
قسم الحاسبة االلكترونية  المعلمين المجازين دراسيا

2022-2021للسنة الدراسية 

القناة العامة

          وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

          دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

جهة القبولاالختصاصالجنساالسم الرباعيت
قسم علوم الحديث-كلية الفقه-جامعة الكوفةالتربية االسالمية واللغة العربيةانثىابتسام شبالوي عبد الرضا عبد نور1

قسم اللغة العربية-كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة المثنىالتربية االسالمية واللغة العربيةانثىابتسام كامل سرحان رمل2

قسم اللغة العربية-كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة كربالءاللغة العربية واالجتماعياتانثىابتهال محمد عبد الرضا جاسم3

قسم علوم الحياة-كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة كركوكالعلوم والرياضياتذكرابراهيم اسماعيل محمد ابراهيم4

قسم التربية الفنية-كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة تكريتالتربية الفنيةذكرابراهيم شاكر محيسن علي5

قسم الكيمياء-الطارمية/كلية التربية-الجامعة العراقيةالعلوم والرياضياتذكرابراهيم موفق مصطفى جاسم6

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة تكريتاللغة االنكليزيةذكرابو بكر محمد علي حسن7

عام-كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة-جامعة واسطالتربية الرياضيةذكراثير محمد جواد عبد8

قسم الكيمياء-كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة كربالءالعلوم والرياضياتذكراثير هادي علي هادي9

عام-كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة-جامعة االنبارالتربية الرياضيةذكراحمد جمال ياسين شكر10

قسم علوم الحياة-القرنة/كلية التربية-جامعة البصرةالعلوم والرياضياتذكراحمد حازم حمد جار هللا11

عام-كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة-جامعة الكوفةالتربية الرياضيةذكراحمد حليم عبد الحسين محمد12

قسم التربية االسالمية-كلية التربية االساسية-جامعة الكوفةالتربية االسالمية واللغة العربيةذكراحمد رياض كوير كاظم13

قسم الحاسوب-كلية التربية-جامعة الكوفةالعلوم والرياضياتذكراحمد سعد داود حسن14

قسم لغة القران-كلية العلوم االسالمية-جامعة بابلالتربية االسالمية واللغة العربيةذكراحمد عباس حسين كاطع15

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية-جامعة سامراءاللغة االنكليزيةذكراحمد عبد المسلم عبد االمير حبيب16

قسم التاريخ-كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة كركوكاللغة العربية واالجتماعياتذكراحمد عبد محمد علي17

قسم علوم الحياة-الحويجة/كلية التربية-جامعة كركوكالعلوم والرياضياتذكراحمد علي جياد ناصر18

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة االنباراللغة االنكليزيةذكراحمد علي حسين عبد19

عام-كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة-جامعة البصرةالتربية الرياضيةذكراحمد فالح عبد الحسن داود20

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية-جامعة البصرةاللغة االنكليزيةذكراحمد فالح مطشر سلمان21

قسم الرياضيات-كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة تكريتالعلوم والرياضياتذكراحمد فليح حسن عجرم22

قسم التربية الفنية-كلية الفنون الجميلة-جامعة الموصلالخط والزخرفةذكراحمد محفوظ حسين علي23

قسم التربية الفنية-كلية الفنون الجميلة-جامعة الموصلكرافيك الفخارذكراحمد محمد رياض عبد الوهاب24

اللغة التركية-كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة كركوكاللغة التركيةذكراركان موفق عبد الكريم هواس25

قسم الرياضيات-كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة االنبارالعلوم والرياضياتانثىاروى ربيع طالل سليمان26

قسم التاريخ-كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة ديالىاللغة العربية واالجتماعياتانثىازل مجيد حميد علي27

قسم علوم القران -كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة واسطالتربية االسالمية واللغة العربيةانثىاستبرق علي صالح احمد28

قسم علوم الحياة-كلية التربية-جامعة سامراءالعلوم والرياضياتانثىاسراء ستار رزاق منزل29

قسم العلوم-كلية التربية األساسية-جامعة سومرالعلومانثىاسراء كاظم عوده محمد30

قسم التربية الفنية-كلية الفنون الجميلة-جامعة البصرةالتربية الفنيةذكراسعد خلف علي سوار31
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جهة القبولاالختصاصالجنساالسم الرباعيت
قسم الدراسات القرانية-كلية العلوم االسالمية-جامعة كربالءالتربية االسالمية واللغة العربيةانثىاسماء حسين علي ابراهيم32

قسم اللغة العربية-كلية التربية للبنات-جامعة الكوفةاللغة العربيةانثىاسماء رحيم حسن عباس33

قسم اللغة العربية-كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة تكريتاللغة العربيةانثىاسماء فريد مرعي زيدان34

قسم اللغة العربية-كلية التربية للبنات-جامعة الكوفةاللغة العربيةانثىاسيل عالء حسين علي35

قسم الرياضيات-كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة االنبارالعلوم والرياضياتانثىاشجان صالح مهدي سعود36

قسم الحديث وعلومه-كلية العلوم االسالمية-جامعة االنبارالتربية االسالمية واللغة العربيةانثىاشواق عكلة عبار شرقي37

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية-جامعة تكريتاللغة االنكليزيةذكراكرم عبد عالوي شاووش38

عام-كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة-جامعة تكريتالتربية الرياضيةذكراكرم وهاب تعيب منكاش39

قسم الخط والزخرفة-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادالخط والزخرفةانثىاالء جاسم محمود مزهر40

قسم علوم الحياة-كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة واسطالعلوم والرياضياتانثىاالء جبار خليف دليف41

قسم الشريعة-كلية العلوم االسالمية-جامعة الموصلالتربية االسالمية واللغة العربيةانثىاالء حبيب محمود غزال42

قسم اللغة العربية-كلية العلوم االسالمية-الجامعة العراقيةالتربية االسالمية واللغة العربيةانثىاالء محمد هالل داؤد43

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة كربالءاللغة االنكليزيةانثىاالء نجم مطلك مشعل44

قسم اللغة العربية-كلية التربية للبنات-جامعة الموصلاللغة العربيةانثىالماز ثائر حازم سعيد45

قسم علوم الحياة-ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة بغدادالعلوم والرياضياتانثىاماني عودة ابراهيم عطية46

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية-جامعة الكوفةاللغة االنكليزيةانثىامل علي كريم حساني47

قسم التاريخ-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية-جامعة بغداداللغة العربية واالجتماعياتانثىامنة سلمان عبدالقادر عسكر48

عام-كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة-جامعة واسطالتربية الرياضيةانثىامواج عبد النبي عتيبي ناصر49

قسم التربية الفنية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادالتربية الفنيةذكرامير حامد يوسف عتاد50

قسم الكيمياء-كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة كربالءالعلوم والرياضياتذكرامير هادي علي هادي51

قسم العقيدة والفكر االسالمي-كلية العلوم االسالمية-جامعة بغدادالتربية االسالمية واللغة العربيةانثىاميرة دارس مفضي نده52

قسم الرياضيات-كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة تكريتالعلوم والرياضياتانثىانعام ثابت حسين ياسين53

قسم الرياضيات-كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة الموصلالعلوم والرياضياتانثىانغام نزار عبد الرحمن خضر54

عام-كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة-جامعة القادسيةالتربية الرياضيةذكرانمار عيسى نعمة هادي55

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية-جامعة ميساناللغة االنكليزيةانثىانوار حميد حمود عبد السادة56

قسم علوم الحياة-القرنة/كلية التربية-جامعة البصرةالعلوم والرياضياتذكرانور قاسم شياك سلمان57

قسم الفقه واصوله-كلية العلوم االسالمية-جامعة كربالءالتربية االسالمية واللغة العربيةذكراياد حمزه كامل عاجل58

قسم العلوم-كلية التربية األساسية-الجامعة المستنصريةالعلوم والرياضياتانثىاية حسين علي الزم59

قسم اللغة العربية-كلية التربية األساسية-الجامعة المستنصريةاللغة العربية واالجتماعياتانثىايفان جبار خماس روضان60

قسم الرياضيات-كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة بابلالعلوم والرياضياتانثىايمان سالم كنون جبر61

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة المثنىاللغة االنكليزيةانثىايمان علي حسين لفته62
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جهة القبولاالختصاصالجنساالسم الرباعيت
قسم الرياضيات-كلية التربية-الجامعة المستنصريةالعلوم والرياضياتانثىايمان علي سعيد علوان63

قسم العلوم-حديثة/كلية التربية األساسية-جامعة االنبارالعلوم والرياضياتانثىايناس ناظر عبد هللا علي64

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات-جامعة تكريتاللغة االنكليزيةانثىإسراء عزيز ابراهيم علي65

قسم الشريعة-كلية العلوم االسالمية-جامعة ذي قارالتربية االسالمية واللغة العربيةذكرإشراق طالب مجيد داخل66

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةااللكترونيكذكرأحمد صبحي عباس حسن67

عام-كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة-جامعة ذي قارالتربية الرياضيةانثىأفياء عبد الكريم سلمان علي68

قسم علوم القران -كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة المثنىالتربية االسالمية واللغة العربيةانثىآمال عبود هاني ناصر69

قسم الفقه واصوله-كلية العلوم االسالمية-جامعة تكريتالتربية االسالمية واللغة العربيةذكرباسم عبد صالح حسين70

قسم الحاسوب-كلية التربية-جامعة الكوفةالعلوم والرياضياتذكرباسم محمد حمزه طعمه71

قسم الجغرافية-كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة االنباراللغة العربية واالجتماعياتانثىبان رافع خشان زبالة72

قسم اللغة العربية-كلية الفقه-جامعة الكوفةالتربية االسالمية واللغة العربيةانثىبدور عباس ابو الجون عباس73

قسم التربية الفنية-كلية الفنون الجميلة-جامعة الموصلتمثيل/الفنون المسرحيةذكربشار محمد سعيد مجيد74

قسم علوم القران-كلية الفقه-جامعة الكوفةالتربية االسالمية واللغة العربيةانثىبشائر توفيق كريم محمد75

قسم الرياضيات-كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة المثنىالعلوم والرياضياتانثىبشائر محمد غالي زغير76

قسم الرياضيات-كلية التربية األساسية-جامعة ديالىالعلوم والرياضياتانثىبشرى عبد الكريم ابراهيم خليل77

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات-جامعة الكوفةاللغة االنكليزيةانثىبشرى محمد كاظم غضب78

قسم الجغرافية-كلية التربية للبنات-جامعة الكوفةاللغة العربية واالجتماعياتانثىبشرى مرزوق جبار جوده79

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات-جامعة الكوفةاللغة االنكليزيةانثىبنين تحسين صاحب سلمان80

عام-كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة-جامعة تكريتالتربية الرياضيةانثىبيداء علي حسين علوان81

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية-جامعة سومرالتربية االسالمية واللغة العربيةانثىبيداء كامل حجيل شاني82

قسم الرياضيات-كلية التربية األساسية-جامعة ميسانالعلوم والرياضياتذكرتحسين عالوي جبار خلف83

قسم القران الكريم وعلومه-كلية العلوم االسالمية-جامعة الفلوجةالتربية االسالمية واللغة العربيةذكرثامر محمد صالح محمد84

قسم العلوم-كلية التربية األساسية-جامعة المثنىالعلوم والرياضياتذكرجاسم محمد حسين كاظم85

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية-جامعة سامراءاللغة االنكليزيةذكرجبار باسم امير جبار86

قسم الفقه االسالمي واصوله-كلية الفقه-جامعة الكوفةالتربية االسالمية واللغة العربيةذكرجعفر صادق عبد زيد جبر87

قسم الكيمياء-كلية التربية-جامعة القادسيةالعلوم والرياضياتذكرجعفر صادق محمد كاظم88

قسم الرياضيات-كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة ذي قارالعلوم والرياضياتذكرجمال ناصر حميد محيل89

قسم التربية الفنية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بابلالتربية الفنيةانثىجنان صادق ابراهيم كاظم90

قسم اللغة العربية-كلية التربية-جامعة ميساناللغة العربية واالجتماعياتذكرحاتم كريم سعدون ياسين91

قسم الرياضيات-كلية التربية-جامعة القادسيةالعلوم والرياضياتذكرحازم عبد االمير جواد كاظم92

قسم اللغة العربية-الشرقاط/كلية التربية األساسية-جامعة تكريتاللغة العربيةذكرحسام زبيد عزاوي شفيق93
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جهة القبولاالختصاصالجنساالسم الرباعيت
قسم الفنون التشكيلية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بابلفنون تشكيليةذكرحسام شهيد عطيه حسين94

قسم الشريعة-كلية العلوم االسالمية-جامعة بغدادالتربية االسالمية واللغة العربيةذكرحسام عبود حسين عليوي95

قسم علوم الحياة-كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة المثنىالعلوم والرياضياتذكرحسن بالسم كاظم كريم96

قسم الرياضيات-كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة البصرةالعلوم والرياضياتذكرحسن عبد الرضا حسن عبيد97

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة ذي قاراللغة االنكليزيةذكرحسن عبد الكاظم جدران بردان98

قسم الكيمياء-ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة بغدادالعلوم والرياضياتذكرحسن علي جهاد رسول99

عام-كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة-جامعة الكوفةالتربية الرياضيةذكرحسن كاظم عبيد ساجت100

قسم الفيزياء-كلية التربية-جامعة سامراءالعلوم والرياضياتذكرحسنين علي صاحب عبد المهدي101

قسم علوم الحياة-كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة ذي قارالعلوم والرياضياتذكرحسين حميد مزبان ذخر102

عام-كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة-الجامعة المستنصريةالتربية الرياضيةذكرحسين علي عبيد راضي103

قسم الفنون التشكيلية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بابلفنون تشكيليةذكرحسين علي يعقوب محمد104

قسم علوم الحياة-الحويجة/كلية التربية-جامعة كركوكالعلوم والرياضياتذكرحسين مهدي هادي علوان105

عام-كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة-جامعة بابلالتربية الرياضيةانثىحال كامل غيدان حسن106

قسم علوم الحياة-كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة ذي قارالعلوم والرياضياتانثىحال يوسف حسن خيون107

قسم اللغة العربية-كلية التربية للبنات-جامعة تكريتاللغة العربيةانثىحلى حسين جياد شلش108

قسم اللغة العربية-كلية التربية-الجامعة المستنصريةاللغة العربية واالجتماعياتانثىحنين صالح قدوري عباس109

قسم الشريعة-كلية العلوم االسالمية-الجامعة العراقيةالتربية االسالمية واللغة العربيةانثىحوراء رياض علي كاظم110

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة المثنىاللغة االنكليزيةانثىحياة جليل ناهي كنيت111

قسم التربية الفنية-كلية التربية األساسية-جامعة ميسانالتربية الفنيةذكرحيدر حميد ارحيمه رسن112

قسم الرياضيات-كلية التربية-جامعة ميسانالعلوم والرياضياتذكرحيدر سالم وادي زاكور113

قسم التاريخ-كلية التربية-جامعة ميساناللغة العربية واالجتماعياتذكرحيدر عاصي عكار سمير114

قسم الحاسوب-كلية التربية-جامعة الكوفةالعلوم والرياضياتذكرحيدر عباس عطيوي حمزة115

قسم الفنون التشكيلية-كلية الفنون الجميلة-جامعة البصرةفنون تشكيليةذكرحيدر محمد كاظم ابراهيم116

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية-جامعة ديالىاللغة االنكليزيةذكرخالد كامل صكر عبد117

قسم الفيزياء-كلية التربية للبنات-جامعة الكوفةالعلوم والرياضياتانثىختام سعدون لفتة كزار118

قسم الرياضيات-كلية التربية للبنات-جامعة الكوفةالعلوم والرياضياتانثىخديجة هادي كامل هنهان119

قسم الرياضيات-ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة بغدادالعلوم والرياضياتانثىخلود فائق حمودي محمود120

قسم الجغرافية-كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة المثنىاللغة العربية واالجتماعياتانثىخولة خضير خليل فريح121

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية-جامعة بابلاللغة االنكليزيةانثىدعاء زيد محمد سلمان122

قسم علوم الحياة-كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة الموصلالعلوم والرياضياتانثىدعاء عامر خلف صالح123

قسم القران الكريم والتربية االسالمية-كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة تكريتالتربية االسالمية واللغة العربيةانثىدعاء متعب خضير عباس124
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جهة القبولاالختصاصالجنساالسم الرباعيت
قسم الرياضيات-كلية التربية-جامعة الكوفةالعلوم والرياضياتانثىدعاء محسن محمد حسين محمد علي125

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات-جامعة تكريتاللغة االنكليزيةانثىدالل اكرم علي موسى126

قسم الرياضيات-كلية التربية للبنات-جامعة تكريتالعلوم والرياضياتانثىدنيا صباح يوسف سلمان127

قسم علوم الحياة-كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة كركوكالعلوم والرياضياتانثىدينا عباس مصطفى حسن128

قسم التربية االسالمية-كلية التربية االساسية-جامعة الكوفةالتربية االسالمية واللغة العربيةذكرذو الفقار علي مهدي عبود129

قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة-كلية التربية األساسية-جامعة ديالىالتربية الرياضيةذكررافد رياض جواد جاسم130

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة االنباراللغة االنكليزيةذكررائد علي حسين عبد131

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة ذي قاراللغة االنكليزيةانثىرباب عويد سلمان جبر132

قسم الجغرافية-كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة واسطاللغة العربية واالجتماعياتانثىرباب هادي احمد عبيد133

قسم علوم الحياة-كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة االنبارالعلوم والرياضياتانثىرجاء عطا هللا عبود خلف134

عام-كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة-جامعة بابلالتربية الرياضيةانثىرسل خضير عباس ابراهيم135

قسم الرياضيات-كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة واسطالعلوم والرياضياتانثىرسل رشيد كريم محمد136

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة ديالىاللغة االنكليزيةانثىرشا احمد ياسين فرحان137

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات-الجامعة العراقيةاللغة االنكليزيةانثىرشا شالل فالح جميل138

قسم الرياضيات-المقدادية/كلية التربية المقداد-جامعة ديالىالعلوم والرياضياتانثىرشا عبد الوهاب حميد رشيد139

قسم علوم الحياة-كلية التربية للبنات-جامعة الكوفةالعلوم والرياضياتانثىرشا علي عبد جاسم140

قسم علوم الحياة-ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة بغدادالعلوم والرياضياتانثىرشا موفق عبد العزيز خضر141

قسم الرياضيات-كلية التربية األساسية-الجامعة المستنصريةالعلوم والرياضياتذكررضا ناجي محمد عبد الحسين142

قسم اللغة العربية-الشطرة/كلية التربية للبنات-جامعة ذي قاراللغة العربية واالجتماعياتانثىرضاء علي كريم كريمش143

قسم اللغة العربية-كلية التربية األساسية-جامعة الموصلاللغة العربية واالجتماعياتذكررعد وعد هللا طه محمد144

قسم علوم الحياة-كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة ديالىالعلوم والرياضياتانثىرغد حكمت جميل رحيم145

قسم علوم القران والتربية االسالمية-كلية التربية للبنات-الجامعة العراقيةالتربية االسالمية واللغة العربيةانثىرغد خليل ابراهيم محمد146

قسم اللغة العربية-العزيزية/كلية التربية األساسية-جامعة واسطاللغة العربية واالجتماعياتانثىرغد لطيف عالوي عاتي147

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات-جامعة االنباراللغة االنكليزيةانثىرفيدة سالم فليح عطاهللا148

قسم العقيدة والفكر االسالمي-كلية العلوم االسالمية-جامعة تكريتالتربية االسالمية واللغة العربيةانثىرقية داوود سلوم سلطان149

قسم علوم القران والتربية االسالمية-كلية التربية-جامعة ميسانالتربية االسالمية واللغة العربيةانثىرقيه مجيد جياد عطيوي150

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة ديالىاللغة االنكليزيةانثىرنا حميد حسن جاسم151

قسم الفيزياء-كلية التربية-جامعة القادسيةالعلوم والرياضياتانثىرنا محمد عبود مشكور152

قسم علوم الحياة-كلية التربية للبنات-جامعة االنبارالعلوم والرياضياتانثىرنا يحيى عبد هللا مخلف153

قسم التربية الفنية-كلية التربية األساسية-الجامعة المستنصريةالتربية الفنيةانثىرنده سامي حمزه شاكر154

عام-كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة-جامعة كربالءالتربية الرياضيةانثىرواء شلي عبد مسلم عودة155
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جهة القبولاالختصاصالجنساالسم الرباعيت
قسم علوم الحاسبات-كلية التربية-الجامعة المستنصريةالعلوم والرياضياتانثىرواء صالح زرزور فالح156

قسم الجغرافية-كلية التربية األساسية-جامعة ديالىاللغة العربية واالجتماعياتانثىرواء قاسم محمد درويش157

قسم الحاسوب-كلية التربية للبنات-جامعة بغدادالعلوم والرياضياتانثىروال فوزي رجب توفيق158

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات-جامعة االنباراللغة االنكليزيةانثىرويدة رباح عبد الستار عبد الغفور159

قسم علوم القران-كلية الفقه-جامعة الكوفةالتربية االسالمية واللغة العربيةانثىرؤى جواد كاظم سلوم160

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية-جامعة الحمدانيةاللغة االنكليزيةانثىرؤى ناظم احمد نجرس161

قسم القران والتربية االسالمية-كلية التربية-جامعة سامراءالتربية االسالمية واللغة العربيةذكررياض حمزة محمد حسين162

عام-كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة-جامعة البصرةالتربية الرياضيةذكررياض فاضل عبد مهيدي163

قسم علوم القران والتربية االسالمية-القائم/كلية التربية-جامعة االنبارالتربية االسالمية واللغة العربيةذكررياض قيس عبد هللا حسن164

قسم اللغة العربية-كلية التربية-جامعة القادسيةاللغة العربية واالجتماعياتذكررياض كريم عبد جاسم165

قسم التاريخ-كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة كربالءاللغة العربية واالجتماعياتانثىريام علي حسين مطلق166

قسم الفنون التشكيلية-كلية الفنون الجميلة-جامعة الموصلفنون تشكيليةذكرريمون زهير حبيب حوشو167

قسم علوم القران والتربية االسالمية-الشطرة/كلية التربية للبنات-جامعة ذي قارالتربية االسالمية واللغة العربيةانثىزمن فاخر نعمه صبيح168

قسم الحاسبات-ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة بغدادالعلوم والرياضياتذكرزمن كريم رضيوي غانم169

قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة-كلية التربية للبنات-جامعة الكوفةالتربية الرياضيةانثىزهراء جاسم محمد عبد النبي170

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة الموصلاللغة االنكليزيةانثىزهراء جمال فتحي سليمان171

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة بابلاللغة االنكليزيةانثىزهراء جميل مهدي هزاع172

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة المثنىاللغة االنكليزيةانثىزهراء حسن فرهود خشن173

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة تكريتاللغة االنكليزيةانثىزهراء ستار حافظ عبدالكريم174

قسم التربية االسالمية-كلية التربية األساسية-جامعة ميسانالتربية االسالمية واللغة العربيةانثىزهراء عبد الكريم محمود سبع175

قسم الرياضيات-كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة كربالءالعلوم والرياضياتانثىزهراء عبد المنعم جعفر عبد الكريم176

قسم التربية الفنية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بابلالتربية الفنيةانثىزهراء علي عكروك اسماك177

قسم الرياضيات-كلية التربية-جامعة القادسيةالعلوم والرياضياتانثىزهراء قاسم عبد الكاظم علي178

قسم اصول الفقه-كلية العلوم االسالمية-الجامعة العراقيةالتربية االسالمية واللغة العربيةانثىزهراء كاظم مالح راشد179

قسم الرياضيات-كلية التربية للبنات-جامعة الكوفةالعلوم والرياضياتانثىزهراء محمد زكي يحيى180

قسم علوم الحياة-كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة كربالءالعلوم والرياضياتانثىزهراء محمد عباس غانم181

عام-كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة-جامعة ذي قارالتربية الرياضيةانثىزهراء محمد عبد نعمه182

قسم اللغة العربية-كلية التربية األساسية-جامعة ميساناللغة العربيةذكرزهير مردان عذافة راضي183

قسم علوم الحاسوب-كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة البصرةالعلوم والرياضياتذكرزيد لميع عطشان ياسر184

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة كربالءاللغة االنكليزيةانثىزينب صالح مهدي سلجت185

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية-جامعة القادسيةاللغة االنكليزيةانثىزينب عبد هللا عبد الحسين جابر186
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جهة القبولاالختصاصالجنساالسم الرباعيت
قسم علوم الحياة-كلية التربية للبنات-جامعة االنبارالعلوم والرياضياتانثىزينب عماد فنوص عويد187

قسم علوم الحاسوب-كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة ذي قارالعلوم والرياضياتانثىزينب قاسم خليل ابراهيم188

عام-كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة-جامعة واسطالتربية الرياضيةانثىزينب محسن حسين حياوي189

قسم العقيدة والفكر االسالمي-كلية العلوم االسالمية-جامعة ديالىالتربية االسالمية واللغة العربيةانثىسارة رشيد مصطاف فليح190

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة البصرةاللغة االنكليزيةانثىسارة سمير محمد صالح191

قسم علوم الحياة-كلية التربية للبنات-جامعة االنبارالعلوم والرياضياتانثىسارة عبد الحافظ محمد عبود192

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات-جامعة تكريتاللغة االنكليزيةانثىسارة فرج شاكر علي193

قسم علوم القران-الطارمية/كلية التربية-الجامعة العراقيةالتربية االسالمية واللغة العربيةانثىسارة كوين العيبي جبل194

قسم اللغة العربية-كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة البصرةالتربية االسالمية واللغة العربيةذكرستار جبار روضان زويد195

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية-جامعة بغداداللغة االنكليزيةانثىسجى سعد حبيب سلمان196

قسم الشريعة-كلية العلوم االسالمية-جامعة ديالىالتربية االسالمية واللغة العربيةانثىسجى عبد العباس خالد دفلة197

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة واسطاللغة االنكليزيةانثىسجى قاسم محمد مري198

قسم الرياضيات-كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة الموصلالعلوم والرياضياتانثىسحر لقمان عبد هللا مصطفى199

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية-جامعة القادسيةاللغة االنكليزيةانثىسحر مهدي جواد كاظم200

قسم الرياضيات والحاسوب-كلية التربية األساسية-جامعة بابلالعلوم والرياضياتانثىسحر نسيم عبد هللا غضيب201

قسم الرياضيات-كلية التربية األساسية-جامعة الموصلالعلوم والرياضياتانثىسراب خيري حمدون حامد202

قسم الرياضيات-الشرقاط/كلية التربية األساسية-جامعة تكريتالعلوم والرياضياتذكرسرمد مالك عباس جالب203

قسم اللغة العربية-كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة تكريتالتربية االسالمية واللغة العربيةانثىسرور ممدوح خباز مخلف204

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية-جامعة سامراءاللغة االنكليزيةذكرسعد خلف محمد احمد205

قسم علوم الحياة-الطارمية/كلية التربية-الجامعة العراقيةالعلوم والرياضياتانثىسعيده محمود وهيب قدوري206

قسم العلوم-كلية التربية األساسية-جامعة بابلالعلوم والرياضياتانثىسلمى راضي حرمس حمود207

قسم علوم الحياة-كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة كربالءالعلوم والرياضياتانثىسماح كاظم حميد فرهود208

قسم التاريخ-كلية التربية-جامعة القادسيةاللغة العربية واالجتماعياتانثىسماح نور كرمود خلف209

قسم علوم الحياة-كلية التربية للبنات-جامعة تكريتالعلوم والرياضياتانثىسمر عالء الدين صباح خشمان210

قسم اللغة العربية-كلية العلوم االسالمية-جامعة بغدادالتربية االسالمية واللغة العربيةذكرسمير ياسين محمود مضعن211

قسم التاريخ-كلية التربية للبنات-الجامعة العراقيةاللغة العربية واالجتماعياتانثىسناء محمد حسين حاجم212

قسم اللغة العربية-الطارمية/كلية التربية-الجامعة العراقيةاللغة العربيةذكرسنان كاظم محمد حسن213

قسم الرياضيات-كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة كركوكالعلوم والرياضياتانثىسهاد حسن عالوي مشعل214

قسم الجغرافية التطبيقية-كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة كربالءاللغة العربية واالجتماعياتانثىسهاد عبيد جبر عبد هللا215

قسم التربية الفنية-كلية التربية األساسية-جامعة ميسانالتربية الفنيةانثىسهام اسعد رشيد عزيز216

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة تكريتاللغة االنكليزيةذكرسيف سامي محمد طرفة217
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2022-2021للسنة الدراسية 

القناة العامة

          وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

          دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

جهة القبولاالختصاصالجنساالسم الرباعيت
قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية-جامعة تكريتاللغة االنكليزيةذكرسيف ماهر كريم جالب218

قسم علوم الحياة-كلية التربية-جامعة القادسيةالعلوم والرياضياتذكرسيف وليد خالد علي219

عام-كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة-جامعة االنبارالتربية الرياضيةذكرشاكر كامل علي مخلف220

قسم العلوم-كلية التربية األساسية-جامعة ديالىالعلوم والرياضياتانثىشروق علي كريم طارش221

قسم التاريخ-كلية التربية-الجامعة المستنصريةاللغة العربية واالجتماعياتانثىشهب ناجي يحيى علي222

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات-جامعة بغداداللغة االنكليزيةانثىشهد حسين كريم عباس223

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات-جامعة بغداداللغة االنكليزيةانثىشهد خضر عباس ضاحي224

قسم التصميم-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادتصميم طباعيانثىشهد عماد طاهر محمود225

قسم علوم الحياة-الطارمية/كلية التربية-الجامعة العراقيةالعلوم والرياضياتانثىشهالء عبد الحسين عبد الحسن منسي226

قسم اللغة الكردية-كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة كركوكاللغة الكرديةانثىشيرين بختيار علي امين227

قسم الجغرافية-كلية التربية للبنات-جامعة بغداداللغة العربية واالجتماعياتانثىشيرين خالد كاظم خلف228

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية-الجامعة المستنصريةاللغة االنكليزيةانثىشيرين قحطان حسين جواد229

قسم الشريعة-كلية التربية للبنات-الجامعة العراقيةالتربية االسالمية واللغة العربيةانثىشيماء ابراهيم مزيد كطوف230

قسم التاريخ-كلية التربية للبنات-جامعة بغداداللغة العربية واالجتماعياتانثىشيماء سعدون عباس عبد231

قسم الرياضيات-كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة الموصلالعلوم والرياضياتانثىشيماء صالح ياسين عبد المجيد232

قسم اللغة العربية-الشرقاط/كلية التربية األساسية-جامعة تكريتاللغة العربيةانثىشيماء عبد القادر احمد خطاب233

قسم الشريعة-كلية العلوم االسالمية-جامعة بغدادالتربية االسالمية واللغة العربيةانثىصابرين احمد مروح محمود234

قسم علوم القران الكريم والتربية االسالمية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية-جامعة بغدادالتربية االسالمية واللغة العربيةانثىصبا جاسم محمد حماد235

قسم التربية الفنية-كلية التربية األساسية-الجامعة المستنصريةالتربية الفنيةانثىصبا عبد القادر صالح هادي236

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة البصرةاللغة االنكليزيةانثىصفا صباح عبد راضي237

قسم الرياضيات-كلية التربية للبنات-جامعة الكوفةالعلوم والرياضياتانثىصفا عبد العالي حسن صالح238

قسم علوم الحياة-كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة واسطالعلوم والرياضياتانثىصفا عودة نمر حميد239

قسم الفيزياء-كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة الموصلالعلوم والرياضياتانثىصفا محمد عزوز محمد240

عام-كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة-جامعة سامراءالتربية الرياضيةذكرصالح زغير ابو جواد حسين241

عام-كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة-جامعة تكريتالتربية الرياضيةذكرصهيب اعبيد محمد بكر242

قسم علوم القران-كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة البصرةالتربية االسالمية واللغة العربيةانثىضحى إسماعيل خليل إبراهيم243

قسم اللغة العربية-كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة ديالىالتربية االسالمية واللغة العربيةانثىضحى طالل ناجي عيسى244

قسم الرياضيات-كلية التربية-جامعة القادسيةالعلوم والرياضياتانثىضحى عباس محمد كاظم245

عام-كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة-جامعة بغدادالتربية الرياضيةذكرضرغام مهدي سلمان مهدي246

قسم اللغة العربية-كلية التربية االساسية-جامعة الكوفةالتربية االسالمية واللغة العربيةذكرضياء احسان كريم زوير247

قسم الرياضيات-كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة االنبارالعلوم والرياضياتذكرضياء مجبل حمد حسن248
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2022-2021للسنة الدراسية 

القناة العامة

          وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

          دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

جهة القبولاالختصاصالجنساالسم الرباعيت
قسم الفيزياء-كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة ذي قارالعلوم والرياضياتذكرطارق عزيز عباس علي249

قسم الفيزياء-الطارمية/كلية التربية-الجامعة العراقيةالعلوم والرياضياتذكرطالب حميد شدهان راشد250

قسم الرياضيات-كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة بابلالعلوم والرياضياتذكرطالب محمد تالي جياد251

قسم علوم الحياة-كلية التربية-جامعة سامراءالعلوم والرياضياتذكرطاهر كريم جابر عبد الحسين252

قسم التربية االسالمية-كلية التربية األساسية-الجامعة المستنصريةالتربية االسالمية واللغة العربيةانثىظفر موسى طوفان غايب253

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية-جامعة كركوكاللغة االنكليزيةذكرعادل كامل لعيبي عبيد254

قسم الكيمياء-كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة كربالءالعلوم والرياضياتذكرعامر حبيب جار هللا هلوس255

قسم العلوم-العزيزية/كلية التربية األساسية-جامعة واسطالعلوم والرياضياتذكرعامر عبد الحسن محسن حميدي256

قسم العلوم-الشرقاط/كلية التربية األساسية-جامعة تكريتالعلوم والرياضياتانثىعامره عبد الرزاق محمود امين257

قسم اللغة العربية-كلية التربية األساسية-جامعة ديالىاللغة العربيةانثىعائشة عبد االله اسماعيل محمد258

قسم التربية الفنية-كلية الفنون الجميلة-جامعة القادسيةالخط والزخرفةذكرعباس زهير عباس محمد259

قسم الجغرافية-كلية التربية األساسية-الجامعة المستنصريةاالجتماعياتذكرعباس عبد الجبار هاشم محمود260

قسم التأريخ-كلية التربية األساسية-الجامعة المستنصريةاللغة العربية واالجتماعياتذكرعباس علي مطشر عذيب261

قسم العلوم-الشرقاط/كلية التربية األساسية-جامعة تكريتالعلوم والرياضياتذكرعباس كاظم عناد حسين262

قسم اللغة العربية-كلية التربية األساسية-جامعة بابلاللغة العربيةذكرعبد الرحمن حسون جبر حسون263

قسم التربية الفنية-كلية الفنون الجميلة-جامعة البصرةرسمذكرعبد الرحمن عبد الكريم جبار حسن264

قسم علوم الحاسوب-كلية التربية األساسية-الجامعة المستنصريةالعلوم والرياضياتذكرعبد الرحمن نوري عبود جاسم265

قسم التربية الفنية-كلية الفنون الجميلة-جامعة ديالىالتربية الفنيةذكرعبد الرزاق قاسم حاتم سلمان266

قسم علوم الحياة-كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة تكريتالعلوم والرياضياتذكرعبد السالم براك ندى حسين267

قسم اللغة االنكليزية -كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة كركوكاللغة االنكليزيةذكرعبد هللا حسين عايف عنون268

قسم علوم الحياة-كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة االنبارالعلوم والرياضياتذكرعبد هللا خالد هاشم محمد269

قسم علوم الحياة-كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة تكريتالعلوم والرياضياتذكرعبد هللا طارق عاشور عبد هللا270

قسم التربية الفنية-كلية الفنون الجميلة-جامعة واسطالتربية الفنيةانثىعبير عذاب فندي طلب271

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة االنباراللغة االنكليزيةذكرعثمان عبود علوان ناصر272

قسم الحديث وعلومه-كلية العلوم االسالمية-الجامعة العراقيةالتربية االسالمية واللغة العربيةانثىعزه علي عبد الرزاق عباس273

قسم التأريخ-كلية التربية األساسية-جامعة بابلاللغة العربية واالجتماعياتذكرعزيز عبد الكريم محمد عفات274

قسم التربية الفنية-كلية التربية-جامعة الكوفةالتربية الفنيةذكرعقيل شنان عباس ملهود275

قسم اللغة العربية-كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة البصرةاللغة العربية واالجتماعياتذكرعقيل صالح متي عجيل276

عام-كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة-جامعة القاسم الخضراءالتربية الرياضيةذكرعالء حسن بعيوي عبود277

قسم الكيمياء-كلية التربية-جامعة القادسيةالعلوم والرياضياتذكرعالء عدنان ناصر عبد الحسين278

قسم التربية الفنية-كلية الفنون الجميلة-جامعة القادسيةالتربية الفنيةذكرعلي جاسم حسين حمزه279
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قسم الحاسبة االلكترونية  المعلمين المجازين دراسيا

2022-2021للسنة الدراسية 

القناة العامة

          وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

          دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

جهة القبولاالختصاصالجنساالسم الرباعيت
قسم علوم الحاسوب-كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة ذي قارالعلوم والرياضياتذكرعلي جاسم مطشر عايد280

قسم التاريخ-كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة كربالءاللغة العربية واالجتماعياتذكرعلي جبار حميد حسين281

قسم الرياضيات-كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة كربالءالعلوم والرياضياتذكرعلي حسن عبد خضير282

قسم الفيزياء-كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة كربالءالعلوم والرياضياتذكرعلي حسن مطير كاطع283

قسم الفنون التشكيلية-كلية الفنون الجميلة-جامعة واسطفنون تشكيليةذكرعلي حسين حمزه كباشي284

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية-جامعة تكريتاللغة االنكليزيةذكرعلي حسين دوهان حسن285

قسم الفيزياء-كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة بابلالعلوم والرياضياتذكرعلي حسين سيكو عواد286

قسم الجغرافية-كلية التربية األساسية-جامعة بابلاللغة العربية واالجتماعياتذكرعلي حسين كاظم صالح287

قسم علوم الحياة-كلية التربية-جامعة القادسيةالعلوم والرياضياتذكرعلي راضي عبد الزهرة محسن288

عام-كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة-جامعة المثنىالتربية الرياضيةذكرعلي رسول غالي عباس289

قسم الجغرافية-كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة بابلاللغة العربية واالجتماعياتذكرعلي سوادي مايح عجه290

قسم التفسير وعلوم القران-كلية العلوم االسالمية-جامعة تكريتالتربية االسالمية واللغة العربيةذكرعلي صالح حسن فرهود291

قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة-كلية التربية األساسية-الجامعة المستنصريةالتربية الرياضيةذكرعلي ضياء كاظم حسين292

قسم الكيمياء-ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة بغدادالعلوم والرياضياتذكرعلي طالب دهش عبد293

قسم اللغة العربية-كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة واسطالتربية االسالمية واللغة العربيةذكرعلي عادل حسين عذاب294

قسم الرياضيات-كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة كركوكالعلوم والرياضياتذكرعلي عبد الحسين محيسن حسون295

قسم الجغرافية-كلية التربية-الجامعة المستنصريةاللغة العربية واالجتماعياتذكرعلي عبد الرزاق ناجي عبد العباس296

قسم العلوم-كلية التربية األساسية-جامعة الموصلالعلوم والرياضياتذكرعلي عبد الوهاب احمد جاسم297

قسم الرياضيات-كلية التربية-جامعة الكوفةالعلوم والرياضياتذكرعلي عميد هادي بروش298

قسم العلوم-كلية التربية األساسية-جامعة ميسانالعلوم والرياضياتذكرعلي عواد كاظم حسين299

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية-جامعة ميساناللغة االنكليزيةذكرعلي فاضل جاسم حمادي300

قسم الرياضيات-كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة تكريتالعلوم والرياضياتذكرعلي فؤاد توفيق فتح هللا301

قسم علوم الحياة-كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة المثنىالعلوم والرياضياتذكرعلي قاسم كاظم شبيب302

قسم علوم الحياة-كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة البصرةالعلوم والرياضياتذكرعلي كفاح حسن فرهود303

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية-جامعة تكريتاللغة االنكليزيةذكرعلي محمد عيد سحاب304

قسم السيرة والدراسات النبوية-كلية العلوم االسالمية-جامعة الموصلالتربية االسالمية واللغة العربيةذكرعلي مقداد محمد نجيب305

قسم اللغة العربية-كلية التربية األساسية-جامعة ميساناللغة العربيةذكرعلي وحيد جعيز حسين306

قسم الرياضيات-كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة واسطالعلوم والرياضياتانثىعلياء جميل طاهر محسن307

قسم الدراسات القرانية-كلية العلوم االسالمية-جامعة كربالءالتربية االسالمية واللغة العربيةذكرعمار ثامر نهير محمد308

قسم الفنون التشكيلية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بابلفنون تشكيليةذكرعمار صالح شغين شوكان309

قسم الكيمياء-كلية التربية-جامعة القادسيةالعلوم والرياضياتذكرعمار كاظم عبد السادة ناصر310
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          دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

جهة القبولاالختصاصالجنساالسم الرباعيت
قسم علوم الحياة-كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة ديالىالعلوم والرياضياتذكرعمر عالء حسين سعود311

قسم التاريخ-كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة االنباراللغة العربية واالجتماعياتذكرعمر علي محمود رميز312

قسم الحاسوب-كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة واسطالعلوم والرياضياتذكرعمر مظهر نعمة حمود313

قسم العلوم-الشرقاط/كلية التربية األساسية-جامعة تكريتالعلوم والرياضياتذكرعمر نوزت حسن مجيد314

قسم علوم القران الكريم والتربية االسالمية-كلية التربية للبنات-جامعة بغدادالتربية االسالمية واللغة العربيةانثىغادة طه رزوقي حسن315

قسم الفنون التشكيلية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادفنون تشكيليةذكرغزوان مجيد طالب موحان316

قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة-كلية التربية للبنات-جامعة القادسيةالتربية الرياضيةانثىغصون عبد هللا اشذير مبارك317

عام-كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة-جامعة كركوكالتربية الرياضيةذكرغيث قاسم عبد هللا حكوش318

قسم اللغة العربية-كلية التربية للبنات-جامعة بغداداللغة العربيةانثىفاتن سامي صالح احمد319

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة بابلاللغة االنكليزيةانثىفاتن محمد مهدي حمدي320

قسم العلوم-كلية التربية األساسية-جامعة ميسانالعلوم والرياضياتذكرفارس غازي حسن حسون321

قسم الجغرافية-كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة ذي قاراللغة العربية واالجتماعياتذكرفارس مالك عبد الخضر سعدون322

قسم الجغرافية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية-جامعة بغداداللغة العربية واالجتماعياتانثىفاطمة سبتي عبد النبي منصور323

قسم الرياضيات-كلية التربية للبنات-جامعة تكريتالعلوم والرياضياتانثىفاطمة قصي ممدوح صالح324

قسم العلوم-كلية التربية األساسية-الجامعة المستنصريةالعلوم والرياضياتانثىفاطمة محمد راضي عباس325

قسم اللغة العربية-كلية التربية األساسية-الجامعة المستنصريةاللغة العربية واالجتماعياتانثىفاطمة مهاوي طعمة خلف326

قسم التفسير وعلوم القران-كلية العلوم االسالمية-جامعة االنبارالتربية االسالمية واللغة العربيةذكرفراس رعد عزيز مخلف327

قسم الفنون التشكيلية-كلية الفنون الجميلة-جامعة الموصلفنون تشكيليةذكرفراس قدوري عبد هللا علي328

قسم الجغرافية-كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة ديالىاالجتماعياتذكرفراس نوري محمود حمادي329

قسم طرق تدريس القران والتربية االسالمية-كلية التربية-الجامعة المستنصريةالتربية االسالمية واللغة العربيةانثىفرح عبد الهادي خلف وهيب330

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية-جامعة القادسيةاللغة االنكليزيةانثىفرح علي محسن داود331

قسم الكيمياء-كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة االنبارالعلوم والرياضياتذكرفرح وردي جميل عبد الحميد332

قسم الرياضيات-كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة كربالءالعلوم والرياضياتانثىفرقان محمد عبد جبار333

قسم الرياضيات-كلية التربية-جامعة الكوفةالعلوم والرياضياتانثىفرقد طه جاسم راشد334

قسم الحاسبات-ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة بغدادالعلوم والرياضياتذكرقيصر حسن خليل علي335

قسم الرياضيات-كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة ذي قارالعلوم والرياضياتذكركاظم جاسم كاظم حيوك336

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية-جامعة الحمدانيةاللغة االنكليزيةذكركرار مالح مهدي جبار337

قسم الحاسوب-كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة واسطالعلوم والرياضياتذكركرار محسن مطير شمخي338

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة الموصلاللغة االنكليزيةانثىكندة عبد المحسن اسعد عبد المحسن339

عام-كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة-جامعة كربالءالتربية الرياضيةانثىكوثر رياض علي حمزة340

قسم علوم الحياة-كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة االنبارالعلوم والرياضياتانثىلبنى تحسين شهاب احمد341
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جهة القبولاالختصاصالجنساالسم الرباعيت
قسم علوم الحياة-كلية التربية للبنات-جامعة الكوفةالعلوم والرياضياتانثىلقاء شجاع ردام حسن342

قسم علوم القران-كلية العلوم االسالمية-جامعة ذي قارالتربية االسالمية واللغة العربيةانثىلمياء جاسب ثوين جوده343

قسم علوم القران والتربية االسالمية-كلية التربية-جامعة القادسيةالتربية االسالمية واللغة العربيةانثىلمياء رويح بردي شاطي344

قسم علوم الحياة-كلية التربية-جامعة القادسيةالعلوم والرياضياتانثىلميس جميل صالح جار هللا345

قسم الرياضيات-كلية التربية-جامعة ميسانالعلوم والرياضياتذكرليث سالم كاظم سريح346

قسم الفيزياء-كلية التربية-جامعة ميسانالعلوم والرياضياتذكرماجد جابر عباس سايب347

قسم الرياضيات-كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة كركوكالعلوم والرياضياتذكرمازن نجم عبد هللا صالح348

قسم الفيزياء-كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة البصرةالعلوم والرياضياتذكرمالك صادق معيدي صكبان349

قسم الكيمياء-كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة االنبارالعلوم والرياضياتذكرمثنى صبحي جميل حمد350

قسم علوم الحياة-كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة البصرةالعلوم والرياضياتذكرمحمد الجواد خير هللا سعدون شويعي351

قسم الخط والزخرفة-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادالخط والزخرفةذكرمحمد باسم عزيز اسماعيل352

قسم التاريخ-كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة بابلاللغة العربية واالجتماعياتذكرمحمد جهاد جاسم داود353

قسم الرياضيات-كلية التربية-جامعة ميسانالعلوم والرياضياتذكرمحمد حسن شنين مطلك354

قسم علوم الحياة-كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة الموصلالعلوم والرياضياتذكرمحمد رعد عاشور منسي355

عام-كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة-جامعة ميسانالتربية الرياضيةذكرمحمد عبد الحسين محمد عبيد356

عام-كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة-جامعة البصرةالتربية الرياضيةذكرمحمد عبد الرسول علي حسين357

قسم العلوم-كلية التربية األساسية-جامعة ميسانالعلوم والرياضياتذكرمحمد علي عبيد كاظم عليوي358

قسم علوم الحياة-كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة كربالءالعلوم والرياضياتذكرمحمد فليح حسن عبد الحسين359

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة واسطاللغة االنكليزيةذكرمحمد كاظم فرحان سحاب360

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة البصرةاللغة االنكليزيةذكرمحمد مزهر حميدي ودان361

قسم الكيمياء-كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة االنبارالعلوم والرياضياتذكرمحمد مشرف مخلف عبد362

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية-جامعة الكوفةاللغة االنكليزيةذكرمحمد مناف محسن مهدي363

قسم علوم الحياة-كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة تكريتالعلوم والرياضياتذكرمحمد نجيب علوان محمد364

قسم علوم الحياة-كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة المثنىالعلوم والرياضياتذكرمحمد هاشم عباس صكبان365

قسم الفنون التشكيلية-كلية الفنون الجميلة-جامعة الموصلفنون تشكيليةذكرمحمود حازم محمود فتحي366

قسم العقيدة والفكر االسالمي-كلية الفقه-جامعة الكوفةالتربية االسالمية واللغة العربيةذكرمخلد كاظم مزهر حسن367

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية-جامعة كركوكاللغة االنكليزيةذكرمرتضى حكيم عباس جالب368

قسم الشريعة االسالمية-كلية العلوم االسالمية-جامعة سامراءالتربية االسالمية واللغة العربيةذكرمرتضى ريسان مايح عريبي369

قسم اللغة العربية-كلية التربية للبنات-الجامعة العراقيةالتربية االسالمية واللغة العربيةانثىمروة حسين محسن عزاوي370

قسم الرياضيات-كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة البصرةالعلوم والرياضياتانثىمروة حميد عبد سلمان371

قسم علوم الحياة-كلية التربية للبنات-جامعة الكوفةالعلوم والرياضياتانثىمروة محمد كاظم منشوب372
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جهة القبولاالختصاصالجنساالسم الرباعيت
عام-كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة-جامعة بغدادالتربية الرياضيةانثىمروه غضنفر هادي موسى373

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية-جامعة البصرةاللغة االنكليزيةانثىمروه فؤاد عبد الحسن جوده374

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة بابلاللغة االنكليزيةانثىمروه فيصل مزهر فيحان375

قسم الفقه واصوله-كلية العلوم االسالمية-جامعة بابلالتربية االسالمية واللغة العربيةانثىمروه محمد عباس جاسم376

قسم الفقه االسالمي واصوله-كلية الفقه-جامعة الكوفةالتربية االسالمية واللغة العربيةانثىمريم محمد خضر ذرب377

قسم التربية االسالمية-الشرقاط/كلية التربية األساسية-جامعة تكريتالتربية االسالمية واللغة العربيةذكرمزهر احمد ظاهر حسن378

قسم اللغة العربية-كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة ذي قاراللغة العربيةذكرمصطفى ابراهيم طاهر حمود379

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية-جامعة كركوكاللغة االنكليزيةذكرمصطفى جاسم سلمان عبد هللا380

قسم التربية الفنية-كلية الفنون الجميلة-جامعة القادسيةالتربية الفنيةذكرمصطفى رافع عبد الكاظم جميل381

قسم الفنون التشكيلية-كلية الفنون الجميلة-جامعة البصرةفنون تشكيليةذكرمصطفى سالم جابر محمد382

قسم اللغة العربية-كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة االنبارالتربية االسالمية واللغة العربيةذكرمصطفى طالب شاكر محمود383

قسم التربية الفنية-كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة تكريتالتربية الفنيةذكرمصطفى عباس عبد الرحمن احمد384

قسم علوم الحياة-كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة واسطالعلوم والرياضياتذكرمصطفى عباس عليوي شامي385

قسم علوم الحياة-القرنة/كلية التربية-جامعة البصرةالعلوم والرياضياتذكرمصطفى عمار عبد الحسين عبد386

قسم الرياضيات-كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة المثنىالعلوم والرياضياتذكرمصطفى كريم فرحان رهيف387

قسم علوم الحاسبات-كلية التربية-الجامعة المستنصريةالعلوم والرياضياتذكرمصطفى ممدوح رافع جرو388

عام-كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة-جامعة ميسانالتربية الرياضيةذكرمعتز محمد صالح حسين389

قسم الرياضيات-كلية التربية االساسية-جامعة الكوفةالعلوم والرياضياتانثىمناء لفته عباس كسار390

قسم اللغة العربية-كلية التربية األساسية-جامعة المثنىالتربية االسالمية واللغة العربيةانثىمنار مناف ناجي حمزة391

قسم الرياضيات-كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة المثنىالعلوم والرياضياتانثىمنال باقر كاظم دهيلي392

قسم العقيدة االسالمية-كلية العلوم االسالمية-الجامعة العراقيةالتربية االسالمية واللغة العربيةانثىمنى خميس سهيل خميس393

قسم التربية الفنية-كلية الفنون الجميلة-جامعة البصرةالتربية الفنيةانثىمنى عبد الغني عوده رشيد394

قسم اللغة العربية-القرنة/كلية التربية-جامعة البصرةاللغة العربية واالجتماعياتذكرمنير سعد حبيب هاشم395

عام-كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات-جامعة بغدادالتربية الرياضيةانثىمها خالد ابراهيم مهدي396

قسم الجغرافية-كلية التربية للبنات-جامعة االنباراللغة العربية واالجتماعياتانثىمها عبد الناصر نوري محيسن397

قسم التربية الفنية-كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة تكريتالتربية الفنيةانثىمها عالء حسين علي398

قسم علوم الحياة-كلية التربية للبنات-جامعة تكريتالعلوم والرياضياتانثىمها علي احمد خليفة399

قسم التفسير-كلية العلوم االسالمية-الجامعة العراقيةالتربية االسالمية واللغة العربيةانثىمها قصي عبدالرزاق حمود400

قسم الرياضيات-المقدادية/كلية التربية المقداد-جامعة ديالىالعلوم والرياضياتذكرمهند خضير محمد حميد401

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية-جامعة بغداداللغة االنكليزيةانثىميس عباس ياسر مصحب402

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات-جامعة الكوفةاللغة االنكليزيةانثىنادية جعفر فخري موسى403
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          دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

جهة القبولاالختصاصالجنساالسم الرباعيت
قسم علوم القران-كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة كركوكالتربية االسالمية واللغة العربيةذكرناصف علي عبد هللا علي404

قسم علوم القران-كلية العلوم االسالمية-جامعة بابلالتربية االسالمية واللغة العربيةانثىنبراس طالب حميد حمزه405

قسم اللغة العربية-كلية التربية األساسية-الجامعة المستنصريةاللغة العربيةانثىندى صالح حسن ابراهيم406

قسم القران والتربية االسالمية-كلية التربية للبنات-جامعة تكريتالتربية االسالمية واللغة العربيةانثىندى محمد هالل عمر407

قسم التربية االسالمية-كلية التربية األساسية-جامعة الموصلالتربية االسالمية واللغة العربيةانثىنرجس حميد حسن حسين408

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات-جامعة االنباراللغة االنكليزيةانثىنرجس عمار حميد سليمان409

قسم التاريخ-كلية التربية للبنات-جامعة الكوفةاللغة العربية واالجتماعياتانثىنسرين شاكر جاسم عبد410

عام-كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة-جامعة القادسيةالتربية الرياضيةذكرنصير تركي عباس رزن411

قسم علوم الحياة-كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة ذي قارالعلوم والرياضياتانثىنهى جمال زايد عطية412

قسم اللغة االنكليزية -كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة كركوكاللغة االنكليزيةانثىنهى فاضل كريم مردان413

قسم الرياضيات-كلية التربية-الجامعة المستنصريةالعلوم والرياضياتانثىنهى كريم مجيد عباس414

قسم الفنون التشكيلية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادرسمذكرنور الحسين فرج جبار علي415

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية-جامعة الكوفةاللغة االنكليزيةانثىنور الهدى شاكر رزاق هلول416

قسم مقارنة االديان-كلية العلوم االسالمية-الجامعة العراقيةالتربية االسالمية واللغة العربيةانثىنور الهدى عصام سلمان شاه ولي417

قسم الرياضيات-كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة بابلالعلوم والرياضياتانثىنور الهدى قاسم محمد حمزه418

قسم الرياضيات-ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة بغدادالعلوم والرياضياتانثىنور الهدى لفته عباس غافل419

قسم التربية الفنية-كلية الفنون الجميلة-جامعة واسطالتربية الفنيةانثىنور الهدى ناظم ظاهر كمر420

قسم الرياضيات-كلية التربية-الجامعة المستنصريةالعلوم والرياضياتانثىنور إقبال فرحان عبد421

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات-الجامعة العراقيةاللغة االنكليزيةانثىنور جاسب عبد الحسين مهنه422

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية-جامعة البصرةاللغة االنكليزيةانثىنور حافظ سبع مصبح423

قسم الرياضيات-المقدادية/كلية التربية المقداد-جامعة ديالىالعلوم والرياضياتانثىنور حافظ يوسف عبد الكريم424

قسم التربية الفنية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادالتربية الفنيةانثىنور حميد عبد الزهرة شلتاغ425

قسم الحاسوب-كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة واسطالعلوم والرياضياتانثىنور حميد مهدي غافل426

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية-جامعة ميساناللغة االنكليزيةانثىنور خليل هالل حسين427

قسم الرياضيات-كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة واسطالعلوم والرياضياتانثىنور سعد جبر عبد الحسن428

قسم علوم الحياة-ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة بغدادالعلوم والرياضياتانثىنور صالح حسون علي429

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة الموصلاللغة االنكليزيةانثىنور صالح طه حمادي430

قسم التربية االسالمية-العزيزية/كلية التربية األساسية-جامعة واسطالتربية االسالمية واللغة العربيةانثىنور عائد حسن علي431

قسم اللغة العربية-كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة كركوكاللغة العربية واالجتماعياتانثىنور عبد الحسن جوحي محمد432

قسم اللغة العربية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية-جامعة بغداداللغة العربيةانثىنور فايق حبيب عبد هللا433

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية-جامعة ميساناللغة االنكليزيةانثىنور فوزي غافل ناصر434
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جهة القبولاالختصاصالجنساالسم الرباعيت
قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة ذي قاراللغة االنكليزيةانثىنور كريم كاصد حسين435

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة ديالىاللغة االنكليزيةانثىنور مجيد حسن كطوان436

قسم اللغة العربية-كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة بابلاللغة العربيةانثىنورس عبد الرزاق محمد رضا437

قسم علوم الحياة-كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة البصرةالعلوم والرياضياتذكرنوفل عبد الكاظم محمد غضبان438

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية-جامعة ميساناللغة االنكليزيةانثىهاجر كريم صيهود عباس439

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة واسطاللغة االنكليزيةذكرهاشم جبر سرحان حرامي440

قسم العقيدة والفكر االسالمي-كلية العلوم االسالمية-جامعة الموصلالتربية االسالمية واللغة العربيةذكرهاشم محمد جبار وش441

قسم القران والتربية االسالمية-كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة االنبارالتربية االسالمية واللغة العربيةانثىهبة سميع عبد االله نصار442

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة كربالءاللغة االنكليزيةانثىهبة عبد الحسن عبد االمير حسين443

قسم اللغة العربية-كلية العلوم االسالمية-جامعة كربالءالتربية االسالمية واللغة العربيةانثىهبة عبد الكريم عباس جودة444

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية-جامعة الحمدانيةاللغة االنكليزيةانثىهبه حساني محمد صالوي445

قسم علوم القران والتربية االسالمية-كلية العلوم االسالمية-جامعة ديالىالتربية االسالمية واللغة العربيةانثىهبه سعدي محمود ناصر446

قسم علوم الحياة-الطارمية/كلية التربية-الجامعة العراقيةالعلوم والرياضياتانثىهبه عصام عبد الواحد جاسم447

قسم الرياضيات-كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة ذي قارالعلوم والرياضياتانثىهبه علي جبير عطاس448

قسم علوم الحياة-كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة كركوكالعلوم والرياضياتانثىهدى صفوك محمود عبد هللا449

قسم القران الكريم والتربية االسالمية-كلية التربية-جامعة الكوفةالتربية االسالمية واللغة العربيةانثىهدى كامل خرباط عباس450

قسم التربية الفنية-كلية التربية األساسية-الجامعة المستنصريةالتربية الفنيةانثىهدى ماجد محمد حسين451

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات-جامعة بغداداللغة االنكليزيةانثىهدى محمد عودة عبد الساعدي452

قسم اللغة العربية-كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة كربالءاللغة العربيةانثىهدى نجم عبد اليمة جبر453

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية-جامعة بغداداللغة االنكليزيةانثىهدير منير رمضان علي454

قسم القران والتربية االسالمية-كلية التربية للبنات-جامعة االنبارالتربية االسالمية واللغة العربيةانثىهديل تحرير مهدي صالح455

قسم الرياضيات-كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة البصرةالعلوم والرياضياتانثىهديل عبد الحسين احمد محمد456

قسم التاريخ-كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة واسطاللغة العربية واالجتماعياتانثىهديل عبد الهاشم سيد مهدي457

قسم علوم الحياة-كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة الموصلالعلوم والرياضياتذكرهشام رسول راشد عبد البدراني458

قسم الجغرافية-كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة كركوكاللغة العربية واالجتماعياتذكرهلمت حسين حسن عزيز459

قسم الرياضيات-ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة بغدادالعلوم والرياضياتانثىهناء شلش ربع رسن460

قسم االديان المقارنة-كلية العلوم االسالمية-جامعة بغدادالتربية االسالمية واللغة العربيةانثىهند جبار عنفوص سمسم461

قسم التربية الفنية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادالتربية الفنيةانثىهند عبد الهادي شمران عيسى462

قسم التربية الفنية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بابلالتربية الفنيةانثىهند فاضل عباس عبد كاظم463

قسم االديان المقارنة-كلية العلوم االسالمية-جامعة تكريتالتربية االسالمية واللغة العربيةانثىهند منعم جار هللا داوود464

قسم التربية الفنية-كلية الفنون الجميلة-جامعة واسطالتربية الفنيةانثىهند هادي مطر جدوع465
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جهة القبولاالختصاصالجنساالسم الرباعيت
قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات-الجامعة العراقيةاللغة االنكليزيةانثىهيام جاسم محمد حسين466

قسم التربية االسالمية-كلية التربية للبنات-جامعة الموصلالتربية االسالمية واللغة العربيةانثىهيام مؤيد صالح صفو467

قسم الفيزياء-كلية التربية-الجامعة المستنصريةالعلوم والرياضياتانثىهيبت عبد االمير حنه حسن468

قسم اللغة االنكليزية -كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة كركوكاللغة االنكليزيةانثىهيفاء ردام صالح شمران469

قسم علوم الحياة-كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة كربالءالعلوم والرياضياتانثىهيفاء عزيز حميد عودة470

قسم السيرة والدراسات النبوية-كلية العلوم االسالمية-جامعة الموصلالتربية االسالمية واللغة العربيةانثىوجدان جهاد حمدون عبد الرحمن471

قسم التربية الفنية-كلية الفنون الجميلة-جامعة ديالىالتربية الفنيةانثىورود ثامر صالح محمود472

قسم علوم الحاسوب-كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة ذي قارالعلوم والرياضياتذكروسام صالح مهدي جواد473

قسم علوم الحياة-كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة ديالىالعلوم والرياضياتذكروسام محمد راضي هندي474

قسم علوم الحياة-كلية التربية-جامعة سامراءالعلوم والرياضياتذكروسام ياسين حسن عبد هللا475

قسم الحاسوب-كلية التربية للبنات-جامعة بغدادالعلوم والرياضياتانثىوسن ثمين خضير عباس476

قسم الفلسفة االسالمية-كلية العلوم االسالمية-جامعة بغدادالتربية االسالمية واللغة العربيةانثىوفاء احمد محمد حسين477

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية-جامعة الموصلاللغة االنكليزيةانثىوفاء جابر علي محمد478

قسم الحاسوب-كلية التربية للبنات-جامعة بغدادالعلوم والرياضياتانثىوفاء محمد زكي سعيد479

قسم علوم القران والتربية االسالمية-كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة الموصلالتربية االسالمية واللغة العربيةانثىوالء محمد فتحي خلف480

قسم الفيزياء-ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة بغدادالعلوم والرياضياتانثىياسمين لفته علوان عواد481

قسم علوم الحياة-الحويجة/كلية التربية-جامعة كركوكالعلوم والرياضياتانثىيسرى طه ابراهيم حسين482
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