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 (والتدوٌر )التوسعة

 

 (1قائمة رقم )

 المالحظات جهة االنتساب قناة القبول االسم ت االختصاص القسم الكلٌة
 مقاعد التوسعة ال ٌوجد العام محمد حمٌد ابراهٌم محمود  1 الهندسة الكهربائٌة الهندسة الكهربائٌة الهندسة
 مقاعد التوسعة التعلٌم العالًوزارة  النفقة الخاصة علٌاء علً حمٌد كجوان  2 الهندسة الكهربائٌة الهندسة الكهربائٌة الهندسة
 مقاعد التوسعة وزارة التربٌة النفقة الخاصة احمد حمٌد صادق راضً  3 الهندسة الكهربائٌة الهندسة الكهربائٌة الهندسة

 المتٌاز آخرتدوٌر من امتٌاز  وزارة االعمار واالسكان الشهداءذوي  احمد فرج عبد غنام  4 الهندسة الكهربائٌة الهندسة الكهربائٌة الهندسة

 تدوٌر من امتٌاز المتٌاز آخر وزارة االعمار واالسكان الحشدشهداء ذوي  عبد المجٌد عانً محمود عبدهللا  5 الهندسة الكهربائٌة الهندسة الكهربائٌة الهندسة

 مقاعد التوسعة ال ٌوجد العام دلوفان محسن ناصر علً  6 الهندسة المدنٌة الهندسة المدنٌة الهندسة

 مقاعد التوسعة وزارة التربٌة النفقة الخاصة خالد موفق ٌونس علً  7 الهندسة المدنٌة الهندسة المدنٌة الهندسة

 مقاعد التوسعة وزارة االعمار واالسكان النفقة الخاصة حسٌن علً محمد علً  8 الهندسة المدنٌة الهندسة المدنٌة الهندسة

 تدوٌر من امتٌاز المتٌاز آخر ال ٌوجد ذوي الشهداء الرزاق ابراهٌم مجٌد علًعبد   9 الهندسة المدنٌة الهندسة المدنٌة الهندسة

 تدوٌر من امتٌاز المتٌاز آخر وزارة التربٌة ذوي شهداء الحشد حسن فارس ٌونس عبد الرحمن  10 الهندسة المدنٌة الهندسة المدنٌة الهندسة

 مقاعد التوسعة ال ٌوجد العام حسٌن علً فهمً سعٌد  11 الهندسة المٌكانٌكٌة الهندسة المٌكانٌكٌة الهندسة

 مقاعد التوسعة دٌوان محافظة نٌنوى النفقة الخاصة سعد جبر احمد اسماعٌل  12 الهندسة المٌكانٌكٌة الهندسة المٌكانٌكٌة الهندسة

 مقاعد التوسعة الزراعةوزارة  النفقة الخاصة اٌشان محمد شكري ٌونس محمد  13 الهندسة المٌكانٌكٌة الهندسة المٌكانٌكٌة الهندسة

 مقاعد التوسعة ال ٌوجد العام منار عبد الجلٌل حمٌد حسٌن  14 الهندسة الكٌمٌاوٌة لهندسة الكٌمٌاوٌةا الهندسة

 مقاعد التوسعة ال ٌوجد النفقة الخاصة احمد خلف حسٌن علً  15 الهندسة الكٌمٌاوٌة الكٌمٌاوٌةالهندسة  الهندسة

 مقاعد التوسعة وزارة النفط النفقة الخاصة احمد علً حسن جاسم  16 الهندسة الكٌمٌاوٌة الهندسة الكٌمٌاوٌة الهندسة

 تدوٌر من امتٌاز المتٌاز آخر ال ٌوجد ذوي شهداء الحشد محمد عبدهللا صالح حسٌن  17 الهندسة الكٌمٌاوٌة الهندسة الكٌمٌاوٌة الهندسة

 عبدهللاغادة خالد احمد   18 علوم االغذٌة علوم االغذٌة الزراعة
 

 مقاعد التوسعة ال ٌوجد العام

 مقاعد التوسعة وزارة الزراعة النفقة الخاصة اسامه عبداللطٌف احمد جادهللا  19 علوم االغذٌة علوم االغذٌة الزراعة

 مقاعد التوسعة وزارة الزراعة النفقة الخاصة علً حسٌن رشٌد علً  20 علوم االغذٌة علوم االغذٌة الزراعة

 تدوٌر من امتٌاز المتٌاز آخر ال ٌوجد ذوي الشهداء  فتاح فالح حمدان احمد  21 علوم االغذٌة االغذٌةعلوم  الزراعة

 تدوٌر من امتٌاز المتٌاز آخر ال ٌوجد ذوي شهداء الحشد كفاح عواد نواف مطلق  22 علوم االغذٌة علوم االغذٌة الزراعة

 مقاعد التوسعة ٌوجد ال العام عزٌز حمٌد جاسمخلدون   23 الثروة الحٌوانٌةعلوم  اإلنتاج الحٌوانً الزراعة

 زٌد حامد احمد دخٌل  24 الثروة الحٌوانٌةعلوم  اإلنتاج الحٌوانً الزراعة
 

 مقاعد التوسعة وزارة الزراعة النفقة الخاصة

 مقاعد التوسعة وزارة الزراعة النفقة الخاصة حٌدر حسٌن إبراهٌم حسٌن  25 الثروة الحٌوانٌةعلوم  اإلنتاج الحٌوانً الزراعة

 مقاعد التوسعة ٌوجد ال العام منى محمود حمد رحٌل  26 علوم التربة والموارد المائٌة علوم التربة والموارد المائٌة الزراعة

 سلوان جهاد صالح حاجم  27 علوم التربة والموارد المائٌة علوم التربة والموارد المائٌة الزراعة
 

 مقاعد التوسعة ٌوجد ال النفقة الخاصة
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 (والتدوٌر )التوسعة

 

 (1قائمة رقم )

 مقاعد التوسعة ٌوجد ال النفقة الخاصة سالم سمٌن علً كاظم  28 علوم التربة والموارد المائٌة علوم التربة والموارد المائٌة الزراعة

 مقاعد التوسعة ٌوجد ال العام لجً محمد عبدهللا عٌدان  29 المحاصٌل الحقلٌة المحاصٌل الحقلٌة الزراعة

 تدوٌر من امتٌاز المتٌاز آخر ال ٌوجد ذوي الشهداء انمار هاشم صالح ضاحً  30 الحقلٌةالمحاصٌل  المحاصٌل الحقلٌة الزراعة

 تدوٌر من امتٌاز المتٌاز آخر ال ٌوجد ذوي شهداء الحشد اٌفان عدنان محمد طٌاوي  31 المحاصٌل الحقلٌة المحاصٌل الحقلٌة الزراعة

 مقاعد التوسعة ٌوجد ال العام هاله ٌعرب صبري طه  32 البستنة وهندسة الحدائق البستنة وهندسة الحدائق الزراعة

 مقاعد التوسعة ٌوجد ال النفقة الخاصة اٌمن احمد خٌرو احمد  33 البستنة وهندسة الحدائق البستنة وهندسة الحدائق الزراعة

 مقاعد التوسعة واإلسكانوزارة االعمار  الخاصة)مدور(النفقة   قٌس سامً محمد عبد هللا  34 البستنة وهندسة الحدائق البستنة وهندسة الحدائق الزراعة

 تدوٌر من امتٌاز المتٌاز آخر وزارة الزراعة ذوي الشهداء غسان زٌد مرٌف حسٌن  35 البستنة وهندسة الحدائق البستنة وهندسة الحدائق الزراعة

 التوسعةمقاعد  ٌوجد ال العام نزار خلف عزال عبار  36 وقاٌة النبات وقاٌة النبات الزراعة

 مقاعد التوسعة ٌوجد ال النفقة الخاصة رعد محمد علً حسٌن  37 وقاٌة النبات وقاٌة النبات الزراعة

 مقاعد التوسعة ٌوجد ال النفقة الخاصة حسٌن احمد صالح خلٌفه  38 وقاٌة النبات وقاٌة النبات الزراعة

 مقاعد التوسعة مجلس محافظة بغداد العام دحام احمداٌمن ماجد   39 زراعًالقتصاد اال االقتصاد واإلرشاد الزراعً الزراعة

 حسٌن علً شهاب احمد  40 زراعًالقتصاد اال االقتصاد واإلرشاد الزراعً الزراعة
 

 مقاعد التوسعة وزارة الزراعة النفقة الخاصة

 مقاعد التوسعة وزارة الزراعة النفقة الخاصة إسماعٌل تركً شٌخو احمد  41 زراعًالقتصاد اال االقتصاد واإلرشاد الزراعً الزراعة

 مقاعد التوسعة ٌوجد ال العام بكر فاضل عبدهللا ٌوسف  42 االرشاد الزراعً االقتصاد واإلرشاد الزراعً الزراعة

 محمد فاٌق صابر عجوان  43 االرشاد الزراعً االقتصاد واإلرشاد الزراعً الزراعة
 

 مقاعد التوسعة ٌوجد ال النفقة الخاصة

 رٌان رٌاض كاظم حسن  44 االرشاد الزراعً االقتصاد واإلرشاد الزراعً الزراعة
 

 مقاعد التوسعة وزارة التعلٌم العالً النفقة الخاصة

 تدوٌر من امتٌاز المتٌاز آخر وزارة الزراعة ذوي الشهداء مهدي نجم رخٌت ساجت  45 االرشاد الزراعً االقتصاد واإلرشاد الزراعً الزراعة

 تدوٌر من امتٌاز المتٌاز آخر ال ٌوجد ذوي شهداء الحشد  عهود مروس احمد عبد هللا  46 االرشاد الزراعً واإلرشاد الزراعًاالقتصاد  الزراعة

 مقاعد التوسعة وزارة العدل العام عماد حسن صالح محمد  47 القانون الخاص القانون الحقوق

 مقاعد التوسعة وزارة التعلٌم العالً النفقة الخاصة سجى حازم حمٌد حمد  48 القانون الخاص القانون الحقوق

 مقاعد التوسعة دٌوان الرقابة المالٌة النفقة الخاصة خالد صبر عبد الرزاق محارب  49 القانون الخاص القانون الحقوق

 مقاعد التوسعة هٌئة النزاهة العام علً بالسم مزهر محمود  50 القانون العام القانون الحقوق

 مقاعد التوسعة وزارة الداخلٌة النفقة الخاصة لؤي عبد الحافظ صالح محمد  51 العامالقانون  القانون الحقوق

 مقاعد التوسعة ال ٌوجد النفقة الخاصة فهمً احمد علً خلف  52 القانون العام القانون الحقوق

 مقاعد التوسعة وزارة الصحة العام مروه نبٌل حمٌد محمد  53 حٌاتٌةالكٌمٌاء ال حٌاتٌةالكٌمٌاء ال الطب

 مقاعد التوسعة وزارة الصحة النفقة الخاصة ب سمٌنئاٌمان عباس غا  54 حٌاتٌةالكٌمٌاء ال حٌاتٌةالكٌمٌاء ال الطب

 مقاعد التوسعة وزارة الصحة النفقة الخاصة حسٌن انعام مصطفى امٌن  55 حٌاتٌةالكٌمٌاء ال حٌاتٌةالكٌمٌاء ال الطب
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 (والتدوٌر )التوسعة

 

 (1قائمة رقم )

 تدوٌر من امتٌاز المتٌاز آخر ال ٌوجد الشهداء ذوي زمان مهدي امٌنصادق   56 حٌاتٌةالكٌمٌاء ال حٌاتٌةالكٌمٌاء ال الطب

 مقاعد التوسعة وزارة الصحة العام ٌحٌى وهٌب ابراهٌم علً  57 مجهرٌةالحٌاء ألا علوم الحٌاة العلوم

 مقاعد التوسعة وزارة الصحة النفقة الخاصة رفاه رحٌم سبتً حمٌدي  58 حٌاء المجهرٌةألا علوم الحٌاة العلوم

 مقاعد التوسعة ال ٌوجد النفقة الخاصة نعم جابر توفٌق نجم  59 حٌاء المجهرٌةألا علوم الحٌاة العلوم

 تدوٌر من امتٌاز المتٌاز آخر ال ٌوجد الذشذ روٌ شهذاء ساره نوري خلف شاهر  60 حٌاء المجهرٌةألا علوم الحٌاة العلوم

 مقاعد التوسعة ال ٌوجد العام حماديهدٌل عبدهللا صالح   61 علم الحٌوان علوم الحٌاة العلوم

 مقاعد التوسعة ٌوجد ال النفقة الخاصة عبد العزٌز علً احمد حسن  62 علم الحٌوان علوم الحٌاة العلوم

 مقاعد التوسعة وزارة التربٌة النفقة الخاصة فاضل مهدي رشٌد حسٌن  63 علم الحٌوان علوم الحٌاة العلوم

 تدوٌر من امتٌاز المتٌاز آخر وزارة التربٌة الشهذاءروٌ  وفاء محمد تركً محمد  64 علم الحٌوان علوم الحٌاة العلوم

 مقاعد التوسعة ال ٌوجد العام برهان شٌت محمد شاحوذ  65 علم النبات علوم الحٌاة العلوم

 مقاعد التوسعة وزارة التربٌة النفقة الخاصة احمد خلٌل محمود علً  66 علم النبات علوم الحٌاة العلوم

 مقاعد التوسعة وزارة التربٌة النفقة الخاصة احمد رشٌد احمد صالح  67 علم النبات علوم الحٌاة العلوم

 تدوٌر من امتٌاز المتٌاز آخر وزارة البٌئة روٌ الشهذاء رسول ابراهٌم حمٌد عبدالحمٌد  68 علم النبات علوم الحٌاة العلوم

 مقاعد التوسعة ال ٌوجد العام هبه سعد عسل محمود  69 علوم الكٌمٌاء علوم الكٌمٌاء العلوم

 مقاعد التوسعة وزارة التربٌة النفقة الخاصة اٌسر صالح احمد سالم  70 علوم الكٌمٌاء علوم الكٌمٌاء العلوم

 مقاعد التوسعة وزارة التعلٌم العالً النفقة الخاصة احمد سعدهللا احمد صالح  71 علوم الكٌمٌاء علوم الكٌمٌاء العلوم

 تدوٌر من امتٌاز المتٌاز آخر ال ٌوجد روٌ شهذاء الذشذ عبد الهادي عانً محمود عبدهللا  72 علوم الكٌمٌاء الكٌمٌاءعلوم  العلوم

 مقاعد التوسعة ال ٌوجد العام عادل قاسم كرٌم محمد  73 علوم االرض التطبٌقٌة علوم االرض التطبٌقٌة العلوم

 مقاعد التوسعة وزارة التعلٌم العالً النفقة الخاصة عدي ٌونس عزٌز مال هللا  74 علوم االرض التطبٌقٌة علوم االرض التطبٌقٌة العلوم

 مقاعد التوسعة ال ٌوجد النفقة الخاصة محمد احمد خلف حسٌن  75 علوم االرض التطبٌقٌة علوم االرض التطبٌقٌة العلوم

 التوسعةمقاعد  ال ٌوجد العام سٌف خلٌل جاسم مشو  76 علوم الفٌزٌاء علوم الفٌزٌاء العلوم

 مقاعد التوسعة وزارة التربٌة النفقة الخاصة جاسم محمد حسٌن حمود  77 علوم الفٌزٌاء علوم الفٌزٌاء العلوم

 مقاعد التوسعة وزارة التربٌة النفقة الخاصة سعد علٌوي عٌسى حمد  78 علوم الفٌزٌاء علوم الفٌزٌاء العلوم

 ال ٌوجد تعوٌض المتضررٌن ر مديٌجواد خضشٌماء   79 علوم الفٌزٌاء علوم الفٌزٌاء العلوم
فً  5/5885كتاب الوزارة ب ت

25/8/1028 

 مقاعد التوسعة ال ٌوجد العام هدى قحطان مجول هبهاب  80 ادارة االعمال ادارة االعمال االدارة واالقتصاد

 مقاعد التوسعة التعلٌم العالًوزارة  النفقة الخاصة احمد هادي عبٌد موسى  81 ادارة االعمال ادارة االعمال االدارة واالقتصاد

 مقاعد التوسعة ال ٌوجد النفقة الخاصة حمٌد عبد االمٌر كوثر فاضل  82 ادارة االعمال ادارة االعمال االدارة واالقتصاد

 المتٌاز آخرتدوٌر من امتٌاز  وزارة الزراعة شهداء الحشد ذوي ابراهٌم عطٌة احمد علً  83 ادارة االعمال ادارة االعمال االدارة واالقتصاد
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 (والتدوٌر )التوسعة

 

 (1قائمة رقم )

 مقاعد التوسعة وزارة الداخلٌة العام قاسم لوفان جحٌل عواد  84 المحاسبة المحاسبة االدارة واالقتصاد

 مقاعد التوسعة وزارة التعلٌم العالً النفقة الخاصة زهراء احمد خلٌل وحٌد  85 المحاسبة المحاسبة االدارة واالقتصاد

 مقاعد التوسعة وزارة التعلٌم العالً النفقة الخاصة مبشر ابراهٌم خلٌلحسن   86 المحاسبة المحاسبة االدارة واالقتصاد

 تدوٌر من امتٌاز المتٌاز آخر ال ٌوجد ذوي الشهداء احمد علً صبار سعود  87 المحاسبة المحاسبة االدارة واالقتصاد

 تدوٌر من امتٌاز المتٌاز آخر ال ٌوجد شهداء الحشد  ذوي رانٌه ولٌد خالد صالح  88 المحاسبة المحاسبة االدارة واالقتصاد

 مقاعد التوسعة ال ٌوجد العام غزوان سالم عطٌه احمد  89 االقتصاد االقتصاد االدارة واالقتصاد

 مقاعد التوسعة ال ٌوجد النفقة الخاصة سٌف ٌاسٌن امطارد مطنً  90 االقتصاد االقتصاد االدارة واالقتصاد

 مقاعد التوسعة وزارة التعلٌم العالً النفقة الخاصة اسماء نوري حمٌد محٌبس  91 االقتصاد االقتصاد االدارة واالقتصاد

 مقاعد التوسعة وزارة التربٌة العام وصفً حامد عبٌد كنٌص  92 الفٌزٌاء الفٌزٌاء الصرفةالتربٌة للعلوم 

 مقاعد التوسعة التربٌةوزارة  النفقة الخاصة نادٌه محمد راجح سلٌمان  93 الفٌزٌاء الفٌزٌاء الصرفةالتربٌة للعلوم 

 مقاعد التوسعة وزارة التربٌة النفقة الخاصة أفراح رعد مزهر حمٌد  94 الفٌزٌاء الفٌزٌاء الصرفةالتربٌة للعلوم 

 مقاعد التوسعة ال ٌوجد العام ساره وعد رحٌم موسى  95 الرٌاضٌات الرٌاضٌات الصرفةالتربٌة للعلوم 

 مقاعد التوسعة وزارة التعلٌم العالً النفقة الخاصة زٌنب حسن أحمد محمد  96 الرٌاضٌات الرٌاضٌات الصرفةالتربٌة للعلوم 

 مقاعد التوسعة وزارة التربٌة النفقة الخاصة محمد صبحً أحمد جواد  97 الرٌاضٌات الرٌاضٌات الصرفةالتربٌة للعلوم 

 تدوٌر من امتٌاز المتٌاز آخر وزارة التربٌة شهداء الحشدذوي  قصً هاشم حسٌن ناٌل  98 الرٌاضٌات الرٌاضٌات الصرفةالتربٌة للعلوم 

 مقاعد التوسعة ال ٌوجد العام صباح فرحان محمد خلف  99 الكٌمٌاء الكٌمٌاء الصرفةالتربٌة للعلوم 

 مقاعد التوسعة وزارة التربٌة النفقة الخاصة اٌناس حامد عبد هللا حسن  100 الكٌمٌاء الكٌمٌاء الصرفةالتربٌة للعلوم 

 مقاعد التوسعة وزارة التربٌة النفقة الخاصة سعدون شكر محمود بشو  101 الكٌمٌاء الكٌمٌاء الصرفةالتربٌة للعلوم 

 تدوٌر من امتٌاز المتٌاز آخر وزارة التربٌة ذوي الشهداء إبراهٌم عبد الرزاق عبد هللا إبراهٌم  102 الكٌمٌاء الكٌمٌاء الصرفةالتربٌة للعلوم 

 تدوٌر من امتٌاز المتٌاز آخر وزارة التربٌة ذوي شهداء الحشد ربى عز الدٌن مجٌد ٌحٌى  103 الكٌمٌاء الكٌمٌاء الصرفةالتربٌة للعلوم 

 مقاعد التوسعة وزارة التربٌة العام إبراهٌم جاسم سلطان أحمد  104 علوم الحٌاة علوم الحٌاة الصرفةالتربٌة للعلوم 

 مقاعد التوسعة وزارة التربٌة النفقة الخاصة محمد عبد هللا جاسم محمد  105 الحٌاةعلوم  علوم الحٌاة الصرفةالتربٌة للعلوم 

 مقاعد التوسعة وزارة التربٌة النفقة الخاصة افاق علً محمود محمد  106 علوم الحٌاة علوم الحٌاة الصرفةالتربٌة للعلوم 

 تدوٌر من امتٌاز المتٌاز آخر وزارة التربٌة الشهداء ذوي غازي حٌدر حسٌن سلمان  107 علوم الحٌاة علوم الحٌاة الصرفةالتربٌة للعلوم 

 مقاعد التوسعة ال ٌوجد العام عمار عبد الودود احمد خطاب  108 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
 مقاعد التوسعة التربٌة ارةوز النفقة الخاصة فالح حسن جار مسعود  109 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة الرٌاضةالتربٌة البدنٌة وعلوم  التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
 التوسعةمقاعد  وزارة التعلٌم العالً النفقة الخاصة وسام مهدي صالح محمد  110 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 مقاعد التوسعة وزارة التربٌة العام ٌاسمٌن خضٌر عٌادة نبع  111 تارٌخ اسالمً التارٌخ التربٌة للبنات
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 (والتدوٌر )التوسعة

 

 (1قائمة رقم )

 مقاعد التوسعة وزارة التربٌة النفقة الخاصة رعد هالل جدوع مطلك  112 تارٌخ اسالمً التارٌخ التربٌة للبنات

 مقاعد التوسعة وزارة التربٌة النفقة الخاصة عماد علً عطٌه خضر  113 تارٌخ اسالمً التارٌخ التربٌة للبنات

 تدوٌر من امتٌاز المتٌاز آخر وزارة التربٌة شهداءال ذوي محمود ٌونس زٌدان خلف  114 تارٌخ اسالمً التارٌخ التربٌة للبنات

 امتٌاز المتٌاز آخرتدوٌر من  وزارة التربٌة الحشدشهداء  ذوي لٌث محمود داود عدوان  115 تارٌخ اسالمً التارٌخ التربٌة للبنات

 مقاعد التوسعة ال ٌوجد العام سندس عدنان صالح حسن  116 علم النفس التربوي العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للبنات

 مقاعد التوسعة وزارة التربٌة النفقة الخاصة احمد حسٌن محمد فارس  117 علم النفس التربوي العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للبنات

 مقاعد التوسعة ال ٌوجد النفقة الخاصة عمار جمعه محمد حسن  118 علم النفس التربوي العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للبنات

 تدوٌر من امتٌاز المتٌاز آخر وزارة التربٌة شهداءال ذوي امنه غازي احمد خطاب  119 علم النفس التربوي العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للبنات

 تدوٌر من امتٌاز المتٌاز آخر ال ٌوجد الحشدشهداء  ذوي معالً حسون علً حسٌن  120 علم النفس التربوي العلوم التربوٌة والنفسٌة للبنات التربٌة

 مقاعد التوسعة وزارة التربٌة العام اسراء رافع جمال ٌعقوب  121 الكٌمٌاء الكٌمٌاء التربٌة للبنات

 مقاعد التوسعة وزارة التربٌة النفقة الخاصة عبد الحمٌد محمد علًمحمد   122 الكٌمٌاء الكٌمٌاء التربٌة للبنات

 مقاعد التوسعة وزارة التربٌة النفقة الخاصة رغٌد رعد فٌصل خورشٌد  123 الكٌمٌاء الكٌمٌاء التربٌة للبنات

 المتٌاز آخرتدوٌر من امتٌاز  وزارة التربٌة شهداءال ذوي ولٌد صالح احمد خضر  124 الكٌمٌاء الكٌمٌاء التربٌة للبنات

 تدوٌر من امتٌاز المتٌاز آخر ال ٌوجد الحشدشهداء  ذوي ابراهٌم خلف حمٌد اسباك  125 الكٌمٌاء الكٌمٌاء التربٌة للبنات

 مقاعد التوسعة ال ٌوجد العام عذراء عبد السالم محً قدوري  126 طرائق تدرٌس اللغة االنكلٌزٌة اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للبنات

 مقاعد التوسعة وزارة التعلٌم العالً النفقة الخاصة سحر عزام نعمه حمد  127 طرائق تدرٌس اللغة  االنكلٌزٌة اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للبنات

 مقاعد التوسعة وزارة التربٌة النفقة الخاصة ارٌج مجٌد عبد الرضا ابوجالً  128 طرائق تدرٌس اللغة  االنكلٌزٌة اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للبنات

 تدوٌر من امتٌاز المتٌاز آخر وزارة التربٌة شهداءال ذوي نوال جودي محمود ارزوقً  129 طرائق تدرٌس اللغة االنكلٌزٌة اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للبنات

 من امتٌاز المتٌاز آخر تدوٌر وزارة التربٌة الحشدشهداء  ذوي نور ٌونس محمد مدلً  130 طرائق تدرٌس اللغة االنكلٌزٌة اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للبنات

 مقاعد التوسعة ال ٌوجد العام آٌه حسن هادي كرٌم  131 طرائق تدرٌس اللغة العربٌة اللغة العربٌة التربٌة للبنات

 مقاعد التوسعة ال ٌوجد النفقة الخاصة مبادئ عبد الوهاب احمد عبد  132 العربٌة طرائق تدرٌس اللغة اللغة العربٌة التربٌة للبنات

 مقاعد التوسعة ال ٌوجد النفقة الخاصة سرى احمد موسى عثمان  133 طرائق تدرٌس اللغة العربٌة اللغة العربٌة للبناتالتربٌة 

 مقاعد التوسعة ال ٌوجد العام هند احمد ابراهٌم طه  134 علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للبنات

 مقاعد التوسعة وزارة التربٌة النفقة الخاصة خالد نهار طعٌس متعب  135 علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للبنات

 مقاعد التوسعة وزارة التربٌة النفقة الخاصة اٌوب عبد السالم حامد عبد اللطٌف  136 علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للبنات

 المتٌاز آخرتدوٌر من امتٌاز  ال ٌوجد شهداءال ذوي الحان جاسم حماش خلف  137 علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للبنات

 تدوٌر من امتٌاز المتٌاز آخر ال ٌوجد الحشدشهداء  ذوي صالح احمد اسماعٌل عبد  138 علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للبنات

 مقاعد التوسعة ال ٌوجد العام اسماء حذٌفه محمد علً  139 علوم القران والتربٌة اإلسالمٌة علوم القران والتربٌة اإلسالمٌة التربٌة للبنات
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 (والتدوٌر )التوسعة

 

 (1قائمة رقم )

 مقاعد التوسعة وزارة التربٌة النفقة الخاصة ساهر خلٌل رجب علً  140 علوم القران والتربٌة اإلسالمٌة علوم القران والتربٌة اإلسالمٌة التربٌة للبنات

 مقاعد التوسعة التربٌة وزارة النفقة الخاصة االء صابر توفٌق خضر  141 علوم القران والتربٌة اإلسالمٌة علوم القران والتربٌة اإلسالمٌة التربٌة للبنات

 تدوٌر من امتٌاز المتٌاز آخر ال ٌوجد شهداءال ذوي منٌب علً محمد جاسم  142 علوم القران والتربٌة اإلسالمٌة علوم القران والتربٌة اإلسالمٌة التربٌة للبنات

 تدوٌر من امتٌاز المتٌاز آخر وزارة التربٌة الحشدشهداء  ذوي محمد عطٌة عوٌدمثنى   143 علوم القران والتربٌة اإلسالمٌة علوم القران والتربٌة اإلسالمٌة التربٌة للبنات

 مقاعد التوسعة ال ٌوجد العام نور مناور مخلف محمد  144 االدب اللغة العربٌة التربٌة للبنات

 مقاعد التوسعة ال ٌوجد النفقة الخاصة رفل احمد علً شهاب  145 االدب اللغة العربٌة التربٌة للبنات

 مقاعد التوسعة ال ٌوجد النفقة الخاصة محمد احمد خلف محمد  146 االدب اللغة العربٌة التربٌة للبنات

 تدوٌر من امتٌاز المتٌاز آخر ال ٌوجد ذوي الشهداء شده غربً صباح رشٌد  147 االدب اللغة العربٌة التربٌة للبنات

 مقاعد التوسعة ال ٌوجد العام هٌام خلٌل ابراهٌم حمد  148 اللغة اللغة العربٌة التربٌة للبنات

 مقاعد التوسعة وزارة التربٌة النفقة الخاصة محمود عبدهللا عكٌل حماده  149 اللغة اللغة العربٌة التربٌة للبنات

 مقاعد التوسعة دٌوان الوقف السنً النفقة الخاصة جاسم محمد عواد حسٌن  150 اللغة اللغة العربٌة التربٌة للبنات

 تدوٌر من امتٌاز المتٌاز آخر وزارة التربٌة شهداء الحشد ذوي عمر فالح حمٌد شكر  151 اللغة العربٌة اللغة التربٌة للبنات

 مقاعد التوسعة ال ٌوجد العام هه رٌاد دلٌر صالح هداٌت  152 الحدٌث النبوي الحدٌث وعلومه العلوم اإلسالمٌة

 تدوٌر من امتٌاز المتٌاز آخر ال ٌوجد ذوي الشهداء مطلقزٌنة مفلح اسماعٌل   153 الحدٌث النبوي الحدٌث وعلومه العلوم اإلسالمٌة

 تدوٌر من امتٌاز المتٌاز آخر ال ٌوجد ذوي شهداء الحشد سامً عٌسى ابراهٌم ترف  154 الحدٌث النبوي الحدٌث وعلومه العلوم اإلسالمٌة

 مقاعد التوسعة ال ٌوجد العام محمد ابراهٌم خلٌف حنظل  155 الفقه وأصوله الفقه وأصوله العلوم اإلسالمٌة

 مقاعد التوسعة ال ٌوجد النفقة الخاصة صالح حسن حسٌن صالح  156 الفقه وأصوله الفقه وأصوله العلوم اإلسالمٌة

 مقاعد التوسعة دٌوان الوقف السنً النفقة الخاصة رائد نوار مطر احمد  157 الفقه وأصوله الفقه وأصوله العلوم اإلسالمٌة

 تدوٌر من امتٌاز المتٌاز آخر وزارة التربٌة ذوي شهداء الحشد سالم عباس احمد علً  158 الفقه وأصوله الفقه وأصوله العلوم اإلسالمٌة

 مقاعد التوسعة ال ٌوجد العام فهد حمٌد مجٌد فرحان  159 أصول الدٌن أصول الدٌن العلوم اإلسالمٌة

 مقاعد التوسعة ال ٌوجد النفقة الخاصة باسم طه عبدهللا موسى  160 أصول الدٌن أصول الدٌن العلوم اإلسالمٌة

 مقاعد التوسعة دٌوان الوقف السنً النفقة الخاصة سٌوان عثمان حسٌن احمد  161 أصول الدٌن أصول الدٌن العلوم اإلسالمٌة

 تدوٌر من امتٌاز المتٌاز آخر وزارة التربٌة ذوي الشهداء شامل جمٌل خلف حسن  162 أصول الدٌن أصول الدٌن العلوم اإلسالمٌة

 مقاعد التوسعة ٌوجد ال العام عبدهللا نجم حسٌن رعد  163 التأرٌخ االسالمً التارٌخ للعلوم االنسانٌةالتربٌة 

 مقاعد التوسعة وزارة التربٌة النفقة الخاصة صالح عزٌز جمعه ابراهٌم  164 التأرٌخ االسالمً التارٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة

 مقاعد التوسعة وزارة التربٌة النفقة الخاصة عبدهللا حمٌد عواد فالح  165 االسالمًالتأرٌخ  التارٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة

 تدوٌر من امتٌاز المتٌاز آخر وزارة التربٌة ذوي الشهداء جاسم مظفر الدٌن عالء مصطفى  166 التأرٌخ االسالمً التارٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة

 تدوٌر من امتٌاز المتٌاز آخر وزارة التربٌة ذوي  شهداء الحشد حمود دوٌل سعود عبدالرزاق  167 االسالمًالتأرٌخ  التارٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة
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 (والتدوٌر )التوسعة

 

 (1قائمة رقم )

 مقاعد التوسعة وزارة التربٌة العام محمد جاسم نوري محمد اوزكول  168 حدٌثالتأرٌخ ال التارٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة

 مقاعد التوسعة وزارة التربٌة النفقة الخاصة حسٌن محمود علً خالد  169 الحدٌث رٌخاالت التارٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة

 مقاعد التوسعة ال ٌوجد النفقة الخاصة خشاف تركً حسٌن صفاء  170 حدٌثالتأرٌخ ال التارٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة

 مقاعد التوسعة ٌوجدال  العام عٌدان كامل حاتم والء  171 طرائق تدرٌس التارٌخ التارٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة

 مقاعد التوسعة ال ٌوجد النفقة الخاصة برٌج محمد علً اٌاد  172 طرائق تدرٌس التارٌخ التارٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة

 مقاعد التوسعة ال ٌوجد الخاصة النفقة حسٌن محمود حمٌد محمود  173 طرائق تدرٌس التارٌخ التارٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة

 تدوٌر من امتٌاز المتٌاز آخر مجلس محافظة صالح الدٌن ذوي الشهداء سالمه عطٌه احمد سعدون  174 طرائق تدرٌس التارٌخ التارٌخ للعلوم االنسانٌةالتربٌة 

 المتٌاز آخرتدوٌر من امتٌاز  وزارة التربٌة ذوي شهداء الحشد علً فٌاض صالح معتمد  175 طرائق تدرٌس التارٌخ التارٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة

 مقاعد التوسعة ال ٌوجد العام محمد حسن دخٌل عبدهللا  176 الجغرافٌة الطبٌعٌة الجغرافٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 مقاعد التوسعة وزارة التربٌة النفقة الخاصة حسٌن خلف ابراهٌم عمار  177 الجغرافٌة الطبٌعٌة الجغرافٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 مقاعد التوسعة ال ٌوجد النفقة الخاصة حبش محمود صالح ماهر  178 الجغرافٌة الطبٌعٌة الجغرافٌة االنسانٌةالتربٌة للعلوم 

 تدوٌر من امتٌاز المتٌاز آخر ةوزارة العمل والشؤون االجتماعٌ ذوي الشهداء حسٌن تحسٌن محسن جنان  179 الجغرافٌة الطبٌعٌة الجغرافٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 تدوٌر من امتٌاز المتٌاز آخر ال ٌوجد ذوي شهداء الحشد دخٌل عٌسى ٌحٌى اسماعٌل  180 الجغرافٌة الطبٌعٌة الجغرافٌة للعلوم االنسانٌةالتربٌة 

 مقاعد التوسعة ال ٌوجد العام شالل محمد ذٌاب حكم  181 الجغرافٌة البشرٌة الجغرافٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 مقاعد التوسعة وزارة التعلٌم العالً النفقة الخاصة لطٌف نصٌف عبد خالد  182 الجغرافٌة البشرٌة الجغرافٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 مقاعد التوسعة التربٌة وزارة النفقة الخاصة حسٌن عبدهللا جاسم نصٌف  183 الجغرافٌة البشرٌة الجغرافٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 تدوٌر من امتٌاز المتٌاز آخر ال ٌوجد ذوي الشهداء صالح حمادي صالح مثنى  184 الجغرافٌة البشرٌة الجغرافٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 تدوٌر من امتٌاز المتٌاز آخر وزارة التربٌة ذوي شهداء الحشد مشعل عبدهللا مهدي منذر  185 الجغرافٌة البشرٌة الجغرافٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 مقاعد التوسعة ٌوجد ال العام حسن محمود مطر فؤاد  186 اللغة العربٌةاللغة  االنسانٌة للعلوم التربٌة

 مقاعد التوسعة التربٌة وزارة النفقة الخاصة ٌاسٌن جزاع عبد سمٌر  187 اللغة اللغة العربٌة االنسانٌة للعلوم التربٌة

 مقاعد التوسعة التربٌة وزارة الخاصةالنفقة  عبدهللا محمد عبدالرزاق محمد  188 اللغة اللغة العربٌة االنسانٌة للعلوم التربٌة

 تدوٌر من امتٌاز المتٌاز آخر وزارة التربٌة الحشد شهداء ذوي صالح محمد علً بشٌر  189 اللغة اللغة العربٌة االنسانٌة للعلوم التربٌة

 التوسعةمقاعد  ال ٌوجد العام ابراهٌم ماهر عباس افراح  190 االدب اللغة العربٌة االنسانٌة للعلوم التربٌة

 مقاعد التوسعة التربٌة وزارة النفقة الخاصة حسٌن علٌوي مشرف منتهى  191 االدب اللغة العربٌة االنسانٌة للعلوم التربٌة

 مقاعد التوسعة وزارة التربٌة النفقة الخاصة خلف احمد محمد ذٌاب  192 االدب اللغة العربٌة االنسانٌة للعلوم التربٌة

 مقاعد التوسعة التربٌة وزارة العام حمود كردي عزٌز خلود  193 طرائق تدرٌس اللغة العربٌة اللغة العربٌة االنسانٌة للعلوم التربٌة

 مقاعد التوسعة وزارة التربٌة النفقة الخاصة فرج خلٌل ابراهٌم خلٌل  194 طرائق تدرٌس اللغة العربٌة اللغة العربٌة االنسانٌة للعلوم التربٌة

 مقاعد التوسعة التربٌة وزارة النفقة الخاصة شالح رجا احمد جوان  195 طرائق تدرٌس اللغة العربٌة اللغة العربٌة االنسانٌة للعلوم التربٌة
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 (والتدوٌر )التوسعة

 

 (1قائمة رقم )

 تدوٌر من امتٌاز المتٌاز آخر ال ٌوجد الشهداء ذوي محمد حسن جمٌل مروة  196 طرائق تدرٌس اللغة العربٌة اللغة العربٌة االنسانٌة للعلوم التربٌة

 مقاعد التوسعة ال ٌوجد العام جاسم علً حسن ابراهٌم  197 طرائق تدرٌس اللغة اإلنكلٌزٌة اللغة االنكلٌزٌة االنسانٌة للعلوم التربٌة

 مقاعد التوسعة التربٌة وزارة النفقة الخاصة احمد صالح محمد سرمد  198 طرائق تدرٌس اللغة اإلنكلٌزٌة اللغة االنكلٌزٌة االنسانٌة للعلوم التربٌة

 مقاعد التوسعة وزارة التربٌة النفقة الخاصة احمد ناصر حمٌد رشٌد  199 طرائق تدرٌس اللغة اإلنكلٌزٌة اللغة االنكلٌزٌة االنسانٌة للعلوم التربٌة

 امتٌاز المتٌاز آخرتدوٌر من  وزارة التربٌة الحشد شهداء ذوي محمد حسٌن عبدهللا وفاء  200 طرائق تدرٌس اللغة اإلنكلٌزٌة اللغة االنكلٌزٌة االنسانٌة للعلوم التربٌة

 مقاعد التوسعة ال ٌوجد العام علً فاضل احمد غفران  201 اللغة اللغة االنكلٌزٌة االنسانٌة للعلوم التربٌة

 مقاعد التوسعة التربٌة وزارة النفقة الخاصة رزوقً احمد معروف هبه  202 اللغة اللغة االنكلٌزٌة االنسانٌة للعلوم التربٌة

 مقاعد التوسعة وزارة التربٌة النفقة الخاصة سلطان حاتم عبدالقادر رؤى  203 اللغة اللغة االنكلٌزٌة االنسانٌة للعلوم التربٌة

 تدوٌر من امتٌاز المتٌاز آخر وزارة التربٌة ذوي الشهداء حسٌن عباس فاضل هدى  204 اللغة اللغة االنكلٌزٌة االنسانٌة للعلوم التربٌة

 تدوٌر من امتٌاز المتٌاز آخر ال ٌوجد ذوي شهداء الحشد شكر محمد عباس هدٌر  205 اللغة اللغة االنكلٌزٌة االنسانٌة للعلوم التربٌة

 مقاعد التوسعة ال ٌوجد العام برٌج محمد علً محمد  206 علم النفس التربوي العلوم التربوٌة والنفسٌة االنسانٌة للعلوم التربٌة

 مقاعد التوسعة العالً التعلٌم وزارة النفقة الخاصة علً حاذور علً طارق  207 التربوي علم النفس العلوم التربوٌة والنفسٌة االنسانٌة للعلوم التربٌة

 مقاعد التوسعة التربٌة وزارة النفقة الخاصة علً عبٌد حامد احمد  208 علم النفس التربوي العلوم التربوٌة والنفسٌة االنسانٌة للعلوم التربٌة

 تدوٌر من امتٌاز المتٌاز آخر وزارة التربٌة ذوي شهداء الحشد ابراهٌم هادي اسعد مهند  209 علم النفس التربوي والنفسٌةالعلوم التربوٌة  االنسانٌة للعلوم التربٌة

 مقاعد التوسعة ال ٌوجد العام محجوب عبدهللا محجوب عبدالجبار  210 مناهج وطرائق عامة العلوم التربوٌة والنفسٌة االنسانٌة للعلوم التربٌة

 مقاعد التوسعة ال ٌوجد النفقة الخاصة صالح نجرس احمد فراس  211 مناهج وطرائق عامة العلوم التربوٌة والنفسٌة االنسانٌة للعلوم التربٌة

 مقاعد التوسعة ال ٌوجد النفقة الخاصة عبد حمٌد جاسم محمد  212 مناهج وطرائق عامة العلوم التربوٌة والنفسٌة االنسانٌة للعلوم التربٌة

 تدوٌر من امتٌاز المتٌاز آخر العالً التعلٌم وزارة الحشد شهداء ذوي خلف صالح عجم راحل  213 مناهج وطرائق عامة العلوم التربوٌة والنفسٌة االنسانٌة للعلوم التربٌة

 مقاعد التوسعة ال ٌوجد العام حسٌن عبدالحمٌد بالل هند  214 االسالمٌة والتربٌة القران علوم علوم القران والتربٌة االسالمٌة االنسانٌة للعلوم التربٌة

 مقاعد التوسعة التربٌة وزارة النفقة الخاصة رشٌد سمٌن رشٌد عماد  215 االسالمٌة والتربٌة القران علوم علوم القران والتربٌة االسالمٌة االنسانٌة للعلوم التربٌة

 مقاعد التوسعة وزارة التربٌة النفقة الخاصة عبدالرحمن حسٌن ٌاسٌن اثٌر  216 االسالمٌة والتربٌة القران علوم علوم القران والتربٌة االسالمٌة االنسانٌة للعلوم التربٌة

 تدوٌر من امتٌاز المتٌاز آخر العالً التعلٌم وزارة الشهداء ذوي محمد جاسم مهدي وداد  217 االسالمٌة والتربٌة القران علوم علوم القران والتربٌة االسالمٌة االنسانٌة للعلوم التربٌة

 مقاعد التوسعة ال ٌوجد العام ابراهٌم عبدهللا حسٌن علً  218 طرائق تدرٌس التربٌة االسالمٌة علوم القران والتربٌة االسالمٌة االنسانٌة للعلوم التربٌة

 مقاعد التوسعة التربٌة وزارة الخاصة النفقة علً محمد عبدهللا سالم  219 طرائق تدرٌس التربٌة االسالمٌة علوم القران والتربٌة االسالمٌة االنسانٌة للعلوم التربٌة

 مقاعد التوسعة وزارة التربٌة النفقة الخاصة حمادي سبع فاضل طارق  220 طرائق تدرٌس التربٌة االسالمٌة علوم القران والتربٌة االسالمٌة االنسانٌة للعلوم التربٌة

 تدوٌر من امتٌاز المتٌاز آخر ال ٌوجد شهداءال ذوي حسن احمد حسٌن نور  221 التربٌة االسالمٌةطرائق تدرٌس  علوم القران والتربٌة االسالمٌة االنسانٌة للعلوم التربٌة

 مقاعد التوسعة َىجذ ال عامال رهام دثُة ضثُظ ضالن  222 االعالم االعالم اِداب

 مقاعد التوسعة دَىاى هذافظح صالح الذَي الٌفقح الخاصح هٌاف دطي هذوذ خالذ  223 االعالم االعالم اِداب
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 مقاعد التوسعة وزارج التعلُن العالٍ الٌفقح الخاصح خوُص دىاش داجن دطي  224 االعالم االعالم اِداب

 تدوٌر من امتٌاز المتٌاز آخر وزارج الترتُح الشهذاء روٌ عبدهللا رٌس احمد عبدهللا  225 االعالم االعالم اِداب

 مقاعد التوسعة َىجذ ال عامال عىاد هخلف عىَذه فاطو  226 الترجوح الترجوح اِداب

 مقاعد التوسعة َىجذ ال الٌفقح الخاصح فُصل هذوذ فتذٍ عثذالردوي  227 الترجوح الترجوح اِداب

 مقاعد التوسعة َىجذ ال الٌفقح الخاصح عثذ الذوُذ اًىر عثذالذوُذ شىَش  228 الترجوح الترجوح اِداب

 تدوٌر من امتٌاز المتٌاز آخر وزارج الصٌاعح والوعادى روٌ الشهذاء دالل عبدالقادر رشٌد محمد  229 الترجوح الترجوح اِداب

 تدوٌر من امتٌاز المتٌاز آخر ال َىجذ شهذاء الذشذ روٌ سلوى فؤاد علً عبد  230 الترجوح الترجوح اِداب

 مقاعد التوسعة َىجذ ال عامال اهٌه فرداى هذوىد شهاب  231 الجغرافُح التطثُقُح الجغرافُح التطثُقُح اِداب

 مقاعد التوسعة َىجذ ال الٌفقح الخاصح دوُذ شخُر ًسال جُجٍ  232 الجغرافُح التطثُقُح الجغرافُح التطثُقُح اِداب

 مقاعد التوسعة وزارج الترتُح الٌفقح الخاصح اكرم هسهر هذوىد فرداى  233 الجغرافُح التطثُقُح الجغرافُح التطثُقُح اِداب

 تدوٌر من امتٌاز المتٌاز آخر َىجذ ال روٌ الشهذاء ماهر عبدالرزاق علً حمود  234 التطثُقُحالجغرافُح  الجغرافُح التطثُقُح اِداب

 تدوٌر من امتٌاز المتٌاز آخر َىجذ ال شهذاء الذشذ روٌ غفران حامد ٌاسٌن عبود  235 الجغرافُح التطثُقُح الجغرافُح التطثُقُح اِداب

 مقاعد التوسعة َىجذ ال عامال ضري ضُاء ههذٌ دطي  236 األدب اللغح العرتُح اِداب

 مقاعد التوسعة وزارج الترتُح الٌفقح الخاصح عادل ًاجٍ هصلخ جذَع  237 األدب اللغح العرتُح اِداب

 مقاعد التوسعة َىجذ ال الٌفقح الخاصح ًهً كوال هذطي خضر  238 األدب اللغح العرتُح اِداب

 تدوٌر من امتٌاز المتٌاز آخر ال َىجذ الشهذاء روٌ علً حمدان عثمان نوفل محمد  239 األدب اللغح العرتُح اِداب

 مقاعد التوسعة َىجذ ال عامال هعالٍ صالخ خلف ضلواى  240 لغحال اللغح العرتُح اِداب

 مقاعد التوسعة دَىاى الىقف الطٌٍ الٌفقح الخاصح عُرفزوضام صذام كُطاى   241 لغحال اللغح العرتُح اِداب

 مقاعد التوسعة وزارج الترتُح الٌفقح الخاصح عثذ هذوذ عثذ خالص  242 لغحال اللغح العرتُح داباِ

 تدوٌر من امتٌاز المتٌاز آخر ال َىجذ شهذاء الذشذ روٌ محمد نوري خلف كرٌد  243 لغحال اللغح العرتُح داباِ

 مقاعد التوسعة وزارة التربٌة العام زهراء عثمان عبدهللا عبدالرحمن  244 الرٌاضٌات الرٌاضٌات علوم الحاسوب والرٌاضٌات
 مقاعد التوسعة وزارة التربٌة النفقة الخاصة ردٌف طالب عمادصدى   245 الرٌاضٌات الرٌاضٌات علوم الحاسوب والرٌاضٌات
 مقاعد التوسعة وزارة التربٌة النفقة الخاصة غاده ناجً محسن صالح  246 الرٌاضٌات الرٌاضٌات علوم الحاسوب والرٌاضٌات
 تدوٌر من امتٌاز المتٌاز آخر وزارة التربٌة شهداء الحشدذوي  ناصر علً مراد نزار  247 الرٌاضٌات الرٌاضٌات علوم الحاسوب والرٌاضٌات

 مقاعد التوسعة ال ٌوجد العام خالد نجم ندا جبر  248 العلوم السٌاسٌة العلوم السٌاسٌة العلوم السٌاسٌة

 مقاعد التوسعة وزارة التربٌة النفقة الخاصة ٌاسٌن جمال فلٌح حسن  249 العلوم السٌاسٌة العلوم السٌاسٌة العلوم السٌاسٌة

 مقاعد التوسعة ال ٌوجد النفقة الخاصة احمد حسن سلٌم احمد  250 العلوم السٌاسٌة العلوم السٌاسٌة العلوم السٌاسٌة

 امتٌاز المتٌاز آخرتدوٌر من  ال ٌوجد ذوي شهداء الحشد عمر علً محمد حسن  251 العلوم السٌاسٌة العلوم السٌاسٌة العلوم السٌاسٌة
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 مقاعد التوسعة ال ٌوجد العام شٌماء جمال عزٌز حسن  252 التشخٌصات المرضٌة الطب الباطنً الطب البٌطري

 مقاعد التوسعة ال ٌوجد )مدور(النفقة الخاصة نور ولٌد صالح ٌوسف  253 التشخٌصات المرضٌة الطب الباطنً الطب البٌطري




