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 جهة االنتساب قناة القبول االسم ت االختصاص القسم الكلٌة
 ال ٌوجد العام رغد ثائر ضامن عباس  1 األدب اللغة العربٌة اآلداب

 ال ٌوجد العام لقاء ساٌر فرحان حنتوش  2 األدب اللغة العربٌة اآلداب

 ال ٌوجد العام لؤي شكر محمود محمد  3 األدب اللغة العربٌة اآلداب

 التربٌة وزارة العام رشدي طالل لطٌف هندي  4 األدب اللغة العربٌة اآلداب

 التربٌة وزارة العام ناظم حسٌن جاسم حنده  5 األدب اللغة العربٌة اآلداب

 ٌوجدال  العام عبد احمد علً حسون  6 األدب اللغة العربٌة اآلداب

 التربٌة وزارة العام سحر علً ابراهٌم محمد  7 األدب اللغة العربٌة اآلداب

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً السجناء السٌاسٌٌن فارس ابراهٌم عٌسى علً  8 األدب اللغة العربٌة اآلداب

 ال ٌوجد تعوٌض متضررٌن ٌاسٌن عزاوي علٌوي مطلك  9 األدب اللغة العربٌة اآلداب

 التربٌة وزارة النفقة الخاصة سفٌان اسماعٌل سالم عبدهللا  10 األدب اللغة العربٌة اآلداب
 التربٌة وزارة النفقة الخاصة محمد حسٌن خلف صالح  11 األدب اللغة العربٌة اآلداب
 ال ٌوجد العام سارة زكً ناٌف ابراهٌم  12 اللغة اللغة العربٌة اآلداب

 ال ٌوجد العام عادل لطٌف سالم حسٌن  13 اللغة اللغة العربٌة اآلداب

 ال ٌوجد العام انسام ناظم جاسم محمد  14 اللغة اللغة العربٌة اآلداب

 ال ٌوجد العام نبا هٌثم محمد ٌعقوب  15 اللغة اللغة العربٌة اآلداب

 العلمًوزارة التعلٌم العالً والبحث  العام عبد المنعم صالح احمد فرحان  16 اللغة اللغة العربٌة اآلداب

 ال ٌوجد العام ابراهٌم صالح عثمان سعد  17 اللغة اللغة العربٌة اآلداب

 التربٌة وزارة العام ماجد قائم مزعل صالح  18 اللغة اللغة العربٌة اآلداب

 ال ٌوجد تعوٌض متضررٌن صالح حمٌد سفاح مشوح  19 اللغة اللغة العربٌة اآلداب

 ال ٌوجد النفقة الخاصة محمد بالل محمد باشا  20 اللغة اللغة العربٌة اآلداب

 ال ٌوجد النفقة الخاصة درٌد خضٌر عباس حسن  21 اللغة اللغة العربٌة اآلداب

 التربٌة وزارة العام سٌف محمد اسماعٌل جبل  22 ادارة االعمال ادارة االعمال واالقتصاد اإلدارة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً العام اٌمان موفق عمر نجم  23 ادارة االعمال ادارة االعمال واالقتصاد اإلدارة

 ال ٌوجد العام ارشد مزاحم احمد محٌمٌد  24 ادارة االعمال ادارة االعمال واالقتصاد اإلدارة

 ال ٌوجد العام هدى مثنى علً حسٌن  25 ادارة االعمال ادارة االعمال واالقتصاد اإلدارة

 وزارة الصناعة والمعادن العام زٌنه صالح ابراهٌم محمد  26 ادارة االعمال ادارة االعمال واالقتصاد اإلدارة

 ال ٌوجد العام مروان عمر جار موسى  27 ادارة االعمال ادارة االعمال واالقتصاد اإلدارة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً ذوي الشهداء محمد محمود عبدهللا محجوب  28 ادارة االعمال ادارة االعمال واالقتصاد اإلدارة

 التربٌة وزارة تعوٌض متضررٌن علً برهان عبد الحسٌن سلمان  29 ادارة االعمال ادارة االعمال واالقتصاد اإلدارة

 ال ٌوجد النفقة الخاصة ثائر عبد هللا احمد عبوش  30 ادارة االعمال ادارة االعمال واالقتصاد اإلدارة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً النفقة الخاصة اللطٌف حسٌن محمدٌعمر عبد   31 ادارة االعمال ادارة االعمال واالقتصاد اإلدارة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً النفقة الخاصة قتٌبة ابراهٌم حمادة عبد  32 ادارة االعمال ادارة االعمال واالقتصاد اإلدارة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً النفقة الخاصة محمدشٌرٌن اسماعٌل خلٌل   33 ادارة االعمال ادارة االعمال واالقتصاد اإلدارة
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 ال ٌوجد العام طه عزاوي محمد علً  34 المحاسبة المحاسبة اإلدارة واالقتصاد

 ال ٌوجد العام حسٌن سبع خمٌس شكٌر  35 المحاسبة المحاسبة اإلدارة واالقتصاد

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً العام فواز نجم عبدهللا منهل  36 المحاسبة المحاسبة اإلدارة واالقتصاد

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً العام سمٌر عماد شعبان حاجم  37 المحاسبة المحاسبة اإلدارة واالقتصاد

 ال ٌوجد العام مصطفى صالح حسن عبد هللا  38 المحاسبة المحاسبة اإلدارة واالقتصاد

 ال ٌوجد العام مروه صباح خلف جاسم  39 المحاسبة المحاسبة اإلدارة واالقتصاد

 ال ٌوجد العام محمود سامً محمود عواد  40 المحاسبة المحاسبة اإلدارة واالقتصاد

 ال ٌوجد العام لبنى لٌث اسماعٌل جاسم  41 المحاسبة المحاسبة اإلدارة واالقتصاد

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً السٌاسٌٌنالسجناء  رواء ٌوسف سلٌمان داؤد  42 المحاسبة المحاسبة اإلدارة واالقتصاد

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً ذوي الشهداء محمد احمد ذٌاب عالوي  43 المحاسبة المحاسبة اإلدارة واالقتصاد

 ال ٌوجد تعوٌض متضررٌن احمد علً فزع علً  44 المحاسبة المحاسبة اإلدارة واالقتصاد

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً النفقة الخاصة االء غالب علً هٌالن  45 المحاسبة المحاسبة اإلدارة واالقتصاد

 ال ٌوجد النفقة الخاصة علً عزٌز احمد محمد  46 المحاسبة المحاسبة اإلدارة واالقتصاد

 ال ٌوجد النفقة الخاصة نشوان خلٌل ابراهٌم حمود  47 المحاسبة المحاسبة اإلدارة واالقتصاد

 ال ٌوجد النفقة الخاصة سندس مجٌد بدر عبد  48 المحاسبة المحاسبة واالقتصاداإلدارة 

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً العام نعمان منذر ٌونس فاضل  49 االقتصاد االقتصاد اإلدارة واالقتصاد

 والبحث العلمًوزارة التعلٌم العالً  العام زٌنة طارق علً نعمة  50 االقتصاد االقتصاد اإلدارة واالقتصاد

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً العام بكر حمٌد جسوم عزٌز  51 االقتصاد االقتصاد اإلدارة واالقتصاد

 ال ٌوجد العام مٌعاد علً خلف خمٌس  52 االقتصاد االقتصاد اإلدارة واالقتصاد

 ال ٌوجد العام عطٌة محمد اسماعٌل عوض  53 االقتصاد االقتصاد اإلدارة واالقتصاد

 ال ٌوجد العام عدي طاٌس ابراهٌم موسى  54 االقتصاد االقتصاد اإلدارة واالقتصاد

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً العام حمود سعد محٌمٌد حلو  55 االقتصاد االقتصاد اإلدارة واالقتصاد

 ال ٌوجد العام صفاء سالم خلف اسعد  56 االقتصاد االقتصاد اإلدارة واالقتصاد

 ال ٌوجد تعوٌض متضررٌن عثمان لطٌف عبدهللا جلٌب  57 االقتصاد االقتصاد واالقتصاداإلدارة 

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة ضٌاء عباس احمٌد احمد  58 االقتصاد االقتصاد اإلدارة واالقتصاد

 وزارة المالٌة النفقة الخاصة هٌثم ساهً جدعان حماد  59 االقتصاد االقتصاد اإلدارة واالقتصاد

 ال ٌوجد النفقة الخاصة سندس محمود علً حمد  60 االقتصاد االقتصاد اإلدارة واالقتصاد

 وزارة المالٌة النفقة الخاصة عز الدٌن خلٌل ابراهٌم شالش  61 االقتصاد االقتصاد اإلدارة واالقتصاد

 ال ٌوجد العام فهمً حسن حمد خضر  62 االسالمً التارٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام جنان محمد حسن حمد  63 االسالمً التارٌخ للعلوم االنسانٌةالتربٌة 

 وزارة التربٌة العام قاسم حمد جاجان غازي  64 االسالمً التارٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة العام عابدٌن وهبً قادر علً  65 االسالمً التارٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام لطٌف حمد محمد سالم  66 االسالمً التارٌخ االنسانٌةالتربٌة للعلوم 

 ال ٌوجد ذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصة نمر فهد سبع خمٌس  67 االسالمً التارٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة
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 وزارة التربٌة النفقة الخاصة جمعة حسٌن توفٌق ولً  68 االسالمً التارٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد النفقة الخاصة سامً خلٌل ابراهٌم جلعوط  69 االسالمً التارٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة صدام حسٌن ضٌف حسٌن  70 االسالمً التارٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ٌوجدال  العام خلف عبدهللا دانوك حسن  71 الحدٌث التارٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام مرٌم طه صبري طه  72 الحدٌث التارٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة تعوٌض متضررٌن علً حسٌن علٌوي عبٌد  73 الحدٌث التارٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام عبٌر عدي علً عبد القادر  74 الحدٌث التارٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام ثامر خالد عفان محمد  75 الحدٌث التارٌخ للعلوم االنسانٌةالتربٌة 

 ال ٌوجد العام زهٌر طه ٌوسف خضر  76 الحدٌث التارٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً النفقة الخاصة وجدي حسٌن علً حسن  77 الحدٌث التارٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة عٌاد فرحان رحٌل منسً  78 الحدٌث التارٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة مظهر نصار سلٌمان صالح  79 الحدٌث التارٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ٌوجدال  العام فالح حسن مراح احمد  80 البشرٌة الجغرافٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام مصطفى شالل ندا عبدهللا  81 البشرٌة الجغرافٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام محمد احمد محمد خضر  82 البشرٌة الجغرافٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة العام علً خضٌر زٌدان خلف  83 البشرٌة الجغرافٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام ادٌبه احمد حمود ظاهر  84 البشرٌة الجغرافٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام نظٌر احمد هالل مسمار  85 البشرٌة الجغرافٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام ازهار غازي كرٌم عبدهللا  86 البشرٌة الجغرافٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 مانة العامة لمجلس الوزراء العراقًالا تعوٌض متضررٌن محمد حسٌن غضبان محمد  87 البشرٌة الجغرافٌة للعلوم االنسانٌةالتربٌة 

 ال ٌوجد النفقة الخاصة حمٌد اسعد سكران احمد  88 البشرٌة الجغرافٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد النفقة الخاصة صعب تاره مقداد احمد  89 البشرٌة الجغرافٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة عباس سلمان حمادي فٌحان  90 البشرٌة الجغرافٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام رشا علً خضٌر ادهم  91 الطبٌعٌة الجغرافٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام محمد نوري محمود عماد احمد  92 الطبٌعٌة الجغرافٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة العام سبعاوي خمٌس كعود علً  93 الطبٌعٌة الجغرافٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام بارق سلمان ٌوسف زٌدان  94 الطبٌعٌة الجغرافٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام محمود عمٌرنوح فاضل   95 الطبٌعٌة الجغرافٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة تعوٌض متضررٌن رواد طٌب احمد ابراهٌم  96 الطبٌعٌة الجغرافٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً النفقة الخاصة كلجان خلٌل مجٌد قنبر  97 الطبٌعٌة الجغرافٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة رافع صاحب عواد سلمان  98 الطبٌعٌة الجغرافٌة االنسانٌةالتربٌة للعلوم 

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة اٌاد انصٌف جاسم محمد  99 الطبٌعٌة الجغرافٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة
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 ال ٌوجد العام حمٌدسراب محمود كرٌم   100 طرائق التدرٌس العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام احالم كرٌم كوان احمد  101 طرائق التدرٌس العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة العام عباس عدنان عباس احمد  102 طرائق التدرٌس العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة العام صافً جاسم طه عبود  103 طرائق التدرٌس العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة العام علً محمد احمد سالم  104 طرائق التدرٌس العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام عدي عبدالرزاق مهديحنٌن   105 طرائق التدرٌس العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام محمد عوٌد حسٌن سعٌد  106 طرائق التدرٌس العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة تعوٌض متضررٌن علً حسن اسماعٌل معٌوف  107 طرائق التدرٌس العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد النفقة الخاصة دعاء تركً عبد بشر  108 طرائق التدرٌس العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة احمد دحام علً عبد  109 طرائق التدرٌس العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة اٌمان محمود مهدي محمد  110 طرائق التدرٌس التربوٌة والنفسٌةالعلوم  التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام رفل غالب حسٌن علً  111 علم النفس التربوي العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام لٌلى علً عثمان عمر  112 علم النفس التربوي العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام منى محمد شهاب احمد  113 علم النفس التربوي العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام لمٌس ابراهٌم علً فحل  114 علم النفس التربوي العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 التعلٌم العالً والبحث العلمًوزارة  العام مروان عٌاش دحام سمٌر  115 علم النفس التربوي العلوم التربوٌة والنفسٌة االنسانٌة التربٌة للعلوم

 ال ٌوجد العام ختام ولٌد عبد القادر ابراهٌم  116 علم النفس التربوي العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام هدٌل نجم عبدهللا محمد  117 علم النفس التربوي العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة تعوٌض متضررٌن سراب عبدالستار محمد سعود  118 علم النفس التربوي العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد ذوي شهداء الحشد نوري محمود خلف علً  119 علم النفس التربوي العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد ذوي الشهداء محمود غربً حسن حمزة  120 علم النفس التربوي العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً النفقة الخاصة معجون مهدي شهاب احمد  121 علم النفس التربوي العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد النفقة الخاصة حمد خلف محمد حلو  122 علم النفس التربوي العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد النفقة الخاصة هند مجهول ندا محمد  123 علم النفس التربوي العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام رٌم قاسم حاتم جامل  124 اللغة اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة العام حسن خلف عامر حمادي  125 اللغة اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام حمٌد مجٌدزٌنب ماجد   126 اللغة اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام اسراء بهرام عزٌز محمد  127 اللغة اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام امل صباح احمد هرم  128 اللغة اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة ذوي الشهداء مهدي احمد مهدي صالح  129 اللغة اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد تعوٌض متضررٌن معالً ستار نامق توفٌق  130 اللغة اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد ذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصة مرٌم جعفر زٌدان نصٌف  131 اللغة اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة
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 وزارة التربٌة النفقة الخاصة محمد صفوت عبد المجٌد جاسم  132 اللغة اللغة االنكلٌزٌة االنسانٌةالتربٌة للعلوم 

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة احمد عبدالغفور رزوقً حسٌن  133 اللغة اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام كرديمروه ممدوح هوٌر   134 االدب اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام مالك مالك عباد محمد  135 االدب اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام نبٌل عماد ٌوسف احمد  136 االدب اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام صابرٌن شاكر سلمان طوكان  137 االدب اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام بٌداء محً رمان حبٌب  138 االدب اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة العام فضٌلة عبدالرحمن محمد ساري  139 االدب اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام عال بدر ضاحً حمد  140 االدب اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة تعوٌض متضررٌن فراس فتحً عبد هللا موسى  141 االدب اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة السجناء السٌاسٌٌن وسام علً حسٌن ناصر  142 االدب اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة شاكر محمود خطاب مرعً  143 االدب اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً النفقة الخاصة نصٌر عبدالحً محمد عبدالرحمن  144 االدب اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً النفقة الخاصة رعد احمد ٌاسٌن هالل  145 االدب اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة العام شهلة قاسم شاكر محمود  146 اللغة اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام عبدهللا علً محمد سلٌمان  147 اللغة اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام مها نجم عبدهللا سعٌد  148 اللغة اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام عبدهللا عماد خلٌفة احمد  149 اللغة اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التربٌة العام سٌف قٌس منعم محمد  150 اللغة اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام قاسم احمد علً كانً  151 اللغة اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام امال شاكر محمود سلمان  152 اللغة اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد النفقة الخاصة مثنى محمود شاكر محمود  153 اللغة اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد النفقة الخاصة خضر محمد اسماعٌلمنذر   154 اللغة اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد النفقة الخاصة سهٌل داود احمد خلف  155 اللغة اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام دالٌا ثامر صالح عبد الوهاب  156 علوم القران والتربٌة االسالمٌة علوم القران  التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام اٌمن قاسم عبد حمادي  157 علوم القران والتربٌة االسالمٌة علوم القران  االنسانٌةالتربٌة للعلوم 

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً العام اسامه خلف صالح حلو  158 علوم القران والتربٌة االسالمٌة علوم القران التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام براء مجٌد عبدالكرٌم سلٌمان  159 علوم القران والتربٌة االسالمٌة علوم القران التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام طه خٌرهللا علً بكر  160 علوم القران والتربٌة االسالمٌة علوم القران التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام عبدالكرٌم بكررعد خزعل   161 علوم القران والتربٌة االسالمٌة علوم القران التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد العام احمد عبدهللا خضٌر عباس  162 علوم القران والتربٌة االسالمٌة علوم القران التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ال ٌوجد تعوٌض متضررٌن نجوان علً مهدي صالح  163 علوم القران والتربٌة االسالمٌة علوم القران التربٌة للعلوم االنسانٌة
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 ال ٌوجد ذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصة احمد ابراهٌم عبد المجٌد حسن  164 علوم القران والتربٌة االسالمٌة علوم القران للعلوم االنسانٌةالتربٌة 

 وزارة التربٌة ذوي الشهداء اوس ناظم صالح احمد  165 علوم القران والتربٌة االسالمٌة علوم القران التربٌة للعلوم االنسانٌة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً النفقة الخاصة محمد حسن خضر محٌمٌد  166 علوم القران والتربٌة االسالمٌة علوم القران للعلوم االنسانٌةالتربٌة 

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة مهند سعاد شاكر صادق  167 علوم القران والتربٌة االسالمٌة علوم القران التربٌة للعلوم االنسانٌة

 دٌوان الوقف السنً النفقة الخاصة نصرة عبد حسن سلٌمان  168 علوم القران والتربٌة االسالمٌة علوم القران للعلوم االنسانٌة التربٌة

 ال ٌوجد العام محمد حمد حسٌن علً  169 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة ةوعلوم الرٌاض ةالتربٌة البدنٌ التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً العام اسامة لطفً جاسم محمد  170 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة وعلوم الرٌاضةالتربٌة البدنٌة 

 وزارة التربٌة العام احمد نجم عبدهللا دروٌش  171 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 ال ٌوجد العام هدٌل جاسم محمد احمد  172 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 وزارة التربٌة العام مجٌدرافت سامً حمٌد   173 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 ال ٌوجد العام دٌنا غازي محمود حسن  174 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 ال ٌوجد العام نجرس صالحمروان خلف   175 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 ال ٌوجد العام عمر شالل علً احمد  176 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 وزارة التربٌة تعوٌض متضررٌن شهابهدى طارق محمد   177 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 ال ٌوجد ذوي الشهداء عامر صادق جعفر عباس  178 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 ال ٌوجد النفقة الخاصة اٌاد غنً جاسم علوان  179 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة خالد محمود رؤوف احمد  180 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة مامون فؤاد دعدوش ٌوسف  181 البدنٌة وعلوم الرٌاضةالتربٌة  التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 ال ٌوجد النفقة الخاصة عمر حمد خلف صحن  182 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 ال ٌوجد النفقة الخاصة علً قٌس محمود صالح  183 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة الرٌاضةالتربٌة البدنٌة وعلوم  التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة حمود نجم حسن سند  184 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 ال ٌوجد النفقة الخاصة عمر ذٌاب مناور داود  185 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة البدنٌة وعلوم الرٌاضةالتربٌة  التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 وزارة الشباب النفقة الخاصة مصطفى طالب حمادي ظاهر  186 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 ال ٌوجد العام نهاد عبدهللا محمود خلف  187 االسالمً التارٌخ التربٌة للبنات

 ال ٌوجد العام فٌفٌان جمال احمد ابراهٌم  188 االسالمً التارٌخ التربٌة للبنات

 ال ٌوجد العام رؤى سمٌر عاصً هواس  189 االسالمً التارٌخ التربٌة للبنات

 وزارة التربٌة العام اٌمان عمر عباس سرحان  190 االسالمً التارٌخ التربٌة للبنات

 ال ٌوجد العام مرٌم زٌدان خلف عبد  191 االسالمً التارٌخ التربٌة للبنات

 ال ٌوجد العام احالم مزهر علٌوي عٌث  192 االسالمً التارٌخ التربٌة للبنات

 وزارة التربٌة العام زٌنب زاٌد عجٌل علً  193 االسالمً التارٌخ التربٌة للبنات

 ال ٌوجد العام علٌاء احمد مظهور حبٌب  194 االسالمً التارٌخ التربٌة للبنات

 وزارة التربٌة تعوٌض متضررٌن مروة احمد صطام احمد  195 االسالمً التارٌخ التربٌة للبنات

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً ذوي الشهداء خالد روكان جاسم محمد  196 االسالمً التارٌخ التربٌة للبنات

 ال ٌوجد النفقة الخاصة علً حسٌن حدٌس جاسم  197 االسالمً التارٌخ التربٌة للبنات
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 وزارة التربٌة النفقة الخاصة مهدي محمود مطلك سعٌد  198 االسالمً التارٌخ التربٌة للبنات

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً العام مروان ثائر جالل رجب  199 الكٌمٌاء الكٌمٌاء التربٌة للبنات

 ال ٌوجد العام هدلة عبدالمحسن زبن حسن  200 الكٌمٌاء الكٌمٌاء التربٌة للبنات

 ال ٌوجد العام شٌماء سعود صبري عبد  201 الكٌمٌاء الكٌمٌاء التربٌة للبنات

 وزارة التربٌة العام اروه سعود علوان حمد  202 الكٌمٌاء الكٌمٌاء التربٌة للبنات

 وزارة التربٌة تعوٌض متضررٌن مواهب قدوري صالح حسٌن  203 الكٌمٌاء الكٌمٌاء التربٌة للبنات

 ال ٌوجد العام مصطفى عبد القادر فاضل محمد  204 الكٌمٌاء الكٌمٌاء التربٌة للبنات

 ال ٌوجد العام احمد عبد هللا محمد صالح  205 الكٌمٌاء الكٌمٌاء التربٌة للبنات

 ال ٌوجد العام حسام سعدي عبود احمد  206 الكٌمٌاء الكٌمٌاء التربٌة للبنات

 ال ٌوجد العام اٌهاب محمد علً جابر رباط  207 الكٌمٌاء الكٌمٌاء التربٌة للبنات

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة منار محمد جاسم عٌسى  208 الكٌمٌاء الكٌمٌاء التربٌة للبنات

 ال ٌوجد النفقة الخاصة صفا حامد حاجم شبٌب  209 الكٌمٌاء الكٌمٌاء التربٌة للبنات

 ال ٌوجد العام ٌاسٌن محمودرغده عامر   210 االدب اللغة العربٌة التربٌة للبنات

 ال ٌوجد العام منار نبٌل احمد خطاب  211 االدب اللغة العربٌة التربٌة للبنات

 ال ٌوجد العام هدٌل ثامر ابر اهٌم خالد  212 االدب اللغة العربٌة التربٌة للبنات

 ال ٌوجد العام غفران عالء خلٌل عبد  213 االدب اللغة العربٌة التربٌة للبنات

 ال ٌوجد العام احمد طه حمد علً  214 االدب اللغة العربٌة للبناتالتربٌة 

 دٌوان الوقف السنً العام علٌاء ٌوسف ذاكر عبدالعزٌز  215 االدب اللغة العربٌة التربٌة للبنات

 وزارة التربٌة تعوٌض متضررٌن عبد الخالق فٌاض علً سالم  216 األدب اللغة العربٌة التربٌة للبنات

 ال ٌوجد النفقة الخاصة محمد طاهر جاسم خاطر  217 االدب العربٌة اللغة التربٌة للبنات

 ال ٌوجد النفقة الخاصة وسام عراك محمد حسن  218 االدب اللغة العربٌة التربٌة للبنات

 ال ٌوجد العام اٌات جالل نصٌف جاسم  219 اللغة اللغة العربٌة التربٌة للبنات

 ال ٌوجد العام علً ٌوسفصالح محمد   220 اللغة اللغة العربٌة التربٌة للبنات

 ال ٌوجد العام نور غسان سلٌمان محمد  221 اللغة اللغة العربٌة التربٌة للبنات

 ال ٌوجد العام حسن سامً خلف احمد  222 اللغة اللغة العربٌة التربٌة للبنات

 ال ٌوجد العام عمر سالمة محمد لطٌف  223 اللغة اللغة العربٌة التربٌة للبنات

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة خٌرهللا خمٌس مصلح اطعٌمة  224 اللغة العربٌة اللغة التربٌة للبنات

 ال ٌوجد النفقة الخاصة مثنى صالح جاسم حمود  225 اللغة اللغة العربٌة التربٌة للبنات

 والبحث العلمًوزارة التعلٌم العالً  العام سارة محسن مولود سلمان  226 طرائق التدرٌس العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للبنات

 وزارة التربٌة العام امال حسٌب صابر عبدالعزٌز  227 طرائق التدرٌس العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للبنات

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً العام انتصار مظهر خٌرو بكر  228 طرائق التدرٌس العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للبنات

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً العام همسه عماد عبد الكرٌم الفً  229 طرائق التدرٌس التربوٌة والنفسٌةالعلوم  التربٌة للبنات

 ال ٌوجد العام امال هاشم خمٌس علً  230 طرائق التدرٌس العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للبنات

 وزارة التربٌة العام صالح الدٌن كمال الدٌنرٌم مازن   231 طرائق التدرٌس العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للبنات
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 وزارة التربٌة تعوٌض متضررٌن رغد عبدهللا جاسم طالب  232 طرائق التدرٌس العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للبنات

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة مقبوله محمد رجب محمد  233 طرائق التدرٌس العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للبنات

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة مبدر محمد علً احمد  234 طرائق التدرٌس العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للبنات
 وزارة التربٌة النفقة الخاصة رشا سعٌد ٌاسٌن مخلف  235 طرائق التدرٌس العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للبنات
 وزارة التربٌة النفقة الخاصة امل سعٌد حاجم حسن  236 التدرٌسطرائق  العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للبنات
 ال ٌوجد العام حنٌن فاضل عباس منصور  237 علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للبنات

 ال ٌوجد العام هبة كوان حمٌد عبد  238 علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للبنات

 ال ٌوجد العام عبد غناملمى صافً   239 علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للبنات

 وزارة التربٌة العام ضمٌاء احمد عطٌة جنوب  240 علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للبنات

 وزارة التربٌة العام اٌمان غازي شكر محمود  241 علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للبنات

 ال ٌوجد العام فرحان خلٌل حسٌن ابراهٌم  242 علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للبنات

 ال ٌوجد العام علً فائق مرعً حسن  243 علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للبنات

 ال ٌوجد العام نور عبدالكرٌم مجٌد لطٌف  244 علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للبنات

 والبحث العلمً علٌم العالًوزارة الت العام محمود ذنون ابراهٌم حمد  245 علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للبنات

 ال ٌوجد العام رؤى مصطفى احمد محمد  246 علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للبنات

 ال ٌوجد تعوٌض متضررٌن احمد سالم عطٌه احمد  247 علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للبنات

 التربٌةوزارة  النفقة الخاصة سناء محمد مرشد طعمه  248 علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للبنات
 وزارة التربٌة النفقة الخاصة مً خلٌل غفار حسن  249 علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للبنات
 وزارة التربٌة النفقة الخاصة عطا هللا معٌدي حمد امٌن قادر  250 علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للبنات
 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً النفقة الخاصة حمٌدصبا عبدالكرٌم مصطفى   251 علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للبنات

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً العام هبه كرٌم عبدهللا داود  252 اصول الدٌن اصول الدٌن العلوم االسالمٌة

 العلمً وزارة التعلٌم العالً والبحث العام امنه صالح ارحٌم ابراهٌم  253 اصول الدٌن اصول الدٌن العلوم االسالمٌة

 ال ٌوجد العام سعد الدٌن خمٌس محروس علً  254 اصول الدٌن اصول الدٌن العلوم االسالمٌة

 ال ٌوجد العام فار س ناجً ابراهٌم عثمان  255 اصول الدٌن اصول الدٌن العلوم االسالمٌة

 والبحث العلمً وزارة التعلٌم العالً العام نظمٌة كرٌم جمعه موسى  256 اصول الدٌن اصول الدٌن العلوم االسالمٌة

 ال ٌوجد ذوي شهداء الحشد احمد عبد السالم محمد عباس  257 اصول الدٌن اصول الدٌن العلوم االسالمٌة

 ال ٌوجد تعوٌض متضررٌن احمد ٌوسف مسلم حسٌن  258 اصول الدٌن اصول الدٌن العلوم االسالمٌة

 وزارة التربٌة الخاصة النفقة مروه سري شاكر محمود  259 اصول الدٌن اصول الدٌن العلوم االسالمٌة

 دٌوان الوقف السنً النفقة الخاصة ابراهٌم حمٌد حمادي احمد  260 اصول الدٌن اصول الدٌن العلوم االسالمٌة

 ال ٌوجد النفقة الخاصة سعد عامر خلف علوان  261 اصول الدٌن اصول الدٌن العلوم االسالمٌة

 ال ٌوجد النفقة الخاصة عروة الجبوريخٌرهللا عٌسى   262 اصول الدٌن اصول الدٌن العلوم االسالمٌة

 ال ٌوجد النفقة الخاصة عبدالرزاق خالد عبدهللا محٌمٌد  263 اصول الدٌن اصول الدٌن العلوم االسالمٌة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً العام نجالء عبدالباسط عبدهللا هالل  264 الفقه وأصوله الفقه وأصوله العلوم االسالمٌة

 وزارة التربٌة العام محمد رشٌد مصطفى حسٌن  265 الفقه وأصوله الفقه وأصوله االسالمٌةالعلوم 
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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً العام محكمات عدنان وهاب عبادي  266 الفقه وأصوله الفقه وأصوله العلوم االسالمٌة

 ال ٌوجد العام اكرام حاضر فاضل رجب  267 الفقه وأصوله الفقه وأصوله العلوم االسالمٌة

 وزارة التربٌة العام احمد ٌحٌى كامل ٌعقوب  268 الفقه وأصوله الفقه وأصوله العلوم االسالمٌة

 ال ٌوجد تعوٌض متضررٌن ٌونس حسٌن اٌوب حمود  269 الفقه وأصوله الفقه وأصوله العلوم االسالمٌة

 ال ٌوجد ذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصة سعد صالح عبد المجٌد حسن  270 الفقه وأصوله الفقه وأصوله العلوم االسالمٌة

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة محمد طالل عادل فخري  271 الفقه وأصوله الفقه وأصوله العلوم االسالمٌة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً النفقة الخاصة دلً عبد حسن احمد  272 الفقه وأصوله الفقه وأصوله العلوم االسالمٌة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً النفقة الخاصة حامد مهدي صالح عالوي  273 الفقه وأصوله الفقه وأصوله االسالمٌةالعلوم 

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة حسٌن مطلك نجم عبد هللا  274 الفقه وأصوله الفقه وأصوله العلوم االسالمٌة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً النفقة الخاصة احمد عطٌه صالحمحمد   275 الفقه وأصوله الفقه وأصوله العلوم االسالمٌة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً العام غزوان صالح احمد ارحٌم  276 الكٌمٌاوي الكٌمٌاوي الهندسة

 ال ٌوجد العام خلف سمٌط عوٌد هندي  277 الكٌمٌاوي الكٌمٌاوي الهندسة

 ال ٌوجد العام عبدهللا صنم محمدمحمد   278 الكٌمٌاوي الكٌمٌاوي الهندسة

 ال ٌوجد العام حمزة عبد هللا احمد حمٌد   279 الكٌمٌاوي الكٌمٌاوي الهندسة

 ال ٌوجد العام معاذ حسن علوان خضٌر  280 الكٌمٌاوي الكٌمٌاوي الهندسة

 ال ٌوجد العام اٌمن جمال مرعً حسن  281 الكٌمٌاوي الكٌمٌاوي الهندسة

 ال ٌوجد العام عٌسى حمد خلف عٌسى  282 الكٌمٌاوي الكٌمٌاوي الهندسة

 ال ٌوجد العام سناء ربٌع صالح مطلوب  283 الكٌمٌاوي الكٌمٌاوي الهندسة

 ال ٌوجد العام اسماء هادي خورشٌد حسٌن  284 الكٌمٌاوي الكٌمٌاوي الهندسة

 العلمًوزارة التعلٌم العالً والبحث  النفقة الخاصة فاتن حسن ٌحٌى هنو  285 الكٌمٌاوي الكٌمٌاوي الهندسة

 ال ٌوجد النفقة الخاصة سرمد مجٌد ٌاسٌن احمد  286 الكٌمٌاوي الكٌمٌاوي الهندسة

 ال ٌوجد النفقة الخاصة نوفل حمد صالح خلف  287 الكٌمٌاوي الكٌمٌاوي الهندسة

 ال ٌوجد العام هشام محمد راشد عبود  288 المدنً المدنً الهندسة

 ال ٌوجد العام زٌد عماد محمد نعمان  289 المدنً المدنً الهندسة

 ال ٌوجد تعوٌض متضررٌن زٌنة جمال ٌاسٌن حسٌن  290 المدنً المدنً الهندسة

 ال ٌوجد النفقة الخاصة محمد احسان فاضل صالح  291 المدنً المدنً الهندسة

 ال ٌوجد النفقة الخاصة صبا مؤٌد محمود حمد  292 المدنً المدنً الهندسة

 ال ٌوجد النفقة الخاصة عمر محمد خلف حسٌن  293 المدنً المدنً الهندسة

 ال ٌوجد النفقة الخاصة جوان عباس جمعه جانكة  294 المدنً المدنً الهندسة

 ال ٌوجد العام اسراء سامً فرحان خضٌر  295 المٌكانٌك المٌكانٌك الهندسة

 ال ٌوجد العام ٌحٌى فرج طه عبٌد  296 المٌكانٌك المٌكانٌك الهندسة

 ال ٌوجد العام عبدهللا خضرٌاسر احمد   297 المٌكانٌك المٌكانٌك الهندسة

 ال ٌوجد العام حمزة رعد ٌاسٌن لطٌف  298 المٌكانٌك المٌكانٌك الهندسة

 ال ٌوجد العام عمر حسن محمود ارحٌم  299 المٌكانٌك المٌكانٌك الهندسة
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 ال ٌوجد العام عبدالرزاق محمد صالح جخدم  300 المٌكانٌك المٌكانٌك الهندسة

 ال ٌوجد العام عبدالرحمن مدهللا شوٌخ عبٌد  301 المٌكانٌك المٌكانٌك الهندسة

 ال ٌوجد العام ادهم احمد دلف جوبان  302 المٌكانٌك المٌكانٌك الهندسة

 ال ٌوجد العام مصطفى شاكر مرموص داٌح  303 المٌكانٌك المٌكانٌك الهندسة

 وزارة الصحة العام احمد ٌاس خضٌر عواد  304 المٌكانٌك المٌكانٌك الهندسة

 ال ٌوجد العام احمد منصور راشد حسن  305 المٌكانٌك المٌكانٌك الهندسة

 ال ٌوجد العام محمد حامد محمد ذنون  306 المٌكانٌك المٌكانٌك الهندسة

 ال ٌوجد العام عبدالغفور محمد هاشم عبدالعزٌز  307 المٌكانٌك المٌكانٌك الهندسة

 الصحةوزارة  تعوٌض متضررٌن موفق عبدهللا صالح حسن  308 المٌكانٌك المٌكانٌك الهندسة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً النفقة الخاصة طالل سعدون حمٌد جاسم  309 المٌكانٌك المٌكانٌك الهندسة

 ال ٌوجد النفقة الخاصة محمد ٌاسٌن لفتة صالح  310 المٌكانٌك المٌكانٌك الهندسة

 ال ٌوجد النفقة الخاصة انمار ٌوسف حسن خضٌر  311 المٌكانٌك المٌكانٌك الهندسة

 وزارة النفط النفقة الخاصة عامر خلٌل احمد سلٌمان  312 المٌكانٌك المٌكانٌك الهندسة

 ال ٌوجد النفقة الخاصة عبدهللا خلٌل جاسم محمد  313 المٌكانٌك المٌكانٌك الهندسة

 ال ٌوجد النفقة الخاصة هوازن نجم شباط خلف  314 المٌكانٌك المٌكانٌك الهندسة

 ال ٌوجد النفقة الخاصة عبدالرحمن عزٌز علً محسن  315 المٌكانٌك المٌكانٌك الهندسة

 ال ٌوجد العام شاهٌن محمدامٌن علً محمد  316 الرٌاضٌات الرٌاضٌات علوم الحاسوب والرٌاضٌات

 وزارة التربٌة العام عبدالجبار علً مظهر محمد  317 الرٌاضٌات الرٌاضٌات علوم الحاسوب والرٌاضٌات

 وزارة التربٌة العام خلف حسن خلف حبٌب  318 الرٌاضٌات الرٌاضٌات علوم الحاسوب والرٌاضٌات

 ال ٌوجد العام سهى جمعه حماد حمود  319 الرٌاضٌات الرٌاضٌات علوم الحاسوب والرٌاضٌات

 وزارة التربٌة تعوٌض متضررٌن مصطفى حاتم منصور جابر  320 الرٌاضٌات الرٌاضٌات علوم الحاسوب والرٌاضٌات

 ال ٌوجد ذوي شهداء الحشد مرتضى محمد جاسم محٌمٌد  321 الرٌاضٌات الرٌاضٌات علوم الحاسوب والرٌاضٌات

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً النفقة الخاصة احمد ماهر صالح ٌاسٌن  322 الرٌاضٌات الرٌاضٌات علوم الحاسوب والرٌاضٌات

 ال ٌوجد الخاصةالنفقة  ضٌاء ناظم احمد خلف  323 الرٌاضٌات الرٌاضٌات علوم الحاسوب والرٌاضٌات

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً العام ولٌد مساهر حمد صالح  324 العلوم السٌاسٌة العلوم السٌاسٌة العلوم السٌاسٌة

 ال ٌوجد العام محمد سالم كجوان نصٌف  325 العلوم السٌاسٌة العلوم السٌاسٌة العلوم السٌاسٌة

 ال ٌوجد العام احمد كرٌم صالح علً  326 السٌاسٌةالعلوم  العلوم السٌاسٌة العلوم السٌاسٌة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً العام احمد مجٌد جاسم محمد  327 العلوم السٌاسٌة العلوم السٌاسٌة العلوم السٌاسٌة

 ال ٌوجد العام حنٌن ابراهٌم عبدهللا محمد  328 العلوم السٌاسٌة العلوم السٌاسٌة العلوم السٌاسٌة

 ال ٌوجد العام جاسم محمد حاتم جواد  329 العلوم السٌاسٌة العلوم السٌاسٌة السٌاسٌةالعلوم 

 ال ٌوجد ذوي الشهداء نظٌر سامً عبد الواحد عبد الكاظم  330 العلوم السٌاسٌة العلوم السٌاسٌة العلوم السٌاسٌة

 ال ٌوجد متضررٌنتعوٌض  اٌاد مضحً جرو جاسم  331 العلوم السٌاسٌة العلوم السٌاسٌة العلوم السٌاسٌة

 ال ٌوجد النفقة الخاصة نهاٌه حامد عطار عفرٌت  332 العلوم السٌاسٌة العلوم السٌاسٌة العلوم السٌاسٌة
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 ال ٌوجد النفقة الخاصة شاكر ناٌف شاكر علً  333 العلوم السٌاسٌة العلوم السٌاسٌة العلوم السٌاسٌة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً النفقة الخاصة سفٌان عبدهللا حسٌنعلً   334 العلوم السٌاسٌة العلوم السٌاسٌة العلوم السٌاسٌة

 ال ٌوجد النفقة الخاصة احمد محمد حرجان مجٌت  335 العلوم السٌاسٌة العلوم السٌاسٌة العلوم السٌاسٌة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً خارج الخطة سعد سالم سلطان علً  336 القانون الخاص القانون الحقوق

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً العام اسٌن فرحان جاسم محمد  337 القانون الخاص القانون الحقوق

 ال ٌوجد العام امٌره عمر اسعد سعٌد  338 القانون الخاص القانون الحقوق

 ال ٌوجد العام حنٌن وجدي اسماعٌل عبد الكرٌم  339 القانون الخاص القانون الحقوق

 ال ٌوجد تعوٌض متضررٌن مٌساء كمال عبدهللا ابراهٌم  340 الخاص القانون القانون الحقوق

 ال ٌوجد ذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصة مصطفى جاسم محمد حسٌن  341 القانون الخاص القانون الحقوق

 وزارة العدل ذوي شهداء الحشد علً مطر حسن عبد  342 القانون الخاص القانون الحقوق

 وزارة التربٌة ذوي الشهداء حسٌن احمد حسٌن شوزي  343 القانون الخاص القانون الحقوق

 ال ٌوجد النفقة الخاصة سعد خلف عزاوي صالح  344 القانون الخاص القانون الحقوق

 ال ٌوجد النفقة الخاصة عماد عبدهللا محمود عبدالرحمن  345 القانون الخاص القانون الحقوق

 ال ٌوجد النفقة الخاصة ابراهٌممحمد سعٌد حسن محمد   346 القانون الخاص القانون الحقوق

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً النفقة الخاصة اٌاد جمٌل كمال ارحٌم  347 القانون الخاص القانون الحقوق

 ال ٌوجد النفقة الخاصة طاهر صالح محمود حبش  348 القانون الخاص القانون الحقوق

 ال ٌوجد النفقة الخاصة محمد فوزي حسن صالح  349 القانون الخاص القانون الحقوق

 ال ٌوجد النفقة الخاصة علً سلٌمان محمد ٌحٌى  350 القانون الخاص القانون الحقوق

 وزارة التربٌة العام عثمان لطٌف جاسم لطٌف  351 القانون العام القانون الحقوق

 ال ٌوجد العام محمود علً محمود صالح  352 القانون العام القانون الحقوق

 ال ٌوجد العام محمد احمد علً محٌمٌد  353 القانون العام القانون الحقوق

 وزارة الداخلٌة تعوٌض متضررٌن علً حسٌب محمد خلف  354 القانون العام القانون الحقوق

 الوطنً األمنجهاز  ذوي الشهداء سجاد خلٌفه خزعل حاتم  355 القانون العام القانون الحقوق

 ال ٌوجد السجناء السٌاسٌٌن خلف ضامن علٌوي مطلك  356 القانون العام القانون الحقوق

 سكانالعمار واالوزارة ا ذوي شهداء الحشد لؤي ابراهٌم عبدهللا محمد  357 القانون العام القانون الحقوق

 وزارة المالٌة النفقة الخاصة رشٌد حسٌن احمد عبد الغفور  358 القانون العام القانون الحقوق

 ال ٌوجد النفقة الخاصة سلمان عماد ٌاسٌن سٌد  359 القانون العام القانون الحقوق

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً النفقة الخاصة شٌماء ابراهٌم طه صالح  360 القانون العام القانون الحقوق

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً النفقة الخاصة رٌاض علً جاسم ابراهٌم  361 القانون العام القانون الحقوق

 ال ٌوجد النفقة الخاصة خالد علً ثابت خلف  362 العام القانون القانون الحقوق

 وزارة الصحة النفقة الخاصة عادل شٌاع مرعً حسن  363 القانون العام القانون الحقوق

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً النفقة الخاصة رفٌف طالل خالد جواد  364 القانون العام القانون الحقوق
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 وزارة الصحة العام رنا علً ابراهٌم مصطفى  365 المجهرٌةاالحٌاء  االحٌاء المجهرٌة الطب

 وزارة الصحة العام اٌبك قاسم حسن علً  366 االحٌاء المجهرٌة االحٌاء المجهرٌة الطب

 وزارة الصحة العام مكارم شتٌوي عبد مطر  367 االحٌاء المجهرٌة االحٌاء المجهرٌة الطب

 وزارة الصحة العام رحمان علوان محمدحٌدر   368 االحٌاء المجهرٌة االحٌاء المجهرٌة الطب

 وزارة الصحة ذوي الشهداء ورٌا احمد توفٌق خضر  369 االحٌاء المجهرٌة االحٌاء المجهرٌة الطب

 وزارة الصحة النفقة الخاصة سارة محمود ابراهٌم عزٌز  370 االحٌاء المجهرٌة االحٌاء المجهرٌة الطب

 وزارة الصحة النفقة الخاصة كرٌم اسماعٌل ولً سعٌد  371 االحٌاء المجهرٌة االحٌاء المجهرٌة الطب

 ال ٌوجد العام ثامر جدوع شهاب احمد  372 التشرٌح واالنسجة التشرٌح واالنسجة الطب

 ال ٌوجد النفقة الخاصة منار خلف لطٌف ناصر  373 التشرٌح واالنسجة التشرٌح واالنسجة الطب

 وزارة الصحة العام عمر علً زرٌان سٌروان  374 الكٌمٌاء الحٌاتٌه الكٌمٌاء الحٌاتٌه الطب

 وزارة الصحة العام منتهى عبدالمجٌد عارف علً  375 الكٌمٌاء الحٌاتٌه الكٌمٌاء الحٌاتٌه الطب

 وزارة الصحة العام بشار حسن عبود حوٌش  376 الكٌمٌاء الحٌاتٌه الكٌمٌاء الحٌاتٌه الطب

 ال ٌوجد العام معتمد فاضل صباح محمد  377 الكٌمٌاء الحٌاتٌه الكٌمٌاء الحٌاتٌه الطب

 ال ٌوجد النفقة الخاصة اثٌر رشٌد عطٌة نجم  378 الكٌمٌاء الحٌاتٌه الكٌمٌاء الحٌاتٌه الطب

 ال ٌوجد النفقة الخاصة محمد طالل داود حمٌد  379 الكٌمٌاء الحٌاتٌه الكٌمٌاء الحٌاتٌه الطب

 ال ٌوجد العام حفصة طه احمد عبد  380 الفٌزٌاء الفٌزٌاء التربٌة للعلوم الصرفة

 ال ٌوجد العام لواص محمد خلٌل علٌوي  381 الفٌزٌاء الفٌزٌاء التربٌة للعلوم الصرفة

 ال ٌوجد العام عالء حسٌن نجم محمد  382 الفٌزٌاء الفٌزٌاء التربٌة للعلوم الصرفة

 ال ٌوجد العام احمد رحٌم احمد عٌاش  383 الفٌزٌاء الفٌزٌاء التربٌة للعلوم الصرفة

 ال ٌوجد العام نبراس ما ل هللا ابراهٌم ما ل هللا  384 الفٌزٌاء الفٌزٌاء التربٌة للعلوم الصرفة

 وزارة التربٌة العام معتزباهلل ابراهٌم عبدهللا ٌاسٌن  385 الفٌزٌاء الفٌزٌاء التربٌة للعلوم الصرفة

 ال ٌوجد العام مثنى خلف محمود خلٌفة  386 الفٌزٌاء الفٌزٌاء التربٌة للعلوم الصرفة

 ال ٌوجد العام مصطفى واثق فتحً حٌدر  387 الفٌزٌاء الفٌزٌاء الصرفةالتربٌة للعلوم 

 ال ٌوجد العام احمد محمد خضر جرو  388 الفٌزٌاء الفٌزٌاء التربٌة للعلوم الصرفة

 وزارة التربٌة العام انتصار كمال نصرالدٌن مجٌد  389 الفٌزٌاء الفٌزٌاء التربٌة للعلوم الصرفة

 وزارة النفط تعوٌض متضررٌن جمعه اٌوب حمادي حسن  390 الفٌزٌاء الفٌزٌاء التربٌة للعلوم الصرفة

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة عباس فاضل خورشٌد حسٌن  391 الفٌزٌاء الفٌزٌاء التربٌة للعلوم الصرفة

 ال ٌوجد النفقة الخاصة عبدهللا محمود حسٌن علٌان  392 الفٌزٌاء الفٌزٌاء التربٌة للعلوم الصرفة

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة اكرم ابراهٌم علً عبٌد  393 الفٌزٌاء الفٌزٌاء الصرفةالتربٌة للعلوم 

 ال ٌوجد النفقة الخاصة ٌحٌى خالد خلف نوفان  394 الفٌزٌاء الفٌزٌاء التربٌة للعلوم الصرفة

 التعلٌم العالً والبحث العلمًوزارة  تعوٌض متضررٌن مصطفى ابراهٌم حمٌد عبد الحمٌد  395 الرٌاضٌات الرٌاضٌات التربٌة للعلوم الصرفة

 ال ٌوجد العام مروج عبد رحٌم حمزة  396 الرٌاضٌات الرٌاضٌات التربٌة للعلوم الصرفة
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 وزارة التربٌة العام شٌماء فائق مطر علً  397 الرٌاضٌات الرٌاضٌات التربٌة للعلوم الصرفة

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة سٌف احمد حسٌن علً  398 الرٌاضٌات الرٌاضٌات التربٌة للعلوم الصرفة

 ال ٌوجد النفقة الخاصة معاذ عبداللة محمد صالح  399 الرٌاضٌات الرٌاضٌات التربٌة للعلوم الصرفة

 ال ٌوجد العام احمد فاضل خمٌس مصطفى  400 الكٌمٌاء الكٌمٌاء التربٌة للعلوم الصرفة

 ال ٌوجد العام عبدالوهابغازي ابراهٌم عباس   401 الكٌمٌاء الكٌمٌاء التربٌة للعلوم الصرفة

 ال ٌوجد العام زٌنة طارق خطاب عمر  402 الكٌمٌاء الكٌمٌاء التربٌة للعلوم الصرفة

 ال ٌوجد العام عبد الهادي محمد نصٌف جاسم  403 الكٌمٌاء الكٌمٌاء التربٌة للعلوم الصرفة

 ال ٌوجد العام صباح احمد ناٌف شبٌب  404 الكٌمٌاء الكٌمٌاء التربٌة للعلوم الصرفة

 ال ٌوجد العام محمد ناظم رشٌد خلٌل  405 الكٌمٌاء الكٌمٌاء التربٌة للعلوم الصرفة

 ال ٌوجد العام سعد سلمان عطله ٌاسٌن  406 الكٌمٌاء الكٌمٌاء التربٌة للعلوم الصرفة

 ال ٌوجد العام زٌاد طارق طه حسٌن  407 الكٌمٌاء الكٌمٌاء التربٌة للعلوم الصرفة

 ال ٌوجد العام ٌاسٌن جاسم محمد عباس  408 الكٌمٌاء الكٌمٌاء التربٌة للعلوم الصرفة

 ال ٌوجد العام حسام صالح دخٌل مهدي  409 الكٌمٌاء الكٌمٌاء التربٌة للعلوم الصرفة

 ال ٌوجد العام عماد نٌسان عبدهللا حمد  410 الكٌمٌاء الكٌمٌاء التربٌة للعلوم الصرفة

 وزارة التربٌة العام عبدالهادي سلٌمان حمداحمد   411 الكٌمٌاء الكٌمٌاء التربٌة للعلوم الصرفة

 وزارة التربٌة العام جاسم محمد خلٌل ابراهٌم  412 الكٌمٌاء الكٌمٌاء التربٌة للعلوم الصرفة

 ال ٌوجد العام مصطفى ٌاسٌن خلف صالح  413 الكٌمٌاء الكٌمٌاء التربٌة للعلوم الصرفة

 ال ٌوجد العام جبٌر عٌاشاحمد منذر   414 الكٌمٌاء الكٌمٌاء التربٌة للعلوم الصرفة

 ال ٌوجد تعوٌض متضررٌن محمد علً احمد دهام  415 الكٌمٌاء الكٌمٌاء التربٌة للعلوم الصرفة

 ال ٌوجد النفقة الخاصة مناف خلف محمود خلٌفة  416 الكٌمٌاء الكٌمٌاء التربٌة للعلوم الصرفة

 ال ٌوجد النفقة الخاصة مٌس احمد عبد هللا حسٌن  417 الكٌمٌاء الكٌمٌاء التربٌة للعلوم الصرفة

 ال ٌوجد النفقة الخاصة ادٌب اسماعٌل خلف جاسم  418 الكٌمٌاء الكٌمٌاء التربٌة للعلوم الصرفة

 ال ٌوجد النفقة الخاصة غٌث خالد ابراهٌم محمد  419 الكٌمٌاء الكٌمٌاء التربٌة للعلوم الصرفة

 ال ٌوجد النفقة الخاصة مصلححسام اسماعٌل محجوب   420 الكٌمٌاء الكٌمٌاء التربٌة للعلوم الصرفة

 ال ٌوجد العام ساره عبد الحمٌد حسن علً  421 علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للعلوم الصرفة

 ال ٌوجد العام محمد بالل عبدهللا ناصر  422 علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للعلوم الصرفة

 ال ٌوجد العام مهدي جاسمزٌنه قٌس   423 علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للعلوم الصرفة

 وزارة التربٌة العام جنان طامً شٌحان صونً  424 علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للعلوم الصرفة

 وزارة التربٌة العام عبدهللا حسٌن عبدهللا جمعه  425 علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للعلوم الصرفة

 ال ٌوجد تعوٌض متضررٌن مروه داود سلٌمان حمٌد  426 علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للعلوم الصرفة

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة انعام عفتٌان علً حمد  427 علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للعلوم الصرفة

 ال ٌوجد النفقة الخاصة وسام قادر رشٌد عالوي  428 علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للعلوم الصرفة
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 وزارة التربٌة النفقة الخاصة رؤٌه عماد علً حمد  429 علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للعلوم الصرفة

 ال ٌوجد النفقة الخاصة عباس فاضل خضر محمد  430 علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للعلوم الصرفة

 ٌوجدال  النفقة الخاصة خالد صالح ابراهٌم عبد اللطٌف  431 علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للعلوم الصرفة

 ال ٌوجد العام مشتاق حماده احمد ذٌاب  432 االقتصاد واالرشاد الزراعً االقتصاد واالرشاد الزراعً الزراعة

 ال ٌوجد العام مروة احمد طه حسن  433 االقتصاد واالرشاد الزراعً االقتصاد واالرشاد الزراعً الزراعة

 وزارة الزراعة العام حسٌن عٌسى خلف حسن  434 االقتصاد واالرشاد الزراعً االقتصاد واالرشاد الزراعً الزراعة

 ال ٌوجد العام نضال محمدامٌن خورشٌد مصطفى  435 االقتصاد واالرشاد الزراعً االقتصاد واالرشاد الزراعً الزراعة

 ال ٌوجد العام سعد شاكر محمود محٌمٌد  436 االقتصاد واالرشاد الزراعً االقتصاد واالرشاد الزراعً الزراعة

 ال ٌوجد العام امانً عباس فاضل عزٌز  437 االقتصاد واالرشاد الزراعً االقتصاد واالرشاد الزراعً الزراعة

 ال ٌوجد تعوٌض متضررٌن ندى خالد خضر خلف  438 االقتصاد واالرشاد الزراعً االقتصاد واالرشاد الزراعً الزراعة

 ال ٌوجد ذوي الشهداء احمد علً سحلاكرم   439 االقتصاد واالرشاد الزراعً االقتصاد واالرشاد الزراعً الزراعة

 ال ٌوجد النفقة الخاصة احمد حمد محمد عبدهللا  440 االقتصاد واالرشاد الزراعً االقتصاد واالرشاد الزراعً الزراعة

 ال ٌوجد النفقة الخاصة احمد شاكر نصٌف جاسم  441 االقتصاد واالرشاد الزراعً االقتصاد واالرشاد الزراعً الزراعة

 ال ٌوجد النفقة الخاصة عمر محمد حبٌب مصطفى  442 االقتصاد واالرشاد الزراعً االقتصاد واالرشاد الزراعً الزراعة

 ال ٌوجد العام براق زاهر محمود خلف  443 البستنة وهندسة الحدائق البستنة وهندسة الحدائق الزراعة

 ال ٌوجد العام حسٌنعبٌر حٌدر جاسم   444 البستنة وهندسة الحدائق البستنة وهندسة الحدائق الزراعة

 ال ٌوجد العام مروان عبدهللا صنم محمد  445 البستنة وهندسة الحدائق البستنة وهندسة الحدائق الزراعة

 ال ٌوجد العام محمد غاٌب فارس عبدالستار  446 البستنة وهندسة الحدائق البستنة وهندسة الحدائق الزراعة

 وزارة الزراعة تعوٌض متضررٌن سوسن كنعان احمد خضر  447 الحدائقالبستنة وهندسة  البستنة وهندسة الحدائق الزراعة

 وزارة الزراعة النفقة الخاصة فنار صالح احمد جمعة  448 البستنة وهندسة الحدائق البستنة وهندسة الحدائق الزراعة

 ٌوجدال  النفقة الخاصة ازٌن عثمان محمد عارف  449 البستنة وهندسة الحدائق البستنة وهندسة الحدائق الزراعة

 وزارة الزراعة النفقة الخاصة واثق عبد العزٌز شحاذة سلٌمان  450 البستنة وهندسة الحدائق البستنة وهندسة الحدائق الزراعة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً خارج الخطة نمٌر حامد ٌاسٌن عبد هللا  451 التربة والموارد المائٌة التربة والموارد المائٌة الزراعة

 ال ٌوجد العام اثار ثامر محمد فرحان  452 التربة والموارد المائٌة التربة والموارد المائٌة الزراعة

 ال ٌوجد العام عبدهللا اركان خالد سعٌد  453 التربة والموارد المائٌة التربة والموارد المائٌة الزراعة

 ال ٌوجد العام محمدمروان غسان شامل   454 التربة والموارد المائٌة التربة والموارد المائٌة الزراعة

 سكانالعمار واالوزارة ا تعوٌض متضررٌن مثنى محمد عواد حسن  455 التربة والموارد المائٌة التربة والموارد المائٌة الزراعة

 ال ٌوجد النفقة الخاصة احمد عبدهللا فتاح رجاء  456 التربة والموارد المائٌة التربة والموارد المائٌة الزراعة

 ال ٌوجد العام كرٌم حمد سلٌم عزٌز  457 المحاصٌل الحقلٌة الحقلٌةالمحاصٌل  الزراعة

 ال ٌوجد العام محمد هانً محمد ٌاسٌن  458 المحاصٌل الحقلٌة المحاصٌل الحقلٌة الزراعة

 ال ٌوجد العام منذر حكمت شاكر احمد  459 المحاصٌل الحقلٌة المحاصٌل الحقلٌة الزراعة

 ال ٌوجد العام نور محمد عبد محمود  460 الحقلٌةالمحاصٌل  المحاصٌل الحقلٌة الزراعة
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 ال ٌوجد العام عبدهللا عامر صالح محمود  461 المحاصٌل الحقلٌة المحاصٌل الحقلٌة الزراعة

 وزارة الزراعة العام مروان محمد خلف عبد الكرٌم  462 المحاصٌل الحقلٌة المحاصٌل الحقلٌة الزراعة

 ال ٌوجد العام ابراهٌم خلف احمد مرعً  463 المحاصٌل الحقلٌة المحاصٌل الحقلٌة الزراعة

 ال ٌوجد العام ٌاسٌن نوري جبر فاضل  464 المحاصٌل الحقلٌة المحاصٌل الحقلٌة الزراعة

 ال ٌوجد العام سفٌان تركً رجب عبد  465 المحاصٌل الحقلٌة المحاصٌل الحقلٌة الزراعة

 ال ٌوجد العام غضبانبالل قدوري فخري   466 المحاصٌل الحقلٌة المحاصٌل الحقلٌة الزراعة

 ال ٌوجد العام عامر سعٌد جمعه مشوح  467 المحاصٌل الحقلٌة المحاصٌل الحقلٌة الزراعة

 ال ٌوجد النفقة الخاصة هبة جمعة محمود عبد  468 المحاصٌل الحقلٌة المحاصٌل الحقلٌة الزراعة

 وزارة الزراعة الخاصةالنفقة  محمد ٌاسٌن كاظم صالح  469 المحاصٌل الحقلٌة المحاصٌل الحقلٌة الزراعة

 ال ٌوجد النفقة الخاصة محمد ناطق اسماعٌل هالل  470 المحاصٌل الحقلٌة المحاصٌل الحقلٌة الزراعة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً العام عمر صالح احمد خلف  471 علوم االغذٌة علوم االغذٌة الزراعة

 ال ٌوجد العام عبدالوهاب جمٌلعلً حسن   472 علوم االغذٌة علوم االغذٌة الزراعة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً العام بالل علً خشان ساري  473 علوم االغذٌة علوم االغذٌة الزراعة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً العام حسٌن عٌسى حمد مشحن  474 علوم االغذٌة علوم االغذٌة الزراعة

 ال ٌوجد العام رنا جمال شفٌق عبدالمجٌد   475 علوم االغذٌة علوم االغذٌة الزراعة

 ال ٌوجد العام عبٌر مجٌد شاكر ٌاسٌن  476 علوم االغذٌة علوم االغذٌة الزراعة

 ال ٌوجد العام سارة سلٌمان فٌاض علً  477 علوم االغذٌة علوم االغذٌة الزراعة

 ال ٌوجد العام رؤى عباس عبدالرزاق حمود  478 علوم االغذٌة علوم االغذٌة الزراعة

 ال ٌوجد تعوٌض متضررٌن زٌد سالم حمٌد رزٌق   479 علوم االغذٌة علوم االغذٌة الزراعة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً ذوي الشهداء غناء حامد عبدالكرٌم حسن  480 علوم االغذٌة علوم االغذٌة الزراعة

 ال ٌوجد النفقة الخاصة محمد فالح عاٌد رشٌد  481 علوم االغذٌة علوم االغذٌة الزراعة

 وزارة الزراعة النفقة الخاصة عمار حسٌن حمد ناصر  482 علوم االغذٌة علوم االغذٌة الزراعة

 وزارة الزراعة النفقة الخاصة عثمان اٌاد جاسم داحور  483 علوم االغذٌة علوم االغذٌة الزراعة

 ال ٌوجد النفقة الخاصة محمد باسم صالح نجم  484 علوم االغذٌة علوم االغذٌة الزراعة

 ح الدٌنالمجلس محافظة ص النفقة الخاصة الحمٌدسالمه عبدالحمٌد شوٌش عبد  485 علوم االغذٌة علوم االغذٌة الزراعة

 ال ٌوجد النفقة الخاصة مصطفى وائل حسن لطٌف  486 علوم االغذٌة علوم االغذٌة الزراعة

 ال ٌوجد العام جاسم محمد باقر حسن  487 علوم الثروة الحٌوانٌة علوم الثروة الحٌوانٌة الزراعة

 وزارة الزراعة العام اثٌر محمود محمد علً  488 علوم الثروة الحٌوانٌة علوم الثروة الحٌوانٌة الزراعة

 ال ٌوجد العام عمر مزاحم طابور حسن  489 علوم الثروة الحٌوانٌة علوم الثروة الحٌوانٌة الزراعة

 ال ٌوجد العام خلٌل شهواز فتاحهدى   490 علوم الثروة الحٌوانٌة علوم الثروة الحٌوانٌة الزراعة

 ال ٌوجد ذوي شهداء الحشد هاشم اسماعٌل خلٌل اسماعٌل  491 علوم الثروة الحٌوانٌة علوم الثروة الحٌوانٌة الزراعة

 ح الدٌنالمجلس محافظة ص تعوٌض متضررٌن اكرم عدنان دروٌش علً  492 علوم الثروة الحٌوانٌة علوم الثروة الحٌوانٌة الزراعة
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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً النفقة الخاصة بشار فاضل طعمة حسون  493 علوم الثروة الحٌوانٌة علوم الثروة الحٌوانٌة الزراعة

 ال ٌوجد النفقة الخاصة اسامة فاٌق محمد حسون  494 علوم الثروة الحٌوانٌة علوم الثروة الحٌوانٌة الزراعة

 ال ٌوجد النفقة الخاصة محمد كمال مصطفى محجوب  495 الحٌوانٌةعلوم الثروة  علوم الثروة الحٌوانٌة الزراعة

 ال ٌوجد النفقة الخاصة اٌمن كامل عزٌز علوان  496 علوم الثروة الحٌوانٌة علوم الثروة الحٌوانٌة الزراعة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً العام عوف عبدالرحمن احمد سلطان  497 وقاٌة النبات وقاٌة النبات الزراعة

 ال ٌوجد العام رند شاكر محمود حسٌن  498 وقاٌة النبات وقاٌة النبات الزراعة

 ال ٌوجد العام منى رعد خضٌر عبد الرزاق  499 وقاٌة النبات وقاٌة النبات الزراعة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً العام محمد ماجد عبد خضر  500 وقاٌة النبات وقاٌة النبات الزراعة

 ال ٌوجد النفقة الخاصة زهراء خلف حسن محمد  501 وقاٌة النبات النباتوقاٌة  الزراعة

 وزارة الزراعة النفقة الخاصة عمر ابراهٌم طه حسون  502 وقاٌة النبات وقاٌة النبات الزراعة

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة شاكر علٌوي علً محمد  503 وقاٌة النبات وقاٌة النبات الزراعة

 ال ٌوجد العام خضر سعود صبري عبد  504 الفٌزٌاء الفٌزٌاء العلوم

 ال ٌوجد العام شهد عبد السالم شعبان رجب  505 الفٌزٌاء الفٌزٌاء العلوم

 ال ٌوجد العام كمال محمود علً عباس  506 الفٌزٌاء الفٌزٌاء العلوم

 ال ٌوجد العام فاطمة ابراهٌم رشٌد شكور  507 الفٌزٌاء الفٌزٌاء العلوم

 ال ٌوجد العام مروان عبدالكرٌم عبدالباقً حمود  508 الفٌزٌاء الفٌزٌاء العلوم

 ال ٌوجد العام فؤاد غازي صعب مشرف  509 الفٌزٌاء الفٌزٌاء العلوم

 ال ٌوجد العام حٌدر محمد عبد فرحان  510 الفٌزٌاء الفٌزٌاء العلوم

 ال ٌوجد العام امٌر خلٌل ابراهٌم علً  511 الفٌزٌاء الفٌزٌاء العلوم

 ال ٌوجد العام دحام محمد ناٌل ظاهر  512 الفٌزٌاء الفٌزٌاء العلوم

 وزارة التربٌة العام ٌسرى كاظم سلطان حسن  513 الفٌزٌاء الفٌزٌاء العلوم

 ال ٌوجد النفقة الخاصة احمد عبد شالل حمادي  514 الفٌزٌاء الفٌزٌاء العلوم

 ال ٌوجد النفقة الخاصة سهمً سعٌد علً رضوان  515 الفٌزٌاء الفٌزٌاء العلوم

 ال ٌوجد النفقة الخاصة علً عبد الوهاب راشد زٌدان  516 الفٌزٌاء الفٌزٌاء العلوم

 ال ٌوجد النفقة الخاصة عبدهللا احمد عبدهللا عزٌز  517 الفٌزٌاء الفٌزٌاء العلوم

 ال ٌوجد النفقة الخاصة عمر حمد محمد دودح  518 الفٌزٌاء الفٌزٌاء العلوم

 ال ٌوجد الخاصةالنفقة  مصطفى عقٌل فٌصل فرحان  519 الفٌزٌاء الفٌزٌاء العلوم

 ال ٌوجد النفقة الخاصة مصطفى محمد عٌسى دروٌش  520 الفٌزٌاء الفٌزٌاء العلوم

 ال ٌوجد النفقة الخاصة جمعه محمد عمران علً  521 الفٌزٌاء الفٌزٌاء العلوم

 ال ٌوجد النفقة الخاصة بالل كرٌم عنزي غضبان  522 الفٌزٌاء الفٌزٌاء العلوم

 ال ٌوجد النفقة الخاصة شهاب احمد كٌف محمد  523 الفٌزٌاء الفٌزٌاء العلوم

 ال ٌوجد العام سٌف محمود حسن حمود  524 الكٌمٌاء الكٌمٌاء العلوم
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 ال ٌوجد العام دعاء نصٌر عبدالحمٌد عبدهللا  525 الكٌمٌاء الكٌمٌاء العلوم

 ال ٌوجد العام رٌمً مروان محمد صالح جاسم  526 الكٌمٌاء الكٌمٌاء العلوم

 ال ٌوجد العام زٌنب سالم عطٌه عبدالرزاق  527 الكٌمٌاء الكٌمٌاء العلوم

 ال ٌوجد العام عبدهللا جاسم محمد عبدهللا  528 الكٌمٌاء الكٌمٌاء العلوم

 وزارة التربٌة تعوٌض متضررٌن مصطفى جمال خلٌل اسماعٌل  529 الكٌمٌاء الكٌمٌاء العلوم

 ال ٌوجد ةالخاصالنفقة  ٌوسف عثمان حمٌدي محمد  530 الكٌمٌاء الكٌمٌاء العلوم

 ال ٌوجد ةالخاصالنفقة  فراس سعٌد عبدالعزٌز زٌدان  531 الكٌمٌاء الكٌمٌاء العلوم

 ال ٌوجد ةالخاصالنفقة  حسام محمد سعٌد حسٌن مرعً  532 الكٌمٌاء الكٌمٌاء العلوم

 ال ٌوجد ةالخاصالنفقة  صبري علً سلطان عبدهللا  533 الكٌمٌاء الكٌمٌاء العلوم

 ال ٌوجد النفقة الخاصة برهان عباوي صالح مححوب  534 الكٌمٌاء الكٌمٌاء العلوم

 ال ٌوجد العام ابراهٌم مصطفى حسن سلٌمان  535 علوم االرض التطبٌقٌة علوم االرض التطبٌقٌة العلوم

 ال ٌوجد العام اسراء خالد عبدالحافظ حمٌد  536 علوم االرض التطبٌقٌة علوم االرض التطبٌقٌة العلوم

 ال ٌوجد العام حسن خالد حمٌد سلٌمان  537 علوم االرض التطبٌقٌة علوم االرض التطبٌقٌة العلوم

 ال ٌوجد العام سجى قحطان نصٌف جاسم  538 علوم االرض التطبٌقٌة علوم االرض التطبٌقٌة العلوم

 ال ٌوجد العام اٌاد محمد جوٌر داثان  539 علوم االرض التطبٌقٌة علوم االرض التطبٌقٌة العلوم

 ال ٌوجد العام نادٌة نصٌف جاسم سلٌم  540 علوم االرض التطبٌقٌة التطبٌقٌةعلوم االرض  العلوم

 وزارة التربٌة تعوٌض متضررٌن حسٌن زكام احمد صالح  541 علوم االرض التطبٌقٌة علوم االرض التطبٌقٌة العلوم

 ٌوجدال  النفقة الخاصة لٌنا مولود سلمان شرٌف  542 علوم االرض التطبٌقٌة علوم االرض التطبٌقٌة العلوم

 ال ٌوجد النفقة الخاصة احمد اسامة عبدالقهار حمد  543 علوم االرض التطبٌقٌة علوم االرض التطبٌقٌة العلوم

 ال ٌوجد العام دعاء احمد عبد الكرٌم عٌسى  544 االحٌاء المجهرٌة علوم الحٌاة العلوم

 ال ٌوجد العام صبا فائق علً هٌالن  545 االحٌاء المجهرٌة علوم الحٌاة العلوم

 ال ٌوجد العام نورس طالب محمود عباس  546 االحٌاء المجهرٌة علوم الحٌاة العلوم

 ال ٌوجد العام اسٌل جمال علً عبد  547 االحٌاء المجهرٌة علوم الحٌاة العلوم

 ال ٌوجد النفقة الخاصة نور محمود حدٌس جاسم  548 االحٌاء المجهرٌة علوم الحٌاة العلوم

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً النفقة الخاصة طاهر عطا صالح عبد هللا  549 المجهرٌةاالحٌاء  علوم الحٌاة العلوم

 ال ٌوجد العام اتٌن عامر حمٌد منصور  550 علم الحٌوان علوم الحٌاة العلوم

 ال ٌوجد العام زٌد مجٌد حامد محمود  551 علم الحٌوان علوم الحٌاة العلوم

 ال ٌوجد العام سعد مطلك حمٌدبالل   552 علم الحٌوان علوم الحٌاة العلوم

 ال ٌوجد العام صفا شهاب احمد حسٌن  553 علم الحٌوان علوم الحٌاة العلوم

 ال ٌوجد العام نمارق عطا هللا محٌمٌد صالح  554 علم الحٌوان علوم الحٌاة العلوم

 ال ٌوجد العام شٌرٌن عبدالرزاق طه حمود  555 علم الحٌوان علوم الحٌاة العلوم

 ال ٌوجد العام هدى منٌر احمد عبد  556 علم الحٌوان الحٌاةعلوم  العلوم
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 ال ٌوجد العام مهند عماد مجٌد طه  557 علم الحٌوان علوم الحٌاة العلوم

 ال ٌوجد تعوٌض متضررٌن مروان مجٌد رشٌد محمود  558 علم الحٌوان علوم الحٌاة العلوم

 ال ٌوجد الخاصةالنفقة  غفران مظهر خلف ذٌب  559 علم الحٌوان علوم الحٌاة العلوم

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً النفقة الخاصة مروة عادل حمٌد جمٌل  560 علم الحٌوان علوم الحٌاة العلوم

 ال ٌوجد النفقة الخاصة عمر جمٌل ابراهٌم عبد  561 علم الحٌوان علوم الحٌاة العلوم

 ال ٌوجد الخاصةالنفقة  رٌهام فراس فارس عبد  562 علم الحٌوان علوم الحٌاة العلوم

 ال ٌوجد العام رند سلوان نعمان اسماعٌل  563 علم النبات علوم الحٌاة العلوم

 ال ٌوجد العام سعد قٌس جارو مصلح  564 علم النبات علوم الحٌاة العلوم

 ال ٌوجد العام رغده جمال محمد سمٌر  565 علم النبات علوم الحٌاة العلوم

 ال ٌوجد العام عدنان سعٌد بان بدران  566 علم النبات علوم الحٌاة العلوم

 ال ٌوجد العام مهٌمن ٌاس خضٌر عباس  567 علم النبات علوم الحٌاة العلوم

 وزارة التربٌة العام ثائر ٌعقوب عواد خضر  568 علم النبات علوم الحٌاة العلوم

 سكانالعمار واالوزارة ا العام سراب رؤوف داود سلمان  569 علم النبات علوم الحٌاة العلوم

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً النفقة الخاصة براء ماجد خلٌف كمر  570 علم النبات علوم الحٌاة العلوم

 ال ٌوجد النفقة الخاصة عمر محمد سعٌد فٌصل رشو  571 علم النبات علوم الحٌاة العلوم

 ال ٌوجد النفقة الخاصة محمد رائد زاهد علً  572 علم النبات علوم الحٌاة العلوم

 ال ٌوجد النفقة الخاصة سعد نضال موسى نعمان  573 علم النبات الحٌاةعلوم  العلوم

 ال ٌوجد النفقة الخاصة علً ٌونس علوان لطٌف  574 علم النبات علوم الحٌاة العلوم


