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 جهة االنتساب قناة القبول االسم ت االختصاص القسم الكلية
 ال يوجد العام صالح عبدهللا احمد سعد  .1 التأريخ االسالمي التاريخ التربية للعلوم االنسانية
 يوجد ال العام مجيد محمد نعمه ايالف  .2 االسالمي التأريخ التاريخ التربية للعلوم االنسانية
 يوجد ال العام حمد غضيب محمد خلف  .3 التأريخ االسالمي التاريخ التربية للعلوم االنسانية

 ال يوجد العام شريف محمد ابراهيم غانم عبدهللا  .4 التأريخ االسالمي التاريخ التربية للعلوم االنسانية

 وزارة التربية ةالخاصالنفقة  عطيه حمود حسن سامي  .5 التأريخ االسالمي التاريخ التربية للعلوم االنسانية

 وزارة التربية النفقة الخاصة عبدهللا ابراهيم كريم حاتم  .6 التأريخ االسالمي التاريخ التربية للعلوم االنسانية

 وزارة التربية متضررين تعويض مزعل وسمي يوسف محمد  .7 التأريخ االسالمي التاريخ التربية للعلوم االنسانية

 ال يوجد االول على القسم هوير عباس حسن نورهان  .8 التاريخ الحديث التاريخ التربية للعلوم االنسانية

 والبحث العلمي وزارة التعليم العالي العام محمد رشيد امين شهالء  .9 حديثالتأريخ ال التاريخ التربية للعلوم االنسانية
 ال يوجد العام جامل لطيفلاعبد انور معد  .10 حديثالتأريخ ال التاريخ التربية للعلوم االنسانية

 ال يوجد العام محمود ثائر رعد عالء  .11 حديثالتأريخ ال التاريخ التربية للعلوم االنسانية

 وزارة التربية   النفقة الخاصة شريف علي واحد دريد  .12 حديثالتأريخ ال التاريخ التربية للعلوم االنسانية

 والبحث العلمي وزارة التعليم العالي النفقة الخاصة عمر عايد الخالق عبد اسامه  .13 حديثالتأريخ ال التاريخ للعلوم االنسانيةالتربية 
 وزارة التربية النفقة الخاصة صالح عبدهللا حسن احمد  .14 حديثالتأريخ ال التاريخ التربية للعلوم االنسانية

 ال يوجد تعويض متضررين عبد عبدهللا هادي علي  .15 التاريخ الحديث التاريخ التربية للعلوم االنسانية

 وزارة التربية )نفقة خاصة( ذوي االعاقة فرحان حماد عبدهللا بارق  .16 الحديث التاريخ التاريخ التربية للعلوم االنسانية

 يوجدال  العام نافع طراد فليح عالء  .17 التاريخ طرائق تدريس التاريخ التربية للعلوم االنسانية

 والبحث العلمي وزارة التعليم العالي النفقة الخاصة حمد غضيب صالح كمال  .18 التاريخ طرائق تدريس التاريخ التربية للعلوم االنسانية
 ال يوجد تعويض متضررين عيسى سليمان خلف عدنان  .19 التاريخ طرائق تدريس التاريخ التربية للعلوم االنسانية

 ال يوجد االول على القسم علي حسين سهمي رغد  .20 الجغرافية الطبيعية الجغرافية التربية للعلوم االنسانية

 ال يوجد العام حسن ابراهيم فيصل نورالدين  .21 الجغرافية الطبيعية الجغرافية التربية للعلوم االنسانية

 ال يوجد العام محمد علي عبد جاسم  .22 الجغرافية الطبيعية الجغرافية التربية للعلوم االنسانية

 ال يوجد العام  متعب ابراهيم محمود احمد  .23 الطبيعيةالجغرافية  الجغرافية التربية للعلوم االنسانية

 ال يوجد العام جمعة شده غائب جنان  .24 الطبيعية الجغرافية الجغرافية التربية للعلوم االنسانية

 وزارة التربية النفقة الخاصة فتيح علي حسين تقية  .25 الطبيعية الجغرافية الجغرافية التربية للعلوم االنسانية

 وزارة التربية النفقة الخاصة علي عزيز يحيى عصام  .26 الطبيعية الجغرافية الجغرافية التربية للعلوم االنسانية
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 ال يوجد تعويض متضررين سلطان جميل عبدالكريم ايمان  .27 الطبيعية الجغرافية الجغرافية التربية للعلوم االنسانية

 ال يوجد العام علي حسن طارق ديانا  .28 الجغرافية البشرية الجغرافية االنسانية التربية للعلوم

 ال يوجد العام مولود قدري صابر هشام  .29 الجغرافية البشرية الجغرافية التربية للعلوم االنسانية

 يوجدال  العام هميم مدهللا حميد درويش ناصر  .30 الجغرافية البشرية الجغرافية التربية للعلوم االنسانية

 ال يوجد العام يوسف صالح عبدالكريم علي  .31 الجغرافية البشرية الجغرافية التربية للعلوم االنسانية

 وزارة التربية النفقة الخاصة خلف عبدهللا علي سعد  .32 الجغرافية البشرية الجغرافية التربية للعلوم االنسانية

 ال يوجد النفقة الخاصة خضر هللا عبد نجم خضر  .33 الجغرافية البشرية الجغرافية التربية للعلوم االنسانية

 ال يوجد تعويض متضررين محمود عبدهللا غازي عمر  .34 الجغرافية البشرية الجغرافية التربية للعلوم االنسانية

 ال يوجد االول على القسم حسن ظاهر حبيب هاني  .35 اللغة اللغة العربية التربية للعلوم االنسانية

 ال يوجد العام فياض اصلبي غازي اسامة  .36 اللغة اللغة العربية االنسانيةالتربية للعلوم 

 ال يوجد العام حسن اسود رشيد هللا عبد  .37 اللغة اللغة العربية التربية للعلوم االنسانية

 وزارة التربية العام حسين علوان حسين رائد  .38 اللغة اللغة العربية التربية للعلوم االنسانية

 ال يوجد العام اسد رضا هاشم كحالء  .39 اللغة اللغة العربية االنسانيةالتربية للعلوم 

 وزارة التربية النفقة الخاصة صالح هادي سرحان ناظم  .40 اللغة اللغة العربية التربية للعلوم االنسانية

 التربيةوزارة  النفقة الخاصة درويش خلف فرحان عبدالرزاق  .41 اللغة اللغة العربية التربية للعلوم االنسانية

 وزارة التربية تعويض متضررين حمادي عبود خضر انمار  .42 اللغة اللغة العربية التربية للعلوم االنسانية

 ال يوجد ذوي الشهداء مجيد محسن جليل عبد ميس  .43 اللغة اللغة العربية التربية للعلوم االنسانية

 ال يوجد ذوي االعاقة عمر عثمان طلعت ايالف  .44 اللغة اللغة العربية التربية للعلوم االنسانية

 وزارة التربية السجناء السياسيين تحسين علي مهدي محمد  .45 اللغة اللغة العربية التربية للعلوم االنسانية

 ال يوجد العام جاسم حمادي صبحي احمد  .46 االدب اللغة العربية التربية للعلوم االنسانية

 ال يوجد العام مرعي جارهللا محمد ريم  .47 االدب اللغة العربية التربية للعلوم االنسانية

 ال يوجد العام مهدي تركي سعود هاله  .48 االدب اللغة العربية التربية للعلوم االنسانية

 ال يوجد العام حسن خضير كنعان اماني  .49 االدب اللغة العربية التربية للعلوم االنسانية

 وزارة التربية النفقة الخاصة هللا جاد علي حمد علي  .50 االدب اللغة العربية التربية للعلوم االنسانية

 وزارة التربية النفقة الخاصة سالم محمد حسن عدنان  .51 االدب اللغة العربية التربية للعلوم االنسانية

 وزارة التربية تعويض متضررين دعبو عبدهللا حامد محمد  .52 االدب اللغة العربية التربية للعلوم االنسانية

 ال يوجد ذوي الشهداء عبداالمير نجم باسم علياء  .53 االدب اللغة العربية االنسانيةالتربية للعلوم 

 اللغة العربية التربية للعلوم االنسانية
طرائق تدريس اللغة 

 العربية
 ال يوجد العام حسن مرعي فائق وليد  .54
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 اللغة العربية التربية للعلوم االنسانية
طرائق تدريس اللغة 

 العربية
 وزارة الداخلية النفقة الخاصة علي سعد محمد جاسم  .55

 اللغة العربية التربية للعلوم االنسانية
طرائق تدريس اللغة 

 العربية
 وزارة التربية تعويض متضررين شفلح فحل حسين عبدهللا  .56

 اللغة العربية التربية للعلوم االنسانية
طرائق تدريس اللغة 

 العربية
 ال يوجد شهداء حشدذوي  الهادي عبد علوان الهادي عبد سراب  .57

 ال يوجد االول على القسم محمود علي احمد عباس  .58 علم النفس التربوي العلوم التربوية والنفسية التربية للعلوم االنسانية

 ال يوجد العام صالح عجيل علي انتصار  .59 علم النفس التربوي العلوم التربوية والنفسية التربية للعلوم االنسانية

 ال يوجد العام حمد ظاهر محمد عبدالعليم  .60 علم النفس التربوي العلوم التربوية والنفسية االنسانيةالتربية للعلوم 

 ال يوجد العام صالح مهيدي صالح عامر  .61 علم النفس التربوي العلوم التربوية والنفسية التربية للعلوم االنسانية

 ال يوجد النفقة الخاصة احمد خزعل مقداد رامي  .62 النفس التربويعلم  العلوم التربوية والنفسية التربية للعلوم االنسانية

 وزارة التربية النفقة الخاصة مطر رطان حسن زهير  .63 علم النفس التربوي العلوم التربوية والنفسية التربية للعلوم االنسانية

 وزارة الموارد المائية النفقة الخاصة حميد رشيد محمد مصطفى  .64 علم النفس التربوي العلوم التربوية والنفسية التربية للعلوم االنسانية

 ال يوجد تعويض متضررين شاطي خلف مطر عائشه  .65 علم النفس التربوي العلوم التربوية والنفسية التربية للعلوم االنسانية

 وزارة التربية ذوي الشهداء هندي علي حسن فائز  .66 علم النفس التربوي العلوم التربوية والنفسية التربية للعلوم االنسانية

 وزارة التربية السجناء السياسيين محمد حسن محمد سربة  .67 علم النفس التربوي العلوم التربوية والنفسية التربية للعلوم االنسانية

 ال يوجد العام رضا ناصر محمد زينب  .68 مناهج وطرائق عامة العلوم التربوية والنفسية التربية للعلوم االنسانية

 والبحث العلمي وزارة التعليم العالي النفقة الخاصة عبيد احمد باسم احمد  .69 مناهج وطرائق عامة العلوم التربوية والنفسية االنسانيةالتربية للعلوم 
 ال يوجد تعويض متضررين شكور رشيد عبدالحميد نوره  .70 مناهج وطرائق عامة العلوم التربوية والنفسية التربية للعلوم االنسانية

 ال يوجد ذوي شهداء علي محمد مجيد الحسين عبد عمار  .71 مناهج وطرائق عامة العلوم التربوية والنفسية االنسانيةالتربية للعلوم 

 ال يوجد العام ازريج صبح عيسى عبدهللا  .72 اللغة االنكليزية طرائق تدريس اللغة االنكليزية التربية للعلوم االنسانية

 وزارة التربية العام رضا علي احمد شهاب فاطمة  .73 طرائق تدريس اللغة االنكليزية اللغة االنكليزية التربية للعلوم االنسانية

 ال يوجد العام حسن عبدالجادر خلف يزن  .74 طرائق تدريس اللغة االنكليزية اللغة االنكليزية التربية للعلوم االنسانية

 وزارة التربية النفقة الخاصة خلف صالح محمد سندس  .75 طرائق تدريس اللغة االنكليزية اللغة االنكليزية التربية للعلوم االنسانية

 وزارة التربية النفقة الخاصة جاسم محمد طارق نوال  .76 طرائق تدريس اللغة االنكليزية اللغة االنكليزية التربية للعلوم االنسانية

 ال يوجد النفقة الخاصة هالل صاحب سمير محمود  .77 طرائق تدريس اللغة االنكليزية اللغة االنكليزية التربية للعلوم االنسانية

 وزارة التربية تعويض متضررين حمد حسن حمدان اخالص  .78 طرائق تدريس اللغة االنكليزية اللغة االنكليزية التربية للعلوم االنسانية

 والبحث العلمي وزارة التعليم العالي ذوي الشهداء محمد جاسم روكان سعد  .79 طرائق تدريس اللغة االنكليزية اللغة االنكليزية التربية للعلوم االنسانية
 وزارة التربية السجناء السياسيين محمود ياسين عباس ايمان  .80 طرائق تدريس اللغة االنكليزية اللغة االنكليزية التربية للعلوم االنسانية
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 والبحث العلمي العاليوزارة التعليم  العام حسون محمود عيسى رقيه  .81 اللغة اللغة االنكليزية التربية للعلوم االنسانية
 ال يوجد العام عبدهللا حجي رجب محمد  .82 اللغة اللغة االنكليزية التربية للعلوم االنسانية

 والبحث العلمي وزارة التعليم العالي العام عطوان عيدان غازي اسيا  .83 اللغة اللغة االنكليزية التربية للعلوم االنسانية
 ديوان الوقف السني النفقة الخاصة مطر حميد جسام ضياء  .84 اللغة االنكليزيةاللغة  التربية للعلوم االنسانية

 وزارة التربية النفقة الخاصة حمو يحيى سمير زيد  .85 اللغة اللغة االنكليزية التربية للعلوم االنسانية

 الوقف السنيديوان  النفقة الخاصة حسين عماش حميد منار  .86 اللغة اللغة االنكليزية التربية للعلوم االنسانية

 ال يوجد تعويض متضررين عباس محمد سالم شيرين  .87 اللغة اللغة االنكليزية التربية للعلوم االنسانية

 ال يوجد )نفقة خاصة(ذوي االعاقة محمد عارف احمد كامران  .88 اللغة اللغة االنكليزية التربية للعلوم االنسانية

 التربية للعلوم االنسانية
علوم القران والتربية 

 االسالمية
علوم القران والتربية 

 االسالمية
 ال يوجد العام  صالح علي عبد رغد  .89

 التربية للعلوم االنسانية
علوم القران والتربية 

 االسالمية
علوم القران والتربية 

 االسالمية
 ال يوجد العام عالوي رشيد علي هديل  .90

 التربية للعلوم االنسانية
علوم القران والتربية 

 االسالمية
علوم القران والتربية 

 االسالمية
 ال يوجد العام حسن احمد سبتي محمد  .91

 التربية للعلوم االنسانية
علوم القران والتربية 

 االسالمية
علوم القران والتربية 

 االسالمية
 وزارة التربية النفقة الخاصة حسن موسى خضير فارس  .92

 التربية للعلوم االنسانية
علوم القران والتربية 

 االسالمية
علوم القران والتربية 

 االسالمية
 ال يوجد النفقة الخاصة علي محمد الهادي عبد نجوى  .93

 التربية للعلوم االنسانية
علوم القران والتربية 

 االسالمية
علوم القران والتربية 

 االسالمية
 ال يوجد النفقة الخاصة محمود شكور عبدهللا ناديه  .94

 التربية للعلوم االنسانية
القران والتربية علوم 

 االسالمية
علوم القران والتربية 

 االسالمية
 وزارة التربية تعويض متضررين خضير شبيب صالح اياد  .95

 التربية للعلوم االنسانية
علوم القران والتربية 

 االسالمية
علوم القران والتربية 

 االسالمية
 ال يوجد ذوي شهداء حشد حمزه محمد عبدهللا ياسين  .96

 االنسانية التربية للعلوم
علوم القران والتربية 

 االسالمية
علوم القران والتربية 

 االسالمية
 وزارة التربية ذوي االعاقة حسن رشيد احمد مهند  .97

 التربية للعلوم االنسانية
علوم القران والتربية 

 االسالمية
علوم القران والتربية 

 االسالمية
 ال يوجد السجناء السياسيين حسن محمد جاسم عيسى  .98
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 التربية للعلوم االنسانية
علوم القران والتربية 

 االسالمية
طرائق تدريس التربية 

 االسالمية
 ال يوجد العام عكله محمد عبدهللا حماد  .99

 التربية للعلوم االنسانية
علوم القران والتربية 

 االسالمية
طرائق تدريس التربية 

 االسالمية
 التربيةوزارة  النفقة الخاصة دبشي احمد منير مثنى  .100

 التربية للعلوم االنسانية
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