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 - القبول العام التاريخ االسالمي التاريخ التربية للعلوم االنسانية ايمان محمد جمعه محمد  .126

 - متضررينتعويض  التاريخ االسالمي التاريخ التربية للعلوم االنسانية مهند فوزي عبدال حسن  .127

 وزارة التربية العراقية  ) مدور (تعويض متضررين التاريخ االسالمي التاريخ التربية للعلوم االنسانية عبدالجبار مفلح علي عطا هللا  .128

 - ) مدور ( تعويض متضررين التاريخ االسالمي التاريخ التربية للعلوم االنسانية باسم صباح نصيف لطيف  .129

 - النفقة الخاصة التاريخ االسالمي التاريخ التربية للعلوم االنسانية اشجان عمار احمد محمود  .130

 - النفقة الخاصة التاريخ االسالمي التاريخ التربية للعلوم االنسانية صباح جاسم حميد عبد  .131

 - القبول العام التاريخ الحديث التاريخ التربية للعلوم االنسانية رافد ذنون علي صالح  .132

 - القبول العام التاريخ الحديث التاريخ التربية للعلوم االنسانية اسماعيل حسنانغام صالح   .133

 - ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة   التاريخ الحديث التاريخ التربية للعلوم االنسانية عدي عيدان حمد خلف  .134

 - تعويض متضررين  التاريخ الحديث التاريخ التربية للعلوم االنسانية زبيدة محمد حسين علي   .135

 وزارة التربية العراقية  تعويض متضررين ) مدور ( التاريخ الحديث التاريخ التربية للعلوم االنسانية عبود جمعة صالح عبدهللا  .136

 - النفقة الخاصة التاريخ الحديث التاريخ التربية للعلوم االنسانية رعد لفته ساهي حسن  .137

 - النفقة الخاصة التاريخ الحديث التاريخ التربية للعلوم االنسانية عبدالرحمن ساجد اسماعيل حسين  .138

 - النفقة الخاصة التاريخ الحديث التاريخ التربية للعلوم االنسانية حكم عبدهللا خضر عبدهللا  .139

 - القبول العام الجغرافية البشرية الجغرافية التربية للعلوم االنسانية تيسير كيسن خليفة خلف  .140

 - القبول العام الجغرافية البشرية الجغرافية التربية للعلوم االنسانية رشيد صبحي لقاء هاشم  .141

 - النفقة الخاصة الجغرافية البشرية الجغرافية التربية للعلوم االنسانية صقر ابراهيم صالح خلف  .142

 - الخاصةالنفقة  الجغرافية البشرية الجغرافية التربية للعلوم االنسانية صالح محمد فرحان محمد   .143

 - النفقة الخاصة الجغرافية البشرية الجغرافية التربية للعلوم االنسانية خالد محمود خضير سليمان   .144

 - القبول العام الجغرافية الطبيعية الجغرافية التربية للعلوم االنسانية عبدهللا حسين عبدهللا علي   .145

 - القبول العام الجغرافية الطبيعية الجغرافية التربية للعلوم االنسانية حنان محمود حسين علوان  .146

 - تعويض متضررين الجغرافية الطبيعية الجغرافية التربية للعلوم االنسانية اخالص عبدالسالم خلف عبود  .147

 - تعويض متضررين) مدور ( الجغرافية الطبيعية الجغرافية التربية للعلوم االنسانية نعمة رافع طالب محمود  .148

 - تعويض متضررين ) مدور ( الجغرافية الطبيعية الجغرافية التربية للعلوم االنسانية فهد سعود كلش حنتوش   .149

 وزارة التربية العراقية النفقة الخاصة الجغرافية الطبيعية الجغرافية التربية للعلوم االنسانية دخيل محمود عيسى محسن  .150

 - النفقة الخاصة  الجغرافية الطبيعية الجغرافية االنسانيةالتربية للعلوم  سعاد عباس مشاري جمعة   .151

 - النفقة الخاصة الجغرافية الطبيعية الجغرافية التربية للعلوم االنسانية محمد خلف عطية خلف  .152

 وزارة التربية العراقية  النفقة الخاصة )تقديم ورقي ( الجغرافية الطبيعية الجغرافية التربية للعلوم االنسانية حميد  سعدي اسماعيل خلف  .153

 - القبول العام علوم النفس التربوي العلوم التربوية والنفسية التربية للعلوم االنسانية تقوى جميل عطيه صلفيج  .154

 والبحث العلميوزارة التعليم العالي  القبول العام  علوم النفس التربوي العلوم التربوية والنفسية التربية للعلوم االنسانية سالم عياش حميد علي  .155

 - تعويض متضررين علوم النفس التربوي العلوم التربوية والنفسية التربية للعلوم االنسانية ليلى حسين محمد ضيف  .156

 - تعويض متضررين ) مدور ( علوم النفس التربوي العلوم التربوية والنفسية التربية للعلوم االنسانية احمد مهدي علي حبيب  .157

 - تعويض متضررين ) مدور (  علوم النفس التربوي العلوم التربوية والنفسية التربية للعلوم االنسانية ضيدانابتهاج عدنان محمد   .158
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 علوم النفس التربوي العلوم التربوية والنفسية التربية للعلوم االنسانية عبدالرزاق دحام ابراهيم حسين  .159
ذوي االعاقة واالحتياجات 

 الخاصة ) نفقة خاصة (
- 

 - النفقة الخاصة علوم النفس التربوي العلوم التربوية والنفسية التربية للعلوم االنسانية خلف عبدهللا حسنفوزي   .160

 وزارة العمل والشؤون االجتماعية  النفقة الخاصة علوم النفس التربوي العلوم التربوية والنفسية التربية للعلوم االنسانية مي جوهر محمد مراد  .161

 - النفقة الخاصة علوم النفس التربوي العلوم التربوية والنفسية التربية للعلوم االنسانية رعد محمود زيدان خلف   .162

 - القبول العام مناهج وطرائق عامة العلوم التربوية والنفسية التربية للعلوم االنسانية رضاب جالل لطيف حسين  .163

 - القبول العام مناهج وطرائق عامة العلوم التربوية والنفسية االنسانيةالتربية للعلوم  بسام علي حسين محمد   .164

 - تعويض متضررين مناهج وطرائق عامة العلوم التربوية والنفسية التربية للعلوم االنسانية رؤوف جاسم محمد حسن  .165

 - تعويض متضررين )مدور ( وطرائق عامةمناهج  العلوم التربوية والنفسية التربية للعلوم االنسانية حميد صفاء مهدي حمدي  .166

 - النفقة الخاصة مناهج وطرائق عامة العلوم التربوية والنفسية التربية للعلوم االنسانية سعد ذياب عبدهللا محمد  .167

 - النفقة الخاصة مناهج وطرائق عامة العلوم التربوية والنفسية التربية للعلوم االنسانية صافيه راكان علي غضيب  .168

 - النفقة الخاصة مناهج وطرائق عامة العلوم التربوية والنفسية التربية للعلوم االنسانية ميثم حديد رشيد حسين  .169

 - القبول العام طرائق تدريس اللغة االنكليزية اللغة االنكليزية التربية للعلوم االنسانية يمان مثنى خليل رمان  .170

 وزارة التربية العراقية القبول العام طرائق تدريس اللغة االنكليزية اللغة االنكليزية االنسانيةالتربية للعلوم  مروة كامل رشيد محمود  .171

 - تعويض متضررين طرائق تدريس اللغة االنكليزية اللغة االنكليزية التربية للعلوم االنسانية سليمان فاضل عبدهللا صالح  .172

 - ) مدور ( تعويض متضررين طرائق تدريس اللغة االنكليزية اللغة االنكليزية االنسانيةالتربية للعلوم  ابراهيم محمد احمد مدهللا  .173

 - ) مدور (  تعويض متضررين طرائق تدريس اللغة االنكليزية اللغة االنكليزية التربية للعلوم االنسانية اسراء ابراهيم عارف جاسم  .174

 - النفقة الخاصة طرائق تدريس اللغة االنكليزية اللغة االنكليزية التربية للعلوم االنسانية بشائر خميس محروس علي  .175

 - النفقة الخاصة طرائق تدريس اللغة االنكليزية اللغة االنكليزية التربية للعلوم االنسانية طارق ضياء محسن احمد  .176

 - النفقة الخاصة اللغة االنكليزيةطرائق تدريس  اللغة االنكليزية التربية للعلوم االنسانية علي عبدالغفور رزوقي حسين  .177

 - القبول العام االدب االنكليزي اللغة االنكليزية التربية للعلوم االنسانية نبأ عبداالمير حاتم يحيى  .178

 - القبول العام االدب االنكليزي اللغة االنكليزية التربية للعلوم االنسانية زينة طارق احمد محمد امين  .179

 - تعويض متضررين االدب االنكليزي اللغة االنكليزية التربية للعلوم االنسانية مروه عواد خلف مرمي  .180

 - تعويض متضررين ) مدور ( االدب االنكليزي اللغة االنكليزية التربية للعلوم االنسانية محمد نوري مهدي عبدهللا  .181

 - النفقة الخاصة االنكليزي االدب اللغة االنكليزية التربية للعلوم االنسانية عبدهللا صالح مصطفى روضان  .182

 - النفقة الخاصة االدب االنكليزي اللغة االنكليزية التربية للعلوم االنسانية نجم عبدهللا نجم عبدهللا  .183

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  النفقة الخاصة االدب االنكليزي اللغة االنكليزية التربية للعلوم االنسانية احمد ناطق جهاد علي  .184

 - القبول العام اللغة اللغة االنكليزية التربية للعلوم االنسانية هدى قاسم حسين فليفل  .185

 وزارة التربية العراقية القبول العام اللغة اللغة االنكليزية التربية للعلوم االنسانية هدى عبداللطيف محمود فيحان  .186

 وزارة التربية العراقية تعويض متضررين اللغة االنكليزيةاللغة  التربية للعلوم االنسانية هبة سوادي حمد علي  .187

 - تعويض متضررين ) مدور ( اللغة اللغة االنكليزية التربية للعلوم االنسانية رسل محمود جاسم محمد  .188

 - تعويض متضررين ) مدور ( اللغة اللغة االنكليزية التربية للعلوم االنسانية هدى مؤيد شكور عثمان  .189

 - النفقة الخاصة اللغة اللغة االنكليزية التربية للعلوم االنسانية شهاب احمد محمود سعيده  .190
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 - النفقة الخاصة اللغة اللغة االنكليزية التربية للعلوم االنسانية غيداء ثابت نومان غنام  .191

 - الخاصةالنفقة  اللغة اللغة االنكليزية التربية للعلوم االنسانية اسراء احمد محمد عبدالرحمن  .192

 - القبول العام االدب اللغة العربية التربية للعلوم االنسانية مها مزهر طه احمد   .193

 - القبول العام االدب اللغة العربية التربية للعلوم االنسانية محمد قحطان علي عويد   .194

 - تعويض متضررين االدب اللغة العربية التربية للعلوم االنسانية سمر خليل محمود ابراهيم  .195

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  ) مدور ( تعويض متضررين االدب اللغة العربية التربية للعلوم االنسانية ريه قحطان محل حسن  .196

 - ذوي شهداء االدب اللغة العربية التربية للعلوم االنسانية عالء فالح حمدان احمد  .197

 - النفقة الخاصة االدب اللغة العربية التربية للعلوم االنسانية مريم صالح منصور عسكر   .198

 - النفقة الخاصة االدب اللغة العربية التربية للعلوم االنسانية بالل عبدهللا محمد عمر  .199

 موظف في اخرى  النفقة الخاصة االدب اللغة العربية التربية للعلوم االنسانية عمر خلف حماش خلف   .200

 - القبول العام اللغة اللغة العربية االنسانيةالتربية للعلوم  حمد مخلف حسين محيميد  .201

 - القبول العام اللغة اللغة العربية التربية للعلوم االنسانية انغام عالء فريد حمدي  .202

 وزارة التربية العراقية تعويض متضررين اللغة اللغة العربية التربية للعلوم االنسانية ضياء عبدهللا جاسم حمادة   .203

 - تعويض متضررين ) مدور ( اللغة اللغة العربية التربية للعلوم االنسانية لطيفسجى عدنان حمدي   .204

 - تعويض متضررين ) مدور ( اللغة اللغة العربية التربية للعلوم االنسانية محمد مزهر كريم حسين  .205

 وزارة التربية العراقية النفقة الخاصة اللغة اللغة العربية التربية للعلوم االنسانية د عبدهللا جيادوسالم احم  .206

 - النفقة الخاصة اللغة اللغة العربية التربية للعلوم االنسانية اية عبدالمحسن محمد ناصر   .207

 - النفقة الخاصة اللغة اللغة العربية التربية للعلوم االنسانية ناصر علي حسين محمد  .208

 علوم القرآن التربية للعلوم االنسانية عمر احمود عبطان عريعر   .209
علوم القران والتربية 

 االسالمية
 - القبول العام

 علوم القرآن التربية للعلوم االنسانية عبدالمجيد حميد تركي عبد  .210
علوم القران والتربية 

 االسالمية
 - القبول العام

 علوم القرآن التربية للعلوم االنسانية احمد علي خلف خضر  .211
علوم القران والتربية 

 االسالمية
 موظف في اخرى  تعويض متضررين

 علوم القرآن التربية للعلوم االنسانية غنام مطر عيد محمد  .212
علوم القران والتربية 

 االسالمية
ذوي االعاقة واالحتياجات 

 الخاصة
 وزارة التربية العراقية 

 علوم القرآن التربية للعلوم االنسانية ايناس جاسم خلف صالح   .213
علوم القران والتربية 

 االسالمية
 - متضررين ) مدور (تعويض 

 علوم القرآن التربية للعلوم االنسانية عمر حسين ناصر اسماعيل   .214
علوم القران والتربية 

 االسالمية
 - تعويض متضررين ) مدور (

 علوم القرآن التربية للعلوم االنسانية انمار عايد عبد محمود  .215
علوم القران والتربية 

 االسالمية
 العراقيةوزارة التربية  النفقة الخاصة
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 علوم القرآن التربية للعلوم االنسانية ايمان حسن محمود احمد  .216
علوم القران والتربية 

 االسالمية
 ديوان الوقف السني  النفقة الخاصة

 علوم القرآن التربية للعلوم االنسانية فداء خالد مصطفى محمد   .217
علوم القران والتربية 

 االسالمية
 - النفقة الخاصة

 التعليم العالي والبحث العلميوزارة  القبول العام الفيزياء الفيزياء التربية للعلوم الصرفة منصور عبدهللااحمد حسين   .218

 - القبول العام الفيزياء الفيزياء التربية للعلوم الصرفة منار عبدهللا صالح مصطفى   .219

 - المتضررينتعويض  الفيزياء الفيزياء التربية للعلوم الصرفة ياقوته داود سليمان قادر  .220

 - تعويض المتضررين )مدور ( الفيزياء الفيزياء التربية للعلوم الصرفة طيبه بيان اسماعيل يحيى   .221

 - تعويض المتضررين )مدور ( الفيزياء الفيزياء التربية للعلوم الصرفة عباس زويد خلف علي  .222

 - النفقة الخاصة الفيزياء الفيزياء التربية للعلوم الصرفة احمد سعيد اسماعيل زيدان  .223

 وزارة التربية العراقية النفقة الخاصة الفيزياء الفيزياء التربية للعلوم الصرفة رائد جمال ابراهيم اسماعيل   .224

 وزارة التربية العراقية النفقة الخاصة  الفيزياء الفيزياء التربية للعلوم الصرفة لمياء خليل حمد محمد  .225
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