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 - تعويض متضررين الجغرافية البشرية الجغرافية التربية للعلوم االنسانية سرمد ناهي زين العابدين رضا  .122

 - النفقة الخاصة البشريةالجغرافية  الجغرافية التربية للعلوم االنسانية فاطمة طالل محمود وعر   .123

 - النفقة الخاصة الجغرافية البشرية الجغرافية التربية للعلوم االنسانية امير اياد خليل صكر  .124

 - النفقة الخاصة الجغرافية البشرية الجغرافية التربية للعلوم االنسانية سامي مهدي حسن علي  .125

 - القبول العام  الجغرافية الطبيعية الجغرافية التربية للعلوم االنسانية حمد خلف دمحم عمر   .126

 وزارة التربية العراقية القبول العام  الجغرافية الطبيعية الجغرافية التربية للعلوم االنسانية سمير دمحم حميد عبدهللا  .127

 - القبول العام الجغرافية الطبيعية الجغرافية التربية للعلوم االنسانية عبدالخالق خلف جمعة صالح  .128

 - النفقة الخاصة الجغرافية الطبيعية الجغرافية التربية للعلوم االنسانية عايدة عقيل محسن ياسين  .129

 - النفقة الخاصة الجغرافية الطبيعية الجغرافية التربية للعلوم االنسانية سوزان فاروق حسيب عبدهللا  .131

 - النفقة الخاصة الجغرافية الطبيعية الجغرافية التربية للعلوم االنسانية سارة صالح حمد صالح   .131
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 - القبول العام  علوم النفس التربوي العلوم التربوية والنفسية التربية للعلوم االنسانية كفاح حسين عويد وسمي  .132
 - القبول العام علوم النفس التربوي العلوم التربوية والنفسية التربية للعلوم االنسانية ريم سعيد ماهر نجم   .133

 - القبول العام  علوم النفس التربوي العلوم التربوية والنفسية التربية للعلوم االنسانية مهند طارق شمرهدير   .134

 - تعويض متضررين علوم النفس التربوي العلوم التربوية والنفسية التربية للعلوم االنسانية مهند خميس عطية عويد  .135

 - تعويض متضررين ) مدور ( علوم النفس التربوي العلوم التربوية والنفسية التربية للعلوم االنسانية ضيف حسين صالح جار   .136

 - تعويض متضررين) مدور ( علوم النفس التربوي العلوم التربوية والنفسية التربية للعلوم االنسانية علي حميد خضر جدوع   .137

 - النفقة الخاصة علوم النفس التربوي والنفسيةالعلوم التربوية  التربية للعلوم االنسانية عبدهللا رعد عدنان عبدهللا   .138

 - النفقة الخاصة علوم النفس التربوي العلوم التربوية والنفسية التربية للعلوم االنسانية عبدالرزاق احمد عبدهللا دمحم  .139

 وزارة التربية العراقية  الخاصة النفقة علوم النفس التربوي العلوم التربوية والنفسية التربية للعلوم االنسانية سمير عيدان محسن علي  .141

 - القبول العام  مناهج وطرائق عامة العلوم التربوية والنفسية التربية للعلوم االنسانية بثينة علي عبدالحميد عمر   .141

 - القبول العام  مناهج وطرائق عامة العلوم التربوية والنفسية التربية للعلوم االنسانية اثير نصيف جاسم دمحم  .142

 - القبول العام مناهج وطرائق عامة العلوم التربوية والنفسية التربية للعلوم االنسانية عجاج فهد سبععلي   .143

 - تعويض متضررين مناهج وطرائق عامة العلوم التربوية والنفسية التربية للعلوم االنسانية عمر صباح دمحم محسن  .144

 - النفقة الخاصة  مناهج وطرائق عامة العلوم التربوية والنفسية التربية للعلوم االنسانية قتيبة كمال خلف سليمان   .145

 - النفقة الخاصة مناهج وطرائق عامة العلوم التربوية والنفسية التربية للعلوم االنسانية منير فرحان محمود شهاب  .146

 - الخاص القبول وطرائق عامةمناهج  العلوم التربوية والنفسية التربية للعلوم االنسانية جمعة تحسين ياسين عبدهللا  .147

148.  

 اللغة االنكليزية التربية للعلوم االنسانية فاطمة عامر علي عبد
طرائق تدريس اللغة 

 - القبول العام االنكليزية

149.  
 اللغة االنكليزية التربية للعلوم االنسانية ليث صائد محمود رجب

طرائق تدريس اللغة 
 العراقيةوزارة التربية  القبول العام االنكليزية

151.  
 اللغة االنكليزية التربية للعلوم االنسانية سحر عبد المناف ماجد مصطفى

طرائق تدريس اللغة 
 وزارة التربية العراقية العام القبول االنكليزية

151.  
 اللغة االنكليزية التربية للعلوم االنسانية بشائر حسين جاسم جرو

طرائق تدريس اللغة 
 - خاصال النفقة االنكليزية

152.  
 اللغة االنكليزية التربية للعلوم االنسانية سرى نعمان دمحم اسماعيل

طرائق تدريس اللغة 
 - النفقة الخاصة االنكليزية

153.  
 اللغة االنكليزية التربية للعلوم االنسانية عمار خضير مزعل صالح

طرائق تدريس اللغة 
 - النفقة الخاصة االنكليزية

 - القبول العام  االدب االنكليزي اللغة االنكليزية للعلوم االنسانيةالتربية  رشيد حميد محمود احمد   .154

 - النفقة الخاصة االدب االنكليزي اللغة االنكليزية التربية للعلوم االنسانية ايمان احمد عيسى محمود  .155
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 - الخاصةالنفقة  االدب االنكليزي اللغة االنكليزية التربية للعلوم االنسانية دمحم هاتف صالح تعبان  .156

 - القبول العام اللغة اللغة االنكليزية التربية للعلوم االنسانية حنان ايمن فائق دمحم  .157

 - القبول العام اللغة اللغة االنكليزية التربية للعلوم االنسانية سلوى سعدون مكي علي  .158

 - العامالقبول  اللغة اللغة االنكليزية التربية للعلوم االنسانية حسناء حسين زبن حسن  .159

 وزارة التربية العراقية تعويض متضررين اللغة اللغة االنكليزية التربية للعلوم االنسانية وسام محسن تحسين حسين  .161

 وزارة التربية العراقية تعويض متضررين) مدور ( اللغة اللغة االنكليزية التربية للعلوم االنسانية مصطفى احمد عوسج حمد  .161

 وزارة التربية العراقية تعويض متضررين) مدور ( اللغة اللغة االنكليزية التربية للعلوم االنسانية نورس ارحيم عبد غافل   .162

 - النفقة الخاصة اللغة اللغة االنكليزية التربية للعلوم االنسانية جهينة ظامر عبدالحميد محمود  .163

 وزارة التربية العراقية النفقة الخاصة اللغة اللغة االنكليزية التربية للعلوم االنسانية رافد دمحم جاسم دمحم  .164

 وزارة التربية العراقية النفقة الخاصة اللغة اللغة االنكليزية التربية للعلوم االنسانية هدى عبدالكريم مصطفى عباس  .165

 - القبول العام االدب اللغة العربية التربية للعلوم االنسانية فراس ابراهيم مصطفى حمد  .166

 - القبول العام االدب اللغة العربية التربية للعلوم االنسانية حسام ستار نايف احمد  .167

 - القبول العام االدب اللغة العربية التربية للعلوم االنسانية سامي يونس حمود حسين  .168

 - النفقة الخاصة االدب اللغة العربية التربية للعلوم االنسانية عبير رياض ابراهيم مصلح  .169

 - النفقة الخاصة االدب اللغة العربية للعلوم االنسانية التربية ضحى نوري فيصل ناصر  .171

 وزارة التربية العراقية النفقة الخاصة االدب اللغة العربية التربية للعلوم االنسانية غانم عبدالجليل طالع عايش  .171

 - القبول العام اللغة اللغة العربية التربية للعلوم االنسانية رحاب رائد ياسين شهاب  .172

 - القبول العام اللغة اللغة العربية التربية للعلوم االنسانية دمحم حميد حسنحميد   .173

 - القبول العام اللغة اللغة العربية التربية للعلوم االنسانية سيناء احمد عناز عثمان  .174

 - النفقة الخاصة اللغة اللغة العربية التربية للعلوم االنسانية دمحم ناطق رمضان دمحم  .175

 ديوان الوقف السني النفقة الخاصة اللغة اللغة العربية التربية للعلوم االنسانية عيال هاديدمحم سعد   .176

 وزارة التربية العراقية النفقة الخاصة اللغة اللغة العربية التربية للعلوم االنسانية عبدالرزاق شاهر فطيلليث عبد ال  .177

178.  
 القرآنعلوم  التربية للعلوم االنسانية بشائر عباس خلف علي

علوم القران والتربية 
 - القبول العام االسالمية

179.  
 علوم القرآن التربية للعلوم االنسانية احمد شهاب احمد صالح

علوم القران والتربية 
 وزارة التربية العراقية القبول العام االسالمية

181.  
 علوم القرآن التربية للعلوم االنسانية عمر دمحم قدوري محمود

والتربية علوم القران 
 - القبول العام االسالمية

181.  
 علوم القرآن التربية للعلوم االنسانية علي دمحم حمد حسين

علوم القران والتربية 
 - تعويض متضررين االسالمية
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182.  
 علوم القرآن التربية للعلوم االنسانية االء علي مهدي صالح 

علوم القران والتربية 
 - تعويض متضررين ) مدور ( االسالمية

183.  
 علوم القرآن التربية للعلوم االنسانية حميد علي عبدهللا دمحم 

علوم القران والتربية 
 - تعويض متضررين ) مدور (  االسالمية

184.  
 علوم القرآن التربية للعلوم االنسانية دمحم جادهللا مجيد احمد

علوم القران والتربية 
 - النفقة الخاصة االسالمية

185.  
 علوم القرآن للعلوم االنسانيةالتربية  مطر خلف رجب شيخ

علوم القران والتربية 
 - النفقة الخاصة االسالمية

186.  
 علوم القرآن التربية للعلوم االنسانية حسام الدين ابراهيم دمحم صالح

علوم القران والتربية 
 - النفقة الخاصة االسالمية

 - القبول العام الفيزياء الفيزياء التربية للعلوم الصرفة عبدالكريم علي حسين علي  .187

 - القبول العام الفيزياء الفيزياء التربية للعلوم الصرفة منذر ابراهيم سالم حسين  .188

 - القبول العام الفيزياء الفيزياء التربية للعلوم الصرفة ليزا مشرف غازي حسين  .189

 - تعويض متضررين الفيزياء الفيزياء التربية للعلوم الصرفة حيدر مخلص خيرهللا علي  .191

 - تعويض متضررين ) مدور ( الفيزياء الفيزياء التربية للعلوم الصرفة وسر ابراهيم علي حمود  .191

 - تعويض متضررين ) مدور ( الفيزياء الفيزياء التربية للعلوم الصرفة ايمن غازي تركي  دمحم  .192

 - النفقة الخاصة الفيزياء الفيزياء التربية للعلوم الصرفة عدي موسى رواي ترف  .193

 - النفقة الخاصة الفيزياء الفيزياء التربية للعلوم الصرفة حوراء خلف حسين حمد  .194

 - النفقة الخاصة الفيزياء الفيزياء التربية للعلوم الصرفة مؤيد عبدالرزاق طه حمود  .195

 - القبول العام الرياضيات الرياضيات التربية للعلوم الصرفة علي شاكر محمود احمد  .196

 - القبول العام الرياضيات الرياضيات التربية للعلوم الصرفة اياد دمحم عبد علي  .197

 - النفقة الخاصة الرياضيات الرياضيات التربية للعلوم الصرفة شهد رفعت خليل ابراهيم  .198

 وزارة التربية العراقية النفقة الخاصة الرياضيات الرياضيات التربية للعلوم الصرفة حسان حاتم مجيد عواد  .199

 - النفقة الخاصة الرياضيات الرياضيات التربية للعلوم الصرفة علوان حسينعثمان محمود   .211

 وزارة التربية العراقية القبول العام الكيمياء الكيمياء التربية للعلوم الصرفة هوازن فوزي علوان بهلول صالح  .211

 - العامالقبول  الكيمياء الكيمياء التربية للعلوم الصرفة عبدهللا دمحم سليمان دمحم امين  .212

 - القبول العام الكيمياء الكيمياء التربية للعلوم الصرفة شروق حسن عبدهللا علي  .213

 - تعويض متضررين الكيمياء الكيمياء التربية للعلوم الصرفة عمر عصام مصطفى سعيد  .214

 - النفقة الخاصة الكيمياء الكيمياء التربية للعلوم الصرفة زهراء يوسف علوان حسون  .215

 وزارة التربية العراقية النفقة الخاصة الكيمياء الكيمياء التربية للعلوم الصرفة حسن عبدهللانور فالح   .216
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 - النفقة الخاصة الكيمياء الكيمياء التربية للعلوم الصرفة هاشم خلف ثامر عيسى  .217

 - القبول العام علوم الحياة علوم الحياة التربية للعلوم الصرفة سارة سعدون رمضان شهاب  .218

 - القبول العام علوم الحياة علوم الحياة التربية للعلوم الصرفة وليد خالد دمحم نايل  .219

 - القبول العام علوم الحياة علوم الحياة التربية للعلوم الصرفة دمحم حسن محمود موسى  .211

 - النفقة الخاصة علوم الحياة علوم الحياة التربية للعلوم الصرفة لينا عدنان شاكر دمحم  .211

 - النفقة الخاصة علوم الحياة علوم الحياة التربية للعلوم الصرفة ابراهيم نزهان محجوب دمحم  .212

 وزارة التعليم العالي النفقة الخاصة علوم الحياة علوم الحياة التربية للعلوم الصرفة مصطفى نزهان مهدي غثيث  .213

 - العامالقبول  القانون الخاص القانون الحقوق ايالف جهاد عبدالقادر دمحم  .214

 - القبول العام القانون الخاص القانون الحقوق احسان محمود عباس دمحم  .215

 - القبول العام القانون الخاص القانون الحقوق ابراهيم لؤي اسماعيل ابراهيم  .216

 - تعويض متضررين القانون الخاص القانون الحقوق خليل رمل احمد ذنون  .217

 - تعويض متضررين ) مدور ( القانون الخاص القانون الحقوق مصطفى مؤيد حسن علي  .218

 - تعويض متضررين ) مدور ( القانون الخاص القانون الحقوق احمد جعفر يونس ابراهيم   .219

 - النفقة الخاصة القانون الخاص القانون الحقوق صالح موسى خلف جاسم  .221

 - النفقة الخاصة القانون الخاص القانون الحقوق احمد مكي ابراهيم حامد  .221

 - النفقة الخاصة القانون الخاص القانون الحقوق دمحم رعد عمر عبد  .222

 - القبول العام القانون العام القانون الحقوق هند سمير خلف احمد  .223

 - القبول العام القانون العام القانون الحقوق االء حسيب صابر عبدالعزيز  .224

 مجلس محافظة صالح الدين القبول العام القانون العام القانون الحقوق دمحم رعد دمحم صالح حميد  .225

 وزارة الداخلية العراقية  تعويض متضررين القانون العام القانون الحقوق خلف عماد احمد زيدان  .226

 وزارة الدفاع العراقية  تعويض متضررين ) مدور ( القانون العام القانون الحقوق تمام نصر علي نصار   .227

  - ذوي الشهداء القانون العام القانون الحقوق حيدر حسين علوان حسن  .228

 وزارة الداخلية  ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة القانون العام القانون الحقوق مثنى حاتم حسين دمحم  .229

 - النفقة الخاصة القانون العام القانون الحقوق عمر حسين علوك محمود  .231

 - النفقة الخاصة القانون العام القانون الحقوق جنان حسين ياسين خضير  .231

 - النفقة الخاصة القانون العام القانون الحقوق انمار كمال عبدهللا دمحم  .232

 - القبول العام االرشاد الزراعي االقتصاد واالرشاد الزراعي الزراعة خميس دمحم احمد خميس  .233
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