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(الشاغرة المقاعد) الشهداء لذوي المسائية الدراسة قناة نتائج

االرهاب ضحايا شهداء فئة من للطلبة العام القبول

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة

القبول جهةالجنسالفرعاالستشهاد نوعالطالب اسمت

االعمال ادارة تقنيات قسم-البصرة/االدارية التقنية الكلية-الجنوبية التقنية الجامعةانثىتجارةاالرهاب ضحايا شهداءجاسم النبي عبد حامد هنادي1

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم-ميسان/الهندسية االقسام التقنية الكلية-الجنوبية التقنية الجامعةذكرعلمياالرهاب ضحايا شهداءطاهر داود شذر م سال2

الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم-البصرة/الهندسية التقنية الكلية-الجنوبية التقنية الجامعةذكرصناعياالرهاب ضحايا شهداءعبيد فارس زامل سعد3

االلكترونية التقنيات قسم-البصرة/التكنلوجي التقني المعهد-الجنوبية التقنية الجامعةذكرصناعياالرهاب ضحايا شهداءجليد حبيب سمير عبدالقادر4

الميكانيك تقنيات قسم-العمارة/التكنلوجي التقني المعهد-الجنوبية التقنية الجامعةذكرصناعياالرهاب ضحايا شهداءكامل عبد ابراهيم عبدالقادر5

الميكانيك تقنيات قسم-العمارة/التكنلوجي التقني المعهد-الجنوبية التقنية الجامعةذكرصناعياالرهاب ضحايا شهداءعاتي رسن جاسم رسول6

الكهرباء تقنيات قسم-الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد-الجنوبية التقنية الجامعةذكرصناعياالرهاب ضحايا شهداءمحمد جاسم هللا عبد كاظم7

الكهرباء تقنيات قسم-الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد-الجنوبية التقنية الجامعةذكرصناعياالرهاب ضحايا شهداءدروش عبد حسن امجد8

التمريض تقنيات قسم-البصرة/الطبي التقني المعهد-الجنوبية التقنية الجامعةانثىعلمياالرهاب ضحايا شهداءعبود حسين عيدان رقيه9

التمريض تقنيات قسم-البصرة/الطبي التقني المعهد-الجنوبية التقنية الجامعةانثىعلمياالرهاب ضحايا شهداءجابر الزهره عبد حسين نور10

التمريض تقنيات قسم-العمارة/الطبي التقني المعهد-الجنوبية التقنية الجامعةانثىعلمياالرهاب ضحايا شهداءابراهيم اسماعيل عماد سالي11

التمريض تقنيات قسم-العمارة/الطبي التقني المعهد-الجنوبية التقنية الجامعةانثىعلمياالرهاب ضحايا شهداءحمزه كريم مكي غدير12

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم-الموصل/الهندسية التقنية الكلية-الشمالية التقنية الجامعةانثىعلمياالرهاب ضحايا شهداءعبدهللا محمود سعيد كوثر13

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم-الموصل/الهندسية التقنية الكلية-الشمالية التقنية الجامعةذكرعلمياالرهاب ضحايا شهداءعبدهللا محمود عبدالخالق هشام14

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم-الموصل/الهندسية التقنية الكلية-الشمالية التقنية الجامعةانثىعلمياالرهاب ضحايا شهداءرحاوي محمد اكرم مروه15

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم-كركوك/الهندسية التقنية الكلية-الشمالية التقنية الجامعةذكراحيائياالرهاب ضحايا شهداءعلي ابراهيم حسين هاشم16

المكتب ادارة تقنيات قسم-الحويجة/االداري التقني المعهد-الشمالية التقنية الجامعةذكرتجارةاالرهاب ضحايا شهداءعليوي خضر محمد خطاب17

المكتب ادارة تقنيات قسم-الحويجة/االداري التقني المعهد-الشمالية التقنية الجامعةذكرتجارةاالرهاب ضحايا شهداءذنون هاني علي حسين18

المواد ادارة تقنيات قسم-الحويجة/االداري التقني المعهد-الشمالية التقنية الجامعةذكرتجارةاالرهاب ضحايا شهداءعبد ابراهيم عزيز خالد19

المواد ادارة تقنيات قسم-الحويجة/االداري التقني المعهد-الشمالية التقنية الجامعةذكرتجارةاالرهاب ضحايا شهداءطرشان حسين احمد مروان20

القانونية االدارة تقنيات قسم-(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد-الشمالية التقنية الجامعةذكراحيائياالرهاب ضحايا شهداءمحمد ابراهيم عزالدين علي21

المحاسبة تقنيات قسم-(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد-الشمالية التقنية الجامعةذكرتجارةاالرهاب ضحايا شهداءابراهيم فياض عواد عماد22

الميكانيكية التقنيات قسم-الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد-الشمالية التقنية الجامعةذكرصناعياالرهاب ضحايا شهداءصالح حسن رجب عادل23

االلكترونيك تقنيات قسم-(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد-الشمالية التقنية الجامعةانثىصناعياالرهاب ضحايا شهداءكاظم جاسم حميد ايات24

االلكترونية التقنيات قسم-كركوك/التكنلوجي التقني المعهد-الشمالية التقنية الجامعةذكرصناعياالرهاب ضحايا شهداءفليح جبر كاظم سيف25

المحاسبة تقنيات قسم-الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية-الوسطى التقنية الجامعةذكرادبياالرهاب ضحايا شهداءحسن دالي خالد علي26

الحاسوب تقنيات هندسة قسم-بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية-الوسطى التقنية الجامعةانثىعلمياالرهاب ضحايا شهداءكليب حسان رحيم ريام27

الحاسوب تقنيات هندسة قسم-بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية-الوسطى التقنية الجامعةانثىعلمياالرهاب ضحايا شهداءعوده شدهان جمعه وجدان28

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم-بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية-الوسطى التقنية الجامعةانثىعلمياالرهاب ضحايا شهداءمشاري عباس الدين صفاء نجالء29

المحاسبة تقنيات قسم-االنبار/االداري التقني المعهد-الوسطى التقنية الجامعةانثىتجارةاالرهاب ضحايا شهداءهالل عبدهللا سعد بان30

المحاسبة تقنيات قسم-الصويرة/االداري التقني المعهد-الوسطى التقنية الجامعةذكرتجارةاالرهاب ضحايا شهداءغالم حسن محمد فالح علي31

المحاسبة تقنيات قسم-الكوت/االداري التقني المعهد-الوسطى التقنية الجامعةذكرتجارةاالرهاب ضحايا شهداءحسين علي لطيف عامر32

المحاسبة تقنيات قسم-الكوت/االداري التقني المعهد-الوسطى التقنية الجامعةانثىتجارةاالرهاب ضحايا شهداءمحمد مقبل هاشم رغد33

المحاسبة تقنيات قسم-بعقوبة/االداري التقني المعهد-الوسطى التقنية الجامعةانثىادبياالرهاب ضحايا شهداءجاسم طه محمد فاطمه34

الكهربائية التقنيات قسم-االنبار/التكنلوجي التقني المعهد-الوسطى التقنية الجامعةذكرصناعياالرهاب ضحايا شهداءكاظم ديوان خالد حسن35

الكهربائية التقنيات قسم-االنبار/التكنلوجي التقني المعهد-الوسطى التقنية الجامعةذكرصناعياالرهاب ضحايا شهداءعبدهللا اسعد حامد مؤيد36

الكهرباء تقنيات قسم-الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد-الوسطى التقنية الجامعةذكرصناعياالرهاب ضحايا شهداءمحسن جعفر كاظم بشار37
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الكهرباء تقنيات قسم-الكوت/التكنلوجي التقني المعهد-الوسطى التقنية الجامعةذكرصناعياالرهاب ضحايا شهداءرزوقي صباح عبدالقادر احمد38

االلكترونيك تقنيات قسم-بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد-الوسطى التقنية الجامعةانثىعلمياالرهاب ضحايا شهداءخلف حكيم فاضل زهراء39

االحيائية التقنيات قسم-التطبيقية العلوم-التكنولوجية الجامعةانثىعلمياالرهاب ضحايا شهداءارزوقي الوهاب عبد الكريم عبد بان40

الطائرات قسم-الميكانيكية الهندسة-التكنولوجية الجامعةذكرعلمياالرهاب ضحايا شهداءسعيد حميد امجد علي41

والبيئية الصحية قسم-المدنية الهندسة قسم-التكنولوجية الجامعةانثىتطبيقياالرهاب ضحايا شهداءعبود االمير عبد ستار دنيا42

الضوئية االتصاالت نظم قسم-االتصاالت هندسة-التكنولوجية الجامعةذكراحيائياالرهاب ضحايا شهداءلحمد ابراهيم الدين حسام ضياء43

الحاسوب شبكات قسم-الحاسوب هندسة-التكنولوجية الجامعةانثىعلمياالرهاب ضحايا شهداءعناد طالب عدنان انسام44

الحياتية الطبية االجهزة قسم-الحياتي الطب هندسة-التكنولوجية الجامعةانثىعلمياالرهاب ضحايا شهداءمحمد جاسم عماد حنين45

البصرية االلكترونيات قسم-البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة-التكنولوجية الجامعةانثىعلمياالرهاب ضحايا شهداءعباس جواد حسين زهراء46

النفط تكنولوجيا قسم-النفط تكنولوجيا هندسة-التكنولوجية الجامعةذكرعلمياالرهاب ضحايا شهداءشطب كريفع سالم فواز47

النفط تكنولوجيا قسم-النفط تكنولوجيا هندسة-التكنولوجية الجامعةانثىعلمياالرهاب ضحايا شهداءمخلف محمود شاكر ميساء48

االنكليزية اللغة قسم-اآلداب كلية-العراقية الجامعةذكرادبياالرهاب ضحايا شهداءحسين اسماعيل المنعم عبد محمد49

االنكليزية اللغة قسم-اآلداب كلية-العراقية الجامعةانثىادبياالرهاب ضحايا شهداءعباس فاضل علي مريم50

العامة العالقات قسم-األعالم كلية-العراقية الجامعةانثىادبياالرهاب ضحايا شهداءحسين هادي ملكي بيداء51

والمصرفية المالية العلوم قسم-واالقتصاد االدارة كلية-العراقية الجامعةانثىتجارةاالرهاب ضحايا شهداءجاسم هادي منعم فاطمه52

والمصرفية المالية العلوم قسم-واالقتصاد االدارة كلية-العراقية الجامعةانثىتجارةاالرهاب ضحايا شهداءحسن علي عمر غصون53

المحاسبة قسم-واالقتصاد االدارة كلية-العراقية الجامعةذكرادبياالرهاب ضحايا شهداءناجي حسن عالء حسين54

الفرنسية اللغة قسم-اآلداب كلية-المستنصرية الجامعةانثىادبياالرهاب ضحايا شهداءعلي لفته اسماعيل بنين55

االقتصاد قسم-واالقتصاد االدارة كلية-المستنصرية الجامعةانثىادبياالرهاب ضحايا شهداءجودي طالب علي اسماء56

والمصرفية المالية العلوم قسم-واالقتصاد االدارة كلية-المستنصرية الجامعةانثىتجارةاالرهاب ضحايا شهداءحمادي حسين ابراهيم سهيله57

والمصرفية المالية العلوم قسم-واالقتصاد االدارة كلية-المستنصرية الجامعةذكرتجارةاالرهاب ضحايا شهداءونيس نشمي محمد مصطفى58

السياحة قسم-السياحية العلوم كلية-المستنصرية الجامعةذكرادبياالرهاب ضحايا شهداءجاسم خضير جبار احمد59

الفيزياء قسم-العلوم كلية-المستنصرية الجامعةانثىاحيائياالرهاب ضحايا شهداءشرهان شالل علي ضحى60

عام-القانون كلية-المستنصرية الجامعةذكراحيائياالرهاب ضحايا شهداءامين جاسم نجاه رافد61

الحاسوب قسم-الهندسة كلية-المستنصرية الجامعةانثىعلمياالرهاب ضحايا شهداءفاضل ناصر العزيز عبد هديل62

الطرق قسم-الهندسة كلية-المستنصرية الجامعةانثىعلمياالرهاب ضحايا شهداءفاضل ناصر العزيز عبد هند63

االنكليزية اللغة قسم-للبنات التربية كلية-االنبار جامعةانثىادبياالرهاب ضحايا شهداءمحمد خليف عياده سحر64

االنكليزية اللغة قسم-االنسانية للعلوم التربية كلية-االنبار جامعةذكرادبياالرهاب ضحايا شهداءمحمد هاشم علي محمد65

المائية والموارد التربة قسم-الزراعة كلية-االنبار جامعةذكرزراعياالرهاب ضحايا شهداءنجرس فيصل حميد انمار66

الفيزياء قسم-العلوم كلية-االنبار جامعةانثىاحيائياالرهاب ضحايا شهداءخليفه رغيان مؤيد ضحى67

القانون قسم-السياسية والعلوم القانون كلية-االنبار جامعةانثىادبياالرهاب ضحايا شهداءعكاب مقصد انس ايالف68

القانون قسم-السياسية والعلوم القانون كلية-االنبار جامعةذكرادبياالرهاب ضحايا شهداءمحمد خليل عادل عبدالرحمن69

النفطية المشاريع ادارة قسم-والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية-والغاز للنفط البصرة جامعةذكراحيائياالرهاب ضحايا شهداءنعمه ويظ علي احمد70

والغاز النفط اقتصاديات قسم-والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية-والغاز للنفط البصرة جامعةذكراحيائياالرهاب ضحايا شهداءمحمد اكبر بيات محمد71

الميكانيك قسم-الهندسة كلية-البصرة جامعةذكرعلمياالرهاب ضحايا شهداءحسين ياسين رحمه حسين72

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم-المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية- التقنية  االوسط الفرات جامعةذكرعلمياالرهاب ضحايا شهداءاحمد يونس بشار بنيان73

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم-المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية- التقنية  االوسط الفرات جامعةذكرالمعلومات وتقنية الحاسوباالرهاب ضحايا شهداءمطلك حسين جاسم حسن74

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم-المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية- التقنية  االوسط الفرات جامعةذكرعلمياالرهاب ضحايا شهداءحميدي هدام هادي حسن75

الطيران تقنيات هندسة قسم-النجف/الهندسية التقنية الكلية- التقنية  االوسط الفرات جامعةذكراحيائياالرهاب ضحايا شهداءكاظم صكبان هيثم عمار76
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الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم-النجف/الهندسية التقنية الكلية- التقنية  االوسط الفرات جامعةذكرعلمياالرهاب ضحايا شهداءبازول حسين مجبل رائد77

المحاسبة تقنيات قسم-النجف/االداري التقني المعهد- التقنية  االوسط الفرات جامعةذكرتجارةاالرهاب ضحايا شهداءجاسم حمود موفق حسن78

المحاسبة تقنيات قسم-النجف/االداري التقني المعهد- التقنية  االوسط الفرات جامعةذكرتجارةاالرهاب ضحايا شهداءحسين جبر نعمه علي79

الطبية االجهزة صيانة قسم-النجف/التكنلوجي التقني المعهد- التقنية  االوسط الفرات جامعةذكرعلمياالرهاب ضحايا شهداءحسين سعيد عالء حسين80

الطبية االجهزة صيانة قسم-النجف/التكنلوجي التقني المعهد- التقنية  االوسط الفرات جامعةذكرعلمياالرهاب ضحايا شهداءالرضا عبد ناصر كاظم مصطفى81

الطبية االجهزة صيانة قسم-النجف/التكنلوجي التقني المعهد- التقنية  االوسط الفرات جامعةذكراحيائياالرهاب ضحايا شهداءمهدي سلمان يحيى الرحمن عبد82

التمريض تقنيات قسم-السماوة/الطبي التقني المعهد- التقنية  االوسط الفرات جامعةانثىاحيائياالرهاب ضحايا شهداءكاظم هاشم سعد فاطمه83

التمريض تقنيات قسم-القادسية/الطبي التقني المعهد- التقنية  االوسط الفرات جامعةانثىاحيائياالرهاب ضحايا شهداءجالب عبد ثابت حوراء84

التمريض تقنيات قسم-القادسية/الطبي التقني المعهد- التقنية  االوسط الفرات جامعةانثىاحيائياالرهاب ضحايا شهداءمصطفى عثمان عدنان زهراء85

العربية اللغة قسم-االسالمية العلوم كلية-الفلوجة جامعةذكرعلمياالرهاب ضحايا شهداءعباس فضيل محبوب عثمان86

الطبية الفيزياء قسم-التطبيقية العلوم كلية-الفلوجة جامعةذكرعلمياالرهاب ضحايا شهداءفيحان حجاب شكر عبدهللا87

الطبية الفيزياء قسم-التطبيقية العلوم كلية-الفلوجة جامعةذكرعلمياالرهاب ضحايا شهداءعلي عبد عزيز مصطفى88

الطبية الفيزياء قسم-التطبيقية العلوم كلية-الفلوجة جامعةذكرعلمياالرهاب ضحايا شهداءمايع مطر حاجم راجح89

تطبيقية كيمياء قسم-التطبيقية العلوم كلية-الفلوجة جامعةانثىاحيائياالرهاب ضحايا شهداءالدين شمس عزالدين مصطفى نبا90

عام-القانون كلية-القادسية جامعةذكرادبياالرهاب ضحايا شهداءمحمد صالح ساهر علي91

المجهرية االحياء قسم-العلوم كلية-للعلوم الكرخ جامعةانثىعلمياالرهاب ضحايا شهداءحمد علي رزاق هدى92

المجهرية االحياء قسم-العلوم كلية-للعلوم الكرخ جامعةانثىعلمياالرهاب ضحايا شهداءجعفر اسماعيل فاضل زهراء93

البيئة علوم قسم-والبيئة الطاقة علوم كلية-للعلوم الكرخ جامعةانثىزراعياالرهاب ضحايا شهداءحمزه محمد االمير عبد زينه94

عام-التمريض كلية-الكوفة جامعةانثىعلمياالرهاب ضحايا شهداءعلي عبدالهادي تحسين فاطمه95

المرضية التحليالت قسم-العلوم كلية-الكوفة جامعةذكراحيائياالرهاب ضحايا شهداءعبدهللا خليل حسن فالح96

المرضية التحليالت قسم-العلوم كلية-الكوفة جامعةذكراحيائياالرهاب ضحايا شهداءيوسف نايف سعيد حسين97

المرضية التحليالت قسم-العلوم كلية-الكوفة جامعةذكراحيائياالرهاب ضحايا شهداءعباس عون عبد محمد علي98

المرضية التحليالت قسم-العلوم كلية-الكوفة جامعةذكراحيائياالرهاب ضحايا شهداءحسن ياسر عمار سجاد99

المرضية التحليالت قسم-العلوم كلية-الكوفة جامعةذكراحيائياالرهاب ضحايا شهداءزغير عيدان الحسين عبد ضرغام100

المرضية التحليالت قسم-العلوم كلية-الكوفة جامعةذكراحيائياالرهاب ضحايا شهداءموسى حسين ماجد صادق101

االعمال ادارة قسم-واالقتصاد االدارة كلية-المثنى جامعةذكرتجارةاالرهاب ضحايا شهداءمصطفى مردان عباس عمار102

االعمال ادارة قسم-واالقتصاد االدارة كلية-المثنى جامعةذكرتجارةاالرهاب ضحايا شهداءحسن احمد ابراهيم اسماعيل103

عام-التمريض كلية-المثنى جامعةانثىعلمياالرهاب ضحايا شهداءحمادي داخل نور نسرين104

عام-التمريض كلية-المثنى جامعةذكرعلمياالرهاب ضحايا شهداءفليح خضير كاظم محمد105

االنكليزية اللغة قسم-اآلداب كلية-الموصل جامعةذكرعلمياالرهاب ضحايا شهداءحسين محمد احمد ماهر106

االنكليزية اللغة قسم-اآلداب كلية-الموصل جامعةذكراحيائياالرهاب ضحايا شهداءعلي حجي علي امين107

المحاسبة قسم-واالقتصاد االدارة كلية-الموصل جامعةانثىعلمياالرهاب ضحايا شهداءشهاب عزيز سعود نور108

التأريخ قسم-األساسية التربية كلية-الموصل جامعةذكرادبياالرهاب ضحايا شهداءعبدهللا خضر عامر محمد109

االنكليزية اللغة قسم-األساسية التربية كلية-الموصل جامعةانثىعلمياالرهاب ضحايا شهداءحسن محمود رعد هند110

االنكليزية اللغة قسم-األساسية التربية كلية-الموصل جامعةانثىادبياالرهاب ضحايا شهداءحسن محسن غانم غاده111

الحياة علوم قسم-العلوم كلية-الموصل جامعةذكرعلمياالرهاب ضحايا شهداءاحمد حميد احمد عصام112

الحياة علوم قسم-العلوم كلية-الموصل جامعةذكرعلمياالرهاب ضحايا شهداءسليمان خالد سعيد محمود113

الحياة علوم قسم-العلوم كلية-الموصل جامعةذكرعلمياالرهاب ضحايا شهداءعالوي محمد عبد منهل114

االنكليزية اللغة قسم-االنسانية للعلوم التربية كلية-بابل جامعةذكراحيائياالرهاب ضحايا شهداءيونس عزيز حسن اسماعيل115
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الرياضيات قسم-الصرفة للعلوم التربية كلية-بابل جامعةذكراحيائياالرهاب ضحايا شهداءعناد علي عباس امير116

عام-التمريض كلية-بابل جامعةانثىاحيائياالرهاب ضحايا شهداءعباس علي محسن رفاه117

عام-التمريض كلية-بابل جامعةانثىعلمياالرهاب ضحايا شهداءعبدالعباس جليل فاروق صفا118

العربية اللغة قسم-االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية-بغداد جامعةانثىادبياالرهاب ضحايا شهداءمحسن زبون ناصر بتول119

العربية اللغة قسم-االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية-بغداد جامعةذكرادبياالرهاب ضحايا شهداءحنين غازي رياض احمد120

العربية اللغة قسم-االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية-بغداد جامعةذكرادبياالرهاب ضحايا شهداءحمادي جاسم حسين علي121

العربية اللغة قسم-االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية-بغداد جامعةانثىادبياالرهاب ضحايا شهداءجويد هاني محمد زينب122

االحيائية التقنيات قسم-العلوم كلية-بغداد جامعةانثىعلمياالرهاب ضحايا شهداءحمد علي رزاق ندى123

االحيائية التقنيات قسم-العلوم كلية-بغداد جامعةذكرعلمياالرهاب ضحايا شهداءعبيد عبيس دوهان صفاء124

الفيزياء قسم-العلوم كلية-بغداد جامعةانثىاحيائياالرهاب ضحايا شهداءشلش مزبان الرزاق عبد اسماء125

الفيزياء قسم-العلوم كلية-بغداد جامعةانثىاحيائياالرهاب ضحايا شهداءصالح فارس زهاء حنان126

الفيزياء قسم-العلوم كلية-بغداد جامعةذكراحيائياالرهاب ضحايا شهداءعوده عبدهللا عامر محمد127

واالتصاالت المعلومات قسم-الخوارزمي-الهندسة كلية-بغداد جامعةانثىصناعياالرهاب ضحايا شهداءكتاب كاظم فاهم البنين ام128

االعالم قسم-اآلداب كلية-تكريت جامعةذكرعلمياالرهاب ضحايا شهداءعلي عطيه فوزي محمد129

االعمال ادارة قسم-واالقتصاد االدارة كلية-تكريت جامعةانثىادبياالرهاب ضحايا شهداءعبد ابراهيم مصلح زمن130

الحياة علوم قسم-للبنات التربية كلية-تكريت جامعةانثىاحيائياالرهاب ضحايا شهداءنايف مطر حميد ايه131

الفيزياء قسم-الصرفة للعلوم التربية كلية-تكريت جامعةذكراحيائياالرهاب ضحايا شهداءخنجر سالمه اسماعيل مصطفى132

الكيمياوي قسم-الهندسة كلية-تكريت جامعةذكراحيائياالرهاب ضحايا شهداءحسين حبيب عدنان قحطان133

الكيمياوي قسم-الهندسة كلية-تكريت جامعةذكرعلمياالرهاب ضحايا شهداءمصلح علي يوسف عالء134

الميكانيك قسم-الهندسة كلية-تكريت جامعةذكراحيائياالرهاب ضحايا شهداءاحمد عواد عالوي احمد135

والغاز النفط تكرير هندسة قسم-النفطية العمليات هندسة كلية-تكريت جامعةذكرعلمياالرهاب ضحايا شهداءمطر مزعل مظهر عمار136

والغاز النفط تكرير هندسة قسم-النفطية العمليات هندسة كلية-تكريت جامعةذكرعلمياالرهاب ضحايا شهداءجاسم مظفر الدين عالء محمد137

الرياضيات قسم-األساسية التربية كلية-تلعفر جامعةذكراحيائياالرهاب ضحايا شهداءعبدهللا محمود عبدالجبار عبدالكريم138

عام-التمريض كلية-تلعفر جامعةانثىاحيائياالرهاب ضحايا شهداءيونس عباس احمد امنه139

عام-التمريض كلية-تلعفر جامعةذكرالتمريض اعدادياتاالرهاب ضحايا شهداءاحمد خضر خلف سعد140

التربوي والتوجيه النفسي االرشاد قسم-األساسية التربية كلية-ديالى جامعةانثىعلمياالرهاب ضحايا شهداءحسن خضير عباس عدويه141

التأريخ قسم-األساسية التربية كلية-ديالى جامعةانثىادبياالرهاب ضحايا شهداءسلمان محمد قتيبه ساره142

الجغرافية قسم-األساسية التربية كلية-ديالى جامعةذكرادبياالرهاب ضحايا شهداءعلي فرمان هدوان مصطفى143

العربية اللغة قسم-األساسية التربية كلية-ديالى جامعةانثىادبياالرهاب ضحايا شهداءمهاوش عواد ربيع الهام144

الكيمياء قسم-الصرفة للعلوم التربية كلية-ديالى جامعةانثىعلمياالرهاب ضحايا شهداءحسن فليح كامل رواء145

الحياة علوم قسم-الصرفة للعلوم التربية كلية-ديالى جامعةذكراحيائياالرهاب ضحايا شهداءمحمد طه محمود عبدهللا146

عام-التمريض كلية-قار ذي جامعةذكرعلمياالرهاب ضحايا شهداءخليف فاضل عباس فاضل147

المرضية التحليالت قسم-التطبيقية العلوم كلية-سامراء جامعةانثىاحيائياالرهاب ضحايا شهداءعلي هدرس علي فاطمه148

االعمال ادارة قسم-واالقتصاد االدارة كلية-سومر جامعةذكرتجارةاالرهاب ضحايا شهداءتاجر بريسم محمد راسم149

االعمال ادارة قسم-واالقتصاد االدارة كلية-سومر جامعةذكرتجارةاالرهاب ضحايا شهداءخلف صالح طه علي150

العامة االدارة قسم-واالقتصاد االدارة كلية-سومر جامعةذكرتجارةاالرهاب ضحايا شهداءخالد عبدهللا خلف ساجر151

العامة االدارة قسم-واالقتصاد االدارة كلية-سومر جامعةذكرتجارةاالرهاب ضحايا شهداءعبد نجم ناهي سعد152

والمصرفية المالية العلوم قسم-واالقتصاد االدارة كلية-كربالء جامعةذكرتجارةاالرهاب ضحايا شهداءحسن عبيد عالء مصطفى153

عام-التمريض كلية-كربالء جامعةانثىعلمياالرهاب ضحايا شهداءفرج اسماعيل حسن حوراء154
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االعالم قسم-اآلداب كلية-كركوك جامعةذكرعلمياالرهاب ضحايا شهداءمحمد احمد نصيف غسان155

االقتصاد قسم-واالقتصاد االدارة كلية-كركوك جامعةذكرادبياالرهاب ضحايا شهداءعاصي سامي عبدهللا طاهر156

الكيمياء قسم-الصرفة للعلوم التربية كلية-كركوك جامعةذكراحيائياالرهاب ضحايا شهداءمحمد جاسم محمد قصي157

الحياة علوم قسم-الصرفة للعلوم التربية كلية-كركوك جامعةذكراحيائياالرهاب ضحايا شهداءعزيز هللا عبد مزهر حسين158

الزراعية والمعدات المكننة قسم-الحويجة/الزراعة كلية-كركوك جامعةذكرزراعياالرهاب ضحايا شهداءيونس ذنون محمد عمر159

الزراعية والمعدات المكننة قسم-الحويجة/الزراعة كلية-كركوك جامعةذكرزراعياالرهاب ضحايا شهداءابراهيم حمد رياض شاكر160

التطبيقية الجيولوجيا قسم-العلوم كلية-كركوك جامعةذكراحيائياالرهاب ضحايا شهداءعويد ابراهيم عبدالخالق سجاد161

الكيمياء قسم-العلوم كلية-كركوك جامعةذكراحيائياالرهاب ضحايا شهداءيوسف خلف بدران طارق162

المدني قسم-الهندسة كلية-كركوك جامعةانثىتطبيقياالرهاب ضحايا شهداءساقي عبدهللا جودت ساره163

النفط قسم-الهندسة كلية-كركوك جامعةانثىعلمياالرهاب ضحايا شهداءمحمود حميد ياسين وجدان164

المدني قسم-الهندسة كلية-ميسان جامعةانثىتطبيقياالرهاب ضحايا شهداءحميدان محمد جاسم نبا165

االتصاالت قسم-االلكترونيات هندسة كلية-نينوى جامعةذكراحيائياالرهاب ضحايا شهداءبدر جوهر مشير عمر166

والمعلوماتية الحاسوب قسم-االلكترونيات هندسة كلية-نينوى جامعةذكرالمعلومات وتقنية الحاسوباالرهاب ضحايا شهداءعلي عدنان خالد عبدالعزيز167

االنكليزية اللغة قسم-االنسانية للعلوم التربية كلية-واسط جامعةذكرادبياالرهاب ضحايا شهداءزعيم لفته صالح محمود168

النبات وقاية قسم-الزراعة كلية-واسط جامعةذكرزراعياالرهاب ضحايا شهداءنصر عبدالكريم ناطق مصطفى169

النبات وقاية قسم-الزراعة كلية-واسط جامعةذكرزراعياالرهاب ضحايا شهداءصالح دلف حاتم سفيان170

العمارة قسم-الهندسة كلية-واسط جامعةذكرتطبيقياالرهاب ضحايا شهداءدرويش محمد جاسم علي171

المدني قسم-الهندسة كلية-واسط جامعةذكرتطبيقياالرهاب ضحايا شهداءعباس مكطوف جواد مرتجى172


