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 جهة االنتساب قناة القبول االسم ت االختصاص القسم الكلٌة
 وزارة التربٌة العام صبحً محمد جاسم محمد  1 اإلسالمً التارٌخ اإلنسانٌةالتربٌة للعلوم 

 وزارة التربٌة العام فاطمة عصام عبدالعزٌز مهدي  2 اإلسالمً التارٌخ اإلنسانٌةالتربٌة للعلوم 

 وزارة التربٌة العام خالد دعٌجل نجم عبدهللا  3 اإلسالمً التارٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً  تعوٌض متضررٌن سعد عبد مطلك حمود  4 اإلسالمً التارٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة احالم عبدالستار محمود احمد  5 اإلسالمً التارٌخ للعلوم االنسانٌةالتربٌة 

 وزارة التربٌة تعوٌض متضررٌن ولٌد فتحً محمد علً  6 الحدٌث التارٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام حكمت ذٌاب احمد اسعد  7 الحدٌث التارٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة العام مصطاف حمودي احمد كلٌكل  8 الحدٌث التارٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة العام عبد محمد شالش طرشان  9 الحدٌث التارٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً النفقة الخاصة حسٌن إبراهٌمعبد الكرٌم  أسماء  10 الحدٌث التارٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة نعمه بحر فٌاض نمر  11 الحدٌث التارٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة العام رٌاض سعٌد طه خلف  12 بشرٌة الجغرافٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام حسن ناصر إسماعٌلمحمد   13 بشرٌة الجغرافٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة العام عثمان مهدي هاشم حسٌن  14 بشرٌة الجغرافٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً العام حسٌن عالوي محمد صالح  15 بشرٌة الجغرافٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة العام قٌصر علً محمد خلف  16 بشرٌة الجغرافٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً العام سعدي عبدهللا احمد رحٌم  17 بشرٌة الجغرافٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة  تعوٌض متضررٌن حسن علً مصلح احمد  18 بشرٌة الجغرافٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام سعد محمد جاسم محمد  19 طبٌعٌة الجغرافٌة للعلوم االنسانٌةالتربٌة 

 وزارة التربٌة العام صفاء عبد الوهاب عارف عبد الرحمن  20 طبٌعٌة الجغرافٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام عمار مجٌد مطلك عبد  21 طبٌعٌة الجغرافٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً العام محمد عطٌة صالح خلف  22 طبٌعٌة الجغرافٌة االنسانٌة التربٌة للعلوم

 ال ٌوجد ذوي الشهداء فائق حسن محٌمٌد فرحان  23 طبٌعٌة الجغرافٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً تعوٌض متضررٌن طالب رٌس احمد عبد هللا  24 طبٌعٌة الجغرافٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً تعوٌض متضررٌن طه بنٌان سلطان حسٌن  25 طرائق التدرٌس والنفسٌة بوٌةالعلوم التر التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة ذوي شهداء الحشد خمٌس ضاري خلف سالم  26 طرائق التدرٌس والنفسٌة بوٌةالعلوم التر التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً العام عٌدان عطٌة سمح خلف  27 طرائق التدرٌس والنفسٌة بوٌةالعلوم التر التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ٌوجدال  العام خاجً ابراهٌم عوٌد هراط  28 طرائق التدرٌس والنفسٌة بوٌةالعلوم التر التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً العام محمود خلٌل حمد عالوي  29 طرائق التدرٌس والنفسٌة بوٌةالعلوم التر التربٌة للعلوم االنسانٌة
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 وزارة التربٌة العام نوفل عباس كرٌم هزٌم  30 طرائق التدرٌس والنفسٌة بوٌةالعلوم التر التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة العام ٌاسر محمد عبد هللا هتاش  31 طرائق التدرٌس والنفسٌة بوٌةالعلوم التر االنسانٌةالتربٌة للعلوم 

 ال ٌوجد العام ٌاسر محمود خلف محمد  32 طرائق التدرٌس والنفسٌة بوٌةالعلوم التر التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة هاجر عبد الداٌم مهدي حسن  33 التدرٌسطرائق  والنفسٌة بوٌةالعلوم التر التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً  النفقة الخاصة احسان نظٌر حسٌن مصطفى  34 طرائق التدرٌس والنفسٌة بوٌةالعلوم التر التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً  النفقة الخاصة محمود علً فرحان سرحان  35 التدرٌس طرائق والنفسٌة بوٌةالعلوم التر التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً  النفقة الخاصة طه ٌاس خضٌر رمٌض  36 طرائق التدرٌس والنفسٌة بوٌةالعلوم التر التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام انعام قاسم حسٌن مشجر  37 االدب اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة العام اسماعٌل فلٌح حسن علً  38 االدب اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة العام رحاب محمد فرج حسٌن  39 االدب اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام احمد عثمان تاٌه وادي  40 االدب اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة العام اسامة ابراهٌم حمدي حسٌن  41 االدب اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة العام محمد فرحان حسٌن علً  42 االدب اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد ذوي الشهداء حسن محمد كاظم حسون  43 االدب العربٌةاللغة  التربٌة للعلوم االنسانٌة

 دٌوان الوقف السنً  النفقة الخاصة باسم محمد علً جاسم  44 االدب اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة رعد رمضان محمد بالل  45 االدب اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة علً اسعد خلف حماد  46 االدب اللغة العربٌة للعلوم االنسانٌة التربٌة

 وزارة التربٌة العام ولٌد فٌاض حسن سعود  47 اللغة اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 دٌوان الوقف السنً  العام رعد محمد سلمان علً  48 اللغة اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام مراد عبد حسن احمد  49 اللغة اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة العام سالم عبد جاسم مظهور  50 اللغة اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام سعد صباح احمد هرم  51 اللغة اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً العام سعدون عزاوي علٌوي مطلك  52 اللغة اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة تعوٌض متضررٌن انس كنعان محمد احمد  53 اللغة اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً العام خالد مصطفى محمد هزاع  54 اصول الدٌن علوم القرآن  التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة العام مزاحم ناٌف ابراهٌم محمد  55 اصول الدٌن علوم القرآن التربٌة للعلوم االنسانٌة

 دٌوان الوقف السنً  العام مشتاق حامد مرٌمش نصٌف  56 اصول الدٌن علوم القرآن التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً العام عٌدان هلٌل ابراهٌم صبح  57 اصول الدٌن علوم القرآن التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام اكرام ناٌف محمد مغٌر  58 اصول الدٌن علوم القرآن التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد تعوٌض متضررٌن قدامه حماد فارس غضب  59 اصول الدٌن علوم القرآن التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً النفقة الخاصة احمد عبد محمد حمادي  60 اصول الدٌن علوم القرآن التربٌة للعلوم االنسانٌة
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 وزارة التربٌة النفقة الخاصة مدٌن عبد خلف صالح  61 اصول الدٌن علوم القرآن التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام عبدهللا كركان عناد كرٌم  62 الفقه واصوله علوم القرآن التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام عنود مدلول سبهان سعٌد  63 الفقه واصوله علوم القرآن التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً العام ابراهٌم محمدزكً ناٌف   64 الفقه واصوله علوم القرآن التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة العام رعد عطٌة نصٌف عران  65 الفقه واصوله علوم القرآن التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام حاتم كرٌم مطر احمد  66 الفقه واصوله علوم القرآن التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد تعوٌض متضررٌن صالح محً الدٌن احمد عبدالرحمن  67 الفقه واصوله علوم القرآن التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة ابراهٌم محمد احمد ضٌف  68 الفقه واصوله علوم القرآن التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة احمد محمد دخٌل ماجد  69 الفقه واصوله علوم القرآن التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة طارق مجٌد هراط بخٌت  70 الفقه واصوله علوم القرآن التربٌة للعلوم االنسانٌة
 ال ٌوجد العام عالء جاسم محمد طٌاوي  71 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً  العام ثامر تركً مناع عباس  72 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً  تعوٌض متضررٌن محمد خلف محمد ضاٌع  73 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً  العام كهالن رمضان صالح عباد  74 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
 وزارة التربٌة العام زاهد قاسم محمد علً  75 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة البدنٌة وعلوم الرٌاضةالتربٌة  التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
 ال ٌوجد العام سٌف رشٌد غانم احمد  76 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً  العام نزار ناظم حمٌد محمود  77 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة البدنٌة وعلوم الرٌاضةالتربٌة  التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً  ذوي شهداء الحشد هدٌل عبداالله عبدالحسٌن عبدهللا  78 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً  العام احمد قحطان نجم عبدهللا  79 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً  العام عدي محمود زهمر عبدهللا  80 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً  العام مصطفى خورشٌد احمد قاسم  81 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً  النفقة الخاصة جاسم صالح معجون نجم  82 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
 ال ٌوجد النفقة الخاصة رٌام ماجد جبار علوان  83 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً النفقة الخاصة علً شامل حسٌن علً  84 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً النفقة الخاصة لؤي ناجً حمد مجٌد  85 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة الرٌاضةالتربٌة البدنٌة وعلوم  التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
 ال ٌوجد النفقة الخاصة اثٌر ٌوسف احمد مال  86 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 وزارة التربٌة العام محمد عجمً عبد محمد  87 الفٌزٌاء الفٌزٌاء الصرفةالتربٌة للعلوم 

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً العام مهند قادر كرٌم محمد  88 الفٌزٌاء الفٌزٌاء التربٌة للعلوم الصرفة

 ال ٌوجد العام حٌدر غالب فهد احمد  89 الفٌزٌاء الفٌزٌاء التربٌة للعلوم الصرفة

 وزارة التربٌة العام بثٌنة محمود جنداري جمعة  90 الفٌزٌاء الفٌزٌاء للعلوم الصرفةالتربٌة 

 وزارة التربٌة ذوي الشهداء ماهر عبدعلً حسن سعٌد  91 الفٌزٌاء الفٌزٌاء التربٌة للعلوم الصرفة
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 ال ٌوجد العام مسلم عباس عبد مسلم  92 الكٌمٌاء الكٌمٌاء التربٌة للعلوم الصرفة

 وزارة البٌئة  العام محمد خضر محمد محمود  93 الكٌمٌاء الكٌمٌاء الصرفة التربٌة للعلوم

 ال ٌوجد العام م سبهان خلف محمدوسا  94 الكٌمٌاء الكٌمٌاء التربٌة للعلوم الصرفة

 وزارة التربٌة العام صباح غزال محمد رمح  95 الكٌمٌاء الكٌمٌاء التربٌة للعلوم الصرفة

 ال ٌوجد العام ٌسرى عبد الغفور محمد طه  96 الكٌمٌاء الكٌمٌاء التربٌة للعلوم الصرفة

 ال ٌوجد العام اٌهاب انور احمد فاضل  97 الكٌمٌاء الكٌمٌاء التربٌة للعلوم الصرفة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً  النفقة الخاصة اٌمان اٌوب ٌاس خضٌر  98 الكٌمٌاء الكٌمٌاء التربٌة للعلوم الصرفة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً العام اسماء عٌسى محمود حسون  99 علوم الحٌاة علوم الحٌاة الصرفةالتربٌة للعلوم 

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً العام زهراء بكر محمد امٌن  100 علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للعلوم الصرفة

 ال ٌوجد العام ماجد مخلف حسن رافد  101 علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للعلوم الصرفة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً  العام هٌفاء رجب علوان حمٌد  102 علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للعلوم الصرفة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً  تعوٌض متضررٌن وجدان سعدي عزٌز حمد  103 علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للعلوم الصرفة

 ال ٌوجد العام موفق حامد على محمد  104 علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للعلوم الصرفة

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة زٌدون فوزي مخلف حاجم  105 علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للعلوم الصرفة

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة محمد مؤٌد محمود حمد  106 الحٌاةعلوم  علوم الحٌاة التربٌة للعلوم الصرفة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً  النفقة الخاصة سرى سعد عبدالعزٌز علً  107 علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للعلوم الصرفة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً  الخاصةالنفقة  مرٌم عدنان ابراهٌم امٌن  108 علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للعلوم الصرفة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً  النفقة الخاصة اسماء احمد حاتم سلطان  109 علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للعلوم الصرفة

 ال ٌوجد العام فاطمة عامر ٌاسٌن محمود  110 االدب اللغة العربٌة التربٌة للبنات

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً العام سهٌل صالح عٌسى علً  111 االدب اللغة العربٌة التربٌة للبنات

 ال ٌوجد العام علً حسن صالح علوان  112 االدب اللغة العربٌة التربٌة للبنات

 ال ٌوجد العام االء قحطان عبد الرحمن جاسم  113 االدب اللغة العربٌة التربٌة للبنات

 وزارة التربٌة العام نور رعد عبدهللا حسٌن  114 االدب العربٌةاللغة  التربٌة للبنات

 ال ٌوجد العام علً حمٌد سفاح مشوح  115 االدب اللغة العربٌة التربٌة للبنات

 وزارة التربٌة تعوٌض متضررٌن ٌاسٌن مزٌون مصلح محمد  116 االدب اللغة العربٌة التربٌة للبنات

 ال ٌوجد النفقة الخاصة سامً علوان رداملٌث   117 االدب اللغة العربٌة التربٌة للبنات

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً  العام خضٌر عباس ابراهٌم جرو  118 اللغة اللغة العربٌة التربٌة للبنات

 ال ٌوجد العام شٌماء صفوك محمود عبدهللا  119 اللغة اللغة العربٌة التربٌة للبنات

 ال ٌوجد العام ثامر اكبر علًعلً   120 اللغة اللغة العربٌة التربٌة للبنات

 ال ٌوجد العام نسرٌن قصً نعمان علً  121 اللغة اللغة العربٌة التربٌة للبنات

 وزارة التربٌة  تعوٌض متضررٌن منصر عبد علً طالب  122 اللغة اللغة العربٌة التربٌة للبنات
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 ال ٌوجد العام اء خلٌل محمد الطٌفاسر  123 اللغة اللغة العربٌة التربٌة للبنات

 وزارة التربٌة  العام سوسن نعمان كرٌم فراس  124 اللغة اللغة العربٌة التربٌة للبنات

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً النفقة الخاصة اٌمن حوري ٌاسٌن حسٌن  125 اللغة اللغة العربٌة التربٌة للبنات

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً  العام خالد احمد مطر جلعود  126 قانون عام القانون الحقوق

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً  العام عمر حمد كردي حمود  127 قانون عام القانون الحقوق

 وزارة الداخلٌة  العام تكلٌف عواد عبٌد طوكان  128 قانون عام القانون الحقوق

 سكان العمار واالوزارة ا العام انس عبدالحق اسماعٌل احمد  129 قانون عام القانون الحقوق

 ال ٌوجد تعوٌض متضررٌن مٌثاق غازي فٌصل عبد  130 قانون عام القانون الحقوق

 ال ٌوجد سجٌن سٌاسً عٌسى رزوقً ابراهٌم خلٌل  131 قانون عام القانون الحقوق

 وزارة الدفاع  النفقة الخاصة حسٌن علً جبار ساجت  132 قانون عام القانون الحقوق

 ال ٌوجد النفقة الخاصة احمد كامل شاكر محمود  133 قانون عام القانون الحقوق

 وزارة الداخلٌة  النفقة الخاصة سبهان احمد اسماعٌل سلطان  134 قانون عام القانون الحقوق

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً  النفقة الخاصة ساهر ماضً ناصر حمٌد  135 قانون عام القانون الحقوق

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً  النفقة الخاصة صدام علً هادي علً  136 عامقانون  القانون الحقوق

 ال ٌوجد النفقة الخاصة صابرٌن ناجً طه خضٌر  137 قانون عام القانون الحقوق

 العلمًوزارة التعلٌم العالً والبحث  العام محمود احمد لطٌف احمد  138 التربة والموارد المائٌة التربة والموارد المائٌة الزراعة

 ال ٌوجد النفقة الخاصة محمد فاٌق محمد حسون  139 التربة والموارد المائٌة التربة والموارد المائٌة الزراعة

 وزارة الزراعة العام عمر زهٌر عبدالمجٌد شكر  140 المحاصٌل الحقلٌة المحاصٌل الحقلٌة الزراعة

 وزارة الزراعة العام ٌاسٌن جاسمٌاسٌن عبداللطٌف   141 المحاصٌل الحقلٌة المحاصٌل الحقلٌة الزراعة

 وزارة الزراعة العام مؤٌد عٌادة خلٌل مخلف  142 المحاصٌل الحقلٌة المحاصٌل الحقلٌة الزراعة

 وزارة الزراعة العام عبدالوهاب عبدالرزاق مهدي صالح  143 المحاصٌل الحقلٌة المحاصٌل الحقلٌة الزراعة

 وزارة الزراعة العام برزان احمد محمد حسٌن  144 المحاصٌل الحقلٌة المحاصٌل الحقلٌة الزراعة

 وزارة الزراعة العام تماضر عادل احمد عبد الستار  145 المحاصٌل الحقلٌة المحاصٌل الحقلٌة الزراعة

 وزارة الزراعة تعوٌض متضررٌن هٌثم برهان خلف رزٌق  146 المحاصٌل الحقلٌة المحاصٌل الحقلٌة الزراعة

 وزارة الزراعة النفقة الخاصة خالد حمد سلٌم عزٌز  147 المحاصٌل الحقلٌة المحاصٌل الحقلٌة الزراعة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً  العام سامً خضر سعٌد عبد  148 علوم االغذٌة علوم االغذٌة الزراعة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً  العام منال صالح مهدي شاهر  149 علوم االغذٌة علوم االغذٌة الزراعة

 ال ٌوجد العام علً ولٌد نوفان عسكر  150 علوم االغذٌة علوم االغذٌة الزراعة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً  العام محمد عبد حمد مركب  151 علوم االغذٌة علوم االغذٌة الزراعة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً  العام زٌاد طارق سمٌر علً  152 علوم االغذٌة علوم االغذٌة الزراعة

 وزارة الزراعة العام احمد خلف سلٌمان حسٌن  153 علوم االغذٌة علوم االغذٌة الزراعة
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 ال ٌوجد تعوٌض متضررٌن مرٌم كسار غثوان كتاب  154 علوم االغذٌة علوم االغذٌة الزراعة

 وزارة الصحة النفقة الخاصة رشا علً محمود سلطان  155 علوم االغذٌة علوم االغذٌة الزراعة

 وزارة الزراعة النفقة الخاصة اركان خلٌل إبراهٌم حسٌن  156 علوم االغذٌة علوم االغذٌة الزراعة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً العام سماح مٌسر رؤوف حمادة  157 الثروة الحٌوانٌة الثروة الحٌوانٌة الزراعة

 ال ٌوجد العام احمد عطاهللا داود جابر  158 الحٌوانٌةالثروة  الثروة الحٌوانٌة الزراعة

 وزارة العلوم والتكنولوجٌا  النفقة الخاصة عبدالخالق عاٌد رشٌد خضر  159 الثروة الحٌوانٌة الثروة الحٌوانٌة الزراعة

 وزارة الزراعة النفقة الخاصة أمٌر سعودعلوان حمد  160 الثروة الحٌوانٌة الثروة الحٌوانٌة الزراعة

 ال ٌوجد العام مروة طارق أحمد حسٌن  161 االحٌاء المجهرٌة االحٌاء المجهرٌة الطب

 ال ٌوجد العام غفران اٌاد أحمد حمادة  162 االحٌاء المجهرٌة االحٌاء المجهرٌة الطب

 وزارة الصحة العام نجالء بكر شاكر محمد  163 االحٌاء المجهرٌة االحٌاء المجهرٌة الطب

 وزارة الصحة ذوي الشهداء نهى مؤمن واحد كرٌم  164 المجهرٌةاالحٌاء  االحٌاء المجهرٌة الطب

 ال ٌوجد تعوٌض متضررٌن سهاد طارق حسٌن علً  165 االحٌاء المجهرٌة االحٌاء المجهرٌة الطب

 وزارة الصحة النفقة الخاصة أحالم أحمد محمود شالل  166 االحٌاء المجهرٌة االحٌاء المجهرٌة الطب

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً العام سمٌعة مجبل حمد كسار  167 واالنسجةالتشرٌح  التشرٌح واالنسجة الطب

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً العام محمد جاسم صالح أحمد  168 التشرٌح واالنسجة التشرٌح واالنسجة الطب

 التعلٌم العالً والبحث العلمًوزارة  العام عمر ثائر جواد ابراهٌم  169 الكٌمٌاء الحٌاتٌة الكٌمٌاء الحٌاتٌة الطب

 ال ٌوجد العام مهدي عبد الواحد مهدي حمد  170 الكٌمٌاء الحٌاتٌة الكٌمٌاء الحٌاتٌة الطب

 ال ٌوجد العام عبد الوهاب حمٌد مجٌد علً  171 الكٌمٌاء الكٌمٌاء العلوم

 ال ٌوجد العام نورا أمٌن صالح لفته  172 الكٌمٌاء الكٌمٌاء العلوم

 ال ٌوجد العام نبأ هٌثم أحمد صالح  173 الكٌمٌاء الكٌمٌاء العلوم

 ال ٌوجد العام افٌن خٌر هللا محمد محمود  174 الكٌمٌاء الكٌمٌاء العلوم

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً العام علً كرٌم علٌوي حمادي  175 الكٌمٌاء الكٌمٌاء العلوم

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً تعوٌض متضررٌن عمر صالح حسن سالم  176 الكٌمٌاء الكٌمٌاء العلوم

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً النفقة الخاصة جمال عبد الجبار عطاوي عبد هللا  177 الكٌمٌاء الكٌمٌاء العلوم

 ال ٌوجد العام سارة باسل حمود المظهور  178 علوم الحٌاة علوم الحٌاة العلوم

 ال ٌوجد العام حسن محمود مروة عدنان  179 علوم الحٌاة علوم الحٌاة العلوم

 ال ٌوجد العام نورا برهان الدٌن عبد الرحمن مصطفى  180 علوم الحٌاة علوم الحٌاة العلوم

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً العام فراس فارس رجا عجٌل  181 علوم الحٌاة علوم الحٌاة العلوم

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً العام نور معاذ أحمد حمٌد  182 علوم الحٌاة علوم الحٌاة العلوم

 ال ٌوجد العام همام سعدي حسٌن علً  183 علوم الحٌاة علوم الحٌاة العلوم

 ال ٌوجد العام وجدان ثامر شطب علوش  184 علوم الحٌاة علوم الحٌاة العلوم
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 العلمً وزارة التعلٌم العالً والبحث العام أٌمن عدوان عبد بدٌوي  185 علوم الحٌاة علوم الحٌاة العلوم

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً العام علً خضٌر عبٌس جبار  186 علوم الحٌاة علوم الحٌاة العلوم

 وزارة التربٌة العام ٌونس ٌوسف حمدان أحمد  187 علوم الحٌاة علوم الحٌاة العلوم

 ال ٌوجد تعوٌض متضررٌن حٌدر مظهر عباس عبد  188 علوم الحٌاة علوم الحٌاة العلوم

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة رباح حسن سعدي حمود  189 علوم الحٌاة علوم الحٌاة العلوم

 ال ٌوجد النفقة الخاصة خالد خٌر الدٌن خالد عبد اللطٌف  190 علوم الحٌاة علوم الحٌاة العلوم


