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 المالحظات جهة االنتساب قناة القبول االسم ت االختصاص القسم الكلٌة
 مقاعد التوسعة وجدٌ ال العام عمر فزاع رجب صالح  1 الهندسة المدنٌة الهندسة المدنٌة الهندسة
 التوسعةمقاعد  وزارة التعلٌم العالً النفقة الخاصة خالد حمٌد لطٌف خلف  2 الهندسة المدنٌة الهندسة المدنٌة الهندسة

 مقاعد التوسعة وزارة التعلٌم العالً النفقة الخاصة اثٌر سلٌم عبٌد كاطع  3 الهندسة المدنٌة الهندسة المدنٌة الهندسة

 مدور من امتٌاز المتٌاز آخر وزارة الصحة ذوي شهداء الحشد خالد محمود صالح جاسم  4 الهندسة المدنٌة الهندسة المدنٌة الهندسة

 مقاعد التوسعة وزارة الصحة العام فالح سالم داود احمد  5 علوم االغذٌة االغذٌةعلوم  الزراعة

 ملء المقاعد الشاغرة وزارة التعلٌم العالً النفقة الخاصة )مدور( انتصار داود مصطفى حمد  6 علوم االغذٌة علوم االغذٌة الزراعة

 مدور من امتٌاز المتٌاز آخر وزارة التجارة الشهداءذوي  سمٌط عوٌد سمٌط عوٌد  7 علوم االغذٌة علوم االغذٌة الزراعة

 مقاعد التوسعة ال ٌوجد العام احمد نزار إسماعٌل عبدهللا  8 الثروة الحٌوانٌةعلوم  اإلنتاج الحٌوانً الزراعة

 مقاعد التوسعة ال ٌوجد العام سامً حمد سلطان عبدهللا  9 علوم التربة والموارد المائٌة علوم التربة والموارد المائٌة الزراعة

 ملء المقاعد الشاغرة ال ٌوجد النفقة الخاصة )مدور( ابراهٌم احمد هدرس ابراهٌم  10 علوم التربة والموارد المائٌة علوم التربة والموارد المائٌة الزراعة

 مقاعد التوسعة وزارة الزراعة العام اٌاد محمد ٌاسٌن طه  11 المحاصٌل الحقلٌة المحاصٌل الحقلٌة الزراعة

 ملء المقاعد الشاغرة وزارة التعلٌم العالً النفقة الخاصة )مدور( لوثر خالد احمد فرج  12 المحاصٌل الحقلٌة المحاصٌل الحقلٌة الزراعة

 ملء المقاعد الشاغرة ال ٌوجد النفقة الخاصة )مدور( سعد عٌدان عبد هللا عبد الرحٌم  13 المحاصٌل الحقلٌة المحاصٌل الحقلٌة الزراعة

 مقاعد التوسعة وزارة التجارة النفقة الخاصة )مدور( سعد خلف حماد حسٌن  14 المحاصٌل الحقلٌة المحاصٌل الحقلٌة الزراعة

 مدور من امتٌاز المتٌاز آخر وزارة التعلٌم العالً ذوي الشهداء رفعات خلف حدٌد عبد  15 المحاصٌل الحقلٌة المحاصٌل الحقلٌة الزراعة

 مقاعد التوسعة ال ٌوجد العام مروان عبدهللا صنم محمد  16 البستنة وهندسة الحدائق البستنة وهندسة الحدائق الزراعة

 ملء المقاعد الشاغرة وزارة التعلٌم العالً النفقة الخاصة )مدور( رعد احمد مٌدان حسٌن  17 البستنة وهندسة الحدائق البستنة وهندسة الحدائق الزراعة

 مدور من امتٌاز المتٌاز آخر ال ٌوجد ذوي الشهداء مهند محمد محمود حماد  18 وهندسة الحدائقالبستنة  البستنة وهندسة الحدائق الزراعة

 مقاعد التوسعة ال ٌوجد العام ماهر مصطفى شبٌب غضبان  19 زراعًالقتصاد اال االقتصاد واإلرشاد الزراعً الزراعة

 مقاعد التوسعة التعلٌم العالًوزارة  العام لؤي عبد الحق اسماعٌل احمد  20 القانون الخاص القانون الحقوق

 ملء المقاعد الشاغرة ال ٌوجد النفقة الخاصة )مدور( شاكر محمود شاكر رشٌد  21 القانون الخاص القانون الحقوق

 مقاعد التوسعة ال ٌوجد النفقة الخاصة )مدور( حنان حسام توفٌق حسانً  22 القانون الخاص القانون الحقوق

 مقاعد التوسعة ال ٌوجد النفقة الخاصة )مدور( رغد ناظم مجٌد كردي  23 القانون الخاص القانون الحقوق

 مقاعد التوسعة وزارة التعلٌم العالً العام حنان قاسم كاظم سلمان  24 القانون العام القانون الحقوق

 مقاعد التوسعة ال ٌوجد النفقة الخاصة احمد هادي مدلول محمد  25 القانون العام القانون الحقوق

 مقاعد التوسعة وزارة الداخلٌة النفقة الخاصة كامل شاكر ناصر حسٌن  26 القانون العام القانون الحقوق

 مدور من امتٌاز المتٌاز آخر ال ٌوجد ذوي شهداء الحشد جاسم محمد علوان حسٌن  27 القانون العام القانون الحقوق
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 مقاعد التوسعة ال ٌوجد العام ساره رٌاض علً حمد  28 علوم الحٌاة علوم الحٌاة العلوم

 مقاعد التوسعة وزارة التعلٌم العالً النفقة الخاصة عالء ٌونس مهدي صالح  29 علوم الحٌاة علوم الحٌاة العلوم

 مقاعد التوسعة ال ٌوجد النفقة الخاصة عمر ناجً علً ضاٌع  30 علوم الحٌاة علوم الحٌاة العلوم

 مدور من امتٌاز المتٌاز آخر وزارة التربٌة ذوي الشهداء ساري عبٌد خلٌفه تركً  31 علوم الحٌاة علوم الحٌاة العلوم

 مقاعد التوسعة ال ٌوجد العام عبدالقادر وائل رشٌد صالح  32 الكٌمٌاء الكٌمٌاء العلوم

 مقاعد التوسعة ال ٌوجد النفقة الخاصة هند فوزي عارف عبدالرحمن  33 الكٌمٌاء الكٌمٌاء العلوم

 مدور من امتٌاز المتٌاز آخر ال ٌوجد ذوي الشهداء سعدون جاسم محمد هعائش  34 الكٌمٌاء الكٌمٌاء العلوم

 مدور من امتٌاز المتٌاز آخر ال ٌوجد ذوي شهداء الحشد انور لطٌف خلٌل رضا  35 الكٌمٌاء الكٌمٌاء العلوم

 مقاعد التوسعة ال ٌوجد العام جهاد حمٌد علً احمد  36 ادارة االعمال ادارة االعمال االدارة واالقتصاد

 مقاعد التوسعة وزارة التربٌة )مدور(النفقة الخاصة  نجالء عبد الحمزة عزٌز عبد  37 ادارة االعمال ادارة االعمال االدارة واالقتصاد

 مقاعد التوسعة وزارة التربٌة العام مصعب جاسم احمد جاسم  38 صلبة الفٌزٌاء التربٌة للعلوم الصرفة

 مقاعد التوسعة وزارة التربٌة النفقة الخاصة نوال علً عبد أحمد  39 صلبة الفٌزٌاء التربٌة للعلوم الصرفة

 مقاعد التوسعة وزارة التربٌة النفقة الخاصة عمار جدوع أسود عباس  40 صلبة الفٌزٌاء التربٌة للعلوم الصرفة

 مقاعد التوسعة وزارة الصناعة والمعادن العام أفراح حاتم هزاع محمد  41 الكٌمٌاء الكٌمٌاء التربٌة للعلوم الصرفة

 ملء المقاعد الشاغرة وزارة التعلٌم العالً النفقة الخاصة )مدور( عزٌز عمار سعد الدٌن محمد شفٌق  42 الكٌمٌاء الكٌمٌاء التربٌة للعلوم الصرفة

 التوسعةمقاعد  وزارة التعلٌم العالً النفقة الخاصة )مدور( نها علً هادي أحمد  43 الكٌمٌاء الكٌمٌاء التربٌة للعلوم الصرفة

 مقاعد التوسعة وزارة التربٌة العام كاظم كامل كاظم عبد هللا  44 علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للعلوم الصرفة

 مقاعد التوسعة ٌوجد ال النفقة الخاصة ذو الفقار أحمد خضٌر زٌدان  45 علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للعلوم الصرفة

 مقاعد التوسعة وزارة التربٌة النفقة الخاصة )مدور( قصً كامل هادي علً  46 علوم الحٌاة الحٌاةعلوم  التربٌة للعلوم الصرفة

 مدور من امتٌاز المتٌاز آخر ال ٌوجد ذوي شهداء الحشد عبد المهٌمن محمد سعود أحمد  47 علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للعلوم الصرفة

 مقاعد التوسعة حكومة اإلقلٌم العام هٌمن هوشٌار كرٌم محمد  48 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة البدنٌة وعلوم الرٌاضةالتربٌة  التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 مقاعد التوسعة ٌوجد ال العام صالح نبراس صالح عبد  49 اللغة اللغة العربٌة التربٌة للبنات

 مقاعد التوسعة دٌوان الوقف السنً العام اسامه نادر كرٌم محسن  50 االدب اللغة العربٌة التربٌة للبنات

 ملء المقاعد الشاغرة ٌوجد ال النفقة الخاصة )مدور( وعد مساهر حمد صالح  51 االدب اللغة العربٌة التربٌة للبنات

 الشاغرةملء المقاعد  وزارة التعلٌم العالً النفقة الخاصة )مدور( دالٌا حمٌد شهاب احمد  52 االدب اللغة العربٌة التربٌة للبنات

 ملء المقاعد الشاغرة وزارة التعلٌم العالً النفقة الخاصة )مدور( ابتهال عبد الكرٌم فٌصل نجم  53 االدب اللغة العربٌة التربٌة للبنات

 مقاعد التوسعة التربٌةوزارة  العام خلٌل احمد صالح سمٌر  54 الفقه وأصوله الفقه وأصوله العلوم اإلسالمٌة

 ملء المقاعد الشاغرة التعلٌم العالًوزارة  النفقة الخاصة )مدور( صالح قدوري صباح ابراهٌم  55 الفقه وأصوله وأصوله الفقه العلوم اإلسالمٌة

 مقاعد التوسعة ال ٌوجد )مدور( النفقة الخاصة رقٌة ولٌد عاٌد حاجم  56 الفقه وأصوله الفقه وأصوله العلوم اإلسالمٌة
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 مدور من امتٌاز المتٌاز آخر وزارة التربٌة ذوي الشهداء تحسٌن عبدهللا عبدالرحمن عثمان  57 وأصولهالفقه  الفقه وأصوله العلوم اإلسالمٌة

 مدور من امتٌاز المتٌاز آخر دٌوان الوقف السنً الحشدشهداء ذوي  حٌدر عاصف عباس حسٌن  58 الفقه وأصوله الفقه وأصوله العلوم اإلسالمٌة

 مقاعد التوسعة دٌوان الوقف السنً العام عبدالرحمن طالل قاسم سلٌمان  59 أصول الدٌن أصول الدٌن العلوم اإلسالمٌة

 ملء المقاعد الشاغرة ال ٌوجد النفقة الخاصة )مدور( سعدالدٌن خمٌس محروس علً  60 أصول الدٌن أصول الدٌن العلوم اإلسالمٌة

 مقاعد التوسعة التعلٌم العالًوزارة  الخاصة )مدور(النفقة  قعقاع مهدي صالح عالوي  61 أصول الدٌن أصول الدٌن العلوم اإلسالمٌة

 مدور من امتٌاز المتٌاز آخر ال ٌوجد ذوي الشهداء نور عواد خلف مرمً  62 أصول الدٌن أصول الدٌن العلوم اإلسالمٌة

 مقاعد التوسعة ال ٌوجد العام رامً ربٌع محمود خلف  63 التأرٌخ االسالمً التارٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة

 مقاعد التوسعة مجلس محافظة صالح الدٌن النفقة الخاصة سجى احمد محمد حمد  64 التأرٌخ االسالمً التارٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة

 مقاعد التوسعة وزارة التربٌة النفقة الخاصة محمد احمد علوان محمد  65 التأرٌخ االسالمً التارٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة

 مقاعد التوسعة ال ٌوجد العام ندى صالح محمد سبع  66 التأرٌخ الحدٌث التارٌخ االنسانٌةالتربٌة للعلوم 

 مقاعد التوسعة ال ٌوجد النفقة الخاصة )مدور( رؤى جمال خضر خلف  67 التأرٌخ الحدٌث التارٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة

 مقاعد التوسعة وزارة التعلٌم العالً النفقة الخاصة )مدور( صالح احمد علً عبدهللا  68 التأرٌخ الحدٌث التارٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة

 مدور من امتٌاز المتٌاز آخر ال ٌوجد ذوي الشهداء محمود شاهر محمود عطٌة  69 التأرٌخ الحدٌث التارٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة

 مدور من امتٌاز المتٌاز آخر ال ٌوجد شهداء الحشد ذوي مهند علً فرحان احمد  70 التأرٌخ الحدٌث التارٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة

 مقاعد التوسعة وزارة التربٌة النفقة الخاصة عبد حسن عطا هللا وكاع  71 طرائق تدرٌس التارٌخ التارٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة

 مقاعد التوسعة ال ٌوجد العام عبد الرحمن محمود عبود نهار  72 الجغرافٌة الطبٌعٌة الجغرافٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ملء المقاعد الشاغرة وزارة التعلٌم العالً النفقة الخاصة )مدور( منذر كامل اسماعٌل حمد  73 الجغرافٌة الطبٌعٌة الجغرافٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 مقاعد التوسعة ال ٌوجد )مدور(النفقة الخاصة  مازن علً صالح عبدهللا  74 الجغرافٌة الطبٌعٌة الجغرافٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 مقاعد التوسعة ال ٌوجد العام محمد عبدالجبار قاسم محمد  75 الجغرافٌة البشرٌة الجغرافٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 الشاغرةملء المقاعد  ال ٌوجد النفقة الخاصة )مدور( مروه رٌاض محمد محمد  76 الجغرافٌة البشرٌة الجغرافٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ملء المقاعد الشاغرة ال ٌوجد النفقة الخاصة )مدور( زٌنب محمد جاسم طالب  77 الجغرافٌة البشرٌة الجغرافٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 مقاعد التوسعة ال ٌوجد العام بسام ابراهٌم علً حمٌد  78 اللغة اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 مقاعد التوسعة وزارة التربٌة النفقة الخاصة خالد رمضان بداح جاسم  79 اللغة اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 مقاعد التوسعة ال ٌوجد النفقة الخاصة هدى صالح الٌاس خضٌر  80 اللغة اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 مدور من امتٌاز المتٌاز آخر وزارة التربٌة ذوي الشهداء محمد عطٌه عبدهللا سالم  81 اللغة اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 مدور من امتٌاز المتٌاز آخر وزارة التربٌة شهداء الحشد ذوي عزٌز عبدالحمٌد عزٌز طالل  82 اللغة اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 مقاعد التوسعة ال ٌوجد العام فردوس ٌاسٌن حمٌد عبدهللا  83 االدب اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 مقاعد التوسعة ال ٌوجد العام عاطره زكرٌا محمد احمد  84 طرائق تدرٌس اللغة العربٌة اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 مقاعد التوسعة العالًوزارة التعلٌم  العام فالح حسن رمضان هالل  85 علم النفس التربوي العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة
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 مقاعد التوسعة ال ٌوجد النفقة الخاصة حالوة فرج رحٌم محمد  86 علم النفس التربوي العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 مقاعد التوسعة التربٌةوزارة  النفقة الخاصة عمر اكرم جالل رجب  87 علم النفس التربوي العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 مقاعد التوسعة ال ٌوجد العام مٌس عامر هاشم حسٌن  88 مناهج وطرائق عامة العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ملء المقاعد الشاغرة وزارة التعلٌم العالً النفقة الخاصة )مدور( امل ابراهٌم عزٌز احمد  89 مناهج وطرائق عامة العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 مقاعد التوسعة وزارة التعلٌم العالً العام موسى طه صٌاح هزاع  90 اصول الدٌن علوم القران والتربٌة االسالمٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 ملء المقاعد الشاغرة ال ٌوجد النفقة الخاصة )مدور( صالح معجون جاسم عكاب  91 اصول الدٌن علوم القران والتربٌة االسالمٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 مقاعد التوسعة ال ٌوجد العام محسن هٌجان عبدهللا صالح  92 الفقه واصوله علوم القران والتربٌة االسالمٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 مقاعد التوسعة وزارة التربٌة العام عبد المهٌمن محمود حمد عالوي  93 التربٌة االسالمٌةطرائق تدرٌس  علوم القران والتربٌة االسالمٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 مقاعد التوسعة وزارة التعلٌم العالً النفقة الخاصة )مدور( لبنى ٌوسف حسن عبدالرزاق  94 طرائق تدرٌس التربٌة االسالمٌة علوم القران والتربٌة االسالمٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة




