
قناة القبولموظف حكومًالجنسالموالٌدالتخصصالشهادةالقسمالكلٌة

عامالانثى12/06/1994طرائق تدرٌس التارٌخماجستٌرالتارٌخالتربٌة االساسٌة

تعوٌض متضررٌنالانثى01/07/1994طرائق تدرٌس التارٌخماجستٌرالتارٌخالتربٌة االساسٌة

ذكر06/09/1975طرائق تدرٌس التارٌخماجستٌرالتارٌخالتربٌة االساسٌة

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

29/12/2005

نفقة خاصة

عامالانثى05/04/1995طرائق تدرٌس العلومماجستٌرالعلومالتربٌة االساسٌة

النفقة الخاصةالذكر22/01/1985طرائق تدرٌس العلومماجستٌرالعلومالتربٌة االساسٌة

ذكر25/11/1974طرائق تدرٌس الرٌاضةماجستٌرالتربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضةالتربٌة االساسٌة
موظف فً وزارة الشباب والمباشرة بعد آخر 

4/1/2011شهادة فً 
النفقة الخاصة

العامالانثى23/02/1992طرائق تدرٌس الرٌاضةدكتوراهالتربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضةالتربٌة االساسٌة

تعوٌض متضررٌنالانثى14/06/1993االرشاد النفسً و التوجٌه التربويماجستٌرالعلوم النفسٌة والتربوٌةالتربٌة للعلوم االنسانٌة

عامالانثى08/01/1996االرشاد النفسً و التوجٌه التربويماجستٌرالعلوم النفسٌة والتربوٌةالتربٌة للعلوم االنسانٌة

النفقة الخاصةالانثى18/09/1994االرشاد النفسً و التوجٌه التربويماجستٌرالعلوم النفسٌة والتربوٌةالتربٌة للعلوم االنسانٌة

العامالانثى28/11/1991االرشاد النفسً و التوجٌه التربويدكتوراهالعلوم النفسٌة والتربوٌةالتربٌة للعلوم االنسانٌة

العامالانثى25/12/1994علم النفس التربويدكتوراهالعلوم النفسٌة والتربوٌةالتربٌة للعلوم االنسانٌة

تعوٌض متضررٌنالانثى14/12/1970علم النفس التربويماجستٌرالعلوم النفسٌة والتربوٌةالتربٌة للعلوم االنسانٌة

انثى01/01/1986علم النفس التربويماجستٌرالعلوم النفسٌة والتربوٌةالتربٌة للعلوم االنسانٌة

موظف فً وزارة العمل والشؤون االجتماعٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

25/11/2015

عام

انثى05/06/1988علم النفس التربويماجستٌرالعلوم النفسٌة والتربوٌةالتربٌة للعلوم االنسانٌة

موظف فً وزارة التعلٌم العالً والبحث 

العلمً والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

10/11/2009

نفقة خاصة

عامالانثى29/06/1993تارٌخ اسالمًدكتوراهالتارٌخالتربٌة للعلوم االنسانٌة

عامالانثى06/09/1995تارٌخ اسالمًماجستٌرالتارٌخالتربٌة للعلوم االنسانٌة

تعوٌض متضررٌنالانثى10/10/1994تارٌخ اسالمًماجستٌرالتارٌخالتربٌة للعلوم االنسانٌة

نفقة خاصةالذكر01/02/1971تارٌخ اسالمًماجستٌرالتارٌخالتربٌة للعلوم االنسانٌة

عامالانثى19/01/1990التارٌخ الحدٌثدكتوراهالتارٌخالتربٌة للعلوم االنسانٌة

نفقة خاصةالانثى08/07/1985التارٌخ الحدٌثماجستٌرالتارٌخالتربٌة للعلوم االنسانٌة

عامالانثى15/12/1988التارٌخ الحدٌثماجستٌرالتارٌخالتربٌة للعلوم االنسانٌة

عامالانثى04/07/1994ادبماجستٌرانكلٌزيالتربٌة للعلوم االنسانٌة

تعوٌض متضررٌنالانثى02/10/1995لغةماجستٌرانكلٌزيالتربٌة للعلوم االنسانٌة

عامالانثى03/10/1996لغةماجستٌرانكلٌزيالتربٌة للعلوم االنسانٌة

انثى01/03/1991لغةماجستٌرانكلٌزيالتربٌة للعلوم االنسانٌة
موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم العراقٌة 

15/1/2017والمباشرة بعد آخر شهادة فً 
نفقة خاصة

عامالانثى05/01/1994ادبدكتوراهاللغة العربٌةالتربٌة للعلوم االنسانٌة

عامالانثى21/11/1995ادبماجستٌراللغة العربٌةالتربٌة للعلوم االنسانٌة

تعوٌض متضررٌنالانثى02/12/1991ادبماجستٌراللغة العربٌةالتربٌة للعلوم االنسانٌة

نفقة خاصةالانثى27/06/1996ادبماجستٌراللغة العربٌةالتربٌة للعلوم االنسانٌة

زبٌده جالل جاسم خمٌس

نور منٌر نصٌف جاسم

لواء طاهر كامل فاضل

رغده محسن فاضل مجٌد

مها عبدهللا حسٌن خمٌس

مرٌم احسان فلٌح حمٌد

والء نوح كرٌم حسن

شٌرٌن فٌصل عزٌز عبد

انهار عبد الكرٌم جلٌل خلف

مروه وادي صالح عبد القادر

نور رباح محمد سعودي

اسمهان وهٌب منصور حسٌن

مروه شوكت احمد مساعد

نور عامر منصور علً

شهاب عاشور عوده فجر

مرٌم جبار مجٌد حبٌب

انعام عباس محمد ٌوسف

رشا زٌد خلف صالح

رؤى مالك حسٌن عبادي

رونق حسن علً محمد

افنان عطا خزعل شالوخ

ضحى هادي عبدالحسٌن مجٌد

غسق زهٌر عوٌد عبد الحسٌن
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اوس طه محٌسن ابراهٌم

علً حسٌن علً جاسم

مروه محمد جاسم حسٌن

االسم

اسراء فرهود طه لفته

هدى احمد عبد عباس

صالح كرٌم عبود عمر

نورالهدى حسٌن علوان جمعه



عامالانثى20/08/1990لغةدكتوراهاللغة العربٌةالتربٌة للعلوم االنسانٌة

عامالانثى05/03/1995لغةماجستٌراللغة العربٌةالتربٌة للعلوم االنسانٌة

تعوٌض متضررٌنالانثى26/05/1996لغةماجستٌراللغة العربٌةالتربٌة للعلوم االنسانٌة

نفقة خاصةالانثى16/11/1994لغةماجستٌراللغة العربٌةالتربٌة للعلوم االنسانٌة

عامالذكر25/12/1976جغرافٌادكتوراهالجغرافٌاالتربٌة للعلوم االنسانٌة

عامالذكر19/02/1995الجغرافٌاماجستٌرالجغرافٌاالتربٌة للعلوم االنسانٌة

ذكر10/11/1982الجغرافٌاماجستٌرالجغرافٌاالتربٌة للعلوم االنسانٌة
موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم العراقٌة 

2/9/2007والمباشرة بعد آخر شهادة فً 
تعوٌض متضررٌن

انثى30/01/1981الجغرافٌاماجستٌرالجغرافٌاالتربٌة للعلوم االنسانٌة

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

27/10/2013

نفقة خاصة

عامالذكر06/03/1993التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضةدكتوراهالتربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضةالتربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

عامالانثى12/11/1994التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضةماجستٌرالتربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضةالتربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

انثى02/12/1978التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضةماجستٌرالتربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضةالتربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

موظف فً وزارة التعلٌم العالً والبحث 

العلمً والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

30/7/2002

تعوٌض متضررٌن

نفقة خاصةالذكر28/04/1996التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضةماجستٌرالتربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضةالتربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

عامالانثى03/01/1995البستنة وهندسة الحدائقدبلوم عالًالبستنة وهندسة الحدائقالزراعة

عامالانثى06/09/1989البستنة وهندسة الحدائقماجستٌرالبستنة وهندسة الحدائقالزراعة

ذكر01/10/1985االنتاج الحٌوانًدبلوم عالًاالنتاج الحٌوانًالزراعة
موظف فً وزارة الزراعة والمباشرة بعد 

29/4/2015آخر شهادة فً 
العام

عامالذكر22/08/1990االنتاج الحٌوانًماجستٌراالنتاج الحٌوانًالزراعة

عامالذكر02/05/1993علوم التربة والموارد المائٌةماجستٌرعلوم التربة والموارد المائٌةالزراعة

عامالذكر01/09/1992علوم التربة والموارد المائٌةدكتوراهعلوم التربة والموارد المائٌةالزراعة

عامالانثى03/01/1995علوم الحٌاةدبلوم عالًعلوم الحٌاةالعلوم الصرفة

عامالانثى14/11/1991علوم الحٌاةماجستٌرعلوم الحٌاةالعلوم الصرفة

تعوٌض متضررٌنالانثى01/01/1995علوم الحٌاةماجستٌرعلوم الحٌاةالعلوم الصرفة

انثى29/04/1978علوم الحٌاةماجستٌرعلوم الحٌاةالعلوم الصرفة
موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم العراقٌة 

17/1/2010والمباشرة بعد آخر شهادة فً 
نفقة خاصة

عامالانثى28/08/1990علوم الحٌاةدكتوراهعلوم الحٌاةالعلوم الصرفة

نفقة خاصةالانثى07/06/1980علوم الحٌاةدكتوراهعلوم الحٌاةالعلوم الصرفة

عامالانثى01/06/1992كٌمٌاءدبلوم عالًكٌمٌاءالعلوم الصرفة

عامالانثى01/03/1993كٌمٌاءماجستٌركٌمٌاءالعلوم الصرفة

تعوٌض متضررٌنالانثى01/07/1988كٌمٌاءماجستٌركٌمٌاءالعلوم الصرفة

نفقة خاصةالانثى11/12/1992كٌمٌاءماجستٌركٌمٌاءالعلوم الصرفة

عامالذكر18/04/1992احٌاء مجهرٌة طبٌةماجستٌراحٌاء مجهرٌة طبٌةالطب

انثى05/11/1983احٌاء مجهرٌة طبٌةماجستٌراحٌاء مجهرٌة طبٌةالطب
موظف فً وزارة الصحة العراقٌة والمباشرة 

31/5/2012بعد آخر شهادة فً 
نفقة خاصة

عامالانثى28/10/1995فٌزٌاء الحالة الصلبةماجستٌرالفٌزٌاءالعلوم

ذكر26/10/1982فٌزٌاء الحالة الصلبةماجستٌرالفٌزٌاءالعلوم

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

16/10/2008

نفقة خاصة

عامالانثى28/02/1990علوم الفٌزٌاءدكتوراهالفٌزٌاءالعلوم

ذكر01/10/1980علوم الحاسوبماجستٌرعلوم الحاسوبالعلوم
موظف فً وزارة الموارد المائٌة والمباشرة 

18/10/2005بعد آخر شهادة فً 
تعوٌض متضررٌن خالد عبود كامل داود

رفل علً عبدهللا احمد

فراس حٌدر ابراهٌم جاسم

مرٌم ستار جبار ردام

مصطفى علً عباس علً

عبٌر عائد عبد االمٌر صالح

نجود محمد زنو جار هللا

ساره مدٌن علوان حسٌن

لبنى عادل مهدي عبد الكرٌم

نوال حسٌن محمد ظاهر

مروه توفٌق جاسم رٌس

انوار حسٌن نصٌف جاسم

رغداء حسن عبد فتاح

رٌا زٌد علً عباس

هبه صالح مهدي صالح

ٌوسف عالء حسٌن علوان

احمد عامر مراد حسٌن

لبنى ممدوح اكرم احمد

قاسم احمد خلٌل علً

حمزه ساجد خضٌر عباس

هند خالد محمود شهاب

مٌسم هادي محمد عباس

صالح علً شالل حبٌب

مها عدنان محٌسن حسٌن

مروج تحسٌن جاعد فلٌح

حٌدر حامد خمٌس جابر

فٌصل عمر حمود مدٌد

سٌروان عالء حسٌن عبد

حسٌن عبٌد عباس جواد

شذى عبد الرحمان اسعد عبد هللا

نمارق هاشم وهٌب حسٌن

هبه عامر سلمان بكر

زٌنب عوده عباس ناصر

مرٌم محمود علوان حمد



عامالانثى30/10/1996علوم الحاسوبماجستٌرعلوم الحاسوبالعلوم

ذكر24/06/1989علوم الحاسوبماجستٌرعلوم الحاسوبالعلوم

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

16/12/2012

نفقة خاصة

انثى10/07/1981علوم الحٌاةماجستٌرعلوم الحٌاةالعلوم
موظف فً وزارة الصحة العراقٌة والمباشرة 

31/5/2012بعد آخر شهادة فً 
عام

نفقة خاصةالذكر28/01/1996علوم الحٌاةماجستٌرعلوم الحٌاةالعلوم

عامالانثى18/03/1993علوم الرٌاضٌاتماجستٌرعلوم الرٌاضٌاتالعلوم

ذكر01/08/1986علوم الرٌاضٌاتماجستٌرعلوم الرٌاضٌاتالعلوم
موظف فً دٌوان الوقف السنً والمباشرة 

9/5/2012بعد آخر شهادة فً 
نفقة خاصة

عامالانثى28/08/1996الكٌمٌاءماجستٌرالكٌمٌاءالعلوم

تعوٌض متضررٌنالانثى01/01/1993الكٌمٌاءماجستٌرالكٌمٌاءالعلوم

نفقة خاصةالذكر02/01/1990الكٌمٌاءماجستٌرالكٌمٌاءالعلوم

عامالانثى18/07/1990علوم القرانماجستٌرعلوم القرانالعلوم االسالمٌة

تعوٌض متضررٌنالذكر01/03/1991علوم القرانماجستٌرعلوم القرانالعلوم االسالمٌة

العامالانثى22/03/1996قانون علم حقوق االنسان والحرٌات العامةماجستٌرالقانون والعلوم السٌاسٌةالقانون والعلوم السٌاسٌة

تعوٌض متضررٌنالذكر02/06/1967قانون علم حقوق االنسان والحرٌات العامةماجستٌرالقانون والعلوم السٌاسٌةالقانون والعلوم السٌاسٌة

نفقة خاصةالانثى09/03/1989قانون علم حقوق االنسان والحرٌات العامةماجستٌرالقانون والعلوم السٌاسٌةالقانون والعلوم السٌاسٌة

ذكر17/07/1980الهندسة االنشائٌةماجستٌرالمدنًالهندسة
موظف فً وزارة الموارد المائٌة والمباشرة 

15/9/2003بعد آخر شهادة فً 
عام

عامالذكر07/01/1997االدارة االنشائٌةماجستٌرالمدنًالهندسة

نفقة خاصةالذكر14/07/1993االدارة االنشائٌةماجستٌرالمدنًالهندسة

انثى12/10/1984هندسة التربة واالسسماجستٌرالمدنًالهندسة

موظف فً وزارة التعلٌم العالً والبحث 

العلمً والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

18/2/2007

عام دٌنا مزاحم عبد احمد

قادر عبد الستار محمد شطب

عبدهللا عبدالرحٌم محمود عبدهللا

عواد عباس محمد فٌصل

مرٌم خلٌل ابراهٌم علً

مصطفى علً حسن جاسم

كوثر عماد هادي حسٌن

ناهض خضٌر محمد مصلح

زٌنب علً عارف منصور

هبه احمد خلف كاظم

خالد اسماعٌل خلف جاسم

حنٌن حسن علً خالد

صابرٌن حسٌن كاظم جاسم

احمد صباح عدنان مهدي

هاله مهند ٌوسف ٌاسٌن

محمد صالح احمد امٌن

لمى مجٌد حسٌن حمد

حسٌن سامً اسماعٌل خضٌر


