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 جهة االنتساب قناة القبول االسم ت االختصاص القسم الكلية
 والبحث العلمي وزارة التعليم العالي العام عويد خلف حمد فراس  .1 التأريخ االسالمي التاريخ التربية للعلوم االنسانية

 يوجد ال العام عصفور عبود علي امال  .2 التأريخ االسالمي التاريخ االنسانيةالتربية للعلوم 
 يوجد ال العام عبيد ياسين سامي نجاة  .3 التأريخ االسالمي التاريخ التربية للعلوم االنسانية

 التربيةوزارة  النفقة الخاصة متعب فيصل مشعان محمد  .4 التأريخ االسالمي التاريخ التربية للعلوم االنسانية

 وزارة التربية النفقة الخاصة ولي انور اكبر شادان  .5 التأريخ االسالمي التاريخ التربية للعلوم االنسانية

 وزارة التربية تعويض متضررين عبدهللا محمد نايف عبدالستار  .6 التأريخ االسالمي التاريخ التربية للعلوم االنسانية

 ال يوجد ذوي الشهداء عمر سالم عبدهللا عطيه  .7 التأريخ االسالمي التاريخ التربية للعلوم االنسانية

 وزارة التربية االعاقةذوي  معروف محيميد عبدالكريم نعمه  .8 التأريخ االسالمي التاريخ التربية للعلوم االنسانية

 والبحث العلمي التعليم العاليوزارة  العام شران محمود حردان ادريس  .9 حديثالتأريخ ال التاريخ التربية للعلوم االنسانية
 ال يوجد العام حسن علي محمود غازي  .10 حديثالتأريخ ال التاريخ التربية للعلوم االنسانية

 والبحث العلمي وزارة التعليم العالي العام جواد كاظم سعود خالد  .11 حديثالتأريخ ال التاريخ التربية للعلوم االنسانية
 وزارة التربية   النفقة الخاصة نعمه عبدالخالق جاسم محمد  .12 حديثالتأريخ ال التاريخ التربية للعلوم االنسانية

 وزارة التربية   النفقة الخاصة منال بدر خلف غيدان  .13 حديثالتأريخ ال التاريخ التربية للعلوم االنسانية

 يوجد ال تعويض متضررين احمد صبح احمد خالد  .14 حديثالتأريخ ال التاريخ التربية للعلوم االنسانية

 وزارة التربية   النفقة الخاصة صبحي صالح صعو مزهر  .15 طرائق تدريس التاريخ التاريخ التربية للعلوم االنسانية

 ال يوجد ذوي الشهداء غنام خلف علوان عقيل  .16 التاريخ طرائق تدريس التاريخ التربية للعلوم االنسانية

 والبحث العلمي وزارة التعليم العالي العام حسن القادر عبد الحليم عبد رائد  .17 الطبيعيةالجغرافية  الجغرافية التربية للعلوم االنسانية
 وزارة الموارد المائية العام حسن احمد محمد مقداد  .18 الجغرافية الطبيعية الجغرافية التربية للعلوم االنسانية

 وزارة التربية النفقة الخاصة جاسم علي كريم رؤوف  .19 الجغرافية الطبيعية الجغرافية التربية للعلوم االنسانية

 ال يوجد تعويض متضررين محمد ابراهيم محمود خطاب  .20 الجغرافية الطبيعية الجغرافية التربية للعلوم االنسانية

 ال يوجد االعاقةذوي  غفور محمد جاسم معتز  .21 الجغرافية الطبيعية الجغرافية التربية للعلوم االنسانية

 وزارة التربية العام احمد سلطان محمد احمد  .22 الجغرافية البشرية الجغرافية التربية للعلوم االنسانية

 وزارة التربية العام علي خضر عيسى محمد  .23 الجغرافية البشرية الجغرافية التربية للعلوم االنسانية

 والبحث العلمي العاليوزارة التعليم  العام  عالوي رشيد علي سعد  .24 اللغة اللغة العربية التربية للعلوم االنسانية
 والبحث العلمي وزارة التعليم العالي العام حميد خلف عبدهللا عبدالمنعم  .25 اللغة اللغة العربية التربية للعلوم االنسانية
 وزارة التربية العام عبدهللا ادريس هاشم فراس  .26 اللغة اللغة العربية التربية للعلوم االنسانية

 وزارة التربية النفقة الخاصة مصطفى عباوي احمد عمار  .27 اللغة اللغة العربية التربية للعلوم االنسانية
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 وزارة التربية النفقة الخاصة سالم غائب ابراهيم قصي  .28 اللغة اللغة العربية التربية للعلوم االنسانية

 التربيةوزارة  تعويض متضررين ياسين صالح علي محمد  .29 اللغة اللغة العربية التربية للعلوم االنسانية

 وزارة التربية العام عطيه احمد بدري مؤيد  .30 االدب اللغة العربية التربية للعلوم االنسانية

 ال يوجد العام سالم خلف اسماعيل انفال  .31 االدب اللغة العربية التربية للعلوم االنسانية

 يوجد ال العام محمود محي عبدهللا سرى  .32 االدب اللغة العربية التربية للعلوم االنسانية

 وزارة التربية النفقة الخاصة صالح جمعه خلف حمود  .33 االدب اللغة العربية التربية للعلوم االنسانية

 اللغة العربية التربية للعلوم االنسانية
طرائق تدريس اللغة 

 العربية
 وزارة التربية العام شكوري حسن رجب ناديه  .34

 اللغة العربية التربية للعلوم االنسانية
تدريس اللغة طرائق 

 العربية
 وزارة التربية النفقة الخاصة طرشان دخيل روضان عبدهللا  .35

 اللغة العربية التربية للعلوم االنسانية
طرائق تدريس اللغة 

 العربية
 وزارة التربية تعويض متضررين حسين عباس معن رياض  .36

 والبحث العلمي وزارة التعليم العالي العام صالح مهدي الرحمن عبد اسامه  .37 علم النفس التربوي العلوم التربوية والنفسية التربية للعلوم االنسانية
 وزارة التربية العام جاسم نصيف سعدي رغد  .38 علم النفس التربوي العلوم التربوية والنفسية التربية للعلوم االنسانية

 ال يوجد العام دبو عباس محمد قحطان  .39 علم النفس التربوي العلوم التربوية والنفسية التربية للعلوم االنسانية

 وزارة التربية النفقة الخاصة محمد احمد صالح حميد  .40 علم النفس التربوي العلوم التربوية والنفسية التربية للعلوم االنسانية

 والبحث العلمي التعليم العاليوزارة  النفقة الخاصة احمد يحيى محمد اياد  .41 علم النفس التربوي العلوم التربوية والنفسية التربية للعلوم االنسانية
 وزارة التربية النفقة الخاصة زيدان علي خلف هاني  .42 علم النفس التربوي العلوم التربوية والنفسية التربية للعلوم االنسانية

 ال يوجد العام خميس هاشم طارق عبدهللا  .43 مناهج وطرائق عامة العلوم التربوية والنفسية التربية للعلوم االنسانية

 التربية للعلوم االنسانية
علوم القران والتربية 

 االسالمية
 ال يوجد العام حسن حمود سعد نور  .44 اصول الدين

 التربية للعلوم االنسانية
علوم القران والتربية 

 االسالمية
 وزارة التربية العام محمد صديق ياسين هريم  .45 اصول الدين

 التربية للعلوم االنسانية
علوم القران والتربية 

 االسالمية
 ال يوجد العام عبدالوهاب صالح ثامر داليا  .46 اصول الدين

 التربية للعلوم االنسانية
علوم القران والتربية 

 االسالمية
 وزارة التربية النفقة الخاصة احمد عبدهللا نجم قتاده  .47 اصول الدين

 التربية للعلوم االنسانية
علوم القران والتربية 

 االسالمية
 وزارة التربية النفقة الخاصة علي حمود خلف زياد  .48 اصول الدين
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 التربية للعلوم االنسانية
علوم القران والتربية 

 االسالمية
 ال يوجد تعويض متضررين ميوات خلف حسين احمد  .49 اصول الدين

 التربية للعلوم االنسانية
علوم القران والتربية 

 االسالمية
 الوقف السنيديوان  العام عيسى جاسم عبد احمد  .50 الفقه واصوله

 التربية للعلوم االنسانية
علوم القران والتربية 

 االسالمية
 والبحث العلمي وزارة التعليم العالي العام محمد علي محمد مسعود  .51 الفقه واصوله

 التربية للعلوم االنسانية
علوم القران والتربية 

 االسالمية
 ال يوجد العام بكر محمد حمدون رجاء  .52 الفقه واصوله

 التربية للعلوم االنسانية
علوم القران والتربية 

 االسالمية
 وزارة التربية تعويض متضررين اسماعيل احمد غانم احمد  .53 الفقه واصوله

 التربية للعلوم االنسانية
علوم القران والتربية 

 االسالمية
طرائق تدريس التربية 

 االسالمية
 وزارة التربية العام شناوه عداي كامل انعام  .54

 التربية للعلوم االنسانية
علوم القران والتربية 

 االسالمية
طرائق تدريس التربية 

 االسالمية
 وزارة التربية النفقة الخاصة محمد عبدهللا متعب وائل  .55

 التربية للعلوم االنسانية
علوم القران والتربية 

 االسالمية
طرائق تدريس التربية 

 االسالمية
 وزارة التربية متضررينتعويض  علي يونس محمد علي  .56


