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 - تعوٌض متضررٌن )مدور( الجغرافٌة الطبٌعٌة الجغرافٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة محمد مصلح عبد عبدهللا   .89

92.  
 التربٌة للعلوم االنسانٌة رٌام نمٌر ابراهٌم حمٌد

العلوم التربوٌة 
 وزارة التربٌة العراقٌة القبول العام التربويعلوم النفس  والنفسٌة

91.  
 التربٌة للعلوم االنسانٌة عبٌر دهام كاظم صالح

العلوم التربوٌة 
 - القبول العام علوم النفس التربوي والنفسٌة

90.  
 التربٌة للعلوم االنسانٌة محمد حسٌن علً نجم

العلوم التربوٌة 
 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً القبول العام علوم النفس التربوي والنفسٌة

93.  
 التربٌة للعلوم االنسانٌة محمد مظلوم سلمان علً

العلوم التربوٌة 
 وزارة التربٌة العراقٌة القبول العام علوم النفس التربوي والنفسٌة

94.  
 التربٌة للعلوم االنسانٌة اٌمان شكور احمد امٌن

العلوم التربوٌة 
 وزارة التربٌة العراقٌة ذوي الشهداء علوم النفس التربوي والنفسٌة
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95.  
 التربٌة للعلوم االنسانٌة عائشة مطر خلف شاطً

العلوم التربوٌة 
 - تعوٌض متضررٌن علوم النفس التربوي والنفسٌة

96.  
 التربٌة للعلوم االنسانٌة حسٌن مجٌد حمد عمر

العلوم التربوٌة 
 - النفقة الخاصة علوم النفس التربوي والنفسٌة

97.  
 التربٌة للعلوم االنسانٌة هللا فرحان صالح حمٌد عبد

العلوم التربوٌة 
 وزارة التربٌة العراقٌة النفقة الخاصة علوم النفس التربوي والنفسٌة

98.  
 التربٌة للعلوم االنسانٌة نوري محمود خلف علً

العلوم التربوٌة 
 - ذوي شهداء الحشد علوم النفس التربوي والنفسٌة

99.  
 التربٌة للعلوم االنسانٌة سٌف توفٌق مظهر ابراهٌم

العلوم التربوٌة 
 وزارة التربٌة العراقٌة النفقة الخاصة علوم النفس التربوي والنفسٌة

122.  
 التربٌة للعلوم االنسانٌة رامً مقداد خزعل احمد

العلوم التربوٌة 
 - النفقة الخاصة علوم النفس التربوي والنفسٌة

121.  
 االنسانٌةالتربٌة للعلوم  سٌناء حمٌد رشٌد صفر

العلوم التربوٌة 
 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً القبول العام علوم النفس التربوي والنفسٌة

120.  
 التربٌة للعلوم االنسانٌة مٌسون صالح عالوي خضر

العلوم التربوٌة 
 وزارة التربٌة العراقٌة ذوي الشهداء مناهج وطرائق عامة والنفسٌة

123.  
 التربٌة للعلوم االنسانٌة رٌم سالم مصطفى جاسم

العلوم التربوٌة 
 وزارة التربٌة العراقٌة النفقة الخاصة مناهج وطرائق عامة والنفسٌة

124.  
 التربٌة للعلوم االنسانٌة سحر عبد الكرٌم جمٌل سلطان

العلوم التربوٌة 
 وزارة التربٌة العراقٌة تعوٌض متضررٌن مناهج وطرائق عامة والنفسٌة

125.  
 التربٌة للعلوم االنسانٌة جاسمسجى سامً نصٌف 

العلوم التربوٌة 
 وزارة التربٌة العراقٌة النفقة الخاصة مناهج وطرائق عامة والنفسٌة

126.  
 التربٌة للعلوم االنسانٌة هاله محمد عبد احمد

العلوم التربوٌة 
 وزارة التربٌة العراقٌة القبول العام مناهج وطرائق عامة والنفسٌة

127.  
 التربٌة للعلوم االنسانٌة هدى هادي خمٌس محمد

العلوم التربوٌة 
 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً النفقة الخاصة مناهج وطرائق عامة والنفسٌة

128.  
 التربٌة للعلوم االنسانٌة اطٌاف محمد معجون نجم

العلوم التربوٌة 
 - القبول العام مناهج وطرائق عامة والنفسٌة

129.  
 التربٌة للعلوم االنسانٌة حامد عبد هللا سوٌد فرحان

العلوم التربوٌة 
 وزارة التربٌة العراقٌة القبول العام مناهج وطرائق عامة والنفسٌة

112.  
 التربٌة للعلوم االنسانٌة عامر مغٌر لطٌف جاسم

العلوم التربوٌة 
 وزارة التربٌة العراقٌة ذوي شهداء الحشد مناهج وطرائق عامة والنفسٌة

111.  
 التربٌة للعلوم االنسانٌة زٌدان خلف حمد علً

العلوم التربوٌة 
 وزارة التربٌة العراقٌة النفقة الخاصة مناهج وطرائق عامة والنفسٌة
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110.  
 التربٌة للعلوم االنسانٌة احمد سالم قاسم ٌحٌى

العلوم التربوٌة 
 وزارة التربٌة العراقٌة القبول العام مناهج وطرائق عامة والنفسٌة

113.  
 التربٌة للعلوم االنسانٌة سعد حبٌب غضبان حمد

العلوم التربوٌة 
 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً القبول العام مناهج وطرائق عامة والنفسٌة

114.  
 التربٌة للعلوم االنسانٌة انور محمود حسٌن فارس

العلوم التربوٌة 
 العراقٌةوزارة التربٌة  ذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصة مناهج وطرائق عامة والنفسٌة

115.  
 اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة زبٌده سمٌر عاٌد عمر

طرائق تدرٌس اللغة 
 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً النفقة الخاصة االنكلٌزٌة

116.  
 اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة مروان مزهر سحاب مطر

طرائق تدرٌس اللغة 
 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً الخاصةالنفقة  االنكلٌزٌة

117.  
 اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة طارق ذٌاب احمد علً

طرائق تدرٌس اللغة 
 وزارة التربٌة العراقٌة تعوٌض متضررٌن االنكلٌزٌة

118.  
 اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ابراهٌم خلف صالح حلو

طرائق تدرٌس اللغة 
 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً القبول العام االنكلٌزٌة

119.  
 اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة جوهر برك مطر احمد

طرائق تدرٌس اللغة 
 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً النفقة الخاصة االنكلٌزٌة

102.  
 االنكلٌزٌة اللغة التربٌة للعلوم االنسانٌة اٌالف صبحً عبد هللا محمد

طرائق تدرٌس اللغة 
 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً النفقة الخاصة االنكلٌزٌة

101.  
 اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة عمر محمود مصطفى محمود

طرائق تدرٌس اللغة 
 دٌوان الوقف السنً القبول العام االنكلٌزٌة

100.  
 اللغة االنكلٌزٌة االنسانٌةالتربٌة للعلوم  اٌناس فالح عاٌد رشٌد

طرائق تدرٌس اللغة 
 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً القبول العام االنكلٌزٌة

103.  
 اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة خالد ناٌف سالم مطر

طرائق تدرٌس اللغة 
 وزارة التربٌة العراقٌة القبول العام االنكلٌزٌة

104.  
 اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة سلوان مولود داود عبد

طرائق تدرٌس اللغة 
 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً ذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصة االنكلٌزٌة

105.  
 اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة افراح عادل محمود احمد

طرائق تدرٌس اللغة 
 التعلٌم العالً والبحث العلمًوزارة  القبول العام االنكلٌزٌة

106.  
 اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة عمر خلف محمود شهاب

طرائق تدرٌس اللغة 
 التربٌة العراقٌة وزارة  تعوٌض متضررٌن ) مدور( االنكلٌزٌة

107.  
 اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة كواكب غازي فهد علً 

طرائق تدرٌس اللغة 
 التربٌة العراقٌة وزارة  تعوٌض متضررٌن ) مدور( االنكلٌزٌة

 وزارة التربٌة العراقٌة القبول العام االدب اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة سفٌان اسماعٌل سالم عبد هللا  .108



 (1) قائمة رقم                                            جامعة تكرٌت / قسم الدراسات العلٌا والبحث والتطوٌر                      
 ((0201-0202المقبولٌن فً دراسة الدكتوراه للعام الدراسً ))                                                                                                                            

 

 التربٌة العراقٌةوزارة  القبول العام االدب اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ذٌاب محمد احمد خلف  .109

 وزارة التربٌة العراقٌة القبول العام االدب اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة منتهى مشرف علٌوي حسٌن  .132

 وزارة التربٌة العراقٌة تعوٌض متضررٌن االدب اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة مٌزر علً مهدي صالح  .131

 - القبول العام االدب اللغة العربٌة للعلوم االنسانٌةالتربٌة  نبٌل عماد ٌوسف احمد  .130

 وزارة التربٌة العراقٌة النفقة الخاصة االدب اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة حٌدر عزٌز ذٌاب راهً  .133

 العراقٌةوزارة التربٌة  النفقة الخاصة االدب اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة جالل حسن محمد حسٌن  .134

 وزارة التربٌة العراقٌة تعوٌض متضررٌن ) مدور( االدب اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة محمد حامد عبدهللا دعبو   .135

 وزارة التربٌة العراقٌة تعوٌض متضررٌن ) مدور( االدب اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة احمد عدنان حمٌد جاسم   .136

 - القبول العام اللغة اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة محمودمروه سبع محً   .137

 - القبول العام اللغة اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة انسام ناظم جاسم محمد  .138

 وزارة التربٌة العراقٌة ذوي شهداء الحشد اللغة اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة سفٌان حافظ شهاب حمٌد  .139

 - القبول العام اللغة اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة بتول مزاحم ذٌاب احمد  .142

 وزارة التربٌة العراقٌة القبول العام اللغة اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة كامل اسماعٌل مخلف عجٌل  .141

 وزارة التربٌة العراقٌة النفقة الخاصة اللغة اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة نوفل احمد فرحان حداوي  .140

 - تعوٌض متضررٌن اللغة اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة عمر سالمه محمد لطٌف  .143

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً القبول العام اللغة اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة لٌث فارس احمد محمد  .144

 وزارة التربٌة العراقٌة النفقة الخاصة اللغة اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة فرجهانً علً حسٌن   .145

 - النفقة الخاصة اللغة اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة نٌكار صابر صالح مولود  .146

 وزارة التربٌة العراقٌة الخاصةالنفقة  اللغة اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة علً مال هللا خلٌل عبد الرزاق  .147

 وزارة التربٌة العراقٌة ذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصة اللغة اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة خٌر هللا خمٌس مصلح محمد  .148

 - تعوٌض متضررٌن ) مدور( اللغة اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة شعالن جاسم محمد احمد  .149

 وزارة التربٌة العراقٌة النفقة الخاصة أصول الدٌن علوم القرآن التربٌة للعلوم االنسانٌة محسن عبد صالحٌاسر   .152

 دٌوان الوقف السنً القبول العام أصول الدٌن علوم القرآن التربٌة للعلوم االنسانٌة عمر علً عناد نهار  .151

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً تعوٌض متضررٌن أصول الدٌن علوم القرآن التربٌة للعلوم االنسانٌة شٌماء صكر حامد علً  .150

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً القبول العام أصول الدٌن علوم القرآن التربٌة للعلوم االنسانٌة محمد الٌاس هاشم الٌاس  .153

 دٌوان الوقف السنً العام القبول أصول الدٌن علوم القرآن التربٌة للعلوم االنسانٌة زٌاد خلٌف حمٌد محمد  .154
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 - القبول العام أصول الدٌن علوم القرآن التربٌة للعلوم االنسانٌة رسل خلٌل حمد سالم  .155

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً القبول العام أصول الدٌن علوم القرآن التربٌة للعلوم االنسانٌة سمٌة جاسم محمد عباس  .156

 وزارة التربٌة العراقٌة النفقة الخاصة أصول الدٌن علوم القرآن للعلوم االنسانٌةالتربٌة  مهند سعاد شاكر صادق  .157

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً النفقة الخاصة أصول الدٌن علوم القرآن التربٌة للعلوم االنسانٌة نجالء محمود سعٌد حسن  .158

 وزارة التربٌة العراقٌة ذوي الشهداء أصول الدٌن علوم القرآن التربٌة للعلوم االنسانٌة شعالن لهٌب ٌحٌى خلف  .159

 وزارة التربٌة العراقٌة النفقة الخاصة أصول الدٌن علوم القرآن التربٌة للعلوم االنسانٌة هبة حاجم سلطان احمد  .162

 العراقٌةوزارة التربٌة  تعوٌض متضررٌن الفقه وأصوله علوم القرآن التربٌة للعلوم االنسانٌة طه محمد فرج نزال  .161

 وزارة التربٌة العراقٌة القبول العام الفقه وأصوله علوم القرآن التربٌة للعلوم االنسانٌة محسن احمد داثان ساٌر  .160

 وزارة التربٌة العراقٌة القبول العام الفقه وأصوله علوم القرآن التربٌة للعلوم االنسانٌة ساجد حمٌد مظهر محمود  .163

 وزارة التربٌة العراقٌة القبول العام الفقه وأصوله علوم القرآن التربٌة للعلوم االنسانٌة زٌنب محمد شاكر محمود  .164

 وزارة التربٌة العراقٌة القبول العام الفقه وأصوله علوم القرآن التربٌة للعلوم االنسانٌة اثٌر خلف احمد خلف  .165

 وزارة التربٌة العراقٌة ذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصة وأصوله الفقه علوم القرآن التربٌة للعلوم االنسانٌة ضٌاء احمد محمد غضٌب  .166

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً القبول العام الفقه وأصوله علوم القرآن التربٌة للعلوم االنسانٌة اسٌا فتاح هادي جاسم  .167

 التربٌة العراقٌةوزارة  متضررٌن ) مدور ( تعوٌض الفقه وأصوله علوم القرآن التربٌة للعلوم االنسانٌة رعدعبد ناصر حسٌن  .168

 وزارة التربٌة العراقٌة القبول العام الفٌزٌاء الفٌزٌاء التربٌة للعلوم الصرفة باسل صباح احمد سعٌد  .169

 وزارة التربٌة العراقٌة القبول العام الفٌزٌاء الفٌزٌاء التربٌة للعلوم الصرفة احمد ابراهٌم فرحان حمد  .172

 وزارة التربٌة العراقٌة تعوٌض متضررٌن الفٌزٌاء الفٌزٌاء التربٌة للعلوم الصرفة احمد دللًاحمد غٌدان   .171

 حكومة إقلٌم كردستان القبول العام الفٌزٌاء الفٌزٌاء التربٌة للعلوم الصرفة محمد جمعه حمد اٌمن عزٌز  .170

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً القبول العام الفٌزٌاء الفٌزٌاء التربٌة للعلوم الصرفة نور عبد الواحد احمد محمد  .173

 وزارة التربٌة العراقٌة النفقة الخاصة الفٌزٌاء الفٌزٌاء التربٌة للعلوم الصرفة عمر احمد كٌطان محمد  .174

 وزارة التربٌة العراقٌة النفقة الخاصة الفٌزٌاء الفٌزٌاء التربٌة للعلوم الصرفة رائد هاشم ٌحٌى قاسم  .175

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً النفقة الخاصة الفٌزٌاء الفٌزٌاء التربٌة للعلوم الصرفة خلٌل محمد علً عبد هللاثامر   .176

 - ذوي الشهداء الفٌزٌاء الفٌزٌاء التربٌة للعلوم الصرفة شهد احمد ذٌاب عالوي  .177

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً تعوٌض متضررٌن ) مدور ( الفٌزٌاء الفٌزٌاء التربٌة للعلوم الصرفة سكٌنة اسكندر ٌوسف محمود  .178

 وزارة التربٌة العراقٌة القبول العام الكٌمٌاء الكٌمٌاء التربٌة للعلوم الصرفة مروان حسن علً عبد هللا  .179

 - القبول العام الكٌمٌاء الكٌمٌاء التربٌة للعلوم الصرفة احمد صالح ٌاسٌن عباس  .182
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 وزارة التربٌة العراقٌة القبول العام الكٌمٌاء الكٌمٌاء التربٌة للعلوم الصرفة حماده احمد محمود عكٌل  .181

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً القبول العام الكٌمٌاء الكٌمٌاء التربٌة للعلوم الصرفة حسام داود عبد هللا خلف  .180

 وزارة التربٌة العراقٌة النفقة الخاصة الكٌمٌاء الكٌمٌاء التربٌة للعلوم الصرفة محسن اسماعٌل خلٌل ابراهٌم  .183

 وزارة التربٌة العراقٌة النفقة الخاصة الكٌمٌاء الكٌمٌاء التربٌة للعلوم الصرفة محمود علً نجم عبد هللا  .184

 وزارة التربٌة العراقٌة النفقة الخاصة الكٌمٌاء الكٌمٌاء التربٌة للعلوم الصرفة رٌاض داود سلمان علً  .185

 وزارة التربٌة العراقٌة تعوٌض متضررٌن الكٌمٌاء الكٌمٌاء التربٌة للعلوم الصرفة محمد بكر حسنمٌثم   .186

 وزارة التربٌة العراقٌة القبول العام علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للعلوم الصرفة مصعب عبٌد حمد بلو  .187

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً القبول العام الحٌاةعلوم  علوم الحٌاة التربٌة للعلوم الصرفة رشا شامل حسٌن محمد  .188

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً القبول العام علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للعلوم الصرفة محمد عبد العزٌز اسماعٌل عبد العزٌز  .189

 - ذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصة علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للعلوم الصرفة اٌمان موفق عزٌز خضٌر  .192

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً القبول العام علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للعلوم الصرفة محمد مطلك صالح عمر  .191

 العالً والبحث العلمًوزارة التعلٌم  تعوٌض متضررٌن علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للعلوم الصرفة شٌماء عبد القادر مهدي صالح  .190

 وزارة التربٌة العراقٌة النفقة الخاصة علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للعلوم الصرفة سامر محمد محمود علوان  .193

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً النفقة الخاصة علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للعلوم الصرفة احمد حامد احمد عبد هللا  .194

 وزارة التربٌة العراقٌة النفقة الخاصة علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للعلوم الصرفة جاسم محمد حسٌنوسام   .195

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً تعوٌض متضررٌن)مدور( علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للعلوم الصرفة شٌماء جمعة عبود خلف  .196

 وزارة التربٌة العراقٌة تعوٌض متضررٌن )مدور( علوم الحٌاة علوم الحٌاة الصرفة التربٌة للعلوم منى عبد مطر سلٌمان  .197

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً القبول العام القانون الخاص القانون الحقوق ٌاسر علً طارق عزت  .198

 - القبول العام القانون الخاص القانون الحقوق حازم عبد عون دلً راهً  .199

 - النفقة الخاصة القانون الخاص القانون الحقوق خلفسها خلف عبد   .022

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً القبول العام القانون الخاص القانون الحقوق موج ابراهٌم خلف رجا  .021

 - النفقة الخاصة القانون الخاص القانون الحقوق ماجد عبد الواحد جدوع سعٌد  .020

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً النفقة الخاصة القانون الخاص القانون الحقوق اٌاد جمٌل كمال ارحٌم  .023

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً القبول العام القانون الخاص القانون الحقوق رغد ثابت عبد العزٌز عمر  .024

 - النفقة الخاصة القانون الخاص القانون الحقوق رند عمر اسعد حسن  .025

 - النفقة الخاصة القانون الخاص القانون الحقوق حمدعمر مؤٌد محمود   .026
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 - ذوي الشهداء القانون الخاص القانون الحقوق رعد محمد مطر محمد  .027

 - ذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصة القانون الخاص القانون الحقوق فرحان مطر سلوم علً  .028

 وزارة التربٌة العراقٌة العام القبول القانون العام القانون الحقوق علً عبد الساده جعٌز عكض  .029

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً القبول العام القانون العام القانون الحقوق احمد فارس ادرٌس عبد هللا  .012

 اخرى القبول العام القانون العام القانون الحقوق محمد حسن جاسم نصٌف  .011

 - النفقة الخاصة القانون العام القانون الحقوق موج علً عبد النبً علً  .010

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً القبول العام القانون العام القانون الحقوق مازن عجاج فهد سبع  .013

 دٌوان الوقف السنً ذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصة القانون العام القانون الحقوق موفق علً حسون علً  .014

 - النفقة الخاصة العامالقانون  القانون الحقوق حٌدر منعم احمد علً  .015

 - النفقة الخاصة القانون العام القانون الحقوق عبد هللا خلف نجم اكرط  .016

 وزارة الداخلٌة العراقٌة النفقة الخاصة القانون العام القانون الحقوق رعد مطشر احمد حسٌن  .017

 - النفقة الخاصة القانون العام القانون الحقوق فهمً احمد علً خلف  .018

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً تعوٌض متضررٌن القانون العام القانون الحقوق سعدون عزٌز فٌاضشٌماء   .019

 دعم المالكات الطبٌة -وزارة الصحة العراقٌة  القبول العام القانون العام القانون الحقوق عادل شٌاع مرعً حسن  .002
 - )مدور( تعوٌض متضررٌن القانون العام القانون الحقوق اسماعٌل عبدهللا حامد عوٌد  .001

 الداخلٌةوزارة  ) مدور( تعوٌض متضررٌن القانون العام القانون الحقوق عبد القهار علً عزٌز علً  .000

003.  
 الزراعة احمد هاشم علً قاسم

االقتصاد واالرشاد 
 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً القبول العام االقتصاد الزراعً الزراعً

004.  
 الزراعة فاضلسعدون تركً عواد 

االقتصاد واالرشاد 
 مجلس محافظة كربالء القبول العام االقتصاد الزراعً الزراعً

005.  
 الزراعة مصطفى ماجد سلٌمان صالح

االقتصاد واالرشاد 
 وزارة الزراعة القبول العام االقتصاد الزراعً الزراعً

006.  
 الزراعة هاشم عطا هللا عبد عٌد

االقتصاد واالرشاد 
 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً القبول العام االقتصاد الزراعً الزراعً

007.  
 الزراعة عمر دسٌف مجٌد حم

االقتصاد واالرشاد 
 - النفقة الخاصة االقتصاد الزراعً الزراعً

008.  
 الزراعة عباس عبد احمد حمٌد

االقتصاد واالرشاد 
 العالً والبحث العلمًوزارة التعلٌم  تعوٌض متضررٌن االقتصاد الزراعً الزراعً
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009.  

 الزراعة حمد مهدي صالح حسٌن
االقتصاد واالرشاد 

 - ذوي شهداء الحشد االقتصاد الزراعً الزراعً

 وزارة الزراعة القبول العام االنتاج الحٌوانً االنتاج الحٌوانً الزراعة انمار ضرار مولود جابر   .032

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً القبول العام الحٌوانً االنتاج االنتاج الحٌوانً الزراعة عدي خلف حمد ناصر  .031

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً القبول العام االنتاج الحٌوانً االنتاج الحٌوانً الزراعة بشار فاضل طعمة حسون   .030

 العلوم والتكنولوجٌا وزارة النفقة الخاصة االنتاج الحٌوانً االنتاج الحٌوانً الزراعة احمد حسٌن خطار سعدون   .033

 وزارة الزراعة تعوٌض متضررٌن االنتاج الحٌوانً االنتاج الحٌوانً الزراعة رافع محمد خلف محمد   .034

035.  
 الزراعة محمد باسم محمد حسن

البستنة وهندسة 
 الحدرائق

البستنة وهندسة 
 وزارة الزراعة القبول العام الحدرائق

036.  
 الزراعة مهند كمال مصطفى مردان

البستنة وهندسة 
 الحدرائق

البستنة وهندسة 
 - القبول العام الحدرائق

037.  
 الزراعة عدنان محمد عبد هللا عبد الرحمن

البستنة وهندسة 
 الحدرائق

البستنة وهندسة 
 حكومة إقلٌم كردستان القبول العام الحدرائق

038.  
 الزراعة انغام اٌاد كمال الدٌن علً

البستنة وهندسة 
 الحدرائق

البستنة وهندسة 
 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً القبول العام الحدرائق

039.  
 الزراعة نور الدٌن ناظم عاصً

البستنة وهندسة 
 الحدرائق

البستنة وهندسة 
 دٌوان الوقف السنً ذوي الشهداء الحدرائق

042.  
 الزراعة محمد مهدي صالح كلً

البستنة وهندسة 
 الحدرائق

البستنة وهندسة 
 - تعوٌض متضررٌن الحدرائق

041.  
 الزراعة سعٌد خالد اركان عبدهللا

التربة والموارد 
 المائٌة

التربة والموارد 
 - القبول العام المائٌة

040.  
 الزراعة سمٌن سرحت رفعت عبدالمطلب

التربة والموارد 
 المائٌة

التربة والموارد 
 حكومة إقلٌم كردستان القبول العام المائٌة

043.  
 الزراعة رجاء فتاح احمدعبدهللا

التربة والموارد 
 المائٌة

التربة والموارد 
 - النفقة الخاصة المائٌة

044.  
 الزراعة خلف موسى نصٌر سحر

التربة والموارد 
 المائٌة

التربة والموارد 
 - القبول العام المائٌة
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045.  

 الزراعة حٌود حمدا محمد عزالدٌن
التربة والموارد 

 المائٌة
التربة والموارد 

 - الخاصةالنفقة  المائٌة

046.  
 الزراعة حمندي سلمان جاسم-بشار

المحاصٌل 
 القبول العام المحاصٌل الحقلٌة الحقلٌة

وزارة االعمار واالسكان والبلدٌات 
 واالشغال العامة

047.  
 الزراعة اٌٌزب ابراهٌم محمد زكً احمد

المحاصٌل 
 - القبول العام المحاصٌل الحقلٌة الحقلٌة

048.  
 الزراعة حمٌد فاضل عبٌرعامر

المحاصٌل 
 - القبول العام المحاصٌل الحقلٌة الحقلٌة

049.  
 الزراعة قاضً محمد حسٌن محمد

المحاصٌل 
 وزارة الموارد المائٌة تعوٌض متضررٌن المحاصٌل الحقلٌة الحقلٌة

052.  
 الزراعة محمد علً دلشاد دالوه ر

المحاصٌل 
 وزارة التجارة العراقٌة النفقة الخاصة المحاصٌل الحقلٌة الحقلٌة

051.  
 الزراعة عٌسى عبدهللا ابراهٌم قتادة

المحاصٌل 
 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً القبول العام المحاصٌل الحقلٌة الحقلٌة

050.  
 الزراعة ثامر حسٌن ابراهٌم عبد

المحاصٌل 
 االعمار واالسكانوزارة  تعوٌض متضررٌن )مدور ( المحاصٌل الحقلٌة الحقلٌة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً القبول العام علوم االغذٌة علوم االغذٌة الزراعة ساري خشان علً بالل  .053

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً القبول العام علوم االغذٌة علوم االغذٌة الزراعة محمود خلٌل لٌث دمهن  .054

 التربٌة العراقٌةوزارة  النفقة الخاصة علوم االغذٌة علوم االغذٌة الزراعة حسن نمر ٌاسٌن حسن  .055

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً القبول العام علوم االغذٌة علوم االغذٌة الزراعة جندل محمد حمد احمد  .056

 وزارة الزراعة النفقة الخاصة علوم االغذٌة علوم االغذٌة الزراعة ذنون عبد العزٌز عماد الدٌن سٌف  .057

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً القبول العام علوم االغذٌة االغذٌةعلوم  الزراعة عبداللطٌف شعبان مثنى دعاء  .058

 وزارة الزراعة تعوٌض متضررٌن علوم االغذٌة علوم االغذٌة الزراعة مصلح علٌوي حسن ٌاسٌن  .059

 العلمًوزارة التعلٌم العالً والبحث  ذوي الشهداء علوم االغذٌة علوم االغذٌة الزراعة حسن حامدعبدالكرٌم غناء  .062

 - النفقة الخاصة علوم االغذٌة علوم االغذٌة الزراعة حمد جاسم خلف مروة  .061
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