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27.  
 التارٌخ االسالمً التارٌخ االداب قٌصر عبد اللطٌف حسٌن محمد
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35.  
 الترجمة الترجمة االداب رشٌد مهديمحمد عادل 

)  ذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصة
 - نفقة خاصة (
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45.  
 الجغرافٌة الجغرافٌة االداب عوٌدشٌماء عواد مخلف 

 ذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصة
 - )نفقة خاصة (

 - تعوٌض متضررٌن ) مدور( الجغرافٌة الجغرافٌة االداب عالء حاضر حسن محمد  .46

 - تعوٌض متضررٌن ) مدور( الجغرافٌة الجغرافٌة االداب عدي خلف خفٌف سلٌم   .47
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 - القبول العام االدب اللغة العربٌة االداب اسماء ابراهٌم عباس حسٌن  .52
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 (2) قائمة رقم                                            جامعة تكرٌت / قسم الدراسات العلٌا والبحث والتطوٌر                      
 ((2222-2222للعام الدراسً  الماجستٌرالمقبولٌن فً دراسة ))                                                                                                                            

 

 وزارة التربٌة العراقٌة النفقة الخاصة االدب اللغة العربٌة االداب حسٌن محمد عباس عكاب  .52
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 - النفقة الخاصة اللغة اللغة العربٌة االداب وصفة جاسم خلٌفة جاسم  .57

مروة محمد عبد الوهاب عبد   .58
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رحاب عبد السالم مصطفى   .59
 - القبول العام اللغة اللغة العربٌة االداب حمادي

 وزارة التربٌة العراقٌة النفقة الخاصة اللغة اللغة العربٌة االداب نور عناد فرحان كاظم  .62

 التربٌة العراقٌةوزارة  القبول العام اللغة اللغة العربٌة االداب حارث تاٌه زغٌر نهار  .62

 وزارة التربٌة العراقٌة تعوٌض متضررٌن اللغة اللغة العربٌة االداب طارق طه خلف محمود  .62

 - القبول العام اللغة اللغة العربٌة االداب سمٌر عمر سبهان ٌاس  .63

 العراقٌةوزارة التربٌة  ) مدور ( تعوٌض متضررٌن اللغة اللغة العربٌة االداب رافد حافظ علً عٌسى   .64

 دٌوان الوقف السنً  ) مدور ( تعوٌض متضررٌن اللغة اللغة العربٌة االداب ودٌان ثامر حواس صالح  .65

لمى عبد الرحمن موسى عبد   .66
 ادارة االعمال االدارة واالقتصاد الرزاق
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 وزارة العدل العراقٌة النفقة الخاصة المهنً
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 ادارة االعمال االدارة واالقتصاد احمد محمود كتاب صالح

التخطٌط الستراتٌجً 
 وزارة التربٌة العراقٌة النفقة الخاصة المهنً

68.  
 ادارة االعمال االدارة واالقتصاد فارس عباس حسٌن عزٌز

التخطٌط الستراتٌجً 
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69.  
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التخطٌط الستراتٌجً 
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72.  
 ادارة االعمال االدارة واالقتصاد صفاء احمد محمد غضٌب

التخطٌط الستراتٌجً 
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72.  
 ادارة االعمال االدارة واالقتصاد سعدي جاسم حمد فحل

التخطٌط الستراتٌجً 
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72.  
 ادارة االعمال االدارة واالقتصاد محمد حسننجم عبد هللا 

التخطٌط الستراتٌجً 
 وزارة الداخلٌة العراقٌة تعوٌض متضررٌن المهنً

73.  
 ادارة االعمال االدارة واالقتصاد عمر عبد الرحمن حمٌد علً

التخطٌط الستراتٌجً 
 المهنً

) ذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصة
 - نفقة خاصة (
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 وزارة الداخلٌة العراقٌة ) مدور ( تعوٌض متضررٌن المهنً
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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً النفقة الخاصة االقتصاد االقتصاد االدارة واالقتصاد سرى محمد جٌاد حردان  .89
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 وزارة التربٌة العراقٌة ذوي شهداء الحشد االقتصاد االقتصاد االدارة واالقتصاد ردام صعب عباس خلف  .93
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 - القبول العام المحاسبة المحاسبة االدارة واالقتصاد لمى شاكر حمٌد شاكر  .97
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 - تعوٌض متضررٌن المحاسبة المحاسبة االدارة واالقتصاد سجى عبد الكرٌم علً عبد هللا  .222

 وزارة التربٌة العراقٌة ذوي الشهداء المحاسبة المحاسبة االدارة واالقتصاد رهام جاسم محمد حسٌن  .222

223.  
 المحاسبة المحاسبة االدارة واالقتصاد سامر ناظم متعب حسن

 واالحتٌاجات الخاصةذوي االعاقة 
 وزارة التربٌة العراقٌة )نفقة خاصة (

 وزارة التربٌة العراقٌة ذوي شهداء الحشد المحاسبة المحاسبة االدارة واالقتصاد انور مجرن علٌوي عوده  .224

225.  
 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة سهى جابر متعب عبد هللا

وعلوم التربٌة البدنٌة 
 - القبول العام الرٌاضة

226.  
 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة بشرى قاسم رؤوف امٌن

التربٌة البدنٌة وعلوم 
 - القبول العام الرٌاضة

227.  
 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة اسراء فالح عبد عباس

وعلوم التربٌة البدنٌة 
 - القبول العام الرٌاضة

228.  
 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة علً سامً عزت علً

التربٌة البدنٌة وعلوم 
 وزارة التربٌة العراقٌة النفقة الخاصة الرٌاضة

229.  
 الرٌاضةالتربٌة البدنٌة وعلوم  التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة احمد سعدون محسن حمٌد

التربٌة البدنٌة وعلوم 
 - النفقة الخاصة الرٌاضة

222.  
 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة هٌثم احمد حسٌن علً

التربٌة البدنٌة وعلوم 
 - النفقة الخاصة الرٌاضة

222.  
 الرٌاضةالتربٌة البدنٌة وعلوم  التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة كرٌم احمد حسٌن شٌخ

التربٌة البدنٌة وعلوم 
 وزارة التربٌة العراقٌة تعوٌض متضررٌن الرٌاضة

222.  
 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة احمد مخٌف هوٌر كردي

التربٌة البدنٌة وعلوم 
 الرٌاضة

)  ذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصة
 - نفقة خاصة (

223.  
 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة امل محمد صالح بدري 

التربٌة البدنٌة وعلوم 
 - ) مدور ( تعوٌض متضررٌن الرٌاضة

224.  
 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة ابراهٌم ناٌف محمد عبدهللا 

التربٌة البدنٌة وعلوم 
 - ) مدور ( تعوٌض متضررٌن الرٌاضة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً القبول العام التارٌخ االسالمً التارٌخ التربٌة للبنات هبه هانً ٌاسٌن احمد  .225

 - القبول العام التارٌخ االسالمً التارٌخ التربٌة للبنات نهله طارق عاصً خمٌس  .226

 - القبول العام التارٌخ االسالمً التارٌخ التربٌة للبنات حلٌمه مازن شاكر صالح  .227

 - القبول العام التارٌخ االسالمً التارٌخ التربٌة للبنات نادٌه نزار ٌحٌى عطٌه  .228

 - النفقة الخاصة التارٌخ االسالمً التارٌخ التربٌة للبنات عذراء خلف ٌاسٌن واحد  .229

 - تعوٌض متضررٌن التارٌخ االسالمً التارٌخ التربٌة للبنات نورٌاس متعب عبد هللا محمد  .222

 - القبول العام التارٌخ الحدٌث التارٌخ التربٌة للبنات فاطمه عبد الكرٌم جاسم محمد  .222

 - القبول العام التارٌخ الحدٌث التارٌخ التربٌة للبنات اٌمان رافع طه ٌاسٌن  .222
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 - القبول العام التارٌخ الحدٌث التارٌخ التربٌة للبنات سماهر عٌسى محمد حمٌد  .223

 - القبول العام التارٌخ الحدٌث التارٌخ التربٌة للبنات عبد الرحٌممرٌم شرقً عبد هللا   .224

 - النفقة الخاصة التارٌخ الحدٌث التارٌخ التربٌة للبنات بان عبد هللا جمعه عبد هللا  .225

 - النفقة الخاصة التارٌخ الحدٌث التارٌخ التربٌة للبنات اٌمان خلف عكله حمدان  .226

227.  
 التارٌخ الحدٌث التارٌخ التربٌة للبنات مها هذال عبد الحمٌد سالمه

)  ذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصة
 وزارة التربٌة العراقٌة نفقة خاصة (

 - تعوٌض متضررٌن التارٌخ الحدٌث التارٌخ التربٌة للبنات اسماء غازي علً خلف  .228

 - الخاصةالنفقة  التارٌخ الحدٌث التارٌخ التربٌة للبنات مارب اٌوب ابراهٌم مراد  .229

 - االول على القسم التارٌخ الحدٌث التارٌخ التربٌة للبنات هند حسن مركب حدٌد  .232

 - النفقة الخاصة التارٌخ الحدٌث التارٌخ التربٌة للبنات ضحى ثامر ٌوسف هٌالن  .232

 - القبول العام الرٌاضٌات الرٌاضٌات التربٌة للبنات اٌهاب عالء الدٌن حسٌن عبود  .232

 - القبول العام الرٌاضٌات الرٌاضٌات التربٌة للبنات ٌاسٌن علًنور عبد هللا   .233

 - القبول العام الرٌاضٌات الرٌاضٌات التربٌة للبنات صفا عصام احمد خطاب  .234

 وزارة التربٌة العراقٌة النفقة الخاصة الرٌاضٌات الرٌاضٌات التربٌة للبنات سهى خالد ٌاسٌن عبٌد  .235

 وزارة التربٌة العراقٌة تعوٌض متضررٌن الرٌاضٌات الرٌاضٌات التربٌة للبنات عائدة عبد الحسٌن محمد جاسم  .236

 - النفقة الخاصة الرٌاضٌات الرٌاضٌات التربٌة للبنات حنٌن محمد عادل محمد  .237

 - النفقة الخاصة الرٌاضٌات الرٌاضٌات التربٌة للبنات بسمه عبد الهادي ابراهٌم ٌاسٌن  .238

 - القبول العام علم النفس التربوي العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للبنات حنٌن جمال كرٌم ٌاسٌن  .239

 - القبول العام علم النفس التربوي العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للبنات محاسن عبود صالح خضر  .242

 - الخاصة النفقة علم النفس التربوي العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للبنات رقٌه اكرم جوامٌر نامق  .242

 - القبول العام علم النفس التربوي العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للبنات سارا ٌونس ابراهٌم صالح  .242

 - القبول العام علم النفس التربوي العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للبنات رازاو محمد محمد امٌن معروف  .243

 - النفقة الخاصة علم النفس التربوي التربوٌة والنفسٌةالعلوم  التربٌة للبنات غفران طالل ناجً حسن  .244

 وزارة التربٌة العراقٌة النفقة الخاصة علم النفس التربوي العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة للبنات جهٌنه عبد هللا جواد شكر  .245

 - القبول العام الكٌمٌاء الكٌمٌاء التربٌة للبنات غسق صابر مصطفى عبد هللا  .246

 - القبول العام الكٌمٌاء الكٌمٌاء التربٌة للبنات سالم عبد محمدهدٌه   .247

 - القبول العام الكٌمٌاء الكٌمٌاء التربٌة للبنات شهد عصام عبد هللا علً  .248

 وزارة التربٌة العراقٌة النفقة الخاصة الكٌمٌاء الكٌمٌاء التربٌة للبنات سناء خلٌل ابراهٌم زٌدان  .249
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 - النفقة الخاصة الكٌمٌاء الكٌمٌاء التربٌة للبنات اطٌاف نامس حسن خساره  .252

 - النفقة الخاصة الكٌمٌاء الكٌمٌاء التربٌة للبنات سرى اكرم احمد سلمان  .252

 - تعوٌض متضررٌن الكٌمٌاء الكٌمٌاء التربٌة للبنات اٌمان عبد هللا خورشٌد محمود  .252

253.  
 االنكلٌزٌةاللغة  التربٌة للبنات تٌسٌر شهاب احمد عبد هللا

طرائق تدرٌس اللغة 
 - النفقة الخاصة االنكلٌزٌة

254.  
 اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للبنات بسمه فٌصل علً هٌالن

طرائق تدرٌس اللغة 
 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً النفقة الخاصة االنكلٌزٌة

255.  
 اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للبنات هبه قحطان حاتم طاٌس

اللغة طرائق تدرٌس 
 - القبول العام االنكلٌزٌة

256.  
 اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للبنات لٌلى مدلول كردي حمادي

طرائق تدرٌس اللغة 
 - القبول العام االنكلٌزٌة

257.  
 اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للبنات سلمى محمود رزوقً سمٌر

طرائق تدرٌس اللغة 
 - القبول العام االنكلٌزٌة

258.  
 اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للبنات ذكرى علً كردي حمود

طرائق تدرٌس اللغة 
 - النفقة الخاصة االنكلٌزٌة

259.  
 اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للبنات ساهرة علً حسٌن عبد هللا

طرائق تدرٌس اللغة 
 وزارة التربٌة العراقٌة تعوٌض متضررٌن االنكلٌزٌة

262.  
 اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للبنات نور اسماعٌل خلٌل عبد

طرائق تدرٌس اللغة 
 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً النفقة الخاصة االنكلٌزٌة

262.  
 اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للبنات نجالء حمدي حمٌد ٌوسف

طرائق تدرٌس اللغة 
 - القبول العام االنكلٌزٌة

262.  
 اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للبنات حنان عماد ماهر منفً 

طرائق تدرٌس اللغة 
 - ) مدور( تعوٌض متضررٌن االنكلٌزٌة

 وزارة التربٌة العراقٌة القبول العام االدب االنكلٌزي اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للبنات نبراس ابراهٌم محمود شران  .263

 - القبول العام االدب االنكلٌزي اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للبنات فاطمه محمد عبد الكري محمد  .264

 وزارة التربٌة العراقٌة النفقة الخاصة االدب االنكلٌزي اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للبنات سعٌد جاسم ٌاسمٌن عبد الرحٌم  .265

 - القبول العام االدب االنكلٌزي اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للبنات عذراء زكرٌا سلمان عبد  .266

 - القبول العام االدب االنكلٌزي اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للبنات سراب حسٌن خلف مساعد  .267

 - النفقة الخاصة االدب االنكلٌزي اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للبنات اٌالف طارق محمود عالوي  .268

 - النفقة الخاصة االدب االنكلٌزي اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للبنات تبارك لٌث عبد هللا محمد  .269

 - النفقة الخاصة االدب االنكلٌزي اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للبنات عبٌر عدي اسماعٌل عبد الباقً  .272
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 - االول على القسم االدب االنكلٌزي اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للبنات نورس غسان عبد هللا جاسم  .272

 وزارة التربٌة العراقٌة تعوٌض متضررٌن االدب االنكلٌزي اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للبنات لنده نجم عبد هللا مطر  .272

 وزارة التربٌة العراقٌة ) مدور ( تعوٌض متضررٌن االدب االنكلٌزي اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للبنات شروق غنً عطٌو موسى   .273

 - القبول العام االدب اللغة العربٌة التربٌة للبنات ساره حسن خلف محمد  .274

 - القبول العام االدب اللغة العربٌة التربٌة للبنات منتهى حمد صالح عبد هللا  .275

 - القبول العام االدب اللغة العربٌة التربٌة للبنات رزوقً سمٌرزٌنه جمال   .276

 - القبول العام االدب اللغة العربٌة التربٌة للبنات عبٌر عٌسى عناز عثمان  .277

 وزارة التربٌة العراقٌة تعوٌض متضررٌن االدب اللغة العربٌة التربٌة للبنات اشجان محمود شهاب احمد  .278

 - النفقة الخاصة االدب اللغة العربٌة التربٌة للبنات هللاامنه مفٌد اسماعٌل عبد   .279

 - النفقة الخاصة االدب اللغة العربٌة التربٌة للبنات تماره مظفر حردان مجول  .282

 وزارة التربٌة العراقٌة النفقة الخاصة االدب اللغة العربٌة التربٌة للبنات هدى ضٌاء اسماعٌل محمد  .282

 - النفقة الخاصة االدب اللغة العربٌة للبنات التربٌة مٌرفت علً اكبر شاكر  .282

 - ) مدور ( تعوٌض متضررٌن االدب اللغة العربٌة التربٌة للبنات سارة خلٌل ابراهٌم علً   .283

 وزارة التربٌة العراقٌة ) مدور ( تعوٌض متضررٌن االدب اللغة العربٌة التربٌة للبنات منى حواس احمد محمود   .284

 - االول على القسم اللغة اللغة العربٌة التربٌة للبنات نور طلفاح وهٌب محمد  .285

 - القبول العام اللغة اللغة العربٌة التربٌة للبنات موج موفق سلوم حسٌن  .286

 - القبول العام اللغة اللغة العربٌة التربٌة للبنات جمٌله حمد خلف عشم  .287

 وزارة التربٌة العراقٌة النفقة الخاصة اللغة اللغة العربٌة التربٌة للبنات امٌره عبد هللا حسٌن عباس  .288

 - القبول العام اللغة اللغة العربٌة التربٌة للبنات سحر كرٌم عزت اسماعٌل  .289

 - القبول العام اللغة اللغة العربٌة التربٌة للبنات اٌه حسٌن خلف فٌصل  .292

 - النفقة الخاصة اللغة اللغة العربٌة التربٌة للبنات ارٌج عادل عبد هللا حسٌن  .292

 - النفقة الخاصة اللغة اللغة العربٌة التربٌة للبنات حنان فارس مغٌر ساٌر  .292

 - القبول العام علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للبنات تقى محمد عبد رزوقً  .293

 - القبول العام علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للبنات ساره هاشم ساهً حسن  .294

 - القبول العام علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للبنات شٌماء عبد الستار ابراهٌم عوٌد  .295

 دٌوان الوقف السنً النفقة الخاصة علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للبنات اروه كمال عطوان كرٌم  .296
 وزارة التربٌة العراقٌة النفقة الخاصة علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للبنات رجاء منصور حسب هللا عبد القادر  .297

 - النفقة الخاصة علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للبنات االء عبد الكرٌم خلٌل خورشٌد  .298
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 وزارة التربٌة العراقٌة ذوي شهداء الحشد علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للبنات بان نجم عبد هللا عبود  .299

 - ذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصة علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للبنات موج وهٌب عبد هللا محٌمٌد  .222

 - تعوٌض متضررٌن علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للبنات مٌاسم عبد ناصر حسٌن  .222

 - ) مدور ( تعوٌض متضررٌن علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للبنات هاجر زٌدان خلف علً  .222

 وزارة التربٌة العراقٌة النفقة الخاصة علوم القرآن علوم القرآن التربٌة للبنات هند حسٌن علً الشالش  .223

 وزارة التربٌة العراقٌة القبول العام علوم القرآن علوم القرآن التربٌة للبنات نبراس احمد ربٌع محمد  .224

 - القبول العام علوم القرآن علوم القرآن التربٌة للبنات هاجر حسن فهد محمود  .225

 - القبول العام علوم القرآن علوم القرآن التربٌة للبنات سجى سعد مجٌد عطٌه  .226

 وزارة التربٌة العراقٌة تعوٌض متضررٌن علوم القرآن علوم القرآن التربٌة للبنات علٌاء تحسٌن ذنون احمد  .227

 - القبول العام علوم القرآن علوم القرآن التربٌة للبنات نبأ خلف حسن حماده  .228

 - النفقة الخاصة القرآنعلوم  علوم القرآن التربٌة للبنات اٌالف احمد حسن احمد  .229
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282.  

 اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة زٌنب عامر عبد الجبار حمودي
طرائق تدرٌس اللغة 

 - القبول العام االنكلٌزٌة

283.  
 اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة زٌنه علً حسٌن علً

طرائق تدرٌس اللغة 
 - القبول العام االنكلٌزٌة

284.  
 اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة سارا جوهر محمد مراد

طرائق تدرٌس اللغة 
 وزارة التربٌة العراقٌة النفقة الخاصة االنكلٌزٌة

285.  
 اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة االء كرٌم نصٌف جاسم

طرائق تدرٌس اللغة 
 - العامالقبول  االنكلٌزٌة

286.  
 اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة نور اركان غالب عبد الوهاب

طرائق تدرٌس اللغة 
 - القبول العام االنكلٌزٌة

287.  
 اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ماهر محمد ٌوسف رجب

طرائق تدرٌس اللغة 
 - النفقة الخاصة االنكلٌزٌة

288.  
 اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة عٌاش احمد عبد هللا عواد

طرائق تدرٌس اللغة 
 - النفقة الخاصة االنكلٌزٌة

289.  
 اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة وسن عامر طه عمر

طرائق تدرٌس اللغة 
 - النفقة الخاصة االنكلٌزٌة

292.  
 اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة اكرم شعبان عبود هزبر

طرائق تدرٌس اللغة 
 االنكلٌزٌة

)  ذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصة
 وزارة التربٌة العراقٌة نفقة خاصة(

292.  
 اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة هٌثم هالل مطر صالح

طرائق تدرٌس اللغة 
 - تعوٌض متضررٌن االنكلٌزٌة

292.  
 اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة رحاب خالص هلوب محمود

طرائق تدرٌس اللغة 
 - ذوي الشهداء االنكلٌزٌة

293.  
 اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة خلود صفاء مهدي حمدي 

طرائق تدرٌس اللغة 
 - ) مدور ( تعوٌض متضررٌن االنكلٌزٌة

 - النفقة الخاصة االنكلٌزياالدب  اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة اسامه جواد كاظم خلوف  .294
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 - القبول العام االدب االنكلٌزي اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة نادٌه هادي طه علوان  .296

 - القبول العام االدب االنكلٌزي اللغة االنكلٌزٌة االنسانٌةالتربٌة للعلوم  هشام لطٌف مندٌل حاجم  .297

 - القبول العام االدب االنكلٌزي اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة اسعد مسعود فاضل داود  .298

 - النفقة الخاصة االدب االنكلٌزي اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة لٌث ذٌاب حمٌد كاظم  .299

 - القبول العام االدب االنكلٌزي اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة طالب حسانً شمرانحٌدر   .322

 رئاسة الوزراء تعوٌض متضررٌن االدب االنكلٌزي اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة احمد صالح حمد اجدع  .322

 - النفقة الخاصة االدب االنكلٌزي االنكلٌزٌةاللغة  التربٌة للعلوم االنسانٌة احمد مدحً محمد عواد  .322
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 - النفقة الخاصة االدب االنكلٌزي اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة بٌداء صالح علً صالح  .323

 - القبول العام اللغة اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ٌاسمٌن قٌصر ابراهٌم علوان  .324

 - القبول العام اللغة اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة مرٌم كرٌم سعٌد عزٌز  .325

 وزارة التربٌة العراقٌة القبول العام اللغة اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة بٌداء احمد حسن عبد هللا  .326

 - الخاصةالنفقة  اللغة اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة سرى رعد ٌوسف علد العزٌز  .327

 - النفقة الخاصة اللغة اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة دنٌا خالد جبار مهنا  .328

 وزارة التربٌة العراقٌة القبول العام اللغة اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة عمر عزٌز محسن فزغ  .329

 وزارة التربٌة العراقٌة النفقة الخاصة اللغة االنكلٌزٌةاللغة  التربٌة للعلوم االنسانٌة رباح نوري هادي صالح  .322

 - النفقة الخاصة اللغة اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة رجاء عادل محمد احمد  .322

 - تعوٌض متضررٌن اللغة اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة عبد السالم ستار خلف نسنٌس  .322

 وزارة التربٌة العراقٌة ذوي شهداء الحشد اللغة اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ساقً علً احمد محمد باقً  .323

 وزارة التربٌة العراقٌة ذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصة اللغة اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة حسٌن علً ذٌاب حمد  .324

 وزارة التربٌة العراقٌة ذوي الشهداء اللغة اللغة االنكلٌزٌة االنسانٌةالتربٌة للعلوم  علً عبد السالم قادر عزت  .325

 وزارة التربٌة العراقٌة النفقة الخاصة االدب اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة انتصار حكمت كامل عبد اللطٌف  .326

 - العامالقبول  االدب اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة عمار عبٌد دخٌل خلف  .327

 - القبول العام االدب اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة نشوان مجٌد صباح حمود  .328

 - القبول العام االدب اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة مصطفى اسماعٌل ٌاسٌن احمد  .329

 - العام القبول االدب اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ابتهال امٌن حمٌدي اللطوف  .322

 - تعوٌض متضررٌن االدب اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ضٌاء مطر موسى علً  .322

 - النفقة الخاصة االدب اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة احالم احسان عبد العزٌز سعٌد  .322

323.  
 االدب اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة فؤاد هدٌد مشكور عباس

)  االعاقة واالحتٌاجات الخاصةذوي 
 وزارة التربٌة العراقٌة نفقة خاصة (

 - النفقة الخاصة االدب اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة شهد هشام محمد حسن  .324

 - النفقة الخاصة االدب اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ابراهٌم خلٌل ابراهٌم شالش  .325

 وزارة التربٌة العراقٌة ذوي الشهداء االدب اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة جاسم حسٌن عبد االمٌر محمد  .326

 - ) مدور (تعوٌض متضررٌن االدب اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة سعد اسماعٌل حمٌد حسن   .327

 - العامالقبول  اللغة اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ثامر غائب ناٌف محٌمٌد  .328

 وزارة التربٌة العراقٌة النفقة الخاصة اللغة اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة سعد نزهان جدعان حماد  .329
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 - القبول العام اللغة اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة محمد حسٌن عزٌز عً  .332

 - القبول العام اللغة اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة هدٌل نزهان جدوع منفً  .332

 - القبول العام اللغة اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة محمد احمد عٌسى جاسم  .332

 - ذوي الشهداء اللغة اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة حوراء حسٌن علوان حسن  .333

 وزارة التربٌة العراقٌة النفقة الخاصة اللغة اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة هبه متعب محمد موسى  .334

 وزارة التربٌة العراقٌة النفقة الخاصة اللغة اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة احمد علً حسٌن خلف  .335

 - النفقة الخاصة اللغة اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة علً محمد فتحً خلف  .336

 وزارة التربٌة العراقٌة تعوٌض متضررٌن اللغة اللغة العربٌة للعلوم االنسانٌةالتربٌة  نرمٌن صكبان علوان محمد  .337

 وزارة التربٌة العراقٌة ) مدور (تعوٌض متضررٌن اللغة اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة احمد خلف حسٌن الحج  .338

339.  
 علوم القرآن التربٌة للعلوم االنسانٌة وهج خالد رشٌد خلٌل

والتربٌة علوم القران 
 - القبول العام االسالمٌة

342.  
 علوم القرآن التربٌة للعلوم االنسانٌة انتصار عز الدٌن مجٌد ٌحٌى

علوم القران والتربٌة 
 - تعوٌض متضررٌن االسالمٌة

342.  
 علوم القرآن التربٌة للعلوم االنسانٌة محمود غالب علً معروف

علوم القران والتربٌة 
 - القبول العام االسالمٌة

342.  
 علوم القرآن التربٌة للعلوم االنسانٌة عبٌر اسماعٌل خلٌل حسانً

علوم القران والتربٌة 
 - القبول العام االسالمٌة

343.  
 علوم القرآن التربٌة للعلوم االنسانٌة رانٌه حسٌن ابراهٌم عبد هللا

علوم القران والتربٌة 
 - القبول العام االسالمٌة

344.  
 علوم القرآن للعلوم االنسانٌةالتربٌة  سناء محً هالل السرحان

علوم القران والتربٌة 
 وزارة التربٌة العراقٌة النفقة الخاصة االسالمٌة

345.  
 علوم القرآن التربٌة للعلوم االنسانٌة اسٌل صالح مهدي صالح

علوم القران والتربٌة 
 - النفقة الخاصة االسالمٌة

346.  
 القرآنعلوم  التربٌة للعلوم االنسانٌة طه احمد سرحان حمد

علوم القران والتربٌة 
 - النفقة الخاصة االسالمٌة

347.  
 علوم القرآن التربٌة للعلوم االنسانٌة فاضل عادل علً جاسم

علوم القران والتربٌة 
 دٌوان الوقف السنً  النفقة الخاصة االسالمٌة

348.  
 علوم القرآن التربٌة للعلوم االنسانٌة غسان ابراهٌم سلطان حسٌن

والتربٌة علوم القران 
 دٌوان الوقف السنً ذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصة االسالمٌة

349.  
 علوم القرآن التربٌة للعلوم االنسانٌة ساجر مهدي صالح معجون

علوم القران والتربٌة 
 وزارة التربٌة العراقٌة ذوي شهداء الحشد االسالمٌة

352.  
 القرآنعلوم  التربٌة للعلوم االنسانٌة حال اٌوب ابراهٌم مراد

علوم القران والتربٌة 
 - ذوي الشهداء االسالمٌة

 - القبول العام الفٌزٌاء الفٌزٌاء التربٌة للعلوم الصرفة محمد غازي كرٌم ذٌاب  .352
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 وزارة التربٌة العراقٌة القبول العام الفٌزٌاء الفٌزٌاء التربٌة للعلوم الصرفة لٌنا عسكر محمد علً  .352

 - القبول العام الفٌزٌاء الفٌزٌاء للعلوم الصرفةالتربٌة  فهد محمد حسن خلف  .353

 - النفقة الخاصة الفٌزٌاء الفٌزٌاء التربٌة للعلوم الصرفة نعٌمة احمد اسود خلف  .354

 - تعوٌض متضررٌن الفٌزٌاء الفٌزٌاء التربٌة للعلوم الصرفة دعاء حامد هوٌش خلف  .355

 وزارة التربٌة العراقٌة النفقة الخاصة الفٌزٌاء الفٌزٌاء التربٌة للعلوم الصرفة اٌمان محمود خضٌر عباس  .356

 - النفقة الخاصة الفٌزٌاء الفٌزٌاء التربٌة للعلوم الصرفة ارٌج احمد محمد سعدون  .357

 - ) مدور ( تعوٌض متضررٌن الفٌزٌاء الفٌزٌاء التربٌة للعلوم الصرفة اسامة حسٌن عبد الواحد حسن  .358

 - ) مدور( تعوٌض متضررٌن الفٌزٌاء الفٌزٌاء للعلوم الصرفةالتربٌة  رٌان ثابت نعمان ٌاسٌن   .359

 - القبول العام الرٌاضٌات الرٌاضٌات التربٌة للعلوم الصرفة االء مناور ذعذاع بطوح  .362

 وزارة التربٌة العراقٌة القبول العام الرٌاضٌات الرٌاضٌات التربٌة للعلوم الصرفة زٌاد خلف زٌدان فرحان  .362

 وزارة التربٌة العراقٌة النفقة الخاصة الرٌاضٌات الرٌاضٌات التربٌة للعلوم الصرفة محٌمٌدتونس محمود علً   .362

 - القبول العام الرٌاضٌات الرٌاضٌات التربٌة للعلوم الصرفة امال نعمان خلف احمد  .363

 العراقٌة وزارة التربٌة النفقة الخاصة الرٌاضٌات الرٌاضٌات التربٌة للعلوم الصرفة ٌاسٌن خضٌر عباس عبد  .364

 - النفقة الخاصة الرٌاضٌات الرٌاضٌات التربٌة للعلوم الصرفة مروان علً لٌل حسٌن  .365

 وزارة التربٌة العراقٌة تعوٌض متضررٌن الرٌاضٌات الرٌاضٌات التربٌة للعلوم الصرفة وسام مجبل داود عبد  .366

 وزارة التربٌة العراقٌة االعاقة واالحتٌاجات الخاصةذوي  الرٌاضٌات الرٌاضٌات التربٌة للعلوم الصرفة زمن طارق سمٌر علً  .367

 وزارة التربٌة العراقٌة ) مدور ( تعوٌض متضررٌن الرٌاضٌات الرٌاضٌات التربٌة للعلوم الصرفة رواء رحٌم موسى خضٌر   .368

 وزارة التربٌة العراقٌة ) مدور ( تعوٌض متضررٌن الرٌاضٌات الرٌاضٌات التربٌة للعلوم الصرفة سالم عبدالكرٌم منذور علً  .369

 - القبول العام الكٌمٌاء الكٌمٌاء التربٌة للعلوم الصرفة علً شالل علً حنظل  .372

 - القبول العام الكٌمٌاء الكٌمٌاء التربٌة للعلوم الصرفة اركان توفٌق محمد حمد  .372

 - القبول العام الكٌمٌاء الكٌمٌاء التربٌة للعلوم الصرفة سامر حامد عبد هللا رضوان  .372

محمد رشٌد وجٌه عبد الحمٌد   .373
 وزارة التربٌة العراقٌة النفقة الخاصة الكٌمٌاء الكٌمٌاء التربٌة للعلوم الصرفة حسٌن

 وزارة التربٌة العراقٌة ذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصة الكٌمٌاء الكٌمٌاء التربٌة للعلوم الصرفة ابتهال كامل حمٌد احمد  .374

 - امتٌازات الكٌمٌاء الكٌمٌاء التربٌة للعلوم الصرفة صبا مخلف موسى خلف  .375

 وزارة التربٌة العراقٌة النفقة الخاصة الكٌمٌاء الكٌمٌاء التربٌة للعلوم الصرفة براء باسم مٌاح محمد  .376

 - النفقة الخاصة الكٌمٌاء الكٌمٌاء التربٌة للعلوم الصرفة مروان خلف محمد عبد هللا  .377

 هٌئة الحشد الشعبً ذوي شهداء الحشد الكٌمٌاء الكٌمٌاء التربٌة للعلوم الصرفة سوسن مدحت رفعت علً  .378
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 وزارة التربٌة العراقٌة تعوٌض متضررٌن ) مدور ( الكٌمٌاء الكٌمٌاء التربٌة للعلوم الصرفة محمد خالف عوٌد عطٌة   .379

 - القبول العام علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للعلوم الصرفة شاكر عبد هللا محمود احمد  .382

 - القبول العام علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للعلوم الصرفة خالد حسٌن حمد علٌان  .382

 - القبول العام علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للعلوم الصرفة حسام ٌونس حادي عبد هللا  .382

 - النفقة الخاصة علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للعلوم الصرفة نور جاسم محمد طٌاوي  .383

 وزارة التربٌة العراقٌة النفقة الخاصة علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للعلوم الصرفة حسن علً خلف ابراهٌم  .384

 محافظة بغداد النفقة الخاصة علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للعلوم الصرفة قصً محمود زهمر عبد هللا  .385

 - تعوٌض متضررٌن علوم الحٌاة علوم الحٌاة الصرفةالتربٌة للعلوم  موج محمد جابر اسعد  .386

 - ذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصة علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للعلوم الصرفة لٌلٌى محمد احمد علً  .387

 وزارة التربٌة العراقٌة ذوي الشهداء علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للعلوم الصرفة محمد خضٌر محمد عبد المجٌد  .388

 - ) مدور ( تعوٌض متضررٌن علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للعلوم الصرفة ركزان مازن محً ذبٌان   .389

 - تعوٌض متضررٌن القانون الخاص القانون قالحقو منار عامر عبد الكرٌم حسٌن  .392
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 وزارة الزراعة النفقة الخاصة االرشاد الزراعً االقتصاد واالرشاد الزراعً الزراعة زٌاد طارق ناجً اسماعٌل  .422
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 - النفقة الخاصة التشرٌح التشرٌح واالنسجة الطب دروٌش جعفر عبدهللا حٌدر  .522

 - القبول العام التشرٌح التشرٌح واالنسجة الطب عبدهللا محمد تحسٌن اسل  .523
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522.  
 النفقة الخاصة الكٌمٌاء الحٌاتٌة الكٌمٌاء الحٌاتٌة الطب ضرغام عادل محمود احمد

دعم – وزارة الصحة العراقٌة
 المالكات الطبٌة

 وزارة الصحة العراقٌة متضررٌنتعوٌض  الكٌمٌاء الحٌاتٌة الكٌمٌاء الحٌاتٌة الطب محمد نحس محمد راجحه  .522
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 الحدٌث النبوي الشرٌف الحدٌث النبوي الشرٌف العلوم االسالمٌة صالح عاٌد عبد ٌرسم

 ذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصة
 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً )نفقة خاصة (

 مجلس محافظة صالح الدٌن تعوٌض متضررٌن الحدٌث النبوي الشرٌف الحدٌث النبوي الشرٌف العلوم االسالمٌة حمدم تركً غازي مهند  .523
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536.  
 الفقه وأصوله الفقه وأصوله العلوم االسالمٌة احمد صكبان علً رشدا

)  ذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصة
 - نفقة خاصة (

 وزارة التربٌة العراقٌة  ) مدور( تعوٌض متضررٌن الفقه وأصوله الفقه وأصوله العلوم االسالمٌة اٌة حسن حسٌن مهدي   .537
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دعم  -وزارة الصحة العراقٌة 
 المالكات الطبٌة
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 - القبول العام علوم الكٌمٌاء علوم الكٌمٌاء العلوم عبد حمد وسمً مرٌم  .624

 العراقٌةوزارة التربٌة  القبول العام علوم الكٌمٌاء علوم الكٌمٌاء العلوم حسٌن عبدهللا حسٌن نهاد  .625

 وزارة الصحة العراقٌة النفقة الخاصة علوم الكٌمٌاء علوم الكٌمٌاء العلوم قدرانً طه احمد مدمح  .626

 وزارة الدفاع العراقٌة تعوٌض متضررٌن علوم الكٌمٌاء علوم الكٌمٌاء العلوم صالح منعم صالح ٌدرح  .627

 - النفقة الخاصة علوم الكٌمٌاء علوم الكٌمٌاء العلوم حمد خضٌر حمٌد الفاٌ  .628

 وزارة الصحة العراقٌة النفقة الخاصة علوم الكٌمٌاء علوم الكٌمٌاء العلوم خلف عبدهللا علً همرو  .629

 - ذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصة علوم الكٌمٌاء علوم الكٌمٌاء العلوم سالم علً مجاس نمارق  .622

 - ذوي الشهداء علوم الكٌمٌاء علوم الكٌمٌاء العلوم حسن مجبل حسن حسٌن  .622

 - ) مدور ( تعوٌض متضررٌن علوم الكٌمٌاء علوم الكٌمٌاء العلوم سعدي عٌسى محمد سلٌمان  .622

 - القبول العام الهندسة الكهربائٌة الهندسة الكهربائٌة الهندسة محمد سلٌم جمعه ٌنحس  .623

 - العامالقبول  الهندسة الكهربائٌة الهندسة الكهربائٌة الهندسة صالح حسن محمد-علً  .624

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً القبول العام الهندسة الكهربائٌة الهندسة الكهربائٌة الهندسة فلٌح محٌسن خالص مدمح  .625

 - النفقة الخاصة الهندسة الكهربائٌة الهندسة الكهربائٌة الهندسة مجباس عبدهللا فائق-سارة  .626

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً تعوٌض متضررٌن الهندسة الكهربائٌة الكهربائٌةالهندسة  الهندسة حمد خلف احمد محمد  .627

 - النفقة الخاصة الهندسة الكهربائٌة الهندسة الكهربائٌة الهندسة صالح عبدالحمٌد عبدالرزاق شذى  .628

629.  
 القبول العام الهندسة الكهربائٌة الهندسة الكهربائٌة الهندسة سمٌن سعٌد شٌدر نضال

دعم  -وزارة الصحة العراقٌة 
 المالكات الطبٌة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً النفقة الخاصة الهندسة الكهربائٌة الهندسة الكهربائٌة الهندسة نجم صالح د اللطٌفعب رنا  .622

 وزارة النفط العراقٌة ذوي الشهداء الهندسة الكهربائٌة الهندسة الكهربائٌة الهندسة عبدهللا بحبٌعبدهللا   كوران  .622

 الصناعة والمعادن وزارة  )مدور( تعوٌض متضررٌن الهندسة الكهربائٌة الهندسة الكهربائٌة الهندسة مثنى احمد مسلط صالح  .622

 وزارة النفط العراقٌة القبول العام الهندسة الكٌمٌاوٌة الهندسة الكٌمٌاوٌة الهندسة ظاهر حمود محمد حسان  .623
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 - القبول العام الهندسة الكٌمٌاوٌة الهندسة الكٌمٌاوٌة الهندسة عبد ابراهٌم ٌلجم مرٌم  .624

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً النفقة الخاصة الهندسة الكٌمٌاوٌة الهندسة الكٌمٌاوٌة الهندسة ناٌف جاسم ارحٌم ءبرا  .625

 - النفقة الخاصة الهندسة الكٌمٌاوٌة الهندسة الكٌمٌاوٌة الهندسة خلف سلٌمان خلف موفق  .626

 - القبول العام الهندسة الكٌمٌاوٌة الهندسة الكٌمٌاوٌة الهندسة احمٌد محمد حسن محمد  .627

 - النفقة الخاصة الهندسة الكٌمٌاوٌة الهندسة الكٌمٌاوٌة الهندسة حسن علً نوزاد امار  .628

 - متضررٌنتعوٌض  الهندسة الكٌمٌاوٌة الهندسة الكٌمٌاوٌة الهندسة علً احمد سٌنح سعاد  .629

 اخرى  ) مدور( تعوٌض متضررٌن الهندسة الكٌمٌاوٌة الهندسة الكٌمٌاوٌة الهندسة محمد عزٌز سلٌمان مبارك   .632

 - ) مدور( تعوٌض متضررٌن الهندسة الكٌمٌاوٌة الهندسة الكٌمٌاوٌة الهندسة سارة فالح حسن خلٌل   .632

 - القبول العام المدنٌةالهندسة  الهندسة المدنٌة الهندسة علً دمحمو براء لبنى  .632

 وزارة التربٌة العراقٌة القبول العام الهندسة المدنٌة الهندسة المدنٌة الهندسة ابراهٌم فاضل محً الدٌن عقٌل  .633

 وزارة الصحة العراقٌة القبول العام الهندسة المدنٌة الهندسة المدنٌة الهندسة محمد احنٌث حماده صدام  .634

 - النفقة الخاصة الهندسة المدنٌة الهندسة المدنٌة الهندسة ابراهٌم محمود علً محمد  .635

 - النفقة الخاصة الهندسة المدنٌة الهندسة المدنٌة الهندسة عزٌز عبد سعود رغد  .636

 - النفقة الخاصة الهندسة المدنٌة الهندسة المدنٌة الهندسة احمد ذٌاب باسم نحنا  .637

 اخرى تعوٌض متضررٌن الهندسة المدنٌة الهندسة المدنٌة الهندسة صالح علً صالح دفؤا  .638

639.  
 الهندسة المدنٌة الهندسة المدنٌة الهندسة عبٌد علً موفق سرٌا

)  ذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصة
 - نفقة خاصة (

 والبحث العلمًوزارة التعلٌم العالً  ) مدور ( تعوٌض متضررٌن الهندسة المدنٌة الهندسة المدنٌة الهندسة اسراء خلٌل جاسم محمد   .642

 - ) مدور ( تعوٌض متضررٌن الهندسة المدنٌة الهندسة المدنٌة الهندسة عمار كرٌم بدٌوي عبد  .642

 - القبول العام الهندسة المٌكانٌكٌة الهندسة المٌكانٌكٌة الهندسة صالح حسن برغش زمحا  .642

 - القبول العام الهندسة المٌكانٌكٌة الهندسة المٌكانٌكٌة الهندسة راشد خلف محمد عمر  .643

 اخرى النفقة الخاصة الهندسة المٌكانٌكٌة الهندسة المٌكانٌكٌة الهندسة داؤد سلطان رافع اثٌل  .644

645.  
 النفقة الخاصة الهندسة المٌكانٌكٌة الهندسة المٌكانٌكٌة الهندسة سلطان محمود متعب صفاء

وزارة االعمار واالسكان والبلدٌات 
 واالشغال العامة

 - النفقة الخاصة الهندسة المٌكانٌكٌة الهندسة المٌكانٌكٌة الهندسة جلٌل شرٌف البط الفا  .646

 - القبول العام الهندسة المٌكانٌكٌة الهندسة المٌكانٌكٌة الهندسة زٌدان عوٌد معةج مالك  .647

 اخرى تعوٌض متضررٌن الهندسة المٌكانٌكٌة الهندسة المٌكانٌكٌة الهندسة ودمحم محمد احمد فراس  .648

 - القبول العام الرٌاضٌات الرٌاضٌات علوم الحاسوب والرٌاضٌات مهوس مجٌد حسن رسل  .649

 وزارة التربٌة العراقٌة النفقة الخاصة الرٌاضٌات الرٌاضٌات علوم الحاسوب والرٌاضٌات عمر رمزي حكمت اءاسر  .652



 (2) قائمة رقم                                            جامعة تكرٌت / قسم الدراسات العلٌا والبحث والتطوٌر                      
 ((2222-2222للعام الدراسً  الماجستٌرالمقبولٌن فً دراسة ))                                                                                                                            

 

 التربٌة العراقٌةوزارة  القبول العام الرٌاضٌات الرٌاضٌات علوم الحاسوب والرٌاضٌات خلف علً عٌدان نزار  .652

 - القبول العام الرٌاضٌات الرٌاضٌات علوم الحاسوب والرٌاضٌات مصطفى رحٌم حسن محمد  .652

 وزارة التربٌة العراقٌة النفقة الخاصة الرٌاضٌات الرٌاضٌات علوم الحاسوب والرٌاضٌات احمد حمٌد ٌمابراه منٌر  .653

 - تعوٌض متضررٌن الرٌاضٌات الرٌاضٌات علوم الحاسوب والرٌاضٌات هراط عوده ممدوح دمحم  .654

 - النفقة الخاصة الرٌاضٌات الرٌاضٌات علوم الحاسوب والرٌاضٌات محمد ًعل نزار رامً  .655

656.  
 الرٌاضٌات الرٌاضٌات علوم الحاسوب والرٌاضٌات حسن كاظم اللج نهاد

)  ذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصة
 وزارة التربٌة العراقٌة نفقة خاصة (

 وزارة التربٌة العراقٌة )مدور ( تعوٌض متضررٌن الرٌاضٌات الرٌاضٌات علوم الحاسوب والرٌاضٌات احمد حسن احمد مصطفى   .657

 - ) مدور ( تعوٌض متضررٌن الرٌاضٌات الرٌاضٌات علوم الحاسوب والرٌاضٌات علً حسن احمد عكلة   .658

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً القبول العام علوم الحاسوب الحاسوبعلوم  علوم الحاسوب والرٌاضٌات محمد حمٌد عامر قبس  .659

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً القبول العام علوم الحاسوب علوم الحاسوب علوم الحاسوب والرٌاضٌات محمود طفىمص محمود شهد  .662

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً القبول العام علوم الحاسوب الحاسوبعلوم  علوم الحاسوب والرٌاضٌات عبدالرزاق هابعبدالو عالء صبا  .662

 وزارة التربٌة العراقٌة النفقة الخاصة علوم الحاسوب علوم الحاسوب علوم الحاسوب والرٌاضٌات عبدهللا مد علًمح علً ٌاسر  .662

 - القبول العام علوم الحاسوب علوم الحاسوب علوم الحاسوب والرٌاضٌات باٌٌز ابراهٌم زكًمحمد  ابراهٌم  .663

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً القبول العام علوم الحاسوب علوم الحاسوب علوم الحاسوب والرٌاضٌات صالح عمر باسم مدمح  .664

 - النفقة الخاصة علوم الحاسوب علوم الحاسوب علوم الحاسوب والرٌاضٌات داود محمد سٌنٌا احمد  .665

 - النفقة الخاصة علوم الحاسوب علوم الحاسوب علوم الحاسوب والرٌاضٌات جاسم ماهر مهند رند  .666

 - النفقة الخاصة علوم الحاسوب علوم الحاسوب علوم الحاسوب والرٌاضٌات علً ثامر الءع سدٌر  .667

 العالً والبحث العلمًوزارة التعلٌم  النفقة الخاصة علوم الحاسوب علوم الحاسوب علوم الحاسوب والرٌاضٌات هالل اسماعٌل ضٌاء رٌم  .668

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً تعوٌض متضررٌن علوم الحاسوب علوم الحاسوب علوم الحاسوب والرٌاضٌات احمد ٌةعط سالم عقبة  .669

 رئاسة الوزراء ذوي الشهداء علوم الحاسوب علوم الحاسوب علوم الحاسوب والرٌاضٌات اسوٌد خدام مكً اءزهر  .672

 التربٌة العراقٌة وزارة  ) مدور( تعوٌض متضررٌن علوم الحاسوب علوم الحاسوب علوم الحاسوب والرٌاضٌات عبدالغنً عبدهللا نور عبدالمحسن  .672

672.  
 علوم الحاسوب علوم الحاسوب علوم الحاسوب والرٌاضٌات خلف دحدٌ حسن مروه

)  ذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصة
 العلمً وزارة التعلٌم العالً والبحث نفقة خاصة (

 


