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 العلمي وزارة التعليم العالي والبحث القبول العام علوم التربة والموارد المائية علوم التربة والموارد المائية الزراعة رويده خالد صابر علوان  .1

 - القبول العام علوم التربة والموارد المائية علوم التربة والموارد المائية الزراعة لزكين حيدر فخرالدين احمد  .2

 - القبول العام علوم التربة والموارد المائية علوم التربة والموارد المائية الزراعة ادريس غالب ادريس عطية  .3

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعويض المتضررين علوم التربة والموارد المائية التربة والموارد المائيةعلوم  الزراعة غسان جاسم عبيد جاسم  .4

 وزارة الزراعة القبول العام انتاج حيواني انتاج حيواني الزراعة نوفل ناظم احمد حمود  .5

 اقليم كوردستان وزارة التعليم العالي/ العامالقبول  انتاج حيواني انتاج حيواني الزراعة كارزان فاتح نامق حسين  .6

 - القبول العام انتاج حيواني انتاج حيواني الزراعة عثمان ناجح حجاب عالوي  .7

 وزارة الزراعة القبول العام انتاج حيواني انتاج حيواني الزراعة مصطفى صالح هادي موسى  .8

 وزارة الزراعة القبول العام انتاج حيواني انتاج حيواني الزراعة مهند محمد عبيد زبار  .9

 - ذوي شهداء الحشد الشعبي انتاج حيواني انتاج حيواني الزراعة معاذ وعد عكله موسى  .10

 وزارة الزراعة القبول العام حدائقالهندسة وبستنة ال حدائقالهندسة وبستنة ال الزراعة درياه هدايت حميد خورشيد  .11

 وزارة التربية القبول العام حدائقالهندسة وبستنة ال حدائقالهندسة وبستنة ال الزراعة نوار نمير هاشم عبدالكريم  .12

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي النفقة الخاصة حدائقالهندسة وبستنة ال حدائقالهندسة وبستنة ال الزراعة مناف قحطان محمد سعيد محمود  .13

 وزارة الزراعة النفقة الخاصة حدائقالهندسة وبستنة ال حدائقالهندسة وبستنة ال الزراعة بيكه رد عزيز محمد امين  .14

 - 2003ذوي الشهداء قبل  حدائقالهندسة وبستنة ال حدائقالهندسة وبستنة ال الزراعة حسين خليل حسين محمد  .15

 الزراعةوزارة  تعويض المتضررين حدائقالهندسة وبستنة ال حدائقالهندسة وبستنة ال الزراعة فردوس مهدي صالح مهدي  .16

 - تعويض المتضررين)مدور( حدائقالهندسة وبستنة ال حدائقالهندسة وبستنة ال الزراعة منى صالح مطر ظاهر  .17

 وزارة الزراعة ذوي االعاقة حدائقالهندسة وبستنة ال حدائقالهندسة وبستنة ال الزراعة عماد ابراهيم جويعد سعيد  .18

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القبول العام المحاصيل الحقلية الحقليةالمحاصيل  الزراعة ايمن ايوب ياس خضير  .19

 - القبول العام المحاصيل الحقلية المحاصيل الحقلية الزراعة سعد عمار عويد علي  .20

 - القبول العام المحاصيل الحقلية المحاصيل الحقلية الزراعة براء ربيع حميدان عبد  .21

 وزارة الزراعة تعويض المتضررين المحاصيل الحقلية المحاصيل الحقلية الزراعة حازم محمد حميد علي  .22

 وزارة التجارة تعويض المتضررين)مدور( المحاصيل الحقلية المحاصيل الحقلية الزراعة ضياء ثلج جاسم محمد  .23

 - القبول العام علوم اغذية علوم االغذية الزراعة رامي احمد عباس عبد  .24

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القبول العام علوم اغذية علوم االغذية الزراعة حمدانمناف اكرم قاسم   .25

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القبول العام علوم اغذية علوم االغذية الزراعة نعمه خلف حمزه محمد  .26

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي النفقة الخاصة علوم اغذية علوم االغذية الزراعة شامل كامل حمود عليوي  .27
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 التعليم العالي والبحث العلميوزارة  النفقة الخاصة االقتصاد الزراعي االقتصاد واالرشاد الزراعي الزراعة بشار محسن محمد قنبر  .35

 - القبول العام وقاية النبات وقاية النبات الزراعة ساره سبهان عبد الرحمن عبد الوهاب  .36

 وزارة الزراعة ذوي االعاقة وقاية النبات وقاية النبات الزراعة حسن محمد خلف جاسم  .37

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القبول العام االعالم االعالم اآلداب  حنين سعد سلمان عبد هللا  .38

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القبول العام االعالم االعالم اآلداب  صهيب مهيدي صالح ظاهر  .39

 وزارة التربية النفقة الخاصة االعالم االعالم اآلداب فراس حمود حمد صالح  .40

 اخرى الخاصةالنفقة  االعالم االعالم اآلداب  رشا مصطفى ناظم نافع  .41

 رئاسة الوزراء 2003ذوي الشهداء قبل  االعالم االعالم اآلداب  محمد عادل عبد االمير جاسم  .42

 - تعويض المتضررين االعالم االعالم اآلداب  دحام عصام رعد دحام  .43

 العالي والبحث العلميوزارة التعليم  تعويض المتضررين )مدور( االعالم االعالم اآلداب  منى سفيان لبيب عبد اللطيف  .44

 وزارة التربية ذوي االعاقة االعالم االعالم اآلداب  رائد خيال مطلك حميد  .45

 وزارة التربية القبول العام جغرافية تطبيقية جغرافية اآلداب  عدنان علي حمد قدير  .46

 - القبول العام جغرافية تطبيقية جغرافية اآلداب  وليد خلف محمد دهام  .47

 مجلس محافظة صالح الدين النفقة الخاصة جغرافية تطبيقية جغرافية اآلداب عبد الرحمن محمودنشوان نجيب   .48

 وزارة الزراعة تعويض المتضررين جغرافية تطبيقية جغرافية اآلداب  صفاء عادل جمعة خلف  .49

 الداخليةوزارة  تعويض المتضررين )مدور( جغرافية تطبيقية جغرافية اآلداب  خالد عيسى احمد عمر  .50

 - تعويض المتضررين )مدور( جغرافية تطبيقية جغرافية اآلداب  ايمان محمد حماش خلف  .51

 سنيال ديوان الوقف القبول العام األدب اللغة العربية اآلداب  جاسم محمد حسن كلش  .52

 وزارة التربية القبول العام األدب اللغة العربية اآلداب  احمد حمد خلف حنوش  .53

 - القبول العام األدب اللغة العربية اآلداب  عباس حسينصالح صاحب   .54
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