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 وزارة التعلٌم العالً 3002ذوي الشهداء قبل  التأرٌخ االسالمً التأرٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة خالد روكان جاسم دمحم  .99

 وزارة التربٌة القبىل العام البشرٌةالجغرافٌة  الجغرافٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة عبدهللا دمحم حمٌد حسن  .122

 ال ٌوجد القبىل العام الجغرافٌة البشرٌة الجغرافٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة حارث سٌروان عبدهللا محمود  .121

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة الجغرافٌة البشرٌة الجغرافٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة علً زوزان علً صالح  .122

 وزارة التعلٌم العالً النفقة الخاصة )تدوير( الجغرافٌة البشرٌة الجغرافٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ستار عزٌزفالح دمحم   .123

 ال ٌوجد تعىيض متضررين الجغرافٌة البشرٌة الجغرافٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة عمر غازي عبدهللا محمود  .124

 ال ٌوجد القبىل العام الجغرافٌة الطبٌعٌة الجغرافٌة  االنسانٌةالتربٌة للعلوم  نجوى عبد علً الطٌف سنجار  .125

 دٌوان الولف السنً القبىل العام الجغرافٌة الطبٌعٌة الجغرافٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة اسماعٌل جمعة كرٌم ٌاسٌن  .126

 وزارة التربٌة الخاصة )تدوير( النفقة الجغرافٌة الطبٌعٌة الجغرافٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة صالح حاتم خمٌس دمحم  .127
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 ال ٌوجد النفقة الخاصة )تدوير( الجغرافٌة الطبٌعٌة الجغرافٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة سندس جمعة حسٌن عالوي  .128

 ال ٌوجد القبىل العام علم النفس التربوي العلوم التربوٌة والنفسٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة عثمان صالح كرٌم صالح  .129

 وزارة التعلٌم العالً القبىل العام علم النفس التربوي العلوم التربوٌة والنفسٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة نوري رشٌد مصطفى هند  .112

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة علم النفس التربوي العلوم التربوٌة والنفسٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة انتصار حسٌن جاسم حسٌن  .111

 ال ٌوجد النفقة الخاصة علم النفس التربوي العلوم التربوٌة والنفسٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة داثان خلٌفهفرحان احمد   .112

 وزارة التعلٌم العالً القبىل العام مناهج وطرائك تدرٌس عامة العلوم التربوٌة والنفسٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة ماجده حسٌن علوان سوادي  .113

 وزارة التعلٌم العالً القبىل العام مناهج وطرائك تدرٌس عامة العلوم التربوٌة والنفسٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة راحل عجم صالح خلف  .114

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة مناهج وطرائك تدرٌس عامة العلوم التربوٌة والنفسٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة احمد حمٌد عبد دمحم  .115

 ال ٌوجد النفقة الخاصة مناهج وطرائك تدرٌس عامة العلوم التربوٌة والنفسٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة دمحمدمحم عبدهللا خلٌل   .116

 ال ٌوجد تعىيض متضررين مناهج وطرائك تدرٌس عامة العلوم التربوٌة والنفسٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة اٌالف نجٌب مطلن حمٌد  .117

 وزارة التربٌة ذوي االعاقة مناهج وطرائك تدرٌس عامة العلوم التربوٌة والنفسٌة  للعلوم االنسانٌةالتربٌة  احمد هاتف محٌسن كاظم  .118

 وزارة التعلٌم العالً القبىل العام اللغة اللغة االنكلٌزٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة اٌهان عبدالمنعم غفوري معروف  .119

 وزارة التعلٌم العالً القبىل العام اللغة اللغة االنكلٌزٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة امل كاظم عبد رهٌف  .122

 وزارة التعلٌم العالً النفقة الخاصة اللغة اللغة االنكلٌزٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة سعدون حمد فرج مزعل  .121

 التعلٌم العالًوزارة  النفقة الخاصة اللغة اللغة االنكلٌزٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة مٌسون كاظم علً جبر  .122

 ال ٌوجد القبىل العام طرائك تدرٌس اللغة االنكلٌزٌة اللغة االنكلٌزٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة اٌات حسٌن احمد محمود  .123



 )أ( توسعة مؤجلةلائمة                                                                                                      الدراسات العلٌا  شؤون جامعة تكرٌت / لسم
 (2223 - 2222دراسة الدكتوراه للعام الدراسً الممبولٌن فً شعبة التسجٌل والمبول                                                                                        )           

 

 وزارة التربٌة القبىل العام طرائك تدرٌس اللغة االنكلٌزٌة اللغة االنكلٌزٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة مؤٌد ٌحٌى كرٌم نصٌف  .124

 ال ٌوجد النفقة الخاصة طرائك تدرٌس اللغة االنكلٌزٌة اللغة االنكلٌزٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة عبدالخالك خمٌس عباس دمحم  .125

 صالح الدٌنمحافظة  النفقة الخاصة )تدوير( طرائك تدرٌس اللغة االنكلٌزٌة اللغة االنكلٌزٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة رؤى رافع احمد خلف  .126

 ال ٌوجد تعىيض متضررين طرائك تدرٌس اللغة االنكلٌزٌة اللغة االنكلٌزٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة ولٌد دمحم عطٌه جنوب  .127

 مجلس محافظة صالح الدٌن القبىل العام االدب اللغة العربٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة رٌاض غانم مهدي غثٌث  .128

 وزارة التربٌة المبول العام االدب اللغة العربٌة  االنسانٌةالتربٌة للعلوم  حسٌن علً مهدي موسى  .129

 وزارة التربٌة النفقة الخاصة )تدوير( االدب اللغة العربٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة عبدالباسط شكور غائب داود  .132

 ال ٌوجد المبول العام اللغة اللغة العربٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة ٌونس احمد خلف دمحم  .131

 ال ٌوجد القبىل العام اللغة اللغة العربٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة فؤاد مطر محمود حسن  .132

 ال ٌوجد القبىل العام اصول الدٌن علوم المران والتربٌة االسالمٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة رغد عبد علً صالح  .133

 دٌوان الولف السنً القبىل العام اصول الدٌن علوم المران والتربٌة االسالمٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة فنر عدنان دمحم سلطان  .134

 ال ٌوجد النفقة الخاصة )تدوير( اصول الدٌن علوم المران والتربٌة االسالمٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة ٌاسر كاظم عباس خلف  .135

 ال ٌوجد النفقة الخاصة )تدوير( اصول الدٌن علوم المران والتربٌة االسالمٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة زهراء عبدالستار فاضل خضر  .136

 وزارة التربٌة القبىل العام الفمه واصوله علوم المران والتربٌة االسالمٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة عبدالمجٌد احمد جابر حنظل  .137

 ال ٌوجد القبىل العام الفمه واصوله علوم المران والتربٌة االسالمٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة مروة أحمد خلف ربٌع  .138

 ال ٌوجد النفقة الخاصة )تدوير( الفمه واصوله علوم المران والتربٌة االسالمٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة نجم عبدهللا خضٌر عباس  .139
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 ال ٌوجد تعىيض متضررين الفمه واصوله علوم المران والتربٌة االسالمٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة اسماء خلف فحل شفلح  .142

 ال ٌوجد تعىيض متضررين الفمه واصوله علوم المران والتربٌة االسالمٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة علً عبد الصمد دمحم صوفً  .141

 ال ٌوجد القبىل العام ادارة االعمال ادارة االعمال االدارة وااللتصاد ارشد مزاحم احمد محٌمٌد  .142

 ال ٌوجد القبىل العام ادارة االعمال ادارة االعمال االدارة وااللتصاد غٌث دحام علً حمود  .143

 دٌوان الرلابة المالٌة النفقة الخاصة ادارة االعمال ادارة االعمال االدارة وااللتصاد سعد لٌس حسن هرم  .144

 ال ٌوجد النفقة الخاصة ادارة االعمال ادارة االعمال االدارة وااللتصاد انعام محمود عبدالرزاق احمد  .145

 وزارة الموارد المائٌة تعىيض متضررين ادارة االعمال ادارة االعمال االدارة وااللتصاد عباس دلو شكر محمود  .146

 وزارة التجارة تعىيض متضررين ادارة االعمال ادارة االعمال االدارة وااللتصاد غزوان مصطفى صالح مصطفى  .147

 وزارة الزراعة القبىل العام علوم الثروة الحٌوانٌة االنتاج الحٌوانً الزراعة زٌاد دمحم عواد صالح  .148

 ال ٌوجد القبىل العام علوم الثروة الحٌوانٌة االنتاج الحٌوانً الزراعة ٌاسر حمزة جٌجان سلٌم  .149

 وزارة التربٌة القبىل العام الحدائكالبستنة وهندسة  البستنة وهندسة الحدائك الزراعة كامل عطٌة عبد محسن  .152

 ال ٌوجد القبىل العام البستنة وهندسة الحدائك البستنة وهندسة الحدائك الزراعة علً دمحم عجاج جرجٌس  .151

 وزارة الزراعة النفقة الخاصة البستنة وهندسة الحدائك البستنة وهندسة الحدائك الزراعة هٌثم صفاء زكرٌا بكر  .152

 وزارة التعلٌم العالً (تدويرالنفقة الخاصة ) البستنة وهندسة الحدائك البستنة وهندسة الحدائك الزراعة اوس جواد كاظم فٌصل  .153

 ال ٌوجد القبىل العام علوم التربة والموارد المائٌة التربة والموارد المائٌة الزراعة سٌوف حامد كطوف عنون  .154

 ال ٌوجد القبىل العام علوم التربة والموارد المائٌة المائٌةالتربة والموارد  الزراعة احمد مجٌد هٌشان سلطان  .155
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 ال ٌوجد النفقة الخاصة )تدوير( علوم التربة والموارد المائٌة التربة والموارد المائٌة الزراعة اصٌل نزهان هادي طولان  .156

 ال ٌوجد النفقة الخاصة )تدوير( علوم التربة والموارد المائٌة التربة والموارد المائٌة الزراعة احمد جمال هندي سالم  .157

 وزارة الزراعة القبىل العام حملٌهالمحاصٌل ال المحاصٌل الحملٌة الزراعة تحسٌن علً عبدالحسٌن فرمان  .158

 ال ٌوجد القبىل العام حملٌهالمحاصٌل ال المحاصٌل الحملٌة الزراعة لٌث دمحم حمد عبدهللا  .159

 ال ٌوجد القبىل العام علوم االغذٌة علوم االغذٌة الزراعة نسٌم هادي خضر فرج  .162

 ال ٌوجد القبىل العام علوم االغذٌة علوم االغذٌة الزراعة وفاء معاد دمحم مصطفى  .161

 ال ٌوجد النفقة الخاصة )تدوير( علوم االغذٌة علوم االغذٌة الزراعة عائشه عبدالسالم جمعه دمحم امٌن  .162

 ال ٌوجد النفقة الخاصة )تدوير( االغذٌة علوم علوم االغذٌة الزراعة فاتن مثنى ٌونس دمحم  .163

 ال ٌوجد القبىل العام االلتصاد الزراعً االلتصاد واالرشاد الزراعً الزراعة دمحم باسل دمحم مصلح  .164

 ال ٌوجد القبىل العام االلتصاد الزراعً االلتصاد واالرشاد الزراعً الزراعة تسنٌم سعد ٌاسٌن لطٌف  .165

 وزارة التربٌة (تدويرالنفقة الخاصة ) االلتصاد الزراعً االلتصاد واالرشاد الزراعً الزراعة دمحم مالح عذاب سرحان  .166

 ال ٌوجد القبىل العام ولاٌة النبات ولاٌة النبات الزراعة غٌداء سعٌد طه خلف  .167

 ال ٌوجد القبىل العام ولاٌة النبات ولاٌة النبات الزراعة ضحى فٌصل عجاج مجول  .168

 ال ٌوجد ذوي االعاقة ولاٌة النبات ولاٌة النبات الزراعة جدوع علًجنان عبدالهادي   .169
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 جهة االنتساب لناة المبول االختصاص المسم الكلٌة االسم ت    

 ال ٌْجذ المبْل العبم االعالم االعالم اآلداب عمر عبدهللا خلف جمعة  .1

 وزارة الصحة والبٌئة المبْل العبم االعالم االعالم اآلداب دمحم احمد محمود ثالج  .2

 ال ٌْجذ الخبصت الٌفمت االعالم االعالم اآلداب مراد لاسم صمد كاظم  .3

 ال ٌْجذ الٌفمت الخبصت االعالم االعالم اآلداب دمحم جواد كاظم جاسم  .4

 ّزارة التربٍت تعٌْض هتضررٌي االعالم االعالم اآلداب عال دمحم ذٌاب غفار  .5

 ال ٌْجذ تعٌْض هتضررٌي االعالم االعالم اآلداب مصطفى كامل عواد عبد  .6

 ال ٌْجذ المبْل العبم التأرٌخ الحدٌث التأرٌخ اآلداب هبه خالد خلف دروٌش  .7

 ال ٌْجذ المبْل العبم التأرٌخ الحدٌث التأرٌخ اآلداب حامد ابراهٌم دمحم احمد  .8

 ال ٌْجذ الٌفمت الخبصت التأرٌخ الحدٌث التأرٌخ اآلداب سوسن كنعان ابراهٌم علً  .9

 ال ٌْجذ الخبصتالٌفمت  التأرٌخ الحدٌث التأرٌخ اآلداب حسام علً دمحم غثٌث  .12

 ال ٌْجذ المبْل العبم سالمًاالتأرٌخ ال التأرٌخ اآلداب ن دمحماسماهر روكان علو  .11

 ال ٌْجذ المبْل العبم التأرٌخ االسالمً التأرٌخ اآلداب غصون ماهر ابراهٌم ناٌف  .12

 ال ٌْجذ الٌفمت الخبصت التأرٌخ االسالمً التأرٌخ اآلداب عبداللطٌف احمد الطٌف ناٌل  .13

 ال ٌْجذ الٌفمت الخبصت التأرٌخ االسالمً التأرٌخ اآلداب عبدهللا ناٌف حمد علً  .14
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 ال ٌْجذ تعٌْض هتضررٌي التأرٌخ االسالمً التأرٌخ اآلداب ٌزن زكً مصلح لواص  .15

 ال ٌْجذ المبْل العبم الترجمة الترجمة اآلداب ضفاف محسن عبد علً  .16

 ال ٌْجذ المبْل العبم الترجمة الترجمة اآلداب عبدهللا ابراهٌم خلف ٌعموب  .17

 ال ٌْجذ الٌفمت الخبصت الترجمة الترجمة اآلداب مرتضى حسن عبد علً  .18

 ال ٌْجذ الٌفمت الخبصت الترجمة الترجمة اآلداب هه وار شوان طاهر حسٌن  .19

 ال ٌْجذ المبْل العبم الجغرافٌة التطبٌمٌة الجغرافٌة التطبٌمٌة اآلداب  ٌاسٌن نزال رمضان صاٌل  .22

 ال ٌْجذ المبْل العبم الجغرافٌة التطبٌمٌة الجغرافٌة التطبٌمٌة اآلداب  ضحى فائك حسٌن علوان  .21

 ال ٌْجذ الٌفمت الخبصت الجغرافٌة التطبٌمٌة الجغرافٌة التطبٌمٌة اآلداب  طرٌف مالن عباد دمحم  .22

 ال ٌْجذ الٌفمت الخبصت الجغرافٌة التطبٌمٌة الجغرافٌة التطبٌمٌة اآلداب  دمحم عواد حسٌن ظاهر  .23

 ال ٌْجذ تعٌْض هتضررٌي الجغرافٌة التطبٌمٌة الجغرافٌة التطبٌمٌة اآلداب  سلوى طالل محمود وعر  .24

 ال ٌْجذ رّي االعبلت الجغرافٌة التطبٌمٌة الجغرافٌة التطبٌمٌة اآلداب  دعاء شاكر حمادي طه  .25

 ال ٌْجذ المبْل العبم االدب اللغة العربٌة اآلداب مٌثم كرٌم محٌسن علً  .26

 ال ٌْجذ المبْل العبم االدب اللغة العربٌة اآلداب عبداللطٌف علً عبداللطٌف فنخ  .27

 ال ٌْجذ الٌفمت الخبصت االدب اللغة العربٌة اآلداب ابراهٌم حسٌن دمحم صالح  .28

 ال ٌْجذ الٌفمت الخبصت االدب اللغة العربٌة اآلداب عبدهللا محمود مٌدان محسن  .29
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 ال ٌْجذ تعٌْض هتضررٌي االدب اللغة العربٌة اآلداب دمحم كاظم صالحعماد   .32

 ال ٌْجذ تعٌْض هتضررٌي االدب اللغة العربٌة اآلداب زٌنه صالح ٌوسف عكلة  .31

 ال ٌْجذ المبْل العبم اللغة اللغة العربٌة اآلداب عبدالعزٌز ٌاسر خلف جلٌل  .32

 ال ٌْجذ المبْل العبم اللغة اللغة العربٌة اآلداب امجد دمحم محمود دمحم  .33

 ال ٌْجذ الٌفمت الخبصت اللغة اللغة العربٌة اآلداب مراد عبٌد عبدهللا نعمه  .34

 ال ٌْجذ الٌفمت الخبصت اللغة اللغة العربٌة اآلداب اكرم صالح علً دمحم  .35

 ال ٌْجذ المبْل العبم المبًْى التجبري المبًْى الخبص الحمْق احوذ عبذالمبدر احوذ حسي  .36

 ال ٌْجذ المبْل العبم المبًْى التجبري المبًْى الخبص الحمْق ببى لتٍبَ لبسن دمحم  .37

 ال ٌْجذ الٌفمت الخبصت المبًْى التجبري المبًْى الخبص الحمْق دمحم هحسي علْاى سلوبى  .38

 ال ٌْجذ الٌفمت الخبصت المبًْى التجبري المبًْى الخبص الحمْق احوذ علً حسي كبظن  .39

 ال ٌْجذ تعٌْض هتضررٌي المبًْى التجبري المبًْى الخبص الحمْق حوْد دمحم خلف ًبصر  .42

 ال ٌْجذ تعٌْض هتضررٌي المبًْى التجبري المبًْى الخبص الحمْق رشب فِذ عبْد دمحم  .41

 ال ٌْجذ المبْل العبم المبًْى الخبص الخبص المبًْى الحمْق عبذالرحوي حوٍذ جبسن دمحم  .42

 ال ٌْجذ المبْل العبم المبًْى الخبص الخبص المبًْى الحمْق حسٍي عبهر هطلب حسي  .43

 ال ٌْجذ الٌفمت الخبصت المبًْى الخبص الخبص المبًْى الحمْق علً سعذ دحبم داّد  .44
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 ال ٌْجذ الٌفمت الخبصت المبًْى الخبص الخبص المبًْى الحمْق ُبَ خبلذ شبكر هحوْد  .45

 ال ٌْجذ تعٌْض هتضررٌي الخبصالمبًْى  الخبص المبًْى الحمْق سبرٍ هٍسر علً حسي  .46

 ال ٌْجذ تعٌْض هتضررٌي المبًْى الخبص الخبص المبًْى الحمْق شٍوبء لحطبى عببش عثوبى  .47

 ال ٌْجذ المبْل العبم المبًْى الجٌبئً المبًْى العبم الحمْق هِجَ حسي سلوبى حسٍي  .48

 ال ٌْجذ العبمالمبْل  المبًْى الجٌبئً المبًْى العبم الحمْق اًفبل ببسن ُبدي حسي  .49

 ال ٌْجذ الٌفمت الخبصت المبًْى الجٌبئً المبًْى العبم الحمْق عوبر سعذ علً جبسن  .52

 ّزارة الذاخلٍت الٌفمت الخبصت المبًْى الجٌبئً المبًْى العبم الحمْق هشتبق ٌحٍى كبطع سبًُ  .51

 ال ٌْجذ تعٌْض هتضررٌي المبًْى الجٌبئً المبًْى العبم الحمْق ّلِبى لذّري رشٍذ حوٍذ  .52

 ال ٌْجذ تعٌْض هتضررٌي المبًْى الجٌبئً المبًْى العبم الحمْق اسبهَ كرٌن فرحبى ًْاف  .53

 ال ٌْجذ المبْل العبم العبم المبًْى المبًْى العبم الحمْق دمحم غبئب خلف هطلك  .54

 االتحبدٌتٍُئت الٌساُت  المبْل العبم العبم المبًْى المبًْى العبم الحمْق دمحم فبرش حوٍذ ًجن  .55

 ال ٌْجذ الٌفمت الخبصت العبم المبًْى المبًْى العبم الحمْق عبٍر همذام هحوْد سلٍوبى  .56

 ّزارة الصٌبعت ّالوعبدى الٌفمت الخبصت العبم المبًْى المبًْى العبم الحمْق دمحم احوذ دمحم علً  .57

 ّزارة االعوبر ّاالسكبى تعٌْض هتضررٌي العبم المبًْى المبًْى العبم الحمْق اهبل عبذالسالم عبذاللطٍف صبلح  .58

 ّزارة التربٍت تعٌْض هتضررٌي العبم المبًْى المبًْى العبم الحمْق اغصبى ًجن عبذهللا حوسٍ  .59
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 ال ٌْجذ المبْل العبم الرٌاضٌاتعلوم  الرٌاضٌات التربٌة للعلوم الصرفة سعدة ابراهٌم خلف كاظم  .62

 ال ٌْجذ المبْل العبم علوم الرٌاضٌات الرٌاضٌات الصرفةالتربٌة للعلوم  شهد خلٌل دوري خلٌل  .61

 ال ٌْجذ الٌفمت الخبصت علوم الرٌاضٌات الرٌاضٌات التربٌة للعلوم الصرفة اسراء حسٌن حسن علً  .62

 ال ٌْجذ الٌفمت الخبصت علوم الرٌاضٌات الرٌاضٌات التربٌة للعلوم الصرفة مصطفى حمٌد راشد عبود  .63

 وزارة التربٌة تعٌْض هتضررٌي علوم الرٌاضٌات الرٌاضٌات التربٌة للعلوم الصرفة اٌناس علً احمد خلف  .64

 وزارة التربٌة تعٌْض هتضررٌي علوم الرٌاضٌات الرٌاضٌات التربٌة للعلوم الصرفة دمحم ضٌاء كاظم مهدي  .65

 ٌْجذال  المبْل العبم علوم الفٌزٌاء الفٌزٌاء التربٌة للعلوم الصرفة زٌنب علً حسٌن احمد  .66

 ال ٌْجذ المبْل العبم علوم الفٌزٌاء الفٌزٌاء التربٌة للعلوم الصرفة هدٌل جالل عزٌز سمٌن  .67

 ال ٌْجذ الٌفمت الخبصت علوم الفٌزٌاء الفٌزٌاء التربٌة للعلوم الصرفة عبدالعلٌم نجم عبد شهاب  .68

 ال ٌْجذ الٌفمت الخبصت الفٌزٌاءعلوم  الفٌزٌاء التربٌة للعلوم الصرفة فاطمة سامً صالح زٌن العابدٌن  .69

 وزارة التربٌة تعٌْض هتضررٌي علوم الفٌزٌاء الفٌزٌاء التربٌة للعلوم الصرفة تٌسٌر دمحم علً شهاب  .72

 ال ٌْجذ تعٌْض هتضررٌي علوم الفٌزٌاء الفٌزٌاء التربٌة للعلوم الصرفة ن حمٌدي حسنابتسام سعدا  .71

 ال ٌْجذ المبْل العبم علوم كٌمٌاء الكٌمٌاء للعلوم الصرفةالتربٌة  عبدهللا رمضان علً حسٌن  .72

 ال ٌْجذ المبْل العبم علوم كٌمٌاء الكٌمٌاء التربٌة للعلوم الصرفة دعاء ناظم مجٌد كردي  .73

 ال ٌْجذ الٌفمت الخبصت علوم كٌمٌاء الكٌمٌاء التربٌة للعلوم الصرفة عبدهللا احمد ٌاسٌن عبدهللا  .74



 )ب( توسعة مؤجلةلائمة                                                                                                      الدراسات العلٌا  شؤون جامعة تكرٌت / لسم
 (2223 - 2222للعام الدراسً  الماجستٌراسة الممبولٌن فً درشعبة التسجٌل والمبول                                                                                      )           

 
 

 وزارة التربٌة الٌفمت الخبصت علوم كٌمٌاء الكٌمٌاء التربٌة للعلوم الصرفة دمحم صالحهفٌن عادل لادر   .75

 ال ٌْجذ تعٌْض هتضررٌي علوم كٌمٌاء الكٌمٌاء التربٌة للعلوم الصرفة جازي حمٌد دمحم حمٌد  .76

 ال ٌْجذ تعٌْض هتضررٌي علوم كٌمٌاء الكٌمٌاء التربٌة للعلوم الصرفة نجالء هٌثم محمود دهام  .77

 ال ٌْجذ المبْل العبم علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للعلوم الصرفة تموى حسن عبٌد خلف  .78

 ال ٌْجذ المبْل العبم علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للعلوم الصرفة عبدالهادي دمحم شفٌك توفٌك  .79

 ال ٌْجذ الٌفمت الخبصت علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للعلوم الصرفة ضٌاء احمد دمحم عبدالرزاق  .82

 ال ٌْجذ الٌفمت الخبصت علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للعلوم الصرفة علً نعمه جادهللا حسٌن  .81

 ال ٌْجذ تعٌْض هتضررٌي علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للعلوم الصرفة سٌف سعد صالح حنون  .82

 ال ٌْجذ رّي شِذاء الحشذ الشعبً علوم الحٌاة الحٌاةعلوم  التربٌة للعلوم الصرفة هاشم وسام عبدالواحد حمٌد  .83

 ال ٌْجذ المبْل العبم هندسة الكهربائٌةال الهندسة الكهربائٌة الهندسة جوانه حامد حسان علوان  .84

 ال ٌْجذ المبْل العبم الهندسة الكهربائٌة الهندسة الكهربائٌة الهندسة انمار اجهاد رجب حسٌن  .85

 ال ٌْجذ الٌفمت الخبصت الهندسة الكهربائٌة الهندسة الكهربائٌة الهندسة امٌن صالح جاسم احمد  .86

 ال ٌْجذ الٌفمت الخبصت الهندسة الكهربائٌة الهندسة الكهربائٌة الهندسة لٌث عزبه حمٌد سلمان  .87

 ال ٌْجذ المبْل العبم الهندسة الكٌمٌاوٌة الهندسة الكٌمٌاوٌة الهندسة رند طارق خلف حسن  .88

 ال ٌْجذ المبْل العبم الهندسة الكٌمٌاوٌة الهندسة الكٌمٌاوٌة الهندسة مولود خضر حمدادرٌس   .89
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 ال ٌْجذ الٌفمت الخبصت الهندسة الكٌمٌاوٌة الهندسة الكٌمٌاوٌة الهندسة هٌفاء فالح غٌهب شباط  .92

 ٌْجذ ال الٌفمت الخبصت الهندسة الكٌمٌاوٌة الهندسة الكٌمٌاوٌة الهندسة دٌار ٌوسف كرٌم رشٌد  .91

 ال ٌْجذ المبْل العبم الهندسة المدنٌة الهندسة المدنٌة الهندسة نوف رجب عبدالرحمن احمد  .92

 ال ٌْجذ المبْل العبم الهندسة المدنٌة الهندسة المدنٌة الهندسة بسمه جمال محمود مجٌد  .93

 ٌْجذال  الٌفمت الخبصت الهندسة المدنٌة الهندسة المدنٌة الهندسة رفل صالح مهدي دروٌش  .94

 مجلس محافظة صالح الدٌن الٌفمت الخبصت الهندسة المدنٌة الهندسة المدنٌة الهندسة ساره اكرم جاسم عرٌان  .95

 ال ٌْجذ المبْل العبم الهندسة المٌكانٌكٌة الهندسة المٌكانٌكٌة الهندسة عفاف هتاف عبداللطٌف رحٌم  .96

 ال ٌْجذ المبْل العبم المٌكانٌكٌة الهندسة الهندسة المٌكانٌكٌة الهندسة تمٌم حمد خلف عكلة  .97

 ال ٌْجذ الٌفمت الخبصت الهندسة المٌكانٌكٌة الهندسة المٌكانٌكٌة الهندسة زٌاد عواد حمٌد مخلف  .98

 ال ٌْجذ الٌفمت الخبصت الهندسة المٌكانٌكٌة الهندسة المٌكانٌكٌة الهندسة دمحم جاسم فارس دخٌل  .99

 ال ٌْجذ المبْل العبم الهندسة البٌئٌة البٌئٌة الهندسة الهندسة عثمان نزهان علً احمد  .122

 ال ٌْجذ المبْل العبم الهندسة البٌئٌة الهندسة البٌئٌة الهندسة خطاب سلطان عبدهللا احمد  .121

 ال ٌْجذ الٌفمت الخبصت الهندسة البٌئٌة الهندسة البٌئٌة الهندسة رنا فاضل حسٌن علوان  .122

 ال ٌْجذ الٌفمت الخبصت الهندسة البٌئٌة البٌئٌةالهندسة  الهندسة هازه جالل احمد رمضان  .123

 وزارة التربٌة المبْل العبم اصول الدٌن اصول الدٌن العلوم االسالمٌة امجد حمزه وحٌد كاظم  .124
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 ال ٌْجذ المبْل العبم اصول الدٌن اصول الدٌن العلوم االسالمٌة نبأ باسم عبدالبالً طالب  .125

 دٌوان الولف السنً الٌفمت الخبصت اصول الدٌن اصول الدٌن االسالمٌةالعلوم  احسان طاهر عباس عبدهللا  .126

 ال ٌْجذ الٌفمت الخبصت اصول الدٌن اصول الدٌن العلوم االسالمٌة عٌسى صالح سالم عبدهللا  .127

 ال ٌْجذ تعٌْض هتضررٌي اصول الدٌن اصول الدٌن العلوم االسالمٌة حسن عبد كاظم دمحم  .128

 ال ٌْجذ تعٌْض هتضررٌي اصول الدٌن اصول الدٌن العلوم االسالمٌة اٌاد صالح حسن مظهور  .129

 ال ٌْجذ المبْل العبم النبويالحدٌث  الحدٌث وعلومه العلوم االسالمٌة دمحم سالم عبدهللا فرحان  .112

 ال ٌْجذ المبْل العبم الحدٌث النبوي الحدٌث وعلومه العلوم االسالمٌة زٌنه انور عبدالكرٌم احمد  .111

 ال ٌْجذ الٌفمت الخبصت الحدٌث النبوي الحدٌث وعلومه العلوم االسالمٌة سامً نصرهللا حسٌنعثمان   .112

 ال ٌْجذ الٌفمت الخبصت الحدٌث النبوي الحدٌث وعلومه العلوم االسالمٌة محسن رشٌد اسود حسن  .113

 ال ٌْجذ هتضررٌيتعٌْض  الحدٌث النبوي الحدٌث وعلومه العلوم االسالمٌة غسان حماده دمحم عبدهللا  .114

 ال ٌْجذ تعٌْض هتضررٌي الحدٌث النبوي الحدٌث وعلومه العلوم االسالمٌة احمد صطام بدٌوي سبع  .115

 ال ٌْجذ المبْل العبم الفمه واصوله الفمه واصوله العلوم االسالمٌة زمن احمد رشٌد حمٌد  .116

 ال ٌْجذ المبْل العبم واصولهالفمه  الفمه واصوله العلوم االسالمٌة علً عبدهللا دمحم عرٌان  .117

 ال ٌْجذ الٌفمت الخبصت الفمه واصوله الفمه واصوله العلوم االسالمٌة معتز عبدهللا احمد سلٌمان  .118

 ال ٌْجذ الٌفمت الخبصت الفمه واصوله الفمه واصوله العلوم االسالمٌة حامد محمود حسن حسٌن  .119
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 ال ٌْجذ تعٌْض هتضررٌي الفمه واصوله الفمه واصوله العلوم االسالمٌة عالء عبد احمد خلف  .122

 ال ٌْجذ تعٌْض هتضررٌي الفمه واصوله الفمه واصوله العلوم االسالمٌة ضٌاء حسٌن اسماعٌل غبٌش  .121

التربٌة البدنٌة وعلوم  مؤٌمن صالح مهٌدي صالح  .122
 الرٌاضة

 ٌْجذال  المبْل العبم التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

التربٌة البدنٌة وعلوم  عبد المادر علً مطلك حسٌن  .123
 الرٌاضة

 ال ٌْجذ المبْل العبم التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

التربٌة البدنٌة وعلوم  خطاب عبدهللا جاسم دمحم  .124
 الرٌاضة

 ال ٌْجذ الٌفمت الخبصت الرٌاضةالتربٌة البدنٌة وعلوم  التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

التربٌة البدنٌة وعلوم  أحمد مجٌد حمٌد نصٌف  .125
 الرٌاضة

 ال ٌْجذ الٌفمت الخبصت التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

التربٌة البدنٌة وعلوم  باسل احمد علً عبدهللا  .126
 الرٌاضة

 ال ٌْجذ تعٌْض هتضررٌي البدنٌة وعلوم الرٌاضةالتربٌة  التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

التربٌة البدنٌة وعلوم  ٌاسر ابراهٌم عبدهللا عبد  .127
 الرٌاضة

 ال ٌْجذ رّي االعبلت التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 ال ٌوجد المبْل العبم التأرٌخ الحدٌث التأرٌخ            التربٌة للبنات اسعد فاضل اسعدنور   .128

 ال ٌوجد المبْل العبم التأرٌخ الحدٌث التأرٌخ            التربٌة للبنات عائشه عبد السالم خلف دمحم  .129

 ال ٌوجد رّي االعبلت التأرٌخ الحدٌث التأرٌخ            التربٌة للبنات دنٌا اٌاد علً سلٌمان  .132

 ال ٌوجد رّي االعبلت التأرٌخ الحدٌث التأرٌخ            التربٌة للبنات مها جرٌر عبدالكرٌم ٌاسٌن  .131

 وزارة التعلٌم العالً المبْل العبم سالمًاالتأرٌخ ال التأرٌخ            التربٌة للبنات نورا ضٌاء سعٌد مصطفى  .132

 ال ٌوجد المبْل العبم التأرٌخ االسالمً التأرٌخ            التربٌة للبنات منى حسٌن خلف محمود  .133

 ال ٌوجد الٌفمت الخبصت التأرٌخ االسالمً التأرٌخ            التربٌة للبنات ودٌان خلف عبدهللا جاسم  .134
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 ال ٌوجد الٌفمت الخبصت سالمًاالتأرٌخ ال التأرٌخ التربٌة للبنات مالن احسان علً ارحٌم  .135

 ال ٌوجد العبمالمبْل  علوم الرٌاضٌات الرٌاضٌات التربٌة للبنات شهد شٌرزاد نامك سمٌن  .136

 ال ٌوجد المبْل العبم علوم الرٌاضٌات الرٌاضٌات التربٌة للبنات امٌره سمٌر خمٌس عطٌه  .137

 وزارة التربٌة الٌفمت الخبصت علوم الرٌاضٌات الرٌاضٌات التربٌة للبنات هبه صالح فارس حسٌن  .138

 ال ٌوجد الخبصتالٌفمت  علوم الرٌاضٌات الرٌاضٌات التربٌة للبنات ثروة رعد فارس احمد  .139

 وزارة التربٌة تعٌْض هتضررٌي علوم الرٌاضٌات الرٌاضٌات التربٌة للبنات عال حسٌن حمودي جواد  .142

 ال ٌوجد تعٌْض هتضررٌي علوم الرٌاضٌات الرٌاضٌات التربٌة للبنات سٌناء سالم عطٌه احمد  .141

 ال ٌوجد المبْل العبم علم النفس التربوي العلوم التربوٌة والنفسٌة     التربٌة للبنات رانٌه جمٌل كمال ارحٌم  .142

 ال ٌوجد المبْل العبم علم النفس التربوي العلوم التربوٌة والنفسٌة     التربٌة للبنات عهد جاسم حمد خضر  .143

 ال ٌوجد الٌفمت الخبصت علم النفس التربوي العلوم التربوٌة والنفسٌة     التربٌة للبنات نور عادل حسن دمحم  .144

 ال ٌوجد الٌفمت الخبصت علم النفس التربوي العلوم التربوٌة والنفسٌة     التربٌة للبنات رحاب جاسم دمحم حمدي  .145

 ال ٌوجد تعٌْض هتضررٌي علم النفس التربوي العلوم التربوٌة والنفسٌة     التربٌة للبنات نبأ هٌشان عبدهللا ٌوسف  .146

 ال ٌوجد المبْل العبم علوم الكٌمٌاء الكٌمٌاء التربٌة للبنات شرارابتهال حمود صالح   .147

 ال ٌوجد المبْل العبم علوم الكٌمٌاء الكٌمٌاء التربٌة للبنات نجالء حسٌن علً حمد  .148

 ال ٌوجد الٌفمت الخبصت علوم الكٌمٌاء الكٌمٌاء التربٌة للبنات رامٌه حمٌد عبد دمحم  .149
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 ال ٌوجد الٌفمت الخبصت علوم الكٌمٌاء              الكٌمٌاء التربٌة للبنات شفاء شدهان حمد ابراهٌم  .152

 ال ٌوجد تعٌْض هتضررٌي علوم الكٌمٌاء              الكٌمٌاء التربٌة للبنات فاطمه غٌدان محمود سالم  .151

 ال ٌوجد هتضررٌيتعٌْض  علوم الكٌمٌاء              الكٌمٌاء التربٌة للبنات أمال ٌاسٌن مناع سرٌح  .152

 ال ٌوجد المبْل العبم االدب اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للبنات سهاد كرٌم حسٌن دمحم  .153

 ال ٌوجد المبْل العبم االدب اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للبنات مارٌا عبدالمادر احمد امٌن  .154

 ال ٌوجد الخبصتالٌفمت  االدب اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للبنات تٌماء شاكر محمود مهدي  .155

 ال ٌوجد الٌفمت الخبصت االدب اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للبنات لبس حسام محمود عبٌد  .156

 وزارة التربٌة تعٌْض هتضررٌي االدب اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للبنات وجدان كاظم جواد مهنا  .157

 وزارة التربٌة هتضررٌيتعٌْض  االدب اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للبنات نجالء فاضل عباس علً  .158

 ال ٌوجد المبْل العبم طرائك تدرٌس اللغة االنكلٌزٌة اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للبنات موج ناجً كٌتو سبع  .159

 وزارة التربٌة المبْل العبم طرائك تدرٌس اللغة االنكلٌزٌة اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للبنات حنان فارس جاسم حمٌد  .162

 ال ٌوجد الٌفمت الخبصت طرائك تدرٌس اللغة االنكلٌزٌة اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للبنات ان باسم ٌحٌى جاسم  .161

 ال ٌوجد الٌفمت الخبصت طرائك تدرٌس اللغة االنكلٌزٌة اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للبنات كٌالس نوزاد عبدالكرٌم حسٌن  .162

 ال ٌوجد المبْل العبم االدب اللغة العربٌة التربٌة للبنات فاطمة ثامر سلطان عبدالجبار  .163

 ال ٌوجد المبْل العبم االدب اللغة العربٌة التربٌة للبنات نور حمٌد دحل عبد  .164
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 ال ٌوجد الٌفمت الخبصت االدب اللغة العربٌة التربٌة للبنات ساره باسم احمد عبٌد  .165

 ٌوجدال  الٌفمت الخبصت االدب اللغة العربٌة التربٌة للبنات حنٌن حمٌد هالل حمادي  .166

 ال ٌوجد المبْل العبم اللغة اللغة العربٌة التربٌة للبنات زهراء دمحم عزٌز علً   .167

 ال ٌوجد المبْل العبم اللغة اللغة العربٌة التربٌة للبنات اسٌل احمد حسن علً  .168

 ال ٌوجد الٌفمت الخبصت اللغة اللغة العربٌة التربٌة للبنات نور خلٌل نامك عبدهللا  .169

 ال ٌوجد الٌفمت الخبصت اللغة اللغة العربٌة التربٌة للبنات مولود كاظملٌنا غسان   .172

 ال ٌوجد المبْل العبم علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للبنات فاطمة الزهراء احمد مناف حسن  .171

 ال ٌوجد المبْل العبم علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للبنات رٌهام اسماعٌل ابراهٌم خلف  .172

 وزارة التربٌة الٌفمت الخبصت علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للبنات عبدالكرٌم دمحم عبدالعزٌزمروه   .173

 ال ٌوجد الٌفمت الخبصت علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للبنات رٌم صالح عواد عبد  .174

 ال ٌوجد هتضررٌيتعٌْض  علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للبنات عبدالغفورل عبدالسالم حمودي اس  .175

 وزارة التربٌة تعٌْض هتضررٌي علوم الحٌاة علوم الحٌاة التربٌة للبنات زٌنب دمحم مدٌد وسمً  .176

 ال ٌوجد المبْل العبم علوم المران والتربٌة االسالمٌة علوم المران والتربٌة االسالمٌة التربٌة للبنات هنوف خوام مانع دمحم  .177

 ال ٌوجد المبْل العبم علوم المران والتربٌة االسالمٌة علوم المران والتربٌة االسالمٌة للبناتالتربٌة  مها ادهام روضان حسٌن  .178

 ال ٌوجد الٌفمت الخبصت علوم المران والتربٌة االسالمٌة علوم المران والتربٌة االسالمٌة التربٌة للبنات هاله كمال لدور عبدهللا  .179
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 ال ٌوجد الٌفمت الخبصت علوم المران والتربٌة االسالمٌة المران والتربٌة االسالمٌةعلوم  التربٌة للبنات رٌم باهر بندر حمزه  .182

 ال ٌوجد المبْل العبم مجهرٌةالحٌاء اال االحٌاء المجهرٌة الطب البٌطري دٌنا برزان فرحان حسٌن   .181

 ال ٌوجد الخبصتالٌفمت  االحٌاء المجهرٌة االحٌاء المجهرٌة الطب البٌطري الخٌزران المهلب خلف سلمان  .182

 ال ٌوجد الٌفمت الخبصت االحٌاء المجهرٌة االحٌاء المجهرٌة الطب البٌطري خلدون خلٌل عبد صالح  .183

 ال ٌوجد المبْل العبم االنسجة واالجنة التشرٌح واالنسجة البٌطرٌة الطب البٌطري دٌانا دمحم رجب دمحم  .184

 ال ٌوجد المبْل العبم االنسجة واالجنة البٌطرٌة التشرٌح واالنسجة الطب البٌطري اٌاد سالم مهٌدي صالح  .185

 ال ٌوجد المبْل العبم بٌطرٌةالطبٌة الدوٌة اال الفسلجة والكٌمٌاء الحٌاتٌة واالدوٌة الطب البٌطري هاوري فاتح ابوبكر لطٌف  .186

علوم الحاسوب  مارٌن حمد عالوي جارهللا  .187
 والرٌاضٌات

 ال ٌوجد العبمالمبْل  علوم الرٌاضٌات علوم الرٌاضٌات

علوم الحاسوب  بشائر مصطفى عمر مصطفى  .188
 والرٌاضٌات

 ال ٌوجد المبْل العبم علوم الرٌاضٌات علوم الرٌاضٌات

علوم الحاسوب  غاده ناجً محسن صالح  .189
 والرٌاضٌات

 وزارة التربٌة الٌفمت الخبصت علوم الرٌاضٌات علوم الرٌاضٌات

الحاسوب علوم  عبدالمجٌد حمد دمحم عبدهللا  .192
 والرٌاضٌات

 ال ٌوجد الٌفمت الخبصت علوم الرٌاضٌات علوم الرٌاضٌات

علوم الحاسوب  غنً علً دمحم هرموش  .191
 والرٌاضٌات

 وزارة التربٌة تعٌْض هتضررٌي علوم الرٌاضٌات علوم الرٌاضٌات

علوم الحاسوب  كمال نجم عبدهللا حمزه  .192
 والرٌاضٌات

 وزارة التربٌة تعٌْض هتضررٌي علوم الرٌاضٌات علوم الرٌاضٌات

علوم الحاسوب  دمحم زٌاد عاٌد لدوري  .193
 والرٌاضٌات

 وزارة التربٌة المبْل العبم علوم الحاسوب علوم الحاسوب

علوم الحاسوب  سوسن جاسم دمحم علً  .194
 والرٌاضٌات

 ال ٌوجد المبْل العبم علوم الحاسوب علوم الحاسوب
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الحاسوب علوم  احمد فكرت نجات عبدالحمٌد  .195
 والرٌاضٌات

 وزارة االعمار واالسكان الٌفمت الخبصت علوم الحاسوب علوم الحاسوب

علوم الحاسوب  صبا رفعت ابراهٌم زٌدان  .196
 والرٌاضٌات

 ال ٌْجذ الٌفمت الخبصت علوم الحاسوب علوم الحاسوب

علوم الحاسوب  عثمان سعد عبداللطٌف حسٌن  .197
 والرٌاضٌات

 ال ٌْجذ تعٌْض هتضررٌي علوم الحاسوب علوم الحاسوب

علوم الحاسوب  دمحم محمود حسٌن ضامن  .198
 والرٌاضٌات

 ال ٌْجذ تعٌْض هتضررٌي علوم الحاسوب علوم الحاسوب

 ال ٌوجد المبْل العبم علوم الفٌزٌاء علوم الفٌزٌاء العلوم مصطفى فاٌك حمد عبٌد  .199

 ال ٌوجد المبْل العبم علوم الفٌزٌاء علوم الفٌزٌاء العلوم عهود فاضل زوٌد ردعان  .222

 ال ٌوجد الٌفمت الخبصت علوم الفٌزٌاء علوم الفٌزٌاء العلوم عبدالملن سلطان مرعً دمحم  .221

 ال ٌوجد الٌفمت الخبصت علوم الفٌزٌاء علوم الفٌزٌاء العلوم دمحم احمد صالح محً  .222

 ال ٌوجد المبْل العبم علوم االرض التطبٌمٌة علم االرض العلوم رانٌه خالد ضاحً طلب  .223

 ال ٌوجد المبْل العبم علوم االرض التطبٌمٌة علم االرض العلوم هارون رشٌد لطٌف مهدي  .224

 وزارة التربٌة الٌفمت الخبصت علوم االرض التطبٌمٌة علم االرض العلوم وائل دمحم خزعل لطٌف  .225

 ٌوجدال  الٌفمت الخبصت علوم االرض التطبٌمٌة علم االرض العلوم حسام شامل محمود مطلن  .226

 وزارة التربٌة المبْل العبم مجهرٌةالحٌاء االعلم  علوم الحٌاة العلوم مصطفى زٌاد عاٌد لدوري  .227

 ال ٌوجد المبْل العبم علم االحٌاء المجهرٌة علوم الحٌاة العلوم بشائر جمعه مطلن مجٌت  .228

 ٌوجد ال الٌفمت الخبصت علم االحٌاء المجهرٌة علوم الحٌاة العلوم عصام رعد سعد علً   .229
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 ال ٌوجد الٌفمت الخبصت علم االحٌاء المجهرٌة علوم الحٌاة العلوم نور الهدى بدر محمود سلٌمان  .212

 ال ٌوجد تعٌْض هتضررٌي علم االحٌاء المجهرٌة علوم الحٌاة العلوم بٌداء عدنان جاسم عوٌد  .211

 وزارة الصحة والبٌئة هتضررٌيتعٌْض  علم االحٌاء المجهرٌة علوم الحٌاة العلوم منار طالب محمود عباس  .212

 ال ٌوجد المبْل العبم علم الحٌوان علوم الحٌاة العلوم مٌساء مثنى علً حسٌن  .213

 ال ٌوجد المبْل العبم علم الحٌوان علوم الحٌاة العلوم هداٌا دمحم عبدهللا دمحم  .214

 ال ٌوجد الٌفمت الخبصت علم الحٌوان علوم الحٌاة العلوم رسل عامر نجم عبدهللا  .215

 ال ٌوجد الٌفمت الخبصت علم الحٌوان علوم الحٌاة العلوم مثاٌل ضاري رشٌد خلف  .216

 ال ٌوجد المبْل العبم علم النبات علوم الحٌاة العلوم اسماء عبدهللا جاسم دمحم  .217

 ال ٌوجد المبْل العبم علم النبات علوم الحٌاة العلوم اٌناس ابراهٌم خلٌل رحٌم  .218

 ال ٌوجد الٌفمت الخبصت علم النبات علوم الحٌاة العلوم سكٌنة علً عبد الحمٌد عمر  .219

 ال ٌوجد الٌفمت الخبصت علم النبات علوم الحٌاة العلوم اٌسر اسماعٌل دمحم احمد  .222

 ال ٌوجد المبْل العبم علوم الكٌمٌاء علوم الكٌمٌاء العلوم دمحم صاحب مدري حسن  .221

 ال ٌوجد المبْل العبم الكٌمٌاءعلوم  علوم الكٌمٌاء العلوم سجى عباس غزال خضٌر  .222

 وزارة التربٌة الٌفمت الخبصت علوم الكٌمٌاء علوم الكٌمٌاء العلوم جاسم دمحم خلف جاسم  .223

 ال ٌوجد الٌفمت الخبصت علوم الكٌمٌاء علوم الكٌمٌاء العلوم مصطفى فاضل نوري محمود  .224
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 وزارة التربٌة تعٌْض هتضررٌي علوم الكٌمٌاء علوم الكٌمٌاء العلوم رحاب جلوب غالً حسٌن  .225

 وزارة التربٌة تعٌْض هتضررٌي علوم الكٌمٌاء علوم الكٌمٌاء العلوم مخلص سحاب عداي محٌمٌد  .226

 ال ٌوجد المبْل العبم التأرٌخ الحدٌث التأرٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة عبد الرزاق احمد خلف حمود  .227

 ال ٌوجد المبْل العبم التأرٌخ الحدٌث التأرٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة علًروٌده خالد عبد   .228

 ال ٌوجد الٌفمت الخبصت التأرٌخ الحدٌث التأرٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة مروه دمحم ٌوسف ٌعموب  .229

 وزارة التربٌة الٌفمت الخبصت التأرٌخ الحدٌث التأرٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة دمحم عبدهللا طلب عجزان  .232

 وزارة الداخلٌة تعٌْض هتضررٌي التأرٌخ الحدٌث التأرٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة حماديعدي خضر عبود   .231

 وزارة التربٌة تعٌْض هتضررٌي التأرٌخ الحدٌث التأرٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة مشتاق حمد جاسم دمحم  .232

 ال ٌوجد المبْل العبم سالمًاالتأرٌخ ال التأرٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة عامر محمود حسٌن علً  .233

 ال ٌوجد المبْل العبم التأرٌخ االسالمً التأرٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة عمار جلٌل زهو مصلح  .234

 وزارة التربٌة الٌفمت الخبصت التأرٌخ االسالمً التأرٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة ظافر جمٌل علً دمحم  .235

 ال ٌوجد الٌفمت الخبصت التأرٌخ االسالمً التأرٌخ االنسانٌةالتربٌة للعلوم  عامر فالح غرٌب برٌسم  .236

 ال ٌوجد تعٌْض هتضررٌي التأرٌخ االسالمً التأرٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة سمراء اسماعٌل فٌاض علً  .237

 التربٌةوزارة  تعٌْض هتضررٌي التأرٌخ االسالمً التأرٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة حسٌن سامً عبدهللا فرحان  .238

 ال ٌوجد المبْل العبم التربٌة الفنٌة التربٌة الفنٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة رٌم زكً ابراهٌم شالش  .239
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 ال ٌوجد المبْل العبم التربٌة الفنٌة التربٌة الفنٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة نحسٌن احمد علً حس  .242

 ال ٌوجد الٌفمت الخبصت التربٌة الفنٌة التربٌة الفنٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة اٌالف احمد ابراهٌم غضبان  .241

 ال ٌوجد الٌفمت الخبصت التربٌة الفنٌة التربٌة الفنٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة نها جمال سعد نوفان  .242

 ال ٌوجد تعٌْض هتضررٌي التربٌة الفنٌة التربٌة الفنٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة عبد االله نجم عبد دمحم  .243

 ال ٌوجد تعٌْض هتضررٌي التربٌة الفنٌة التربٌة الفنٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة اصٌل ابراهٌم خلٌل هندي  .244

 ال ٌوجد المبْل العبم الجغرافٌة البشرٌة الجغرافٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة عزت احمد جاسم دمحم  .245

 ال ٌوجد المبْل العبم الجغرافٌة البشرٌة الجغرافٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة شاكر محمود علً صالح  .246

 ال ٌوجد الٌفمت الخبصت الجغرافٌة البشرٌة الجغرافٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة عمٌل علً خلٌل بكتش  .247

 ال ٌوجد الٌفمت الخبصت الجغرافٌة البشرٌة الجغرافٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة زٌاد عاد محمود حسٌن  .248

 ال ٌوجد تعٌْض هتضررٌي الجغرافٌة البشرٌة الجغرافٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة عمار مندب احمد علً  .249

 ال ٌوجد تعٌْض هتضررٌي الجغرافٌة البشرٌة الجغرافٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة بٌداء شهاب احمد مهدي  .252

 ال ٌوجد المبْل العبم الجغرافٌة الطبٌعٌة الجغرافٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة غزوان احمد صالح شٌخ  .251

 ال ٌوجد المبْل العبم الجغرافٌة الطبٌعٌة الجغرافٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة صفاء شهاب حمد عران  .252

 ال ٌوجد الٌفمت الخبصت الجغرافٌة الطبٌعٌة الجغرافٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة علً دمحم حسٌن علً  .253

 ال ٌوجد الٌفمت الخبصت الجغرافٌة الطبٌعٌة الجغرافٌة  االنسانٌةالتربٌة للعلوم  لؤي حسٌن علً حسٌن  .254
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 ال ٌوجد تعٌْض هتضررٌي الجغرافٌة الطبٌعٌة الجغرافٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة دمحم علً عٌد جدٌع  .255

 ٌوجدال  تعٌْض هتضررٌي الجغرافٌة الطبٌعٌة الجغرافٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة  حٌاه حمدي حبٌب جاسم  .256

 ال ٌوجد المبْل العبم علم النفس التربوي العلوم التربوٌة والنفسٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة علً حسٌن عبدهللا علً  .257

 ال ٌوجد المبْل العبم علم النفس التربوي العلوم التربوٌة والنفسٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة رواء عبدهللا عواد عبدالكرٌم  .258

 ال ٌوجد الٌفمت الخبصت علم النفس التربوي العلوم التربوٌة والنفسٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة صالحاحمد حمٌد علً   .259

 ال ٌوجد الٌفمت الخبصت علم النفس التربوي العلوم التربوٌة والنفسٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة روكان مساهر شحاذه مطلن  .262

 ال ٌوجد تعٌْض هتضررٌي علم النفس التربوي العلوم التربوٌة والنفسٌة  االنسانٌةالتربٌة للعلوم  ادٌب حسن علً محمود  .261

 ال ٌوجد تعٌْض هتضررٌي علم النفس التربوي العلوم التربوٌة والنفسٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة وطبان ابراهٌم حافظ صبر  .262

 ال ٌوجد المبْل العبم مناهج وطرائك تدرٌس عامة العلوم التربوٌة والنفسٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة صباح دمحم عبدهللا صالح  .263

 ال ٌوجد المبْل العبم مناهج وطرائك تدرٌس عامة العلوم التربوٌة والنفسٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة والء ٌاسٌن علً جاسم  .264

 ال ٌوجد الٌفمت الخبصت مناهج وطرائك تدرٌس عامة العلوم التربوٌة والنفسٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة دمحم عطٌه مهدي حبٌب  .265

 ال ٌوجد الٌفمت الخبصت مناهج وطرائك تدرٌس عامة العلوم التربوٌة والنفسٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة حٌدر باسم سلمان جاسم  .266

 ال ٌوجد تعٌْض هتضررٌي مناهج وطرائك تدرٌس عامة العلوم التربوٌة والنفسٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة طارق ولٌد علً مشعل  .267

 ال ٌوجد رّي االعبلت مناهج وطرائك تدرٌس عامة العلوم التربوٌة والنفسٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة عبدالباسط جاسم دمحم ذٌبان  .268

 ال ٌوجد المبْل العبم اللغة اللغة االنكلٌزٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة فاطمة محمود عٌدان احمد  .269
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 ال ٌوجد المبْل العبم اللغة اللغة االنكلٌزٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة خلف صالح مرهش طلب  .272

 ال ٌوجد الٌفمت الخبصت اللغة اللغة االنكلٌزٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة نور احمد ٌونس بكر  .271

 ال ٌوجد الٌفمت الخبصت اللغة اللغة االنكلٌزٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة عبدالرحمن علً دمحم حسٌن  .272

 ال ٌوجد تعٌْض هتضررٌي اللغة اللغة االنكلٌزٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة جاسم دمحم احمد مدهللا  .273

 التربٌة وزارة تعٌْض هتضررٌي اللغة اللغة االنكلٌزٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة هدى ضامن مخلف مصطفى  .274

 ال ٌوجد المبْل العبم طرائك تدرٌس اللغة االنكلٌزٌة اللغة االنكلٌزٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة رشا عٌدان جلٌل محمود  .275

 ال ٌوجد المبْل العبم طرائك تدرٌس اللغة االنكلٌزٌة اللغة االنكلٌزٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة احمد عبود حسن حمد  .276

 دٌوان الولف السنً الٌفمت الخبصت طرائك تدرٌس اللغة االنكلٌزٌة اللغة االنكلٌزٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة حمد حنان عبدهللا حسن  .277

 وزارة التربٌة الٌفمت الخبصت طرائك تدرٌس اللغة االنكلٌزٌة اللغة االنكلٌزٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة زٌنب اسماعٌل سالم عبدهللا  .278

 وزارة التربٌة تعٌْض هتضررٌي طرائك تدرٌس اللغة االنكلٌزٌة اللغة االنكلٌزٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة دمحم علً حمٌدمؤٌد محمود ندٌم   .279

 ال ٌوجد رّي االعبلت طرائك تدرٌس اللغة االنكلٌزٌة اللغة االنكلٌزٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة احمد صالح نعمة احمد  .282

 ال ٌوجد المبْل العبم االدب اللغة العربٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة نور رعد عبدهللا دمحم  .281

 ال ٌوجد المبْل العبم االدب اللغة العربٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة اٌالف لٌس حمودي احمد  .282

 ال ٌوجد الٌفمت الخبصت االدب اللغة العربٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة باسم سلمان عبدهللا حسن  .283

 ال ٌوجد الٌفمت الخبصت االدب اللغة العربٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة ٌاسٌن طه دمحم وائل  .284
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 ال ٌوجد تعٌْض هتضررٌي االدب اللغة العربٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة طٌبه نوري سعٌد دمحم  .285

 ال ٌوجد الحشذ الشعبًرّي شِذاء  االدب اللغة العربٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة ٌوسف فرحان جاسم محمٌد  .286

 ال ٌوجد المبْل العبم اللغة اللغة العربٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة ابتهال دمحم حردان خزعل  .287

 ال ٌوجد المبْل العبم اللغة اللغة العربٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة عدي صدام احمد حسٌن  .288

 ال ٌوجد الٌفمت الخبصت اللغة اللغة العربٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة اخالص حمد عزام عبٌد  .289

 ال ٌوجد الٌفمت الخبصت اللغة اللغة العربٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة عمر ابراهٌم حمدان سلمان  .292

 ال ٌوجد تعٌْض هتضررٌي اللغة اللغة العربٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة مٌالد ساجد زٌدان خلف  .291

 ال ٌوجد تعٌْض هتضررٌي اللغة اللغة العربٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة عذراء ظاهر خساره حسٌن  .292

 ال ٌوجد المبْل العبم علوم المران والتربٌة االسالمٌة علوم المران والتربٌة االسالمٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة دمحم حسٌن حمد خلف  .293

 ال ٌوجد المبْل العبم علوم المران والتربٌة االسالمٌة علوم المران والتربٌة االسالمٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة بنٌان دمحم بنٌان كحٌط  .294

 ال ٌوجد الٌفمت الخبصت علوم المران والتربٌة االسالمٌة علوم المران والتربٌة االسالمٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة احمد علً دمحم علً  .295

 ال ٌوجد الٌفمت الخبصت  علوم المران والتربٌة االسالمٌة علوم المران والتربٌة االسالمٌة  االنسانٌةالتربٌة للعلوم  سجى ماهر احمد ساٌر  .296

 ال ٌوجد تعٌْض هتضررٌي علوم المران والتربٌة االسالمٌة علوم المران والتربٌة االسالمٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة محً الدٌن عبد علً غافل  .297

 ال ٌوجد تعٌْض هتضررٌي علوم المران والتربٌة االسالمٌة علوم المران والتربٌة االسالمٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة ابراهٌمسبهان عبدهللا خلف   .298

 ال ٌوجد المبْل العبم علوم سٌاسٌةال علوم سٌاسٌةال العلوم السٌاسٌة حمزة محسن خلف حسٌن  .299



 )ب( توسعة مؤجلةلائمة                                                                                                      الدراسات العلٌا  شؤون جامعة تكرٌت / لسم
 (2223 - 2222للعام الدراسً  الماجستٌراسة الممبولٌن فً درشعبة التسجٌل والمبول                                                                                      )           

 
 

 ال ٌوجد المبْل العبم العلوم السٌاسٌة العلوم السٌاسٌة العلوم السٌاسٌة عمر احمد حسن محمود  .322

 ال ٌوجد الٌفمت الخبصت العلوم السٌاسٌة العلوم السٌاسٌة العلوم السٌاسٌة حسٌن عراق نصرهللا دمحم  .321

 ال ٌوجد الٌفمت الخبصت العلوم السٌاسٌة العلوم السٌاسٌة العلوم السٌاسٌة داود سلمان خلف جاسم  .322

 ال ٌوجد تعٌْض هتضررٌي العلوم السٌاسٌة العلوم السٌاسٌة السٌاسٌةالعلوم  زٌنب احمد شوكت الٌاس  .323

 ال ٌوجد تعٌْض هتضررٌي العلوم السٌاسٌة العلوم السٌاسٌة العلوم السٌاسٌة خنساء سحاب احمد صالح  .324

 ال ٌوجد المبْل العبم ادارة االعمال  ادارة االعمال  االدارة وااللتصاد سالً اسماعٌل ابراهٌم سلمان  .325

 ال ٌوجد المبْل العبم ادارة االعمال  ادارة االعمال  االدارة وااللتصاد رسل رافع جمال ٌعموب  .326

 وزارة الداخلٌة الٌفمت الخبصت ادارة االعمال  ادارة االعمال  االدارة وااللتصاد سامً ابراهٌم صالح فندي  .327

 ال ٌوجد الٌفمت الخبصت ادارة االعمال  ادارة االعمال  االدارة وااللتصاد ضحى سعدي عبدالحسٌن نصٌف  .328

 ال ٌوجد تعٌْض هتضررٌي ادارة االعمال  ادارة االعمال  االدارة وااللتصاد صبر عواد ضٌدان عفاص  .329

 ال ٌوجد رّي االعبلت ادارة االعمال  ادارة االعمال  االدارة وااللتصاد عبد الملن سلٌمان حمد عبد  .312

 ال ٌوجد المبْل العبم االلتصاد االلتصاد وااللتصاداالدارة  فاتن حمٌد ناجً دمحم  .311

 ال ٌوجد المبْل العبم االلتصاد االلتصاد االدارة وااللتصاد همسه مثنى لاسم دمحم  .312

 ال ٌوجد الٌفمت الخبصت االلتصاد االلتصاد االدارة وااللتصاد مروان دمحم ابراهٌم طالل  .313

 ال ٌوجد الٌفمت الخبصت االلتصاد االلتصاد االدارة وااللتصاد عمر دمحم عطٌة فرحان  .314
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 ال ٌوجد تعٌْض هتضررٌي االلتصاد االلتصاد االدارة وااللتصاد سامان مجٌد رشٌد محمود   .315

 ال ٌوجد تعٌْض هتضررٌي االلتصاد االلتصاد االدارة وااللتصاد محمود شجاع محسن حمادي  .316

 وزارة الصحة والبٌئة المبْل العبم العلوم المالٌة والمصرفٌة المالٌة والمصرفٌةالعلوم  االدارة وااللتصاد ٌاسٌن طه ٌاسٌن صالح  .317

 ال ٌوجد المبْل العبم العلوم المالٌة والمصرفٌة العلوم المالٌة والمصرفٌة االدارة وااللتصاد هٌرو كمال رحٌم صدٌك  .318

 ال ٌوجد الٌفمت الخبصت العلوم المالٌة والمصرفٌة العلوم المالٌة والمصرفٌة االدارة وااللتصاد معاذ خلٌل ابراهٌم حسٌن  .319

 ال ٌوجد الٌفمت الخبصت العلوم المالٌة والمصرفٌة العلوم المالٌة والمصرفٌة االدارة وااللتصاد عمر حسن فاضل بٌات  .322

 ال ٌوجد هتضررٌي تعٌْض العلوم المالٌة والمصرفٌة العلوم المالٌة والمصرفٌة االدارة وااللتصاد احمد عبدالسالم عمر دمحم  .321

 ال ٌوجد تعٌْض هتضررٌي العلوم المالٌة والمصرفٌة العلوم المالٌة والمصرفٌة االدارة وااللتصاد سمر عباس حسٌن علً  .322

 ال ٌوجد المبْل العبم المحاسبة المحاسبة االدارة وااللتصاد براء عادل خلف جمعة  .323

 وزارة الدفاع المبْل العبم المحاسبة المحاسبة االدارة وااللتصاد حمدانمار احمد خلف   .324

 وزارة الصحة والبٌئة الٌفمت الخبصت المحاسبة المحاسبة االدارة وااللتصاد سعد احمد خلف عبدالكرٌم  .325

 ال ٌوجد الٌفمت الخبصت المحاسبة المحاسبة االدارة وااللتصاد انٌس دمحم صالح خلف  .326

 ال ٌوجد تعٌْض هتضررٌي المحاسبة المحاسبة االدارة وااللتصاد لٌث زٌاد طارق محً الدٌن  .327

 ال ٌوجد تعٌْض هتضررٌي المحاسبة المحاسبة االدارة وااللتصاد فاطمه صباح مظلوم عبطان  .328

 وزارة االعمار واالسكان المبْل العبم علوم الثروة الحٌوانٌة االنتاج الحٌوانً الزراعة دواسٌل طارق عبدهللا داو  .329
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 ال ٌوجد المبْل العبم علوم الثروة الحٌوانٌة االنتاج الحٌوانً الزراعة عبدهللا ثاٌر كاظم ناصر  .332

 ال ٌوجد الٌفمت الخبصت علوم الثروة الحٌوانٌة االنتاج الحٌوانً الزراعة احمد هادي خورشٌد حسٌن  .331

 الزراعةوزارة  الٌفمت الخبصت علوم الثروة الحٌوانٌة االنتاج الحٌوانً الزراعة مصطفى حامد جواد هادي  .332

 ال ٌوجد المبْل العبم البستنة وهندسة الحدائك البستنة وهندسة الحدائك الزراعة عبدالرحمن ثاٌر دمحم محمود  .333

 ال ٌوجد المبْل العبم البستنة وهندسة الحدائك البستنة وهندسة الحدائك الزراعة عبدهللا حارث مهدي عباس  .334

 وزارة الزراعة الٌفمت الخبصت البستنة وهندسة الحدائك الحدائكالبستنة وهندسة  الزراعة مراد داود زٌدان خلف  .335

 ال ٌوجد الٌفمت الخبصت البستنة وهندسة الحدائك البستنة وهندسة الحدائك الزراعة نهله فاضل بهجت رضا  .336

 ال ٌوجد العبمالمبْل  علوم التربة والموارد المائٌة علوم التربة والموارد المائٌة الزراعة اسامه صبحً احمد عبدهللا  .337

 ال ٌوجد المبْل العبم علوم التربة والموارد المائٌة علوم التربة والموارد المائٌة الزراعة مأمون شاكر زغٌر نهار  .338

 ال ٌوجد الٌفمت الخبصت علوم التربة والموارد المائٌة علوم التربة والموارد المائٌة الزراعة ضرغام نعمان ناٌف ابراهٌم  .339

 ال ٌوجد الٌفمت الخبصت علوم التربة والموارد المائٌة علوم التربة والموارد المائٌة الزراعة ابراهٌم عبدحمزه جمٌل   .342

 ال ٌوجد المبْل العبم المحاصٌل الحملٌة المحاصٌل الحملٌة الزراعة شٌماء مجٌد حمد دمحم  .341

 ال ٌوجد العبمالمبْل  المحاصٌل الحملٌة المحاصٌل الحملٌة الزراعة سمٌر علً طه خضٌر  .342

 وزارة الزراعة الٌفمت الخبصت المحاصٌل الحملٌة المحاصٌل الحملٌة الزراعة حٌدر رعد فلٌح حسن  .343

 مجلس محافظة صالح الدٌن الٌفمت الخبصت المحاصٌل الحملٌة المحاصٌل الحملٌة الزراعة ماجد زٌدان خلف محمود  .344
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 ال ٌوجد المبْل العبم االغذٌةعلوم  علوم االغذٌة الزراعة ٌونس صالح ٌونس دهموش  .345

 ال ٌوجد المبْل العبم علوم االغذٌة علوم االغذٌة الزراعة اٌه طارق زاٌد عجٌل  .346

 ال ٌوجد الٌفمت الخبصت علوم االغذٌة علوم االغذٌة الزراعة هاله ربٌع ضامن سمٌر  .347

 ال ٌوجد الخبصتالٌفمت  علوم االغذٌة علوم االغذٌة الزراعة عبدهللا دمحم ذنون أبراهٌم  .348

 ال ٌوجد المبْل العبم زراعًالرشاد اال االلتصاد واالرشاد الزراعً الزراعة رنا ضٌاء حازم حسن  .349

 وزارة الزراعة المبْل العبم االرشاد الزراعً االلتصاد واالرشاد الزراعً الزراعة ٌوسف حازم حمٌدي عبدهللا  .352

 ال ٌوجد الٌفمت الخبصت االرشاد الزراعً واالرشاد الزراعًااللتصاد  الزراعة دمحم عدنان دخٌل خلٌل  .351

 وزارة التجارة الٌفمت الخبصت االرشاد الزراعً االلتصاد واالرشاد الزراعً الزراعة ر عبد علًمنى خض  .352

 ال ٌوجد المبْل العبم االلتصاد الزراعً االلتصاد واالرشاد الزراعً الزراعة حفص عمر شبٌب حمد  .353

 دٌوان محافظة االنبار المبْل العبم االلتصاد الزراعً االلتصاد واالرشاد الزراعً الزراعة مدب مجحمدمحم كامل   .354

 ال ٌوجد (تذٌّر) الٌفمت الخبصت االلتصاد الزراعً االلتصاد واالرشاد الزراعً الزراعة احمد ماجد حمٌد احمٌد  .355

 ال ٌوجد )تذٌّر( الٌفمت الخبصت االلتصاد الزراعً االلتصاد واالرشاد الزراعً الزراعة مصطفى دمحم خزعل حمٌد  .356

 ال ٌوجد المبْل العبم ولاٌة النبات ولاٌة النبات الزراعة عالء محسن فارس ذٌاب  .357

 ال ٌوجد المبْل العبم ولاٌة النبات ولاٌة النبات الزراعة حسٌن صبحً علً مربط  .358

 ال ٌوجد الٌفمت الخبصت ولاٌة النبات ولاٌة النبات الزراعة عمر رعد أٌوب علوان  .359
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 وزارة الزراعة الٌفمت الخبصت ولاٌة النبات ولاٌة النبات الزراعة ابراهٌم سرحان علً عنٌزان  .362

 وزارة الصحة والبٌئة المبْل العبم احٌاء مجهرٌة طبٌة االحٌاء المجهرٌة  الطب عذراء دمحم محمود صالح  .361

 ال ٌوجد المبْل العبم احٌاء مجهرٌة طبٌة االحٌاء المجهرٌة الطب بالل حامد فرحان عبدهللا  .362

 ال ٌوجد الٌفمت الخبصت احٌاء مجهرٌة طبٌة االحٌاء المجهرٌة الطب زٌنه ٌونس معٌوف حسن  .363

 ال ٌوجد الٌفمت الخبصت احٌاء مجهرٌة طبٌة االحٌاء المجهرٌة الطب عبدهللا دمحم أحمد اسماعٌل  .364

 وزارة الصحة والبٌئة المبْل العبم سرٌرٌةالحٌاتٌة الكٌمٌاء ال المجهرٌةاالحٌاء  الطب بالل حسٌن دمحم سلمان  .365

 وزارة الصحة والبٌئة المبْل العبم الكٌمٌاء الحٌاتٌة السرٌرٌة االحٌاء المجهرٌة الطب سجى نمٌر لٌس عمر  .366

 وزارة الصحة والبٌئة الٌفمت الخبصت الكٌمٌاء الحٌاتٌة السرٌرٌة االحٌاء المجهرٌة الطب أسٌن حسٌن صالح اكبر  .367

 وزارة الصحة والبٌئة الٌفمت الخبصت الكٌمٌاء الحٌاتٌة السرٌرٌة االحٌاء المجهرٌة الطب مروان حبٌب حمد منصور   .368

 وزارة الصحة والبٌئة تعٌْض هتضررٌي الكٌمٌاء الحٌاتٌة السرٌرٌة االحٌاء المجهرٌة الطب علً حسٌن عبدالغفور دمحم  .369

 وزارة الصحة والبٌئة دعن الوالكبث الطبٍت الكٌمٌاء الحٌاتٌة السرٌرٌة االحٌاء المجهرٌة الطب ٌحٌىكنعان فٌصل ٌاسٌن   .372
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 جهة االنتساب قناة القبول االختصاص القسم الكلية االسم ت      

 

 وزارة االعًار واالسكاٌ انُفقت انخاصت انقاَوٌ اإلَساَي وخذيت انًجتًع انقاَوٌ انحقوق عارف َايف عهي دهش  .1

 انتربيتوزارة  انُفقت انخاصت انقاَوٌ اإلَساَي وخذيت انًجتًع انقاَوٌ انحقوق ايير دمحم عهيوي َاصر  .2

 وزارة الصحة والبيئة انقبول انعاو مرضيةالتحليالت ال علوم الحياة  العلوم َصيف َذى َجى عبذهللا  .3

 وزارة الصحة والبيئة انُفقت انخاصت التحليالت المرضية علوم الحياة  العلوم زيذ فيصم شريف هادي  .4

 وزارة الصحة والبيئة انُفقت انخاصت التحليالت المرضية علوم الحياة  العلوم دالور صابر رحيم دمحم  .5

 وزارة الصحة والبيئة  انُفقت انخاصت باطنيالطب ال الطب الباطني  الطب امير مهدي ابراهيم فياض  .6

 وزارة الصحة والبيئة انقبول انعاو توليدالنسائية وال النسائية والتوليد  الطب مروة مهدي لفتة مهدي   .7

 وزارة الصحة والبيئة انقبول انعاو النسائية والتوليد النسائية والتوليد  الطب سوزان سمير صبري علي  .8

 وزارة الصحة والبيئة انُفقت انخاصت النسائية والتوليد النسائية والتوليد  الطب والء دمحم عبود زغير  .9

 الصحة والبيئةوزارة  انُفقت انخاصت النسائية والتوليد النسائية والتوليد  الطب ايالف وليد شنين هويس  .12

 وزارة التربية  انقبول انعاو ستراتيجياالتخطيط ال ادارة االعمال  االدارة واالقتصاد جمانه اسام جمعة دمحم   .11

 ال يوجد  انقبول انعاو التخطيط االستراتيجي ادارة االعمال  االدارة واالقتصاد نايف معجل نايف عبد  .12
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