌة الكٌمٌاء الحٌاتٌة الطب

 وزارة الصحة النفقة الخاصة كاروان علً محمد سعٌد  529 الكٌمٌاء الحٌاتٌة الكٌمٌاء الحٌاتٌة الطب

 وزارة الصحة النفقة الخاصة أثٌر رشٌد عطٌه نجم  530 الكٌمٌاء الحٌاتٌة الكٌمٌاء الحٌاتٌة الطب

 ال ٌوجد تعوٌض المتضررٌن امٌر هادي عبٌس جراد  531 الكٌمٌاء الحٌاتٌة الكٌمٌاء الحٌاتٌة الطب

 حكومة اقلٌم كردستان ذوي الشهداء محمد عٌسى موسى علً  532 الكٌمٌاء الحٌاتٌة الكٌمٌاء الحٌاتٌة الطب

 ال ٌوجد النفقة الخاصة جعفر جمٌل ابراهٌم عزاوي  533 األحٌاء المجهرٌة الطبٌة األحٌاء المجهرٌة الطب

 ال ٌوجد العام مروه عبد الرضا حسٌن خضٌر  534 األحٌاء المجهرٌة الطبٌة األحٌاء المجهرٌة الطب

 وزارة التعلٌم  العالً والبحث العلمً العام نور غازي صعب عبد الرزاق  535 التشرٌح واألنسجة التشرٌح و االنسجة الطب

 وزارة التربٌة العام هالة مشعل صالح محمد  536 االدب اللغة العربٌة التربٌة للبنات

 ال ٌوجد العام موج نصرت عبدهللا فرحان  537 االدب اللغة العربٌة التربٌة للبنات

 ال ٌوجد العام نور عبد الحمٌد سلٌمان ابراهٌم  538 االدب اللغة العربٌة التربٌة للبنات

 ال ٌوجد العام حال عبدالعزٌز شهاب حمٌد  539 االدب اللغة العربٌة التربٌة للبنات

 وزارة التربٌة العام احمد حمد خلف حنوش  540 االدب اللغة العربٌة للبناتالتربٌة 

 وزارة التربٌة العام كفاح علً صالح خضر  541 االدب اللغة العربٌة التربٌة للبنات
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 ال ٌوجد تعوٌض  المتضررٌن شغاف هتاف عبداللطٌف رحٌم  542 االدب اللغة العربٌة التربٌة للبنات

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة جنان محمد علً بطاح  543 االدب العربٌةاللغة  التربٌة للبنات

 دٌوان الوقف السنً النفقة الخاصة عبٌر ٌاسٌن محمد نجم  544 االدب اللغة العربٌة التربٌة للبنات

 وزارة التربٌة العام وفاء معدل فالح سمٌر  545 اللغة اللغة العربٌة التربٌة للبنات

 ال ٌوجد العام ماجد جاسم محمد حسٌن  546 اللغة العربٌةاللغة  التربٌة للبنات

 ال ٌوجد العام نزار كامل سلٌم حمودي  547 اللغة اللغة العربٌة التربٌة للبنات

 ال ٌوجد العام نوره عبدالموجود عبدالهادي مهدي  548 اللغة اللغة العربٌة التربٌة للبنات

 ال ٌوجد العام حسٌن خضٌرهبه صالح الدٌن   549 اللغة اللغة العربٌة التربٌة للبنات

 دٌوان الوقف السنً العام احمد شكور مهدي سمٌن  550 اللغة اللغة العربٌة التربٌة للبنات

 وزارة التربٌة تعوٌض  المتضررٌن محمد عبد صالح حسٌن  551 اللغة اللغة العربٌة التربٌة للبنات

 ال ٌوجد الخاصةالنفقة  منال اكرم علً موسى  552 اللغة اللغة العربٌة التربٌة للبنات

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة عبد جوامٌر شاطً بحر  553 اللغة اللغة العربٌة التربٌة للبنات

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً العام عبد الحلٌم احمد محمود حسٌن  554 التارٌخ االسالمً التارٌخ التربٌة للبنات

 وزارة التربٌة العام تغرٌد خالد عبدالكرٌم طه  555 التارٌخ االسالمً التارٌخ التربٌة للبنات

 ال ٌوجد العام ساره بكر رمضان خلف  556 التارٌخ االسالمً التارٌخ التربٌة للبنات

 ال ٌوجد العام هٌبت عبدهللا سلٌم عبدهللا  557 التارٌخ االسالمً التارٌخ التربٌة للبنات

 ال ٌوجد العام حكمت محمددالٌا سالم   558 التارٌخ االسالمً التارٌخ التربٌة للبنات

 ال ٌوجد العام رٌزٌن احمد علً قادر  559 التارٌخ االسالمً التارٌخ التربٌة للبنات

 وزارة التربٌة تعوٌض  المتضررٌن ارٌج ظافر عبدالحمٌد ٌعقوب  560 التارٌخ االسالمً التارٌخ التربٌة للبنات

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً النفقة الخاصة زهوان خلٌفة عبدالرحمن مرهون  561 التارٌخ االسالمً التارٌخ التربٌة للبنات

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة زٌاد طارق عبدهللا حسٌن  562 التارٌخ االسالمً التارٌخ التربٌة للبنات

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة ضرغام محمد حسن حبٌب  563 التارٌخ االسالمً التارٌخ التربٌة للبنات

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة اثٌر احمد صالح خضر  564 التارٌخ االسالمً التارٌخ للبناتالتربٌة 

 ال ٌوجد العام صفا محمود شوكت محمود  565 الكٌمٌاء الكٌمٌاء التربٌة للبنات

 ال ٌوجد العام غنٌه عبد حسن سلٌمان  566 الكٌمٌاء الكٌمٌاء التربٌة للبنات

 ال ٌوجد العام احمد حاجم سلطان عجٌل  567 الكٌمٌاء الكٌمٌاء التربٌة للبنات

 ال ٌوجد العام غادة نصٌف جاسم محمد  568 الكٌمٌاء الكٌمٌاء التربٌة للبنات

 ال ٌوجد ذوي االحتٌاجات الخاصة اٌه جاسم محمد حسٌن  569 الكٌمٌاء الكٌمٌاء التربٌة للبنات

 وزارة التربٌة المتضررٌنتعوٌض   مٌثم محمد بكر حسن  570 الكٌمٌاء الكٌمٌاء التربٌة للبنات
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 ال ٌوجد النفقة الخاصة حمزه رٌاض حبٌب حسٌن  571 الكٌمٌاء الكٌمٌاء التربٌة للبنات

 ال ٌوجد النفقة الخاصة محمد عطوان سوٌد مخلف  572 الكٌمٌاء الكٌمٌاء التربٌة للبنات

 التربٌةوزارة  العام رفل نجم عبدهللا جاسم  573 علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للبنات

 ال ٌوجد العام اٌناس داود ارمٌض فرٌح  574 علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للبنات

 ال ٌوجد العام هناء عطٌة سلمان محمد  575 علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للبنات

 ال ٌوجد العام مرٌم طارق دحام جاسم  576 علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للبنات

 ال ٌوجد العام رٌام غنً احمد عباس  577 علوم الحٌاة الحٌاة علوم التربٌة للبنات

 ال ٌوجد العام حنان ماجد محمد سبع  578 علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للبنات

 ال ٌوجد تعوٌض  المتضررٌن شهباء حاتم فوزي خٌر هللا  579 علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للبنات

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة سحر لطف هللا احمد محمد  580 الحٌاةعلوم  علوم الحٌاة التربٌة للبنات

 ال ٌوجد النفقة الخاصة ماجد حمٌد سلمان خمٌس  581 علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للبنات

 ال ٌوجد النفقة الخاصة سارة صالح جاسم حمد  582 علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للبنات

 ال ٌوجد النفقة الخاصة معد عبد هللا منصور ابراهٌم  583 علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للبنات

 وزارة التربٌة العام فال حازم حسٌن علً  584 طرائق التدرٌس العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للبنات

 ال ٌوجد العام سمٌه زٌدان خلف عبد  585 طرائق التدرٌس العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للبنات

 دٌوان الوقف السنً العام رواء حمد محمد جاسم  586 طرائق التدرٌس العلوم التربوٌة والنفسٌة للبناتالتربٌة 

 ال ٌوجد العام رسل جاسم محمد عٌسى  587 طرائق التدرٌس العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للبنات

 ةوزارة التربٌ تعوٌض  المتضررٌن اسماء ضامن مخلف مصطفى  588 طرائق التدرٌس العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للبنات

 االمانة العامة لمجلس الوزراء ذوي الشهداء محمد باقر جبار عبٌد علً  589 طرائق التدرٌس العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للبنات

 التربٌةوزارة  النفقة الخاصة اروى حماد خلٌل ابراهٌم  590 طرائق التدرٌس العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للبنات

 ال ٌوجد النفقة الخاصة علً غازي مغامس حاجم  591 طرائق التدرٌس العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للبنات

 ال ٌوجد العام عباس عبدالرحمن جاسم صالح  592 علم النفس التربوي العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للبنات

 ال ٌوجد العام مها نفوس محمد سالم  593 التربويعلم النفس  العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للبنات

 ال ٌوجد العام شهاب رمضان صالح عباد  594 علم النفس التربوي العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للبنات

 ال ٌوجد تعوٌض  المتضررٌن اشرف حامد جدٌع محمد  595 علم النفس التربوي العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للبنات

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة عمر ولٌد عبد الحمٌد مهدي  596 علم النفس التربوي العلوم التربوٌة والنفسٌة للبناتالتربٌة 

 ال ٌوجد النفقة الخاصة صقر ابراهٌم خلٌل فٌاض  597 علم النفس التربوي العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للبنات
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