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 ت
 جهة االنتساب قناة القبول االختصاص القسم الكلٌة االسم

 وزارة الموارد المائٌة القبول العام ستراتٌجًالتخطٌط اال ادارة االعمال االدارة واالقتصاد علً عبد الكرٌم هادي سلمان  .2

 وزارة التخطٌط القبول العام ستراتٌجًالتخطٌط اال ادارة االعمال االدارة واالقتصاد علً سعد عٌسى حسن  .0

 وزارة النفط العراقٌة القبول العام ستراتٌجًالتخطٌط اال ادارة االعمال االدارة واالقتصاد عمار احمد عبد عصمً  .3

 وزارة التخطٌط القبول العام ستراتٌجًالتخطٌط اال ادارة االعمال االدارة واالقتصاد قوام كمال الدٌن قوام حسن  .4

 وزارة الصحة العراقٌة القبول العام ستراتٌجًالتخطٌط اال ادارة االعمال االدارة واالقتصاد عمر حمد حسن عطٌة  .5

 العراقٌةوزارة النفط  القبول العام ستراتٌجًالتخطٌط اال ادارة االعمال االدارة واالقتصاد اسامه جمعه علً سعٌد  .6

وسام عبد الكرٌم عبد االمٌر   .7
 وزارة الزراعة القبول العام ستراتٌجًالتخطٌط اال ادارة االعمال االدارة واالقتصاد حسٌن

 وزارة التربٌة العراقٌة القبول العام ستراتٌجًالتخطٌط اال ادارة االعمال االدارة واالقتصاد صفا خالد علوان خلف  .8

 وزارة الكهرباء العراقٌة القبول العام ستراتٌجًالتخطٌط اال ادارة االعمال االدارة واالقتصاد بشرى ابراهٌم كاظم راضً  .9

 رئاسة الوزراء القبول العام ستراتٌجًالتخطٌط اال ادارة االعمال االدارة واالقتصاد عالء فاضل محمد شالل  .22

 وزارة الصحة العراقٌة القبول العام ستراتٌجًالتخطٌط اال ادارة االعمال االدارة واالقتصاد نور صادق رحمان حسن  .22

علً عبد الهادي عبد الكرٌم   .20
 القبول العام ستراتٌجًالتخطٌط اال ادارة االعمال االدارة واالقتصاد قدوري

وزارة االعمار واالسكان والبلدٌات واالشغال 
 العامة

 وزارة الصحة العراقٌة القبول العام ستراتٌجًالتخطٌط اال ادارة االعمال االدارة واالقتصاد س ٌحٌى احمد زٌداننا  .23

 وزارة الداخلٌة العراقٌة القبول العام ستراتٌجًالتخطٌط اال ادارة االعمال االدارة واالقتصاد نمٌر جبار كرم علً  .24

 العراقٌةوزارة النفط  القبول العام ستراتٌجًالتخطٌط اال ادارة االعمال االدارة واالقتصاد عالء باسم وهٌب حسن  .25

 وزارة التجارة العراقٌة القبول العام ستراتٌجًالتخطٌط اال ادارة االعمال االدارة واالقتصاد دحام علً احمد خالد  .26

 - القبول العام القانون االنسانً وخدمة المجتمع القانون الحقوق نور جاسم محمد علً  .27

28.  
 النفقة الخاصة وخدمة المجتمعالقانون االنسانً  القانون الحقوق توفٌق انور حامد برٌسم

وزارة االعمار واالسكان والبلدٌات واالشغال 
 العامة

 وزارة التربٌة العراقٌة القبول العام القانون االنسانً وخدمة المجتمع القانون الحقوق فراس عبد القادر غانم شاكر  .29

 - القبول العام القانون االنسانً وخدمة المجتمع القانون الحقوق مؤٌد عبد خلف عبد هللا  .02

 - النفقة الخاصة القانون االنسانً وخدمة المجتمع القانون الحقوق فلٌحولٌد عبٌد فرحان   .02

 وزارة التربٌة العراقٌة النفقة الخاصة القانون االنسانً وخدمة المجتمع القانون الحقوق ٌزن عبد العزٌز عبد هللا محمد  .00

 - النفقة الخاصة القانون االنسانً وخدمة المجتمع القانون الحقوق غزوان صالح عمر شرٌف  .03
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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً النفقة الخاصة القانون االنسانً وخدمة المجتمع القانون الحقوق خنساء طالب شامل احمد  .04

 التربٌة العراقٌةوزارة  تعوٌض متضررٌن القانون االنسانً وخدمة المجتمع القانون الحقوق ذنون خالد ذنون خضر  .05

 - ) مدور(تعوٌض متضررٌن القانون االنسانً وخدمة المجتمع القانون الحقوق ٌاسر احمد عمر العبد  .06

 - ) مدور(تعوٌض متضررٌن القانون االنسانً وخدمة المجتمع القانون الحقوق اكرم امٌن كرٌم امانة   .07

 وزارة الزراعة القبول العام االقتصاد واالرشاد الزراعً االقتصاد واالرشاد الزراعً الزراعة محمد ثامر محمد علً  .08

 - القبول العام االقتصاد واالرشاد الزراعً االقتصاد واالرشاد الزراعً الزراعة ٌاسٌن عاصم فاضل رجب  .09
فراس عبد القادر بهاء الدٌن محمد   .32

 وزارة التخطٌط الخاصةالنفقة  االقتصاد واالرشاد الزراعً االقتصاد واالرشاد الزراعً الزراعة علً

 وزارة الزراعة القبول العام االقتصاد واالرشاد الزراعً االقتصاد واالرشاد الزراعً الزراعة اٌاد محً حسٌن علً  .32

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً القبول العام إنتاج الدواجن االنتاج الحٌوانً الزراعة اٌمن مزهر نعمان محمد  .30

 - القبول العام إنتاج الدواجن االنتاج الحٌوانً الزراعة محمدمهٌمن اٌوب جاسم   .33

 - القبول العام إنتاج الدواجن االنتاج الحٌوانً الزراعة نشوان ناجً علً احمد  .34

 - القبول العام البستنة وهندسة الحدرائق البستنة وهندسة الحدرائق الزراعة قصً نصار سلٌمان صالح  .35

 - القبول العام البستنة وهندسة الحدرائق البستنة وهندسة الحدرائق الزراعة اٌات فهد مشعان فٌصل  .36

 - القبول العام البستنة وهندسة الحدرائق البستنة وهندسة الحدرائق الزراعة مهند باسل حامد سلٌمان  .37

 - القبول العام علوم االغذٌة علوم االغذٌة الزراعة حامد حازم فواز حازم  .38

 وزارة الزراعة القبول العام علوم االغذٌة علوم االغذٌة الزراعة حسن ادهموش حمٌد رعد  .39

 - القبول العام علوم االغذٌة علوم االغذٌة الزراعة احمد جاسم صالح عمر  .42

 - تعوٌض متضررٌن علوم االغذٌة علوم االغذٌة الزراعة طلب عدنان طالب مشتاق  .42

 وزارة الصحة العراقٌة القبول العام االطفالطب  طب االطفال الطب احمد عبدالمولى متعب عمر  .40

 دعم المالكات الطبٌة -وزارة الصحة العراقٌة  القبول العام طب االطفال طب االطفال الطب حمدي احسان علً حسٌن  .43

 وزارة الصحة العراقٌة القبول العام طب االطفال طب االطفال الطب فضٌل جاسم عباس علً  .44

 وزارة الصحة العراقٌة القبول العام طب االطفال طب االطفال الطب محمود علٌوي غازي غزوان  .45

 وزارة الصحة العراقٌة القبول العام الجلدٌة الجلدٌة الطب شكري عبدالقادر سعد سرى  .46

 وزارة الصحة العراقٌة النفقة الخاصة الجلدٌة الجلدٌة الطب حسن شرٌف محمد علً  .47

 وزارة الصحة العراقٌة النفقة الخاصة الجلدٌة الجلدٌة الطب محمد حسٌن محمد سمٌه  .48

 - القبول العام الجلدٌة الجلدٌة الطب رجب نزار نبراس  .49

 وزارة الصحة العراقٌة القبول العام الجلدٌة الجلدٌة الطب محمد خضٌر ضٌاء محمد  .52
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 - النفقة الخاصة الجلدٌة الجلدٌة الطب اسماعٌل ٌونس قحطان دٌنا  .52

 وزارة الصحة العراقٌة القبول العام النسائٌة والتولٌد النسائٌة والتولٌد الطب فتحً سامً سهٌل سامٌة  .50

 وزارة الصحة العراقٌة النفقة الخاصة النسائٌة والتولٌد النسائٌة والتولٌد الطب سودان ابراهٌم سودان مرٌم  .53

 وزارة الصحة العراقٌة القبول العام النسائٌة والتولٌد النسائٌة والتولٌد الطب جاسم حسن حمٌد هند  .54

 وزارة الصحة العراقٌة القبول العام النسائٌة والتولٌد النسائٌة والتولٌد الطب عبد خلف سعدون انسام  .55

 وزارة الصحة العراقٌة النفقة الخاصة النسائٌة والتولٌد النسائٌة والتولٌد الطب عبد ابراهٌم ٌحٌى اٌناس  .56

 وزارة الصحة العراقٌة النفقة الخاصة النسائٌة والتولٌد والتولٌد النسائٌة الطب مرٌوش محمد جبار كوثر  .57

 دعم المالكات الطبٌة -وزارة الصحة العراقٌة  النفقة الخاصة النسائٌة والتولٌد النسائٌة والتولٌد الطب حمٌد احمد محمود رؤى  .58

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً القبول العام علوم االرض التطبٌقٌة علوم االرض التطبٌقٌة العلوم عمر فتحً محمد مضر  .59

 - القبول العام علوم االرض التطبٌقٌة علوم االرض التطبٌقٌة العلوم سامً هٌثم رانٌه  .62

 - القبول العام علوم االرض التطبٌقٌة علوم االرض التطبٌقٌة العلوم مخلف زٌدان اٌاد عال  .62

 وزارة الصحة العراقٌة القبول العام التحلٌالت المرضٌة الحٌاةعلوم  العلوم حاوي عكٌل فتحً سعدهللا  .60

 وزارة الصحة العراقٌة القبول العام التحلٌالت المرضٌة علوم الحٌاة العلوم عجٌل عباس عراك باسم  .63

 وزارة الصحة العراقٌة القبول العام التحلٌالت المرضٌة علوم الحٌاة العلوم جاسم هادي هٌثم عمر  .64

 وزارة الصحة العراقٌة النفقة الخاصة التحلٌالت المرضٌة علوم الحٌاة العلوم خورشٌد حسٌن علً هاجر  .65

 وزارة الصحة العراقٌة النفقة الخاصة التحلٌالت المرضٌة علوم الحٌاة العلوم احمد صالح فاضل اضواء  .66

 وزارة الصحة العراقٌة النفقة الخاصة التحلٌالت المرضٌة علوم الحٌاة العلوم شالل عبدهللا محً صمود  .67

 - القبول العام الهندسة المدنٌة الهندسة المدنٌة الهندسة صبح حموود حسٌن امنة  .68

 وزارة الصناعة والمعادن القبول العام الهندسة المدنٌة الهندسة المدنٌة الهندسة جوٌر حسن عبدهللا باسل  .69

72.  
 القبول العام المدنٌة الهندسة الهندسة المدنٌة الهندسة محمد محمود اسماعٌل مروان

وزارة االعمار واالسكان والبلدٌات واالشغال 
 العامة

 وزارة التربٌة العراقٌة النفقة الخاصة الهندسة المدنٌة الهندسة المدنٌة الهندسة احمد محمد خلٌل اٌاد  .72

 - النفقة الخاصة الهندسة المدنٌة الهندسة المدنٌة الهندسة عبد فٌصل غسان رفقه  .70

 - تعوٌض متضررٌن الهندسة المدنٌة الهندسة المدنٌة الهندسة صالح علوان سامً شذى  .73

 


