
قسم القبول المركزي (الدراسة الصباحية) 2021-2020االوائل من خريجي المعاهد للسنة الدراسية % 10قبول الطلبة الـ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولاسم المعهدالتخصصاسم الطالبت

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة واسطالكوت/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةابتسام حسين عيال عذيب1

قسم المكتبات والمعلومات-كلية اآلداب-جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني االداريتقنيات المعلومات والمكتباتابتسام طارق اسماعيل حسن2

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةابتسام عوده عناد عبدالرضا3
قسم هندسة تقنيات النظم -ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبية

الكهروميكانيكية

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة تكريت(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةابتهال ضياء شامل حسين4

المسيب/المعهد التقني التكنلوجيبناء وإنشاءاتابتهال مصلح مهنى حمود5
قسم هندسة تقنيات البناء -المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية-جامعة الفرات االوسط التقنية

واالنشاءات

قسم تقنيات االشعة-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية-الجامعة التقنية الوسطىبغداد باب المعظم/المعهد الطبيالمعالجة الشعاعية/األشعةابتهال مظلوم احمد عبود6

قسم تقنيات ادارة الجودة الشاملة-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىالكوت/المعهد التقني االداريادارة الموادابتهال نجاح عذيب مهيدي7

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة بغدادالصويرة/المعهد التقني التكنلوجياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةابرار عبدالحمزه رديني مجبل8

قسم تقنيات المحاسبة-البصرة/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الجنوبيةالعمارة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةابراهيم احمد جمعة وسيج9

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة بغدادالصويرة/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةابراهيم حيدر صادق عبدهللا10

قسم المساحة-كلية الهندسة-جامعة بغدادبغداد/معهد التكنلوجياتقنيات المساحة/ المساحة ابراهيم سمير عدنان عباس11

قسم االلكترونيك-الهندسة الكهربائية-الجامعة التكنولوجيةبغداد/معهد التكنلوجياانظمة الهواتف الذكية/التقنيات االلكترونيةابراهيم عبد الناصر محمد هادي12

قسم العمليات الكيمياوية-الهندسة الكيميائية-الجامعة التكنولوجيةالموصل/المعهد التقني التكنلوجيصناعات كيمياويةابراهيم عبدالسالم يونس بالل13

قسم االلكترون واالتصاالت-كلية الهندسة-جامعة الكوفةالنجف/المعهد التقني التكنلوجيااللكترونيكابراهيم عماد حسين علي14

قسم الطيران-كلية الهندسة-جامعة بغداد(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجيالميكانيكابراهيم عويد عبيد سالمة15

قسم المكائن واالالت الزراعية-كلية علوم الهندسة الزراعية-جامعة بغدادالمسيب/المعهد التقني الزراعيمكننة زراعيةابراهيم قاسم عطا هللا ابراهيم16

قسم الخط والزخرفة-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغداداالنبار/الرمادي/معهد الفنون الجميلة للبنين الصباحيالخط والزخرفةابراهيم محمد صالح جمعة17

قسم الفنون المسرحية-كلية الفنون الجميلة-جامعة البصرةذي قار/معهد الفنون الجميلة للبنين الصباحيتمثيل/الفنون المسرحيةابراهيم محمد عبدالقادر علي18

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الموصلنينوى/المعهد التقني االداريالتقنيات المالية والمصرفيةاحسان ابراهيم حسين زيد19

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية-الجامعة التكنولوجيةبغداد/معهد التكنلوجيااللحام الغازي والكهربائياحسان عبد الرزاق حسين علي20

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة-جامعة بغدادالمعهد العالي لالتصاالت والبريداالتصاالتاحمد حسن هادي زيدان21

قسم القدرة والمكائن الكهربائية-كلية الهندسة-جامعة ديالىبعقوبة/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةاحمد خالد زيدان خليفة22

قسم الطيران-كلية الهندسة-جامعة بغدادبعقوبة/المعهد التقني التكنلوجياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةاحمد زكي نجم باقر23

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-الموصل/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني التكنلوجيبناء وإنشاءاتاحمد سليمان داؤد محمد24

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني التكنلوجيتقنيات الحاسباتاحمد شريف شاكر ذنون25

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة تكريتكركوك/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةاحمد صالح قادر احمد26

قسم الميكاترونكس-كلية الهندسة-جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني التكنلوجيتبريد وتكييفاحمد صبحي حامد خضر27

قسم البيئة-كلية الهندسة-جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني التكنلوجياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةاحمد صالح عبدالرزاق حسن28

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-الجامعة المستنصريةالرصافة/معهد االدارةإدارةاحمد طواري دحام عناد29

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة-جامعة بغدادبغداد/معهد التكنلوجياتشغيل وحدات صناعيةاحمد عبد الحسين كاظم عجالن30

قسم التصميم-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادكركوك/معهد الفنون الجميلة للبنين الصباحيتصميم داخلياحمد عبداالمير شكور نجم31

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة البصرةالقرنة/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةاحمد عبدالزهرة سلمان حمود32

قسم تقنيات ادارة االعمال-الموصل/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني االداريادارة المواداحمد عبدهللا رمضان حسين33

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةاحمد عبدهللا عمر صالح34

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني التكنلوجيتقنيات المساحة/ المساحة احمد عبدالناصر صالح ناصر35

قسم هندسة تقنيات المساحة-كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةكركوك/المعهد التقني التكنلوجيتقنيات المساحة/ المساحة احمد عثمان احمد محمد36

قسم تقنيات ادارة االعمال-البصرة/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الجنوبيةالبصرة/المعهد التقني االداريسكرتاريةاحمد عدنان عبدهللا حمدان37

عام-كلية الصيدلة-جامعة كربالءالكوفة/المعهد التقني الطبيصيدلةاحمد عصام عبد االله كريم38
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قسم البرمجيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات-جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني االداريأنظمة الحاسباتاحمد علي اكبر حسن زين العابدين39

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة كركوككركوك/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةاحمد علي اكبر خورشيد40

قسم تقنيات المختبرات الطبية-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية-الجامعة التقنية الوسطىالموصل/المعهد التقني الطبيتقنيات المختبرات الطبيةاحمد علي عباس حسين41

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الموصلنينوى/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةاحمد علي محمد حميد42

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة كربالءالبصرة/المعهد التقني التكنلوجياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةاحمد عماد هليل رزوقي43

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة ذي قارالبصرة/المعهد التقني التكنلوجياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةاحمد قاسم جاسم كرنون44

قسم هندسة النفط والغاز-كلية هندسة النفط والغاز-جامعة البصرة للنفط والغازالبصرة/المعهد التقني التكنلوجيتشغيل وحدات صناعيةاحمد قاسم سالم حنون45

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني التكنلوجيتقنيات المساحة/ المساحة احمد قاسم محمد صالح46

قسم الفنون المسرحية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادالكاظمية/الكرخ الثالثة/معهد الفنون الجميلة للبنين الصباحياخراجاحمد قاسم نصيف جسام47

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةكركوك/المعهد التقني التكنلوجيتبريد وتكييفاحمد قبالي فاتح عبدالحكيم48

عام-كلية الصيدلة-جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني الطبيصيدلةاحمد قيس قاسم صالح49

قسم تقنيات ادارة االعمال-الكوفة/الكلية التقنية االدارية-جامعة الفرات االوسط التقنيةالقادسية/المعهد التقني االداريادارة المواداحمد كاظم ساجت عباس50

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة-جامعة بغدادبغداد/معهد التكنلوجياالسالمة المهنيةاحمد كاظم علي صالح51

عام-كلية الصيدلة-الجامعة المستنصريةبغداد المنصور/المعهد التقني الطبيصيدلةاحمد لطيف حمزه ابراهيم52

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني التكنلوجيأجهزة طبيةاحمد ليث احمد جرجيس53

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة ديالىبعقوبة/المعهد التقني التكنلوجيسياراتاحمد ليث رشيد علي54

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات-جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني االداريأنظمة الحاسباتاحمد ماجد سليمان حسين55

قسم االلكترونية واالتصاالت-كلية الهندسة-جامعة النهرينبغداد/معهد اعداد المدربين التقنيينااللكترونيكاحمد ماجد عزال عباس56

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة كركوككركوك/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةاحمد محمد علي حسن57

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-الجامعة العراقيةبعقوبة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةاحمد محمد محيسن حسين58

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد-جامعة بابلالمسيب/المعهد التقني التكنلوجياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةاحمد منصور صالح مهدي59

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةاحمد مهلهل عبيد شري60

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجيتقنيات المساحة/ المساحة احمد موسى رباط مطلك61

قسم االلكترونية واالتصاالت-كلية الهندسة-جامعة النهرينبغداد/معهد التكنلوجياالمصاعد والرافعاتاحمد مؤيد عبد الرزاق وهيب62

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بابلبابل/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةاحمد ميثم عبد الحسين كاظم63

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة بغدادبغداد/معهد التكنلوجيابناء وإنشاءاتاحمد ناظم جاسم محمد64

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة-جامعة بغدادبغداد/معهد التكنلوجياقوى كهربائيةاحمد نافع جريمخ دبعون65

قسم علوم الحاسوب-كلية العلوم-الجامعة المستنصريةبغداد/معهد االدارة التقنيتقنيات انظمة الحاسوباحمد نجم عبود صالح66

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةالحويجة/المعهد التقني التكنلوجيتقنيات الحاسباتاحمد هيثم صباح شبيب67

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة-جامعة ميسانالبصرة/المعهد التقني التكنلوجياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةاحمد وليد صادق سلمان68

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-الجامعة العراقيةبعقوبة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةاحمد وهيب منصور حسين69

عام-كلية القانون-الجامعة المستنصريةبغداد/معهد االدارة التقنيتقنيات االدارة القانونيةاخالص محمد محمود مفرح70

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الكوفةالسماوة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةاديان سالم لفتة عواد71

قسم تقنيات ادارة الجودة الشاملة-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىالكوت/المعهد التقني االداريادارة المواداركان شمخي جابر حسن72

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية-جامعة االنباراالنبار/المعهد التقني االداريادارة قانونيةازل سعيد حميد احمد73

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةازهار عامر مزهر حسون74
قسم هندسة تقنيات النظم -ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبية

الكهروميكانيكية

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية-جامعة كركوككركوك/المعهد التقني االداريادارة قانونيةاسامة جاسم محمد عيدان75

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجيااللكترونيكاسامة فرزدق عبدالملك عبدالرزاق76
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عام-كلية الصيدلة-جامعة الكوفةالكوفة/المعهد التقني الطبيصيدلةاستبرق باسم غانم علي77

قسم العمارة-هندسة العمارة-الجامعة التكنولوجيةبغداد/معهد التكنلوجيارسم بالحاسوباستبرق سامي عبد عون احمد78

قسم السياحة-كلية العلوم السياحية-الجامعة المستنصريةبغداد/معهد االدارة التقنيإدارة الفنادقاستبرق عمار علي حسين79

قسم نظم المعلومات االدارية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني االداريمخازناسحاق دخيل سالم عبدالحسن80

قسم نظم المعلومات االدارية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني االداريسكرتاريةاسراء جبار شنان كاظم81

قسم تقنيات ادارة االعمال-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىالرصافة/معهد االدارةادارة المواداسراء جمال احمد علي82

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات-جامعة كركوككركوك/المعهد التقني االداريتقنيات انظمة الحاسوباسراء حميد علي حمد83

عام-كلية الصيدلة-الجامعة المستنصريةبغداد المنصور/المعهد التقني الطبيصيدلةاسراء داود اسماعيل شكر84

قسم تقنيات المحاسبة-الرصافة-بغداد/ الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىالمسيب/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةاسراء رزاق جودة عبدعلي85

قسم السياحة-كلية العلوم السياحية-جامعة الموصلنينوى/المعهد التقني االداريتقنيات السياحة وادارة الفنادقاسراء صهيب راضي محمد86

قسم تقنيات ادارة الجودة الشاملة-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىبعقوبة/المعهد التقني االداريادارة المواداسراء طالب اسماعيل عمران87

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة االنباراالنبار/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةاسراء عبدالحميد صالح مفضي88

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة ذي قارالشطرة/المعهد التقني التكنلوجيالري والبزل/ تقنيات الموارد المائية اسراء عدنان صالح جاسم89

قسم تقنيات ادارة الجودة الشاملة-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىالقادسية/المعهد التقني االداريادارة المواداسراء كاظم عبد السادة حطاب90

قسم تقنيات التخدير-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية-الجامعة التقنية الوسطىمعهد المهن الصحية العاليالتخديراسراء محمد جبر جودة91

عام-كلية القانون-جامعة بابلبابل/المعهد التقني االداريتقنيات االدارة القانونيةاسراء موسى عمران مانع92

عام-كلية الصيدلة-جامعة الكوفةالكوفة/المعهد التقني الطبيصيدلةاسراء ناظم عبد الحسين راضي93

قسم تقنيات ادارة الجودة الشاملة-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىبعقوبة/المعهد التقني االداريادارة المواداسراء وليد خالد عباس94

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادبغداد/معهد االدارة التقنيتقنيات المحاسبةاسراء ياسين حاتم زيدان95

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة بابلبابل/المعهد التقني التكنلوجيبناء وإنشاءاتاسالم عبد الرزاق عبود كاظم96

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة كركوكالحويجة/المعهد التقني االداريسكرتاريةاسماء احمد محمد حمد97

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة بابلبابل/المعهد التقني التكنلوجيتقنيات المساحة/ المساحة اسماء جاسم شاكر محمد98

قسم الفنون التشكيلية-كلية الفنون الجميلة-جامعة الموصلنينوى/معهد الفنون الجميلة للبنات الصباحيرسماسماء عدنان ذنون يوسف99

قسم تقنيات المحاسبة-الرصافة-بغداد/ الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىبعقوبة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةاسماء عدنان عبود يحيى100

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة بغدادالصويرة/المعهد التقني التكنلوجيسياراتاسماء علي خفيف كاطع101

قسم العمارة-كلية الهندسة-جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني التكنلوجيرسم بالحاسوباسماء قاسم سعيد حسن102

قسم العمارة-كلية الهندسة-جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني التكنلوجيرسم بالحاسوباسماعيل محمد غانم اسماعيل103

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة-جامعة بغدادالمعهد العالي لالتصاالت والبريدالبداالتاسيا صفاء محمد علي104

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة ذي قارالناصرية/المعهد التقني االداريإدارةاسيا فالح هادي هليل105

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادبغداد/معهد االدارة التقنيسكرتاريةاسيل سعد كريم علي106

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة القادسيةالقادسية/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةاسيل شاكر راشد خلف107

قسم تقنيات ادارة االعمال-الكوفة/الكلية التقنية االدارية-جامعة الفرات االوسط التقنيةالكوفة/المعهد التقني االداريادارة المواداسيل فارس كاظم شياع108

قسم تقنيات ادارة االعمال-البصرة/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الجنوبيةالشطرة/المعهد التقني االداريادارة المواداطياف طاهر تركي فارس109

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات-جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني االداريأنظمة الحاسباتاعياد عادل عبدالسالم مصطفى110

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني التكنلوجيشبكات كهربائيةافراح خليل ابراهيم محمد111

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبيةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجيااللكترونيكافراح قصي سعيد هوكة112

قسم تقنيات ادارة االعمال-الكوفة/الكلية التقنية االدارية-جامعة الفرات االوسط التقنيةالقادسية/المعهد التقني االداريادارة الموادافراح محمد كدر شليش113

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة-جامعة بغدادبغداد/معهد التكنلوجياتشغيل وحدات صناعيةاكرم برزان ذجر سالم114
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قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة كركوكالحويجة/المعهد التقني االداريسكرتاريةاكرم سطام عبدالعزيز قادر115

قسم نظم المعلومات االدارية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني االداريمخازناكرم طعمة حامد مطلك116

قسم االدارة العامة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة االنباراالنبار/المعهد التقني االداريسكرتاريةاالء جاسم محمد محيسن117

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة كركوككركوك/المعهد التقني االداريتسويقاالء رفعت عزيز عبد الرحمن118

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبيةكركوك/المعهد التقني التكنلوجيتشغيل وحدات صناعيةاالء عامر خليل ابراهيم119

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة كركوككركوك/المعهد التقني االداريتسويقاالء عبداالمير فتاح حمد120

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة-جامعة بغدادبغداد/معهد اعداد المدربين التقنيينتقنيات ميكانيك القدرةاالء قيس مشعل حسين121

كركوك/المعهد التقني التكنلوجيااللكترونيكاالء محمد عمر مجيد122
قسم هندسة تقنيات االلكترونيك -كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية-الجامعة التقنية الشمالية

والسيطرة

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة ميسانالبصرة/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةاالء موفق عبدالصمد ابراهيم123

قسم المعلومات واالتصاالت-كلية هندسة المعلومات-جامعة النهرينبغداد/معهد التكنلوجياتقنيات االلكترونيات الجويةاالمير نبيل كاظم رؤوف124

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبيةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجيتبريد وتكييفالزهراء عقيل صالح داود125

عام-كلية القانون-جامعة بغدادبغداد/معهد االدارة التقنيتقنيات االدارة القانونيةالق اياد عبد الخالق عبد هللا126

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة القادسيةالسماوة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةالهام كاظم شنان جبر127

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية-جامعة كركوككركوك/المعهد التقني االداريادارة قانونيةام البنين احمد عسكر مهدي128

قسم االقتصاد-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة كركوككركوك/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةام البنين عباس حسين علي129

عام-كلية القانون-جامعة ميسانبغداد/معهد االدارة التقنيتقنيات االدارة القانونيةامال عقيل ايدام طالل130

عام-كلية القانون-جامعة ذي قارالناصرية/المعهد التقني االداريتقنيات االدارة القانونيةامال كاظم عبدالحسين غافل131

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة تكريت(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةامجد راجي مطني محمد132

قسم الكهرباء وااللكترونيك-كلية الهندسة-جامعة كربالءكربالء/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةامجد هيثم عبد الزهرة عبد علي133

قسم السينمائية والتلفزيونية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادالكرخ األولى/معهد الفنون الجميلة للبنات الصباحيالسينما والتلفزيونامل محمد عباس محمد134

قسم المكتبات والمعلومات-كلية اآلداب-جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني االداريتقنيات المعلومات والمكتباتامنة احمد غانم عثمان135

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة القادسيةالقادسية/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةامنة سالم محمد ياسين136

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة تكريتبلد/ المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةامنة صادق احمد عبد137

قسم تقنيات المحاسبة-الرصافة-بغداد/ الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىالرصافة/معهد االدارةتقنيات المحاسبةامنة عباس مطشر حزام138

قسم تقنيات ادارة االعمال-الموصل/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني االداريادارة الموادامنة قحطان خطاب عمر139

قسم تقنيات االعالن-كلية الفنون التطبيقية-الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد الفنون التطبيقيةتصميم طباعيامنة ليث صادق جعفر140

عام-كلية الحقوق-جامعة الموصلنينوى/المعهد التقني االداريتقنيات االدارة القانونيةامنة هيثم هاشم حمدون141

قسم السينمائية والتلفزيونية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادالنجف االشرف/معهد الفنون الجميلة للبنين الصباحيالسمعية والمرئيةامير حاتم عبد الكريم حلو142

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية-الجامعة التكنولوجيةبغداد/معهد التكنلوجياتبريد وتكييفامير ظاهر حبيب غضبان143

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة واسطالكوت/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةامير علي حسين خميس144

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة الكوفةالكوفة/المعهد التقني التكنلوجيسياراتامير كريم وحيد كاظم145

تقنيات االنتاج الحيواني-المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية-جامعة الفرات االوسط التقنيةالمسيب/المعهد التقني الزراعيإنتاج حيوانيامير مهدي شاكر عبد146

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة ديالىبعقوبة/المعهد التقني التكنلوجيتقنيات المساحة/ المساحة اميرة علي شياع عباس147

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة كركوككركوك/المعهد التقني التكنلوجيانشاء طرقاميمة علي محمد حسن148

قسم الفنون المسرحية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادالكرخ األولى/معهد الفنون الجميلة للبنات الصباحيتمثيل/الفنون المسرحيةاميمه جمال عبد الرحمن جاسم149

قسم تقنيات ادارة االعمال-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىالكوت/المعهد التقني االداريادارة الموادانتظار عبيد ضعيف كاظم150

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية-الجامعة التكنولوجيةبغداد/معهد التكنلوجياالميكاترونكس/تقنيات ميكانيك القدرةانجلو ثائر الياس خوشابه151

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة-جامعة تكريتالموصل/المعهد التقني التكنلوجيصناعات كيمياويةانس طالل سالم صالح152

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني االداريسكرتاريةانسام جمعة خليل ابراهيم153

قسم االقتصاد-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة تكريت(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةانسام شاكر نصيف جاسم154
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قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت-الجامعة التكنولوجيةبغداد/معهد التكنلوجياااللكترونيكانسام فارس محمد ابراهيم155

قسم االقتصاد-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة ديالىبعقوبة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةانعام خالد صالح مهدي156

قسم السياحة الدينية والحضارية-كلية العلوم السياحية-جامعة كربالءكربالء/المعهد التقني االداريإرشاد سياحيانفال خضير جاسم عباس157

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادبغداد/معهد االدارة التقنيتقنيات المحاسبةانمار عادل مبدر عبد هللا158

قسم الفنون التشكيلية-كلية الفنون الجميلة-جامعة الموصلنينوى/معهد الفنون الجميلة للبنين الصباحيرسمانمار واثق بشير بهنام159

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة كركوككركوك/المعهد التقني االداريتسويقانوار جسام محمد اسماعيل160

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة المثنىالسماوة/المعهد التقني االداريتقنيات المساحة/ المساحة ايات تحسين جبار حسن161

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة ذي قارالناصرية/المعهد التقني االداريإدارةايات ذياب جوده سويلم162

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة-جامعة ذي قارالناصرية/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةايات عامر مزهر حسون163

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجيتبريد وتكييفايات كريم جبار زوير164

قسم الفنون التشكيلية-كلية الفنون الجميلة-جامعة ديالىكركوك/معهد الفنون الجميلة للبنين الصباحيالنحتاياد دميرال عبدالكريم جليل165

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة بغدادبغداد/معهد التكنلوجياالري والبزل/ تقنيات الموارد المائية اياد سلمان محمد حسون166

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجيااللكترونيكاياد فواد ياسين عبود167

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة ديالىبعقوبة/المعهد التقني التكنلوجيتقنيات المساحة/ المساحة اية تحسين منشد فيصل168

عام-كلية القانون-جامعة بغدادبغداد/معهد االدارة التقنيتقنيات االدارة القانونيةاية جهاد كمر عباس169

قسم االقتصاد-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الموصلنينوى/المعهد التقني االداريالتقنيات المالية والمصرفيةاية حسن محمود حسن170

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية-الجامعة التقنية الجنوبيةبلد/ المعهد التقني الطبيتقنيات المختبرات الطبيةاية حسين هادي احمد171

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادبغداد/معهد االدارة التقنيتقنيات المحاسبةاية شاكر حميد نعمة172

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة النهرينالمسيب/المعهد التقني التكنلوجيالري والبزل/ تقنيات الموارد المائية اية صابر عجمي امين173

قسم االحصاء-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادالرصافة/معهد االدارةاالحصاء والمعلوماتيةاية عباس لفته جابر174

عام-كلية الحقوق-جامعة الموصلنينوى/المعهد التقني االداريتقنيات االدارة القانونيةاية عبدالكريم محمد مصطفى175

عام-كلية الصيدلة-جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني الطبيصيدلةاية عفيف حسين شريف176

عام-كلية القانون-الجامعة المستنصريةبغداد/معهد االدارة التقنيتقنيات االدارة القانونيةاية علي عبد االئمة مهدي177

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة تكريتكركوك/المعهد التقني التكنلوجيانشاء طرقاية فارس حسين سليمان178

قسم تقنيات ادارة االعمال-الموصل/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الشماليةبعقوبة/المعهد التقني االداريادارة المواداية مجيد حميد عباس179

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة كركوكالحويجة/المعهد التقني االداريسكرتاريةاية محمد صبري عبد180

قسم تقنيات ادارة االعمال-الموصل/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني االداريسكرتاريةاية محمد محمود محمد181

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الموصلكركوك/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةاية موسى غازي حسين182

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني االداريسكرتاريةاية مؤيد يونس يحيى183

قسم السياحة-كلية العلوم السياحية-الجامعة المستنصريةبغداد/معهد االدارة التقنيإرشاد سياحياية وليد احمد عبادة184

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-الجامعة العراقيةبعقوبة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةايالف طالب احمد ابراهيم185

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الموصلنينوى/المعهد التقني االداريالتقنيات المالية والمصرفيةايالف طالل يحيى اسماعيل186

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادبابل/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةايالف عثمان عدنان عجمي187

قسم تقنيات المختبرات الطبية-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية-الجامعة التقنية الوسطىالموصل/المعهد التقني الطبيتقنيات المختبرات الطبيةايالف علي حسين قلي188

قسم العمارة-كلية الهندسة-جامعة بغدادبغداد/معهد التكنلوجيارسم بالحاسوبايالف علي عباس حمد189

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الموصلكركوك/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةايالف هاشم شهاب خورشيد190

عام-كلية القانون-جامعة سومرالناصرية/المعهد التقني االداريتقنيات االدارة القانونيةايمان ثامر عذافه جبار191

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية-جامعة الفرات االوسط التقنيةالموصل/المعهد التقني الطبيتقنيات المختبرات الطبيةايمان جالل فيصل حسن192

قسم علوم الحاسوب-كلية العلوم للبنات-جامعة بابلبابل/المعهد التقني االداريتقنيات انظمة الحاسوبايمان سعد حبيب حسون193

عام-كلية الحقوق-جامعة الموصلنينوى/المعهد التقني االداريتقنيات االدارة القانونيةايمان صالح اسماعيل محمد194
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قسم هندسة تقنيات المساحة-كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةكركوك/المعهد التقني التكنلوجيتقنيات المساحة/ المساحة ايمان طالب رحيم محمد195

قسم تقنيات المختبرات الطبية-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية-الجامعة التقنية الوسطىالموصل/المعهد التقني الطبيتقنيات المختبرات الطبيةايمان عبدالواحد ابراهيم صفاوي196

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةايمان علي ناصر سواد197

عام-كلية التمريض-جامعة كركوككركوك/المعهد التقني الطبيتقنيات التمريض/التمريضايمان عماد تحسين حسين198

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني االداريسكرتاريةايمان قاسم ياسر شهيب199

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة المثنىالسماوة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةايمان كاظم حسين خوان200

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الكوفةالنجف/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةايمان ياسين خضير عمران201

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادالمسيب/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةايمن احمد زيدان حديد202

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبيةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةايمن حسن مصطر عبدالكريم203

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادالمسيب/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةايمن علي جسام لفته204

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة-جامعة بغدادبغداد/معهد اعداد المدربين التقنييناالنتاج/التقنيات الميكانيكيةايمن عمار جاسم محمد205

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة تكريت(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةايمن محمد حبيب محمود206

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة بغدادبغداد/معهد التكنلوجياالميكاترونكس/تقنيات ميكانيك القدرةايمن محمد فاضل حمود207

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةكركوك/المعهد التقني التكنلوجيتبريد وتكييفايناس جمعة محمود بدر208

قسم التربية الفنية-كلية التربية األساسية-الجامعة المستنصريةبغداد/معهد الفنون التطبيقيةتزيين معماريايه عبد االمير كاظم حسن209

قسم االتصاالت-كلية الهندسة-جامعة ديالىبعقوبة/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةايه ماجد سحاب ماجد210

قسم الفنون التشكيلية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادالكرخ األولى/معهد الفنون الجميلة للبنات الصباحيالنحتايه محمد ناجي احمد211

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة تكريت(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةايه مسلم احمد فرحان212

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة كربالءالقادسية/المعهد التقني التكنلوجياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةايهاب توفيق جابر عبد هللا213

قسم االقتصاد-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة كركوككركوك/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةايهاب جمعة نور الدين محمد214

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية-الجامعة التكنولوجيةبغداد/معهد التكنلوجياقوى كهربائيةايوب مجيد جمعة احمد215

قسم تقنيات ادارة االعمال-البصرة/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الجنوبيةبابل/المعهد التقني االداريادارة الموادأحمد عبد الحمزه حسين علي216

قسم التصميم-كلية الفنون الجميلة-جامعة بابلالنجف االشرف/معهد الفنون الجميلة للبنات الصباحيتصميمأمل وسام عبود فرج217

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة-جامعة بغدادالنجف/المعهد التقني التكنلوجيأجهزة طبيةأمير عبد الرزاق نعمه طاهر218

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة بابلبابل/المعهد التقني التكنلوجياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةأيات غانم علي عبد الرضا219

قسم الفنون التشكيلية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بابلالنجف االشرف/معهد الفنون الجميلة للبنات الصباحيالخط والزخرفةأيات يحيى عبدزيد عطية220

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات-جامعة الكوفةالنجف/المعهد التقني االداريأنظمة الحاسباتآمنة ماجد ازغير عباس221

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة كربالءكربالء/المعهد التقني االداريإدارةآيات حسين علي حسن222

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الكوفةالنجف/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةآيات صباح خضير عمران223

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية-الجامعة التكنولوجيةبعقوبة/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةبارق اثير مالو فياض224

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة االنباراالنبار/المعهد التقني التكنلوجيبناء وإنشاءاتباسل عبدالستار اجبير غذيان225

قسم التربية الفنية-كلية الفنون الجميلة-جامعة واسطواسط/معهد الفنون الجميلة للبنين الصباحيالخط والزخرفةباقر جعفر باقر حسين226

قسم القدرة والمكائن الكهربائية-كلية الهندسة-جامعة ديالىبعقوبة/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةباقر حميد علي حميد227

قسم السياحة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الكوفةالنجف/المعهد التقني االداريإدارة الفنادقباقر خالد فنيخ وادي228

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة كربالءكربالء/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةبان عامر رضا حسن229

عام-كلية القانون-جامعة ذي قارالناصرية/المعهد التقني االداريتقنيات االدارة القانونيةبتول احمد فرحان ياسر230

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة كربالءكربالء/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةبتول تقي راهي علي231

قسم التصميم-كلية الفنون الجميلة-جامعة بابلالنجف/المعهد التقني فنونتقنيات صناعة المالبسبتول عبد العباس جواد دواح232

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادالمعهد العالي لالتصاالت والبريدالبريد والخدمات المصرفيةبتول مخلص رحيم جابر233

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة ذي قارالناصرية/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةبتول ناجي عذاب مكي234
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قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةبدر غسان سلمان صالح235

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة-جامعة ذي قارالشطرة/المعهد التقني التكنلوجيشبكات كهربائيةبدور فاضل حسين محمد236

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة كربالءكربالء/المعهد التقني االداريإدارةبدور مكي سلمان علوان237

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة تكريتكركوك/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةبراء حسين صالح عبد238

قسم الكهروميكانيكية-كلية الهندسة-جامعة سامراء(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجيالميكانيكبراء رافد ياس خضير239

قسم تقنيات ادارة الجودة الشاملة-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىالكوت/المعهد التقني االداريادارة الموادبراء كامل هاشم وادي240

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة تكريتكركوك/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةبراء محمد مجول قلم241

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني التكنلوجياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةبراق زياد خليل محمود242

قسم المواد-كلية الهندسة-جامعة القادسيةالقادسية/المعهد التقني التكنلوجياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةبراك يونس خضر غيدان243

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةكركوك/المعهد التقني التكنلوجيتبريد وتكييفبري علي حسين محمد244

قسم تقنيات المختبرات الطبية-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية-الجامعة التقنية الوسطىالموصل/المعهد التقني الطبيتقنيات المختبرات الطبيةبسمة خضر يونس محمد245

عام-كلية الحقوق-جامعة الموصلنينوى/المعهد التقني االداريتقنيات االدارة القانونيةبسمة محمد خيرهللا محمد246

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة تكريت(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةبسمة منصور خزعل خضير247

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادبغداد/معهد االدارة التقنيتقنيات المحاسبةبسمة نافع خلف مطر248

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة المثنىالسماوة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةبسمة وصفي هاشم عمران249

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة االنباربغداد/معهد التكنلوجياتشغيل مشاريع المياه/تقنيات الموارد المائيةبشرى ابراهيم عبد شرفي250

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية-جامعة الفرات االوسط التقنيةالموصل/المعهد التقني الطبيتقنيات المختبرات الطبيةبشرى عبد صالح عبوش251

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-الجامعة المستنصريةبغداد/معهد االدارة التقنيتقنيات المحاسبةبكر مشتاق يحيى عبد المجيد252

قسم االلكترون واالتصاالت-كلية الهندسة-جامعة الكوفةالنجف/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةبالل ابراهيم علي حسن253

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةكركوك/المعهد التقني التكنلوجيتشغيل وحدات صناعيةبالل عباس صادق جعفر254

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة المثنىالسماوة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةبلسم خنجر طحيور هول255

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة تكريت(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةبلسم سعد فائق جبار256

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة تكريت(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجيااللكترونيكبلسم منعم ابراهيم غالي257

قسم تقنيات ادارة االعمال-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىالكوت/المعهد التقني االداريادارة الموادبلقيس سعيد عبد الحميد محمود258

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة تكريت(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةبلقيس عبد الرزاق خضير عباس259

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة كركوكالحويجة/المعهد التقني االداريسكرتاريةبلقيس وعد درويش قادر260

عام-كلية الصيدلة-جامعة كركوككركوك/المعهد التقني الطبيصيدلةبنان سليم شاكر محمد261

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الحمدانيةكركوك/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةبنيامين عبد الغني محمود علي262

عام-كلية الصيدلة-جامعة الكوفةالكوفة/المعهد التقني الطبيصيدلةبنين حسين حسن ابراهيم263

قسم تقنيات المحاسبة-الكوفة/الكلية التقنية االدارية-جامعة الفرات االوسط التقنيةبابل/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةبنين حمزه حسين جاسم264

عام-كلية التمريض-جامعة المثنىالسماوة/المعهد التقني االداريتقنيات التمريض/التمريضبنين حيدر خضير مشاي265

عام-كلية الصيدلة-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني الطبيصيدلةبنين صباح جواد حسن266

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبيةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةبنين صباح فرج عناد267

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة كربالءالنجف/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةبنين عايش مسير مردان268

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة ذي قارالناصرية/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةبنين عبدالحسين هاشم خضر269

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةبنين عبدالخالق عبدالحسين سويد270

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة النهرينبغداد/معهد التكنلوجيابناء وإنشاءاتبنين محمد ثامر حمزة271

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة كربالءكربالء/المعهد التقني التكنلوجياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةبنين ناظم عزيز حتروش272
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قسم االقتصاد-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة كركوككركوك/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةبنين هاشم عبد الخالق رشيد273

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة بغدادالبصرة/المعهد التقني التكنلوجيااللكترونيكبنين هاني رزاق يعكوب274

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية-الجامعة التقنية الجنوبيةالناصرية/المعهد التقني الطبيتحليالت مرضيةبيادر خفيف حاجم مالح275

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة القادسيةالقادسية/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةبيداء جابر عيال ماضي276

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة ديالىبعقوبة/المعهد التقني التكنلوجيسياراتبيداء حامد طه حميد277

قسم تقنيات ادارة االعمال-البصرة/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الجنوبيةبعقوبة/المعهد التقني االداريادارة الموادبيداء حسن محمد شباط278

قسم المصارف والتمويل-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىالرصافة/معهد االدارةالتقنيات المالية والمصرفيةبيداء حمد عبد علي279

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجيتقنيات المساحة/ المساحة بينات عقيل اسماعيل حيدر280

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-الجامعة المستنصريةالرصافة/معهد االدارةالتقنيات المالية والمصرفيةتبارك بدري فاضل بدري281

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة ذي قارالناصرية/المعهد التقني التكنلوجياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةتبارك حسين بشير ضهد282

قسم تقنيات ادارة االعمال-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىبابل/المعهد التقني االداريادارة الموادتبارك حسين مسلم صبيح283

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة الكوفةالنجف/المعهد التقني التكنلوجيتبريد وتكييفتبارك رضا عبد الحسن عبد الزهره284

قسم السياحة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الكوفةالنجف/المعهد التقني االداريإدارة الفنادقتبارك صاحب علي سعيد285

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني االداريمخازنتبارك عبيد ونان كزار286

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة-جامعة بغدادالمعهد العالي لالتصاالت والبريدالتراسلتبارك غني كامل كريم287

قسم المكتبات والمعلومات-كلية اآلداب-جامعة البصرةالرصافة/معهد االدارةتقنيات المعلومات والمكتباتتبارك محسن ابراهيم حسن288

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةتبارك محمد عبدالرضا هادي289

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة كركوكالحويجة/المعهد التقني التكنلوجيتشغيل مشاريع المياه/تقنيات الموارد المائيةتبارك نمير جودة كاظم290

قسم تقنيات المختبرات الطبية-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية-الجامعة التقنية الوسطىالحويجة/المعهد التقني الطبيتحليالت مرضيةتريفة سرجنك مجيد محمود291

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة االنبار(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةتغريد مخلص مولود مهدي292

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة ذي قارالناصرية/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةتقوى عبدالمحسن خزعل جابر293

قسم تقنيات التخدير-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية-الجامعة التقنية الوسطىمعهد المهن الصحية العاليالتخديرتقى عبد االمير كريم احمد294

عام-كلية الصيدلة-جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني الطبيصيدلةتقى غسان ذنون يونس295

قسم نظم المعلومات االدارية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني االداريمخازنتمارا ابراهيم حمود ثامر296

قسم تقنيات ادارة االعمال-البصرة/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الجنوبيةالقادسية/المعهد التقني االداريادارة الموادتمارة عبد الحسين ارهيف جاسم297

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الحمدانيةنينوى/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةتمارة وسام صباح متي298

قسم تقنيات المحاسبة-الكوفة/الكلية التقنية االدارية-جامعة الفرات االوسط التقنيةبابل/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةتماره جواد كاظم حسن299

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني التكنلوجيأجهزة طبيةتيسير محمد سعيد عبدالقادر300

عام-كلية التمريض-جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني الطبيتقنيات التمريض/التمريضثامر علي صالح حسون301

قسم تقنيات المحاسبة-الكوفة/الكلية التقنية االدارية-جامعة الفرات االوسط التقنيةبابل/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةجابر طالب فصوع عطية302

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-الجامعة المستنصريةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةجاسم عاشور مهجر خضير303

قسم الكهرباء وااللكترونيك-كلية الهندسة-جامعة كربالءالسماوة/المعهد التقني االداريقوى كهربائيةجعفر باقر لفتة رميض304

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةجعفر جاسم محمد عبدعلي305

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة بابلالمسيب/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةجعفر حيدر علي حسين306

قسم الكهرباء وااللكترونيك-كلية الهندسة-جامعة كربالءالسماوة/المعهد التقني االداريقوى كهربائيةجعفر صادق علي سلطان307

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة بغدادبغداد/معهد التكنلوجياسياراتجعفر صالح حسن علي308

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجيسياراتجعفر عادل عبداالمير اسد309

قسم الحاسوب-كلية الهندسة-الجامعة المستنصريةالعمارة/المعهد التقني التكنلوجيتقنيات الحاسباتجعفر عبد الحسن عريبي بدن310

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة ذي قارالناصرية/المعهد التقني التكنلوجي(التقنيات المدنية)مدني جعفر عبدالزهره دهيم عافص311

قسم تقنيات ادارة االعمال-البصرة/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الجنوبيةالقادسية/المعهد التقني االداريادارة الموادجعفر علي عبد هللا جاسم312

قسم الرقابة المحاسبية والمالية-كلية اقتصاديات االعمال-جامعة النهرينبغداد/معهد االدارة التقنيتقنيات المحاسبةجلنار محمد نعمة حمزة313
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قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك-الجامعة التكنولوجيةبغداد/معهد التكنلوجياقوى كهربائيةجمال عاصف عبد الرزاق عبد اللطيف314

قسم تقنيات ادارة االعمال-الموصل/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الشماليةبغداد/معهد االدارة التقنيادارة الموادجنان احمد جواد محمد315

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة كركوككركوك/المعهد التقني التكنلوجياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةجنان جاسم محمد نورالدين316

تقنيات االنتاج النباتي-المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية-جامعة الفرات االوسط التقنيةالمسيب/المعهد التقني الزراعيإنتاج نباتيجنان مخيف علكم فهد317

بغداد/معهد التكنلوجياقوى كهربائيةجهاد ثائر محسن حسب هللا318
قسم هندسة تقنيات السيطرة -بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية-الجامعة التقنية الوسطى

واالتمتة

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني التكنلوجيالري والبزل/ تقنيات الموارد المائية جون زهير عزريا يوسف319

عام-كلية الصيدلة-جامعة بغدادبغداد المنصور/المعهد التقني الطبيصيدلةجيهان وصفي رضيوي خوين320

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة ذي قارالشطرة/المعهد التقني التكنلوجيالري والبزل/ تقنيات الموارد المائية حاتم سهيل محسن عوده321

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجيتقنيات المساحة/ المساحة حاتم كريم زاجي ساجت322

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة تكريت(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةحاتم كريم فندي عفتان323

قسم تقنيات ادارة الجودة الشاملة-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىالرصافة/معهد االدارةادارة الموادحارث خليل ابراهيم عواد324

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة-جامعة تكريتالموصل/المعهد التقني التكنلوجيتشغيل وحدات صناعيةحازم احمد عبدهللا ابراهيم325

قسم المعلومات واالتصاالت-كلية هندسة المعلومات-جامعة النهرينبغداد/معهد التكنلوجياتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتحامد جمعه محمود صالح326

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة بغدادكركوك/المعهد التقني التكنلوجيتقنيات المساحة/ المساحة حامد صالح حسن علي327

قسم الفنون المسرحية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بابلالنجف االشرف/معهد الفنون الجميلة للبنين الصباحياخراجحبيب حيدر تكليف فرهود328

قسم هندسة تقنيات المساحة-كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةكركوك/المعهد التقني التكنلوجيتقنيات المساحة/ المساحة حذيفة عماد سلطان حنطاوي329

قسم السياحة-كلية العلوم السياحية-جامعة الموصلنينوى/المعهد التقني االداريتقنيات السياحة وادارة الفنادقحذيفة منذر سعيد عبدالرحمن330

قسم تقنيات التخدير-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية-الجامعة التقنية الوسطىالموصل/المعهد التقني الطبيالتخديرحسام الدين جودت سالم اسماعيل331

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-الجامعة المستنصريةبعقوبة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةحسام جمال عبد الرحمان عطيه332

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة كركوككركوك/المعهد التقني التكنلوجيااللكترونيكحسام حسين علي هزاع333

قسم العمارة-كلية الهندسة-الجامعة المستنصريةالعمارة/المعهد التقني التكنلوجيبناء وإنشاءاتحسن احمد عزيز ابراهيم334

قسم الخط والزخرفة-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادالقادسية/معهد الفنون الجميلة للبنين الصباحيالخط والزخرفةحسن حيدر حسن وشيح335

قسم االلكترونيك-الهندسة الكهربائية-الجامعة التكنولوجيةبغداد/معهد التكنلوجياتقنيات االلكترونيات الجويةحسن سعدون جبار كاطع336

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة ذي قارالبصرة/المعهد التقني التكنلوجياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةحسن عبدالجبار حسن احمد337

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبيةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجيتشغيل وحدات صناعيةحسن عقيل عبدالجليل سلمان338

قسم تقنيات ادارة االعمال-الكوفة/الكلية التقنية االدارية-جامعة الفرات االوسط التقنيةبابل/المعهد التقني االداريادارة الموادحسن علي نعمة حسون339

قسم االلكترون واالتصاالت-كلية الهندسة-جامعة الكوفةالنجف/المعهد التقني التكنلوجيااللكترونيكحسن عماد فهد طالك340

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بابلالبصرة/المعهد التقني االداريسكرتاريةحسن عماد كاظم علي341

قسم الحاسوب-كلية الهندسة-جامعة البصرةالنجف/المعهد التقني التكنلوجيتقنيات الحاسباتحسن فارس مدلول عكرش342

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة البصرةالشطرة/المعهد التقني التكنلوجيبناء وإنشاءاتحسن فؤاد جواد كاظم343

قسم المواد-كلية الهندسة-الجامعة المستنصريةالقادسية/المعهد التقني التكنلوجيتشغيل وصيانة/تقنيات الميكانيكحسن محمد شاهين كاظم344

قسم المواد-كلية الهندسة-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةحسن محمد عبدهللا علي345

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة ذي قارالناصرية/المعهد التقني االداريإدارةحسن محمد كريم راهي346

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة كربالءالبصرة/المعهد التقني التكنلوجياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةحسن هادي غضبان طاهر347

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة تكريتكركوك/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةحسن يشار علي عسكر348

قسم الفنون التشكيلية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بابلالنجف االشرف/معهد الفنون الجميلة للبنات الصباحيالخط والزخرفةحسنات علي صبحي عبدعلي349

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة واسطالكوت/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةحسنين اكرم علي عباس350

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة الكوفةالسماوة/المعهد التقني االدارياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةحسنين خضير عباس فنوخ351

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة بابلالمسيب/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةحسنين رائد هادي جريو352

قسم علوم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات-جامعة البصرةالقرنة/المعهد التقني االداريتقنيات انظمة الحاسوبحسنين عبدالرحيم موسى عيسى353
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النجف/المعهد التقني التكنلوجيتقنيات الطيرانحسنين عمران هنون دبيس354
قسم هندسة تقنيات الكترونيات -النجف/الكلية التقنية الهندسية-جامعة الفرات االوسط التقنية

الطيران

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة الكوفةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجيااللكترونيكحسنين مصطفى موسى جبار355

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة كربالءالنجف/المعهد التقني التكنلوجيتقنيات الطيرانحسين ابراهيم جميل طاهر356

قسم السينمائية والتلفزيونية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادالكرخ األولى/معهد الفنون الجميلة للبنين الصباحيالسينما والتلفزيونحسين ابراهيم محمد عيدان357

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادالمسيب/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةحسين جاسم جميزة جسام358

قسم الفنون المسرحية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادالكرخ األولى/معهد الفنون الجميلة للبنين الصباحياخراجحسين جاسم مونس بريسم359

عام-كلية الصيدلة-جامعة االنباركركوك/المعهد التقني الطبيصيدلةحسين جمعة ياس جباد360

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة كربالءالبصرة/المعهد التقني التكنلوجيبناء وإنشاءاتحسين جواد حسن محمود361

قسم العمارة-كلية الهندسة-جامعة النهرينبابل/المعهد التقني التكنلوجيبناء وإنشاءاتحسين جواد محمد علي شاكر362

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة الكوفةالسماوة/المعهد التقني االداريقوى كهربائيةحسين حسن حميد حسن363

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةكركوك/المعهد التقني التكنلوجيتبريد وتكييفحسين حسن محمد غريب364

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية-جامعة كركوككركوك/المعهد التقني االداريادارة قانونيةحسين حمد حسين علي365

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة تكريتكركوك/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةحسين حمد سمين خورشيد366

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية-الجامعة التقنية الوسطىبغداد باب المعظم/المعهد الطبيالعالج الطبيعيحسين حميد عبد علي367

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةكركوك/المعهد التقني التكنلوجيتبريد وتكييفحسين حميد ولي حسين368

قسم تقنيات ادارة االعمال-الموصل/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الشماليةبغداد/معهد االدارة التقنيادارة الموادحسين حيدر سرحان صالح369

قسم الكهرباء وااللكترونيك-كلية الهندسة-جامعة كربالءكربالء/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةحسين زهير هادي رجب370

قسم الفنون التشكيلية-كلية الفنون الجميلة-جامعة البصرةالبصرة/معهد الفنون الجميلة للبنين الصباحيالخط والزخرفةحسين شوقي بدران جاسم371

قسم السينمائية والتلفزيونية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادالكرخ األولى/معهد الفنون الجميلة للبنين الصباحياخراج/السينماحسين صباح كاظم حميد372

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة ذي قارالناصرية/المعهد التقني التكنلوجياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةحسين طالب ثويني لعيبي373

عام-كلية القانون-جامعة بابلبابل/المعهد التقني االداريتقنيات االدارة القانونيةحسين عبد الرضا عباس على هللا374

قسم االنتاج الحيواني-كلية الزراعة-جامعة الكوفةالكوفة/المعهد التقني الزراعيإنتاج حيوانيحسين عبد مسلم هادي375

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط-كلية هندسة النفط والغاز-جامعة البصرة للنفط والغازالبصرة/المعهد التقني التكنلوجيتشغيل وحدات صناعيةحسين عبدالزهرة عبدالحسن جلود376

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةحسين عبدالغفور جلود علي377

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة الكوفةالنجف/المعهد التقني التكنلوجياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةحسين عدنان عباس عبد378

عام-كلية القانون-جامعة الكوفةالنجف/المعهد التقني االداريادارة قانونيةحسين عدنان محمد حمزة379

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة كركوككركوك/المعهد التقني التكنلوجياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةحسين عدنان محمد رشيد380

قسم التصميم-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادالكاظمية/الكرخ الثالثة/معهد الفنون الجميلة للبنين الصباحيتصميم طباعيحسين عصام جاسم محمد381

قسم الفنون التشكيلية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادبغداد/معهد الفنون التطبيقيةالخزفحسين علوان حمادي علوان382

قسم االتصاالت-كلية الهندسة-جامعة ديالىبعقوبة/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةحسين علي احمد عبد هللا383

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة تكريتالحويجة/المعهد التقني االداريسكرتاريةحسين علي بكر عمر384

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الموصلكركوك/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةحسين علي حسين الياس385

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة-جامعة ذي قارالشطرة/المعهد التقني التكنلوجيشبكات كهربائيةحسين علي محمد غضيب386

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجيااللكترونيكحسين علي ناصر ضاحي387

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةكركوك/المعهد التقني التكنلوجيتشغيل وحدات صناعيةحسين علي هادي محسن388

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة-جامعة بغدادبغداد/معهد التكنلوجياااللكترونيكحسين عناد عبد عبد الحسن389

قسم تقنيات ادارة الجودة الشاملة-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىالقادسية/المعهد التقني االداريادارة الموادحسين فالح حسن سدخان390

قسم السياحة-كلية العلوم السياحية-الجامعة المستنصريةبغداد/معهد االدارة التقنيإدارة الفنادقحسين محمد خضير عباس391
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قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجيبناء وإنشاءاتحسين محمد عارف صدام392

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة-جامعة بغدادالقادسية/المعهد التقني التكنلوجياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةحسين محمد هادي نعمه393

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة بابلالبصرة/المعهد التقني التكنلوجياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةحسين نجيب حافظ حمد394

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة ميسانالعمارة/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةحسين وصفي خلف مالح395

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة بغدادالصويرة/المعهد التقني التكنلوجياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةحسين يوسف شناوه فرج396

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني االداريسكرتاريةحال ذاكر محمود فتحي397

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/ الكلية التقنية الصحية والطبية-الجامعة التقنية الشمالية(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبيتقنيات المختبرات الطبيةحمد عبد الهادي ابراهيم جاسم398

قسم البرمجيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات-جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني االداريأنظمة الحاسباتحمزة ايمن هاشم سعيد399

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجيسياراتحمزة جعفر موسى عبدهللا400

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة بغدادالقادسية/المعهد التقني التكنلوجياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةحمزة حماد جاسم محمد401

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة كركوككركوك/المعهد التقني التكنلوجيانشاء طرقحمزة عبد محمد سليم402

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة كركوككركوك/المعهد التقني التكنلوجياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةحمزة فاضل توفيق محمد403

قسم الكهربائية-كلية الهندسة-الجامعة العراقيةبغداد/معهد اعداد المدربين التقنيينقوى كهربائيةحمزة قاسم خضير عباس404

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجيتقنيات المساحة/ المساحة حمزة قاسم علي احمد405

قسم تقنيات ادارة االعمال-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىالكوت/المعهد التقني االداريادارة الموادحمزة ناصر حسين حمد406

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة ديالىبعقوبة/المعهد التقني التكنلوجياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةحميد متعب عبدال علي407

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة-جامعة ذي قارالشطرة/المعهد التقني التكنلوجيشبكات كهربائيةحنان سمير رمضان بصيو408

عام-كلية القانون-جامعة الكوفةالنجف/المعهد التقني االداريادارة قانونيةحنان طالب كاظم عبد الحسين409

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة تكريت(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةحنان عبد الباقي حميد غضبان410

قسم البرمجيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات-جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني االداريأنظمة الحاسباتحنان عبدهللا بكر حسن411

كركوك/المعهد التقني التكنلوجيااللكترونيكحنان عدنان كريم صالح412
قسم هندسة تقنيات االلكترونيك -كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية-الجامعة التقنية الشمالية

والسيطرة

قسم تقنيات ادارة االعمال-الكوفة/الكلية التقنية االدارية-جامعة الفرات االوسط التقنيةالكوفة/المعهد التقني االداريادارة الموادحنان موجد محمد خليف413

قسم العمارة-كلية الهندسة-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجيبناء وإنشاءاتحنان وليد محسن علوان414

قسم تقنيات االعالن-كلية الفنون التطبيقية-الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد الفنون التطبيقيةتصميم طباعيحنين اثير حسن خميس415

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة تكريت(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجيالميكانيكحنين سعد عرب علي416

قسم تقنيات ادارة االعمال-البصرة/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الجنوبيةالبصرة/المعهد التقني االداريسكرتاريةحنين سالم قاسم عبدالمحسن417

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة-جامعة ذي قارالناصرية/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةحنين علوان لوشي مخيلف418

قسم تقنيات ادارة االعمال-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىالرصافة/معهد االدارةادارة الموادحنين علي صادق باقر419

قسم االقتصاد المنزلي-كلية التربية للبنات-جامعة بغدادبغداد/معهد الفنون التطبيقيةتصميم طباعيحنين كريم صباح بديوي420

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الموصلكركوك/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةحنين محمد عمر صديق421

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة ذي قارالشطرة/المعهد التقني التكنلوجيتقنيات المساحة/ المساحة حوراء جاسم جابر صبير422

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة كربالءكربالء/المعهد التقني االداريإدارةحوراء جاسم خليف زياد423

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة المثنىالسماوة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةحوراء جامل ناهي حسين424

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-الجامعة المستنصريةكركوك/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةحوراء حسين عبد العزيز محمد علي425

عام-كلية الصيدلة-جامعة ميسانالبصرة/المعهد التقني الطبيصيدلةحوراء سمير كويم درويش426

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة كربالءكربالء/المعهد التقني االداريإدارةحوراء عباس هادي سلطان427

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة القادسيةالقادسية/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةحوراء عبد الحمزة عبد صياح428

قسم نظم المعلومات االدارية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني االداريسكرتاريةحوراء عقيل عبدهللا ناصر429

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة المثنىالسماوة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةحوراء علي خضير حسين430

قسم امنية المعلومات-كلية تكنولوجيا المعلومات-جامعة بابلبابل/المعهد التقني االداريتقنيات انظمة الحاسوبحوراء علي درويش محمد431

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة القادسيةالقادسية/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةحوراء فاضل حسوني خضير432
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قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة ذي قارالناصرية/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةحوراء كريم جاسم محمد433

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة المثنىالسماوة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةحوراء كريم سلمان مهدي434

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادالرصافة/معهد االدارةتقنيات المحاسبةحوراء ماجد شعيوط معيدي435

قسم التصميم-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادديالى/معهد الفنون الجميلة للبنات الصباحيتصميم طباعيحوراء محمد طالب كاظم436

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية-جامعة كركوككركوك/المعهد التقني االداريادارة قانونيةحوراء نجم عبدهللا جواد437

قسم تقنيات صحة المجتمع-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية-الجامعة التقنية الوسطىبغداد باب المعظم/المعهد الطبيصحة مجتمعحوراء هادي مصطفى حسين438

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بابلالمسيب/المعهد التقني االداريالتقنيات المالية والمصرفيةحوراء هيثم منصور عبدالحسين439

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة البصرةالقرنة/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةحياة رسول مزهر عبدهللا440

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة كربالءالبصرة/المعهد التقني التكنلوجياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةحيدر احمد محمد مانع441

قسم المعلومات واالتصاالت-كلية هندسة المعلومات-جامعة النهرينبغداد/معهد التكنلوجياتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتحيدر رافد عباس جواد442

قسم التربية الفنية-كلية التربية األساسية-الجامعة المستنصريةذي قار/معهد الفنون الجميلة للبنين الصباحيتصميم طباعيحيدر عباس مفتن منخي443

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبيةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةحيدر عذب كنش عبدالسادة444

قسم الموسيقى-كلية الفنون الجميلة-جامعة البصرةالبصرة/معهد الفنون الجميلة للبنين الصباحيالفنون الموسيقيةحيدر علي حسين عرار445

قسم الطيران-كلية الهندسة-جامعة بغدادبابل/المعهد التقني التكنلوجياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةحيدر فالح حسن خايف446

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة واسطالكوت/المعهد التقني التكنلوجيبناء وإنشاءاتحيدر ماجد موسى عباس447

قسم الفنون المسرحية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادالكرخ األولى/معهد الفنون الجميلة للبنين الصباحيتمثيل/الفنون المسرحيةحيدر محمود صالح مهدي448

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة بغدادالموصل/المعهد التقني التكنلوجيشبكات كهربائيةحيدر محمود عطية مهيدي449

قسم تقنيات التخدير-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية-جامعة الفرات االوسط التقنيةمعهد المهن الصحية العاليالتخديرحيدر هادي شنشول عبد450

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة بغدادالصويرة/المعهد التقني التكنلوجيتشغيل وصيانة/تقنيات الميكانيكخالد جميل عبد خنجر451

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية-الجامعة التكنولوجيةبغداد/معهد التكنلوجياسياراتخالد حاكم خضير مطشر452

قسم تقنيات التخدير-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية-الجامعة التقنية الوسطىالموصل/المعهد التقني الطبيالتخديرخالد عبدالكريم عايد رجب453

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة كربالءكربالء/المعهد التقني االداريإدارةخالد ماجد عباس سلمان454

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة-جامعة تكريتالموصل/المعهد التقني التكنلوجيصناعات كيمياويةختام احسان غانم حسين455

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة واسطالصويرة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةختام مجيد عباس دعداع456

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة الكوفةالكوفة/المعهد التقني التكنلوجيشبكات كهربائيةختام ميري حسين علي457

قسم تقنيات ادارة االعمال-البصرة/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الجنوبيةبعقوبة/المعهد التقني االداريادارة الموادختام نصيف سلطان نصيف458

قسم تقنيات المحاسبة-الكوفة/الكلية التقنية االدارية-جامعة الفرات االوسط التقنيةبابل/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةخزعل جبار جاسم محمد459

قسم تقنيات ادارة االعمال-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىاالنبار/المعهد التقني االداريادارة الموادخليل ابراهيم شويش بطيخ460

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة المثنىالسماوة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةخمائل كامل ناصر دخان461

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادبغداد/معهد االدارة التقنيتقنيات المحاسبةدانية عبد الزهرة كريم عليوي462

قسم تقنيات ادارة االعمال-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىالرصافة/معهد االدارةادارة المواددعاء احمد كريم حمودي463

قسم البيئة-كلية الهندسة-جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني التكنلوجياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةدعاء ثامر خضر محمد464

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة القادسيةالقادسية/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةدعاء حمزة عبد حاجم465

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات-جامعة كركوككركوك/المعهد التقني االداريتقنيات انظمة الحاسوبدعاء حميد علي حمد466

عام-كلية القانون-جامعة ذي قارالناصرية/المعهد التقني االداريتقنيات االدارة القانونيةدعاء صادق جعفر شبيب467

قسم التصميم-كلية الفنون الجميلة-جامعة بابلالنجف/المعهد التقني فنونتقنيات صناعة المالبسدعاء عادل كاظم رضا468

عام-كلية الصيدلة-جامعة بغدادبغداد المنصور/المعهد التقني الطبيصيدلةدعاء عباس محمد جمال469

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد-جامعة بابلبابل/المعهد التقني التكنلوجيسياراتدعاء عبد زهرة بدر470

قسم هندسة النفط والغاز-كلية هندسة النفط والغاز-جامعة البصرة للنفط والغازالبصرة/المعهد التقني التكنلوجيتشغيل وحدات صناعيةدعاء عبدالمطلب عبدالصاحب هاشم471

قسم تقنيات ادارة االعمال-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىالرصافة/معهد االدارةادارة المواددعاء عقيل صالح جاسم472

قسم تقنيات ادارة االعمال-البصرة/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الجنوبيةالرصافة/معهد االدارةادارة المواددعاء مرتضى مهدي راضي473

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة تكريت(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجيااللكترونيكدعاء مظهر سالم محمد474

( 41 - 12 )



قسم القبول المركزي (الدراسة الصباحية) 2021-2020االوائل من خريجي المعاهد للسنة الدراسية % 10قبول الطلبة الـ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولاسم المعهدالتخصصاسم الطالبت

قسم االلكترون واالتصاالت-كلية الهندسة-جامعة الكوفةالسماوة/المعهد التقني االداريقوى كهربائيةدعاء هادي جخيم صكر475

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-الموصل/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني التكنلوجيبناء وإنشاءاتدعاء هاشم محمد مصطفى476

قسم تقنيات ادارة االعمال-الموصل/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني االداريسكرتاريةدالل احمد طه حسين477

قسم علوم الحاسوب-كلية العلوم-جامعة بغدادبعقوبة/المعهد التقني االداريتقنيات انظمة الحاسوبدالل علي جمعة ابراهيم478

قسم نظم المعلومات االدارية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني االداريمخازندالل ناجي طعيمة كحيوش479

عام-كلية التمريض-جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني الطبيتقنيات التمريض/التمريضدموع جاسم محمد عبطان480

قسم البستنة-كلية الزراعة-جامعة الكوفةالكوفة/المعهد التقني الزراعيإنتاج نباتيدنيا ثامر عبد الرزاق محمد481

قسم هندسة ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية-جامعة الفرات االوسط التقنيةالمسيب/المعهد التقني التكنلوجيسياراتدنيا خالد نوري حمادي482

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة كركوككركوك/المعهد التقني التكنلوجيتبريد وتكييفدنيا صالح الدين نوري مجيد483

قسم االقتصاد-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة كركوككركوك/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةدنيا عماد محمد مجيد484

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية-جامعة االنباراالنبار/المعهد التقني االداريادارة قانونيةدينا عبدالرحيم شالل عبيد485

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة تكريتالحويجة/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةذاكر ثائر خلف عطاهلل486

قسم التربية الفنية-كلية الفنون الجميلة-جامعة القادسيةالقادسية/معهد الفنون الجميلة للبنين الصباحيالخط والزخرفةذو الفقار علي حمزة عبود487

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة كركوككركوك/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةذوالفقار حسين زين العابدين علي488

قسم هندسة النفط والغاز-كلية هندسة النفط والغاز-جامعة البصرة للنفط والغازكركوك/المعهد التقني التكنلوجيتشغيل وحدات صناعيةذوالفقار عدنان علي حسين489

عام-كلية الحقوق-جامعة الموصلنينوى/المعهد التقني االداريتقنيات االدارة القانونيةرامي بشار ايليا شمعون490

قسم الكهربائية-كلية الهندسة-الجامعة العراقيةبغداد/معهد اعداد المدربين التقنيينقوى كهربائيةرامي ناجح محمد جوده491

قسم تقنيات ادارة االعمال-الكوفة/الكلية التقنية االدارية-جامعة الفرات االوسط التقنيةالقادسية/المعهد التقني االداريادارة الموادرانيا خالد ميري مزهر492

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية-جامعة كركوككركوك/المعهد التقني االداريادارة قانونيةرانيا خلدون محمد نصيف493

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني االداريسكرتاريةرانيا محمد مصطفى احمد494

قسم تقنيات ادارة الجودة الشاملة-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىالرصافة/معهد االدارةادارة الموادرانية نجم عبدهللا فرحان495

عام-كلية الصيدلة-جامعة الكوفةالكوفة/المعهد التقني الطبيصيدلةرانيه احمد حمزه راضي496

عام-كلية التمريض-جامعة الكوفةمعهد المهن الصحية العاليتقنيات التمريض/التمريضرباب علي عبد الحسين طاهر497

قسم العمليات الكيمياوية-الهندسة الكيميائية-الجامعة التكنولوجيةبغداد/معهد التكنلوجياتشغيل وحدات صناعيةرباب علي عيوي كاظم498

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الكوفةالنجف/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةرجاء ياسين خضير عمران499

قسم االقتصاد-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الكوفةالسماوة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةرحاب حيدر كاظم جابر500

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني التكنلوجيالقياس والسيطرةرحمة ذنون محمود ذنون501

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة بغدادالصويرة/المعهد التقني التكنلوجيتشغيل وصيانة/تقنيات الميكانيكرحمة نوري جودة سفاح502

قسم المكتبات والمعلومات-كلية اآلداب-الجامعة المستنصريةالرصافة/معهد االدارةتقنيات المعلومات والمكتباترسل ارسالن سعيد صادق503

قسم تقنيات التخدير-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية-الجامعة التقنية الوسطىمعهد المهن الصحية العاليالتخديررسل جبار ابراهيم عبدهللا504

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة ذي قارالناصرية/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةرسل حميد سالم حسين505

عام-كلية الحقوق-جامعة الموصلنينوى/المعهد التقني االداريتقنيات االدارة القانونيةرسل رضوان ذنون يونس506

قسم علوم الحاسوب-كلية العلوم للبنات-جامعة بابلكربالء/المعهد التقني االداريتقنيات انظمة الحاسوبرسل شهيد عبد الكاظم تركي507

قسم تقنيات ادارة االعمال-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىبعقوبة/المعهد التقني االداريادارة الموادرسل ضياء غانم خميس508

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة-جامعة بغدادبغداد/معهد التكنلوجياتشغيل وحدات صناعيةرسل عدي صبحي سلمان509

قسم التصميم-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادبغداد/معهد الفنون التطبيقيةتصميم طباعيرسل قحطان طه ابراهيم510

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة-جامعة ذي قارالناصرية/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةرسل محمد حاتم عبد511

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة النهرينبغداد/معهد اعداد المدربين التقنييناالنتاج/التقنيات الميكانيكيةرسل محمد راضي جاسم512

قسم االتصاالت-كلية الهندسة-جامعة ديالىبعقوبة/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةرسل محمود جميل منشد513
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قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة ديالىبعقوبة/المعهد التقني التكنلوجيتقنيات المساحة/ المساحة رسل مهند زيد سلمان514

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الكوفةالنجف/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةرسل وسام جابر طارش515

قسم تقنيات ادارة االعمال-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىبعقوبة/المعهد التقني االداريادارة الموادرسول عدنان رحيم باشه516

قسم العلوم المصرفية والمالية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الكوفةالسماوة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةرشا باشر موحان موسى517

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة ذي قارالناصرية/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةرشا علي حسين نثرو518

قسم االحصاء-كلية االدارة واالقتصاد-الجامعة المستنصريةالرصافة/معهد االدارةاالحصاء الصحيرشا عماد عبداالمير مجيد519

قسم تقنيات ادارة االعمال-الموصل/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني االداريادارة الموادرعد جاسم محمد حسين520

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة واسطالشطرة/المعهد التقني التكنلوجيسياراترغد حبيب بدر ثامر521

قسم الفنون الموسيقية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادديالى/معهد الفنون الجميلة للبنات الصباحيالفنون الموسيقيةرغد سمير ثامر علوان522

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني التكنلوجيتقنيات الحاسباترغد صهيب محمد عبد523

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني التكنلوجيسياراترغد فارس صالح شيبان524

عام-كلية القانون-جامعة ذي قارالناصرية/المعهد التقني االداريتقنيات االدارة القانونيةرغد كاظم جواد كاظم525

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بابلبابل/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةرفاه فاضل عباس مهدي526

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة تكريت(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجيااللكترونيكرفعات صديان عبد ضاري527

عام-كلية القانون-الجامعة المستنصريةبغداد/معهد االدارة التقنيتقنيات االدارة القانونيةرفل طالب جاسم عبد528

قسم الفنون المسرحية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادديالى/معهد الفنون الجميلة للبنات الصباحياخراجرفل عبد الرزاق عبد هللا عبد الكريم529

قسم التصميم-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادالكرخ األولى/معهد الفنون الجميلة للبنات الصباحيتصميم طباعيرفل عدي طارق حسن530

قسم الفنون التشكيلية-كلية الفنون الجميلة-جامعة البصرةالبصرة/معهد الفنون الجميلة للبنات الصباحيالنحترفل مثنى عبدالصاحب عبدالكريم531

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية-الجامعة التكنولوجيةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةرقيب موسى محمد حسين532

قسم المواد-كلية الهندسة-جامعة ديالىبعقوبة/المعهد التقني التكنلوجياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةرقية جاسم محمد خلف533

قسم السياحة الدينية والحضارية-كلية العلوم السياحية-جامعة كربالءكربالء/المعهد التقني االداريإدارة الفنادقرقية حليم عليوي فندي534

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة القادسيةالقادسية/المعهد التقني التكنلوجيتشغيل وصيانة/تقنيات الميكانيكرقية سهيل نجم عبد535

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة-جامعة بغدادالمعهد العالي لالتصاالت والبريدالتراسلرقية فؤاد مهدي الفي536

عام-كلية التمريض-جامعة الكوفةمعهد المهن الصحية العاليالقبالة والتوليدرقية محمد دريب محيسن537

قسم تقنيات ادارة الجودة الشاملة-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىالرصافة/معهد االدارةادارة الموادرقية محمد لطيف هندال538

قسم علوم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات-جامعة االنباراالنبار/المعهد التقني االداريتقنيات انظمة الحاسوبرقيه احمد حمد خلف539

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية-جامعة الفرات االوسط التقنيةالنجف/المعهد التقني التكنلوجياالتصاالترقيه علي حسين عمران540

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-الجامعة المستنصريةالرصافة/معهد االدارةإدارةرقيه فالح حسين جبر541

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الكوفةالنجف/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةرقيه نجم عبدالنبي حسن542

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني التكنلوجيأجهزة طبيةرمضان عبدالوهاب رمضان عبدهللا543

قسم تقنيات االنتاج الحيواني-نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية-الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني الزراعيإنتاج حيوانيرنا صالح محمد صالح544

قسم التصميم-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادبغداد/معهد الفنون التطبيقيةتزيين معماريرنا عبد الرحمن جواد عبد الواحد545

قسم المواد-كلية الهندسة-جامعة ديالىبعقوبة/المعهد التقني التكنلوجياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةرنا عدنان عبد االمير جعفر546

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة تكريتالحويجة/المعهد التقني االداريسكرتاريةرند حميد محسن عبدهللا547

قسم االقتصاد-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة ديالىبعقوبة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةرند سعد هاشم محمد548

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة بابلبابل/المعهد التقني التكنلوجيالتقنيات االلكترونيةرواء ابراهيم محمد ريس549

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات-جامعة ذي قارالناصرية/المعهد التقني االداريتقنيات انظمة الحاسوبروان حيدر شهيد مطر550

قسم الفنون المسرحية-كلية الفنون الجميلة-جامعة البصرةالبصرة/معهد الفنون الجميلة للبنين الصباحيتمثيل/الفنون المسرحيةروان محمود عبدالرحمن جعفر551

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني التكنلوجيالري والبزل/ تقنيات الموارد المائية روجينا بسام حنا سليم552

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةكركوك/المعهد التقني التكنلوجيتبريد وتكييفروزان محمود قادر كريم553
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قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات-جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني االداريأنظمة الحاسباتروزلين داؤد الزار دنخا554

قسم تقنيات ادارة االعمال-الموصل/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الشماليةكركوك/المعهد التقني االداريادارة الموادروشنا محمد عبدهللا محمد555

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني التكنلوجيتقنيات الحاسباترونق رافت رسام احمد556

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة االنباراالنبار/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةرويدة صالح كماش شويش557

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الموصلنينوى/المعهد التقني االداريالتقنيات المالية والمصرفيةرويدة محمد محمود مصطفى558

قسم تقنيات المحاسبة-الرصافة-بغداد/ الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىالرصافة/معهد االدارةتقنيات المحاسبةرؤى صالح خضر مصطفى559

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة ديالىبعقوبة/المعهد التقني التكنلوجياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةرؤى علي غالب قدوري560

قسم الفنون التشكيلية-كلية الفنون الجميلة-جامعة ديالىديالى/معهد الفنون الجميلة للبنات الصباحيرسمرؤى قاسم عباس توفيق561

قسم تقنيات ادارة االعمال-الموصل/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني االداريادارة الموادرياض عبدالرزاق جميل عزيز562

قسم الحاسوب-كلية العلوم-جامعة ديالىبعقوبة/المعهد التقني االداريتقنيات انظمة الحاسوبريام حسين فاضل حسن563

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-الجامعة المستنصريةالرصافة/معهد االدارةتقنيات المحاسبةريام علي عبدالحسين رشيد564

قسم تقنيات ادارة االعمال-الكوفة/الكلية التقنية االدارية-جامعة الفرات االوسط التقنيةالقادسية/المعهد التقني االداريادارة الموادريام مهدي زبون عوفان565

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة ذي قارالناصرية/المعهد التقني التكنلوجياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةريان عالء حسين عبدهللا566

قسم االقتصاد-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادبعقوبة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةريم عبد الهادي يعقوب يوسف567

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبيةكركوك/المعهد التقني التكنلوجيتشغيل وحدات صناعيةزاله عامر ججني رستم568

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةزبنب حبيب عبدالحسن ضامن569

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-الجامعة المستنصريةبعقوبة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةزمن احمد سلمان عبود570

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةزهراء ابراهيم خليل ابراهيم571

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبيةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجيتبريد وتكييفزهراء امين عبدالواحد عبدالجبار572

قسم الفنون المسرحية-كلية الفنون الجميلة-جامعة القادسيةالقادسية/معهد الفنون الجميلة للبنين الصباحيتمثيل/الفنون المسرحيةزهراء بشير عبد بيدي573

قسم الحاسوب-كلية العلوم-جامعة ديالىالرصافة/معهد االدارةتقنيات انظمة الحاسوبزهراء تحسين منهل مسلم574

قسم التصميم-كلية الفنون الجميلة-جامعة بابلالنجف االشرف/معهد الفنون الجميلة للبنات الصباحيتصميمزهراء جاسم محمد عليوي575

عام-كلية الصيدلة-جامعة الكوفةالكوفة/المعهد التقني الطبيصيدلةزهراء جبار عواد جابر576

قسم تقنيات المحاسبة-الكوفة/الكلية التقنية االدارية-جامعة الفرات االوسط التقنيةبابل/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةزهراء جبار مزهر حسون577

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بابلبابل/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةزهراء حامد شمخي جبار578

قسم السياحة الدينية والحضارية-كلية العلوم السياحية-جامعة كربالءكربالء/المعهد التقني االداريإدارة الفنادقزهراء حسن حميد كريم579

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الكوفةالسماوة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةزهراء حسين عزيز منصور580

قسم الكهرباء وااللكترونيك-كلية الهندسة-جامعة كربالءكربالء/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةزهراء حيدر عبد زيد عبد اللطيف581

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية-جامعة الفرات االوسط التقنيةبابل/المعهد التقني الطبيصحة مجتمعزهراء حيدر قحطان جاسم582

عام-كلية القانون-جامعة بابلبابل/المعهد التقني االداريتقنيات االدارة القانونيةزهراء حيدر مجيد فهد583

قسم تقنيات ادارة االعمال-البصرة/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الجنوبيةالعمارة/المعهد التقني االداريادارة الموادزهراء خالد ياسر كليل584

قسم تقنيات ادارة الجودة الشاملة-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىالكوفة/المعهد التقني االداريادارة الموادزهراء خيري عباس صالح585

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادالمعهد العالي لالتصاالت والبريدالبريد والخدمات المصرفيةزهراء رافد محمد حسن586

قسم علوم الحاسوب-كلية العلوم للبنات-جامعة بابلكربالء/المعهد التقني االداريتقنيات انظمة الحاسوبزهراء رزاق حميد هاشم587

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة كربالءكربالء/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةزهراء رياض حسين علي588

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة-جامعة بغدادبغداد/معهد اعداد المدربين التقنيينااللكترونيكزهراء ريسان جياد كاظم589

عام-كلية القانون-جامعة ذي قارالناصرية/المعهد التقني االداريتقنيات االدارة القانونيةزهراء زكي عبدالكريم عبدالحسين590

قسم االقتصاد-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة ميسانالعمارة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةزهراء ستار جبار امسلم591

عام-كلية الصيدلة-جامعة كربالءالكوفة/المعهد التقني الطبيصيدلةزهراء صباح هليل مرزه592

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة تكريت(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجيالميكانيكزهراء صالح الدين عبد هللا حسن593
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قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادالمعهد العالي لالتصاالت والبريدالبريد والخدمات المصرفيةزهراء طارق علي سجان594

قسم تقنيات ادارة الجودة الشاملة-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىبابل/المعهد التقني االداريادارة الموادزهراء عادل رسول عباس595

قسم تقنيات المحاسبة-الكوفة/الكلية التقنية االدارية-جامعة الفرات االوسط التقنيةبابل/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةزهراء عباس علوان عبد العباس596

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة ميسانالعمارة/المعهد التقني التكنلوجيبناء وإنشاءاتزهراء عبد الكريم خليفة محمد597

عام-كلية الصيدلة-الجامعة المستنصريةبغداد المنصور/المعهد التقني الطبيصيدلةزهراء عبد الهادي محمود عبد598

قسم نظم المعلومات االدارية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني االداريسكرتاريةزهراء عقيل جاسم محمد599

قسم تكنولوجيا المعلومات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات-جامعة ذي قارالناصرية/المعهد التقني االداريتقنيات انظمة الحاسوبزهراء علي عدنان عباس600

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الكوفةالنجف/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةزهراء علي كريم جاسم601

عام-كلية الصيدلة-جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني الطبيصيدلةزهراء عماد خليل سليمان602

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة كربالءكربالء/المعهد التقني االداريإدارةزهراء عماد عبد هللا راضي603

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةزهراء غريب شاكر مايع604

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة ذي قارالناصرية/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةزهراء فاضل شمخي كاطع605

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادالرصافة/معهد االدارةالتقنيات المالية والمصرفيةزهراء فائز غازي عباس606

قسم تقنيات ادارة االعمال-الكوفة/الكلية التقنية االدارية-جامعة الفرات االوسط التقنيةالكوفة/المعهد التقني االداريادارة الموادزهراء فؤاد جبار عبد الرضا607

عام-كلية التمريض-جامعة ذي قارمعهد المهن الصحية العاليتقنيات التمريض/التمريضزهراء مالك محسن محسن608

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة-جامعة ذي قارالشطرة/المعهد التقني التكنلوجيشبكات كهربائيةزهراء محسن ثجيل فاضل609

عام-كلية القانون-جامعة بابلبابل/المعهد التقني االداريتقنيات االدارة القانونيةزهراء محسن علي حسين610

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة الكوفةالنجف/المعهد التقني التكنلوجيتبريد وتكييفزهراء محمد رحيم جاسم611

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةزهراء مشتاق ستار حمود612

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة ذي قارالناصرية/المعهد التقني االداريإدارةزهراء مهند خريبط جالب613

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادبغداد/معهد االدارة التقنيسكرتاريةزهراء ناجح جاسم علي614

قسم البرمجيات-كلية تكنولوجيا المعلومات-جامعة بابلبابل/المعهد التقني االداريتقنيات انظمة الحاسوبزهراء وهاب رزاق حسين615

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-الجامعة المستنصريةبعقوبة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةزهرة محمد جاسم محمد616

عام-كلية القانون-جامعة الكوفةالنجف/المعهد التقني االداريادارة قانونيةزهير حيدر صبار سعد617

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك-الجامعة التكنولوجيةبغداد/معهد التكنلوجياتوليد الطاقة/تقنيات ميكانيك القدرةزهير قصي زهير احمد618

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية-جامعة االنباراالنبار/المعهد التقني االداريادارة قانونيةزياد طالب عرموط عكلة619

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة كركوككركوك/المعهد التقني التكنلوجيبناء وإنشاءاتزيان محمد عبدل رضا620

قسم الفنون المسرحية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بابلالنجف االشرف/معهد الفنون الجميلة للبنين الصباحياخراجزيد رباح صالح هادي621

قسم السياحة-كلية العلوم السياحية-جامعة الموصلنينوى/المعهد التقني االداريتقنيات السياحة وادارة الفنادقزيدان فؤاد زيدان جبر622

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة-جامعة بغدادبغداد/معهد التكنلوجياااللكترونيكزين العابدين حسين علي حسن623

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة بغدادبغداد/معهد التكنلوجياشبكات كهربائيةزين العابدين حسين علي معله624

قسم المكتبات والمعلومات-كلية اآلداب-الجامعة المستنصريةالرصافة/معهد االدارةتقنيات المعلومات والمكتباتزين العابدين محمد شالكه نعيس625

قسم علوم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات-جامعة البصرةالقرنة/المعهد التقني االداريتقنيات انظمة الحاسوبزين العابدين مسلم محبس خزعل626

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجيتبريد وتكييفزينب احمد خليل يوسف627

قسم السياحة-كلية العلوم السياحية-جامعة الموصلنينوى/المعهد التقني االداريتقنيات السياحة وادارة الفنادقزينب باسل مصطفى يونس628

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبيةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجيتبريد وتكييفزينب باسم صبري صكر629

قسم تقنيات ادارة االعمال-الموصل/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الشماليةبابل/المعهد التقني االداريادارة الموادزينب بوهان مهدي عباس630

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/ الكلية التقنية الصحية والطبية-الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني الطبيتقنيات المختبرات الطبيةزينب جمال حسن عبدهللا631

قسم المعلومات واالتصاالت-كلية هندسة المعلومات-جامعة النهرينالمعهد العالي لالتصاالت والبريداالتصاالتزينب جمال حسين كاظم632

قسم السياحة الدينية والحضارية-كلية العلوم السياحية-جامعة كربالءكربالء/المعهد التقني االداريإرشاد سياحيزينب حسين عبد الصاحب محمد633
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عام-الشطرة/كلية الطب البيطري-جامعة ذي قارالشطرة/المعهد التقني الزراعيالصحة الحيوانيةزينب حسين علي مسعد634

قسم الحاسوب-كلية الهندسة-جامعة بغدادالنجف/المعهد التقني التكنلوجيتقنيات الحاسباتزينب حسين هادي خلف635

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة واسطالكوت/المعهد التقني التكنلوجيسياراتزينب حميد حسين حمدان636

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة القادسيةالقادسية/المعهد التقني التكنلوجياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةزينب رحمن خضير مشري637

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بابلالمسيب/المعهد التقني االداريالتقنيات المالية والمصرفيةزينب رزاق حمش عباس638

قسم تقنيات المختبرات الطبية-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية-الجامعة التقنية الوسطىبعقوبة/المعهد التقني الطبيتحليالت مرضيةزينب رستم عبد ذياب639

قسم تقنيات ادارة االعمال-البصرة/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الجنوبيةبابل/المعهد التقني االداريادارة الموادزينب رعد حبيب سلطان640

قسم تقنيات ادارة الجودة الشاملة-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىالكوت/المعهد التقني االداريادارة الموادزينب سالم محمود كعيد641

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجيتشغيل وحدات صناعيةزينب ساهر كاظم صبار642

قسم علوم الحاسوب-كلية العلوم-الجامعة المستنصريةالرصافة/معهد االدارةتقنيات انظمة الحاسوبزينب سعد خليل حسن643

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية-جامعة الفرات االوسط التقنيةالموصل/المعهد التقني الطبيتقنيات المختبرات الطبيةزينب سمير علي بشير644

قسم تقنيات ادارة االعمال-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد االدارة التقنيادارة الموادزينب صديق داود محمد645

عام-كلية الصيدلة-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني الطبيصيدلةزينب طاهر عبدالحسين فهد646

قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي-هندسة السيطرة والنظم-الجامعة التكنولوجيةبابل/المعهد التقني التكنلوجيغزل ونسيجزينب طعمة موسى سلمان647

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة بابلالناصرية/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةزينب عباس فاضل خضير648

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية-جامعة الفرات االوسط التقنيةكربالء/المعهد التقني الطبيصحة مجتمعزينب عبد االمير عبد هللا علوان649

قسم المواد-كلية الهندسة-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجيتبريد وتكييفزينب عزيز حسن علي650

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بابلبابل/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةزينب عالوي عباس عبيد651

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة كربالءكربالء/المعهد التقني التكنلوجياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةزينب علي حسين عليوي االزرفي652

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة المثنىالسماوة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةزينب علي راضي عبدالحسين653

قسم تقنيات ادارة االعمال-الكوفة/الكلية التقنية االدارية-جامعة الفرات االوسط التقنيةبابل/المعهد التقني االداريادارة الموادزينب علي هادي عبيس654

قسم تقنيات ادارة االعمال-الموصل/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الشماليةالرصافة/معهد االدارةادارة الموادزينب عمر نبيل هاشم655

قسم الفنون التشكيلية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بابلالنجف االشرف/معهد الفنون الجميلة للبنات الصباحيفنون تشكيليةزينب فارس عبدزيد عبدعلي656

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادبغداد/معهد االدارة التقنيسكرتاريةزينب فاضل جار هللا دهش657

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةزينب كفاح جمعة كريم658

قسم علوم الحاسوب-كلية العلوم-جامعة بغدادالرصافة/معهد االدارةتقنيات انظمة الحاسوبزينب لطيف احمد عبود659

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة ذي قارالسماوة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةزينب مبارك حسن زيد660

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادالرصافة/معهد االدارةإدارةزينب محسن منصور مجبل661

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني االداريمخازنزينب مزهر قاسم محمد662

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-الجامعة العراقيةبعقوبة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةزينب ميثاق طالب نجم663

قسم تقنيات ادارة الجودة الشاملة-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىبابل/المعهد التقني االداريادارة الموادزينب هادي حمزة عوده664

قسم المواد-كلية الهندسة-جامعة القادسيةالقادسية/المعهد التقني التكنلوجياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةزينب هاشم محمد حمزة665

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الكوفةالنجف/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةزينب هالل باجي عبد666

قسم االقتصاد-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة كركوككركوك/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةزينب يلدرم جليل خليل667

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية-جامعة كركوككركوك/المعهد التقني االداريادارة قانونيةزينة خالد جالل بكر668

قسم علوم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات-جامعة البصرةالقرنة/المعهد التقني االداريتقنيات انظمة الحاسوبزينة عبدالكريم مردان رحيم669

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني التكنلوجيتقنيات الحاسباتزينة مدحت صبيح سعيد670

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية-الجامعة التكنولوجيةبغداد/معهد اعداد المدربين التقنيينتقنيات ميكانيك القدرةزينه خليل محسن كاظم671
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عام-كلية الحقوق-جامعة الموصلنينوى/المعهد التقني االداريتقنيات االدارة القانونيةسارة احمد طه ياسين672

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة البصرةالقرنة/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةسارة اعتصام طاهر كاظم673

قسم نظم المعلومات االدارية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني االداريسكرتاريةسارة اياد صالح جاسم674

قسم التربية الفنية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بابلالنجف االشرف/معهد الفنون الجميلة للبنات الصباحيالخط والزخرفةسارة جابر مزهر حسن675

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة القادسيةالسماوة/المعهد التقني االدارياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةسارة حسن هادي حسن676

قسم علوم الحاسوب-كلية العلوم-جامعة بغدادالرصافة/معهد االدارةتقنيات انظمة الحاسوبسارة سعيد خميس سعيد677

قسم علوم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني االداريتقنيات انظمة الحاسوبسارة شاكر عبيد عبدالرزاق678

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة ميسانالعمارة/المعهد التقني التكنلوجيااللكترونيكسارة عبد الرزاق ناجي صالح679

قسم االقتصاد-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة ديالىبعقوبة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةسارة عبد هللا صالح نجم680

عام-كلية القانون-جامعة بابلبابل/المعهد التقني االداريتقنيات االدارة القانونيةسارة علي عاصي جديع681

قسم تقنيات المحاسبة-الرصافة-بغداد/ الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىكركوك/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةسارة محمود محمد حسين682

عام-كلية الصيدلة-جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني الطبيصيدلةساره غزوان عمادالدين جمال683

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة القادسيةالناصرية/المعهد التقني االداريإدارةساره قاسم عطيه ضيدان684

قسم الطيران-كلية الهندسة-جامعة بغدادالمعهد العالي لالتصاالت والبريدالقدرة والتكييفسامر محمد داود سلمان685

قسم السياحة-كلية العلوم السياحية-الجامعة المستنصريةبغداد/معهد االدارة التقنيإرشاد سياحيسبأ احمد عليوي مسعود686

قسم نظم المعلومات الحاسوبية-كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني االداريتقنيات انظمة الحاسوبستار جبر محسن كرم687

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني التكنلوجيتقنيات المساحة/ المساحة ستيفن عيسى ججو عيسى688

قسم االحصاء-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادالرصافة/معهد االدارةاالحصاء الصحيسجا محمود عبدهللا تايه689

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني االداريمخازنسجاد ابراهيم عكله دوحان690

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات-جامعة ذي قارالناصرية/المعهد التقني االداريتقنيات انظمة الحاسوبسجاد حاضر كاظم منشد691

قسم الفنون التشكيلية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادصالح الدين/بلد/معهد الفنون الجميلة للبنين الصباحيرسمسجاد حامد عبدالرسول عبدالمهدي692

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجيااللكترونيكسجاد حمود كريم هيلك693

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة النهرينبغداد/معهد اعداد المدربين التقنييناالنتاج/التقنيات الميكانيكيةسجاد شريف كسار جازع694

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادالمسيب/المعهد التقني االداريالتقنيات المالية والمصرفيةسجاد عبد الكريم ابراهيم جواد695

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة-جامعة بغدادالمعهد العالي لالتصاالت والبريداالتصاالتسجاد عبدالكريم جاسم حمادي696

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة ميسانالبصرة/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةسجاد عبدالكريم حسن جابر697

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-الجامعة العراقيةبعقوبة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةسجاد عدنان عبد الغني سعيد698

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة واسطالكوت/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةسجاد علي جواد حسين699

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات-جامعة الكوفةالنجف/المعهد التقني االداريأنظمة الحاسباتسجاد محمد حسن كاظم700

قسم الخط والزخرفة-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادذي قار/معهد الفنون الجميلة للبنين الصباحيالخط والزخرفةسجاد محمد داخل راضي701

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة كربالءكربالء/المعهد التقني التكنلوجياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةسجاد محمد مرزوك عبد الحسين702

قسم المدني-كلية الهندسة-الجامعة المستنصريةالنجف/المعهد التقني التكنلوجيانشاء طرقسجاد محمود شريف حميد703

قسم التصميم-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادبغداد/معهد الفنون التطبيقيةتزيين معماريسجاد مصطفى راشد نجيدي704

قسم علوم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات-جامعة االنباراالنبار/المعهد التقني االداريتقنيات انظمة الحاسوبسجى احمد عبيد هويش705

المسيب/المعهد التقني التكنلوجيبناء وإنشاءاتسجى تحسين علي عبدالرضا706
قسم هندسة تقنيات البناء -المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية-جامعة الفرات االوسط التقنية

واالنشاءات

قسم المكتبات والمعلومات-كلية اآلداب-الجامعة المستنصريةالرصافة/معهد االدارةتقنيات المعلومات والمكتباتسجى حسين غالي بادي707

عام-كلية التمريض-جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني الطبيتقنيات التمريض/التمريضسجى خضير عبدهللا حسن708

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة كركوكالحويجة/المعهد التقني االداريسكرتاريةسجى رعد حمزة حسن709

عام-كلية التمريض-جامعة ذي قارمعهد المهن الصحية العاليتقنيات التمريض/التمريضسجى علي جاسم جاسم710

قسم التصميم-كلية الفنون الجميلة-جامعة بابلالنجف االشرف/معهد الفنون الجميلة للبنات الصباحيتصميمسجى فارس راضي عبدعلي711

قسم االقتصاد-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة كربالءالسماوة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةسجى قاسم داخل عبدالسادة712

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-الجامعة المستنصريةبعقوبة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةسجى محمد جميل جسام713
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قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة-جامعة بغدادبغداد/معهد اعداد المدربين التقنيينااللكترونيكسجى محمد هاشم فياض714

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةكربالء/المعهد التقني االداريإدارةسجى هاني باقر محمد715

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة كركوكالحويجة/المعهد التقني التكنلوجياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةسحر احمد سليمان مردان716

قسم نظم المعلومات االدارية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني االداريمخازنسحر جاسم محمد عبدالرسول717

قسم تقنيات ادارة االعمال-الموصل/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني االداريادارة الموادسحر سالم عيدان كاطع718

قسم تقنيات ادارة االعمال-الموصل/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الشماليةبعقوبة/المعهد التقني االداريادارة الموادسراب سعد مولود حسين719

قسم المكتبات والمعلومات-كلية اآلداب-جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني االداريتقنيات المعلومات والمكتباتسراب محمد علو احمد720

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة كركوككركوك/المعهد التقني التكنلوجياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةسراب مطشر شعيب محمد721

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةكركوك/المعهد التقني التكنلوجيتشغيل وحدات صناعيةسراج منير عزة اسعد722

قسم البستنة-كلية الزراعة-جامعة الكوفةالكوفة/المعهد التقني الزراعيإنتاج نباتيسرور علي حسن يوسف723

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-الجامعة المستنصريةبعقوبة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةسرور ماجد زبالة حسين724

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة كربالءالسماوة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةسرى احمد شنشول خضير725

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة تكريتكركوك/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةسرى انور جالل هبل726

عام-كلية الصيدلة-جامعة كركوكالموصل/المعهد التقني الطبيصيدلةسرى حسام الدين جاسم قاسم727

عام-كلية القانون-جامعة بابلبابل/المعهد التقني االداريتقنيات االدارة القانونيةسرى سليم مهدي زريزب728

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادالرصافة/معهد االدارةالتقنيات المالية والمصرفيةسرى عادل جبار حسين729

قسم المكتبات والمعلومات-كلية اآلداب-جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني االداريتقنيات المعلومات والمكتباتسرى عادل شكر محمود730

عام-كلية التمريض-جامعة بغدادبغداد باب المعظم/المعهد الطبيتقنيات التمريض/التمريضسرى عدنان صبيح عيدان731

عام-كلية الصيدلة-جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني الطبيصيدلةسرى غازي سليمان عباس732

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادالرصافة/معهد االدارةتقنيات المحاسبةسرى قاسم محمد علي حسين733

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة ميسانالشطرة/المعهد التقني التكنلوجيشبكات كهربائيةسعاد عبدالكاظم حسن حمد734

قسم المكائن واالالت الزراعية-كلية الزراعة والغابات-جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني الزراعيمكننة زراعيةسعد بهجت حسين علي735

قسم الفنون الموسيقية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادكركوك/معهد الفنون الجميلة للبنين الصباحيالفنون الموسيقيةسعد صالح حسين علي736

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني التكنلوجياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةسعد فوزي سالم اسماعيل737

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية-الجامعة التكنولوجيةاالنبار/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةسعد فياض محمد مزعل738

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الموصلنينوى/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةسعود جابر احمد خلف739

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة-جامعة ذي قارالناصرية/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةسكينه سعدي نزال برغش740

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الحمدانيةالموصل/المعهد التقني االداريسكرتاريةسلفر سيروان نايف جرو741

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة تكريت(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةسلوى زياد رحمان عمر742

قسم الفنون التشكيلية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بابلالنجف االشرف/معهد الفنون الجميلة للبنات الصباحيفنون تشكيليةسماح فارس حسن محمد743

قسم تقنيات المختبرات الطبية-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية-الجامعة التقنية الوسطىبعقوبة/المعهد التقني الطبيتحليالت مرضيةسماح محمد كاظم حسين744

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادالرصافة/معهد االدارةتقنيات المحاسبةسمر اسعد سلمان نجم745

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة القادسيةالقادسية/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةسمية عباس كريم عمران746

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية-جامعة كركوككركوك/المعهد التقني االداريادارة قانونيةسمير زكي احمد محمد747

قسم االلكترونيك-كلية الهندسة-جامعة ديالىبعقوبة/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةسميه عطا هللا جاسم حسن748

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني التكنلوجيتقنيات الحاسباتسناء شاكر محمود خضير749

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة البصرةالقرنة/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةسوسن ثائر هيلي نجم750

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-الجامعة العراقيةبعقوبة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةسوسن عبد الجبار عبد هللا عباس751

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة كركوككركوك/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةسياكو جالل شكور درويش752

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجيبناء وإنشاءاتسيف جعفر جواد كاظم753

قسم علوم الحاسوب-كلية العلوم-الجامعة المستنصريةالرصافة/معهد االدارةتقنيات انظمة الحاسوبسيف صباح عبدالزهرة ناصر754
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قسم الفنون التشكيلية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادالكاظمية/الكرخ الثالثة/معهد الفنون الجميلة للبنين الصباحيالخط والزخرفةسيف علي حسين فرج755

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة بابلبابل/المعهد التقني التكنلوجيبناء وإنشاءاتسيف علي عبد الحسن نجم756

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-الجامعة المستنصريةبعقوبة/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةسيف فراس فاروق عباس757

قسم تقنيات ادارة االعمال-الموصل/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني االداريادارة الموادسيلفانا جالل عباس مطو758

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات-جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني االداريأنظمة الحاسباتشامية كجكوك كلي حسن759

بابل/المعهد التقني التكنلوجيالتقنيات االلكترونيةشباب حمزة داود سلمان760
قسم هندسة تقنيات القدرة -المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية-جامعة الفرات االوسط التقنية

الكهربائية

قسم تقنيات المختبرات الطبية-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية-الجامعة التقنية الوسطىبعقوبة/المعهد التقني الطبيتحليالت مرضيةشدن مؤيد كاظم موسى761

قسم تقنيات ادارة االعمال-الموصل/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الشماليةكركوك/المعهد التقني االداريادارة الموادشذى يوسف برهان الدين نظام762

قسم السياحة-كلية العلوم السياحية-الجامعة المستنصريةبغداد/معهد االدارة التقنيإرشاد سياحيشروق مصطفى مايت حسن763

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة المثنىالسماوة/المعهد التقني االداريبناء وإنشاءاتشفاء عبد السادة نجم شناوة764

قسم المكتبات والمعلومات-كلية اآلداب-الجامعة المستنصريةالرصافة/معهد االدارةتقنيات المعلومات والمكتباتشمس عمار عاشور شالكه765

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادالرصافة/معهد االدارةإدارةشمس مؤيد جعفر ابراهيم766

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة الكوفةالنجف/المعهد التقني التكنلوجياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةشهاب احمد جبار حسن767

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة البصرةالنجف/المعهد التقني التكنلوجيانشاء طرقشهاب أحمد صالح عويد768

قسم تقنيات االعالن-كلية الفنون التطبيقية-الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد الفنون التطبيقيةتصميم طباعيشهد حسين رمزي علي769

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة-جامعة تكريتالموصل/المعهد التقني التكنلوجيصناعات كيمياويةشهد حسين مالو حسين770

قسم هندسة النفط والغاز-كلية هندسة النفط والغاز-جامعة البصرة للنفط والغازالبصرة/المعهد التقني التكنلوجيتشغيل وحدات صناعيةشهد رعد كباشي عكاب771

قسم المكتبات والمعلومات-كلية اآلداب-الجامعة المستنصريةالرصافة/معهد االدارةتقنيات المعلومات والمكتباتشهد سرحان حمود نجم772

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الكوفةالقادسية/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةشهد سالم كاظم محسن773

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة واسطالكوت/المعهد التقني التكنلوجيسياراتشهد صالح سليمان كشاش774

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الموصلنينوى/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةشهد عبدالجبار احمد جتور775

قسم الكيميائية والبتروكيميائية-كلية الهندسة-جامعة االنباراالنبار/المعهد التقني التكنلوجيتشغيل وحدات صناعيةشهد عبدالحكيم زكي سليمان776

قسم التربية الفنية-كلية الفنون الجميلة-جامعة ديالىديالى/معهد الفنون الجميلة للبنات الصباحيالخط والزخرفةشهد قيصر محمود حسين777

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة واسطالكوت/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةشهد محسن فرج عكله778

عام-كلية الطب البيطري-جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني الزراعيالصحة الحيوانيةشهد نبيل خليل محمود779

قسم المكتبات والمعلومات-كلية اآلداب-جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني االداريتقنيات المعلومات والمكتباتشهد يونس سعيد رشيد780

عام-كلية القانون-جامعة بابلبابل/المعهد التقني االداريتقنيات االدارة القانونيةشهالء حبيب شبيب دايش781

قسم المكتبات والمعلومات-كلية اآلداب-الجامعة المستنصريةالرصافة/معهد االدارةتقنيات المعلومات والمكتباتشهالء رعد سعدون عبد782

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني التكنلوجيشبكات كهربائيةشهناز رفو خلف يوسف783

كركوك/المعهد التقني التكنلوجيااللكترونيكشورش عبدالرحمن مجيد محمد784
قسم هندسة تقنيات الكترونيات -النجف/الكلية التقنية الهندسية-جامعة الفرات االوسط التقنية

الطيران

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة تكريت(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجيااللكترونيكشيرين ساري مطير خلف785

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الموصلنينوى/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةشيرين عامر خيري عبدهللا786

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادالرصافة/معهد االدارةإدارةشيالن نجم محسن محمود787

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة تكريت(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةشيماء احمد عزاوي بدر788

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة كركوكالحويجة/المعهد التقني التكنلوجيتشغيل مشاريع المياه/تقنيات الموارد المائيةشيماء خالد حيدر سليم789

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية-جامعة كركوككركوك/المعهد التقني االداريادارة قانونيةشيماء خصر قاسم محمد790

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبيةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةشيماء قاسم كريم مالك791

قسم التصميم-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادديالى/معهد الفنون الجميلة للبنات الصباحيتصميم طباعيشيماء محمد هادي جاسم792
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قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة بابلبابل/المعهد التقني التكنلوجيالتقنيات االلكترونيةصابرين حسن حمزه جاسم793

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية-جامعة كركوككركوك/المعهد التقني االداريادارة قانونيةصابرين حسين علي حسن794

قسم االقتصاد-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة القادسيةالسماوة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةصابرين دخيل ياسين خطار795

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت-الجامعة التكنولوجيةبغداد/معهد التكنلوجياااللكترونيكصابرين دريد نجم عبد هللا796

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة واسطالكوت/المعهد التقني التكنلوجيبناء وإنشاءاتصابرين ناظم مطرود كرم797

قسم االلكترونيك-الهندسة الكهربائية-الجامعة التكنولوجيةبغداد/معهد التكنلوجياااللكترونيكصادق امين جاسم محمد798

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة كربالءكربالء/المعهد التقني التكنلوجيبناء وإنشاءاتصادق ثامر صادق جعفر الدهان799

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت-الجامعة التكنولوجيةبغداد/معهد التكنلوجياالمصاعد والرافعاتصادق سعد مجيد خزعل800

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة-جامعة بغدادبغداد/معهد التكنلوجياتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتصادق عاطف علي عبد الحسين801

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة القادسيةالقادسية/المعهد التقني التكنلوجيتشغيل وصيانة/تقنيات الميكانيكصادق عباس خضر جابر802

قسم التصميم-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادالكرخ األولى/معهد الفنون الجميلة للبنين الصباحيتصميم داخليصادق عبد الكريم اسماعيل محمد803

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بابلالسماوة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةصادق مطشر ابوحونة سلمان804

قسم التصميم-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادديالى/معهد الفنون الجميلة للبنين الصباحيتصميمصالح مهدي حميد بحر805

قسم المساحة-كلية الهندسة-جامعة بغدادبغداد/معهد التكنلوجياتقنيات المساحة/ المساحة صبا مالك كاظم جزل806

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-الموصل/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني التكنلوجيبناء وإنشاءاتصبا نبيل حميد احمد807

قسم العمارة-كلية الهندسة-جامعة الكوفةبابل/المعهد التقني التكنلوجيتقنيات المساحة/ المساحة صدر الدين سعد عبد االمير اسماعيل808

عام-كلية الصيدلة-جامعة كركوككركوك/المعهد التقني الطبيصيدلةصفا محمود عباس محمد809

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة ذي قارالسماوة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةصفاء ساجت سلمان عطية810

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية-جامعة الفرات االوسط التقنيةبغداد/معهد التكنلوجياااللكترونيكصفاء عبد االمير كاظم عودة811

قسم الحاسوب-كلية الهندسة-جامعة بغدادالنجف/المعهد التقني التكنلوجيتقنيات الحاسباتصفاء كريم مهدي فرج812

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة المثنىالسماوة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةصفاء محسن رزاق مزهر813

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية-الجامعة التكنولوجيةبغداد/معهد التكنلوجياقوى كهربائيةصفوت قتيبة صفوت عبد الكريم814

قسم التصميم-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادبغداد/معهد الفنون التطبيقيةتقنيات صناعة المالبسصفى ناصر عراك حمادي815

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةصالح حسن مالك عيسى816

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة بابلكربالء/المعهد التقني التكنلوجيبناء وإنشاءاتصالح كريم هادي جعفر817

عام-كلية الصيدلة-جامعة كركوككركوك/المعهد التقني الطبيصيدلةصهيب علي ابراهيم محمد818

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة-جامعة بغدادالمعهد العالي لالتصاالت والبريدالبداالتضحى باسم قاسم حلبوس819

قسم الفنون المسرحية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادديالى/معهد الفنون الجميلة للبنات الصباحيتمثيل/الفنون المسرحيةضحى خضير عباس محمد820

قسم تقنيات االعالن-كلية الفنون التطبيقية-الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد الفنون التطبيقيةتصميم طباعيضحى سعد حميد ابراهيم821

قسم تقنيات ادارة االعمال-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد االدارة التقنيادارة الموادضحى عبد الباقي فاضل عودة822

قسم الفنون المسرحية-كلية الفنون الجميلة-جامعة البصرةالبصرة/معهد الفنون الجميلة للبنين الصباحيتمثيل/الفنون المسرحيةضحى عبدالكريم عواد زاجي823

قسم علوم الحاسوب-كلية العلوم للبنات-جامعة بابلكربالء/المعهد التقني االداريتقنيات انظمة الحاسوبضحى علي احمد يوسف824

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة البصرةالنجف/المعهد التقني التكنلوجيبناء وإنشاءاتضرغام حسن عبود طارش825

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبيةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةطالب فالح عبدالحسين فالح826

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة بغدادبغداد/معهد التكنلوجياالري والبزل/ تقنيات الموارد المائية طاهر اكرم عبد هللا كريم827

قسم القدرة والمكائن الكهربائية-كلية الهندسة-جامعة ديالىبعقوبة/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةطفوف احمد علي عبد828

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية-جامعة كركوككركوك/المعهد التقني االداريادارة قانونيةطليع وسمي عبدهللا حمد829

قسم المواد-كلية الهندسة-جامعة ديالىبعقوبة/المعهد التقني التكنلوجيسياراتطليعة عبد الحمزة شريف جاسم830

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة تكريتكركوك/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةطه صباح جعفر تقي831

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات-جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني االداريأنظمة الحاسباتطه صبحي طه احمد832

قسم تقنيات التخدير-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية-الجامعة التقنية الوسطىبغداد باب المعظم/المعهد الطبيالتخديرطيبة احمد علي ايوب833
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قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات-جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني االداريأنظمة الحاسباتطيبة اسامة شعيب محمد834

قسم الرقابة المحاسبية والمالية-كلية اقتصاديات االعمال-جامعة النهرينالرصافة/معهد االدارةتقنيات المحاسبةطيبة الزهراء محمد عصام فاضل835

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة المثنىالسماوة/المعهد التقني االداريبناء وإنشاءاتطيبة علي عاصي ناصر836

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-الجامعة المستنصريةبعقوبة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةطيبة مروان عبد الرزاق تايه837

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-الجامعة المستنصريةالرصافة/معهد االدارةتقنيات المحاسبةطيبة نعمان طاهر علي838

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات-جامعة ذي قارالناصرية/المعهد التقني االداريتقنيات انظمة الحاسوبطيبه حسين سعيد راضي839

عام-كلية القانون-جامعة بابلبابل/المعهد التقني االداريتقنيات االدارة القانونيةطيف علي فاتح احمد840

قسم تقنيات ادارة االعمال-الموصل/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني االداريادارة الموادظاهر نبيل قاسم شهاب841

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة ديالىبعقوبة/المعهد التقني التكنلوجياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةعادل محمد كاظم سلمان842

قسم تقنيات ادارة الجودة الشاملة-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىالكوت/المعهد التقني االداريادارة الموادعامر حسين هنيدي كرم843

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةعامر محمد حسين علي844

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني التكنلوجيالقياس والسيطرةعائشة نشوان عبد الستار845

قسم علوم الحاسوب-كلية العلوم-جامعة بغدادبغداد/معهد االدارة التقنيتقنيات انظمة الحاسوبعباس باسم كاظم علي846

قسم الفنون التشكيلية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بابلالنجف االشرف/معهد الفنون الجميلة للبنين الصباحيرسمعباس جعفر كاظم كزار847

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة بغدادالكوت/المعهد التقني التكنلوجياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةعباس رزوقي عبد الحسين حياوي848

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة بغدادالصويرة/المعهد التقني التكنلوجيسياراتعباس سعد يونس محمد849

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية-الجامعة التكنولوجيةكربالء/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةعباس سلمان شعالن طرفة850

قسم علوم الحاسوب-كلية العلوم-جامعة بغدادبغداد/معهد االدارة التقنيتقنيات انظمة الحاسوبعباس علي جاسم فليح851

قسم تقنيات ادارة الجودة الشاملة-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىالكوت/المعهد التقني االداريادارة الموادعباس عيدان عناد علي852

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة بابلالمسيب/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةعباس قيس عمران محيل853

قسم التربية الفنية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بابلالنجف االشرف/معهد الفنون الجميلة للبنين الصباحيالخط والزخرفةعباس محمد الصي حمادي854

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة بابلبابل/المعهد التقني التكنلوجيانشاء طرقعباس مكي جاسم دليمي855

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية-جامعة كركوككركوك/المعهد التقني االداريادارة قانونيةعبد الحكيم سعد علي مطر856

عام-كلية الصيدلة-جامعة الموصلكركوك/المعهد التقني الطبيصيدلةعبد الرزاق شاكر محمود صالح857

قسم الحاسوب-كلية العلوم-جامعة ديالىبعقوبة/المعهد التقني االداريتقنيات انظمة الحاسوبعبد السالم خلف اسماعيل عجيل858

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة-جامعة بغدادبغداد/معهد التكنلوجياالسالمة المهنيةعبد العظيم عدنان عبد االمير اسماعيل859

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية-جامعة كركوككركوك/المعهد التقني االداريادارة قانونيةعبد القادر محمد صالح كنون860

قسم االلكترونيك-الهندسة الكهربائية-الجامعة التكنولوجيةبغداد/معهد التكنلوجياااللكترونيكعبد الكريم جاسم منشد عيسى861

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-الجامعة المستنصريةبغداد/معهد اعداد المدربين التقنيينقوى كهربائيةعبد الكريم عالء عبد الكريم عبد علي862

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة بغدادالعمارة/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةعبد هللا احمد جاسم ناصر863

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة بغدادبغداد/معهد اعداد المدربين التقنيينقوى كهربائيةعبد هللا احمد مجبل زيدان864

قسم الفنون التشكيلية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادالكاظمية/الكرخ الثالثة/معهد الفنون الجميلة للبنين الصباحيفنون تشكيليةعبد هللا عادل عبد الكاظم ابو حليل865

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بابلالمسيب/المعهد التقني االداريالتقنيات المالية والمصرفيةعبد هللا علي ياسر مجاهد866

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة واسطالكوت/المعهد التقني التكنلوجياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةعبد المحسن محمد جبار عجيل867

قسم البيئة-كلية الهندسة-جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني التكنلوجيسياراتعبدالجبار زياد عبدالجبار عبدهللا868

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة القادسيةالسماوة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةعبدالرحمن صالح حسين كاظم869

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/ الكلية التقنية الصحية والطبية-الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني الطبيتقنيات المختبرات الطبيةعبدالرحمن صالح محمد الياس870

قسم تقنيات ادارة االعمال-الموصل/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الشماليةالحويجة/المعهد التقني االداريادارة الموادعبدالرحمن صبحي اسماعيل حسين871

قسم الميكاترونكس-كلية الهندسة-جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني التكنلوجيسياراتعبدالرحمن ناظم سعيد حسن872
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قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة الكوفةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةعبدالرزاق الحجي كرير سلطان873

عام-كلية الصيدلة-جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني الطبيصيدلةعبدالرزاق عالءالدين عباس رفيق874

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-الموصل/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني التكنلوجيتبريد وتكييفعبدالستار عبدالخالق امين خضر875

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات-جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني االداريأنظمة الحاسباتعبدالستار فاضل مصطفى حسين876

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة القادسيةالسماوة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةعبدالعزيز حسين خشان ايدام877

قسم هندسة تقنيات المساحة-كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةكركوك/المعهد التقني التكنلوجيتقنيات المساحة/ المساحة عبدالعزيز ستار عزيز محسن878

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة ذي قارالناصرية/المعهد التقني التكنلوجي(التقنيات المدنية)مدني عبدالعزيز سعود سلمان مهاوش879

قسم تقنيات المختبرات الطبية-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية-الجامعة التقنية الوسطىالموصل/المعهد التقني الطبيتقنيات المختبرات الطبيةعبدالعزيز محمود شاكر محمود880

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة المثنىالسماوة/المعهد التقني االداريتقنيات المساحة/ المساحة عبدالعظيم رعد حيال صاحي881

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبيةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةعبدهللا بدر مرزوك حمود882

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات-جامعة نينوىالموصل/المعهد التقني التكنلوجيااللكترونيكعبدهللا سالم حازم محمد883

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة بغدادالصويرة/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةعبدهللا سعد شدهان عناد884

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةعبدهللا صخر محمد سعيد885

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات-جامعة نينوىالموصل/المعهد التقني التكنلوجيشبكات كهربائيةعبدهللا طالل حجو فارس886

قسم تقنيات ادارة االعمال-الموصل/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الشماليةالرصافة/معهد االدارةادارة الموادعبدهللا عامر فيصل عبود887

قسم التصميم-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادكركوك/معهد الفنون الجميلة للبنين الصباحيتصميم داخليعبدهللا عباس تحسين جميل888

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة النهرينبغداد/معهد التكنلوجياتشغيل مشاريع المياه/تقنيات الموارد المائيةعبدهللا عباس خضير عباس889

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة النهرينالبصرة/المعهد التقني التكنلوجياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةعبدهللا عبدالرحمن محمود عبدالكريم890

كركوك/المعهد التقني التكنلوجيااللكترونيكعبدهللا عمر عباس عبدالقادر891
قسم هندسة تقنيات االلكترونيك -كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية-الجامعة التقنية الشمالية

والسيطرة

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة-جامعة تكريتالموصل/المعهد التقني التكنلوجيصناعات كيمياويةعبدهللا فتحي علي سفيح892

قسم الفنون المسرحية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادذي قار/معهد الفنون الجميلة للبنين الصباحيتمثيل/الفنون المسرحيةعبدهللا فراس حافظ غريب893

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة بغداداالنبار/المعهد التقني التكنلوجياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةعبدهللا فيصل فرحان عبيد894

عام-كلية الحقوق-جامعة الموصلنينوى/المعهد التقني االداريتقنيات االدارة القانونيةعبدهللا مثنى اسماعيل عبو895

قسم تقنيات ادارة االعمال-الموصل/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الشماليةالحويجة/المعهد التقني االداريادارة الموادعبدهللا مجبل صالح احمد896

قسم الموسيقى-كلية الفنون الجميلة-جامعة البصرةالبصرة/معهد الفنون الجميلة للبنين الصباحيالفنون الموسيقيةعبدهللا محمد جاسم حسين897

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة-جامعة بغدادكركوك/المعهد التقني التكنلوجيتشغيل وحدات صناعيةعبدهللا وليد جاسم محمد898

قسم الطيران-كلية الهندسة-جامعة بغدادالمعهد العالي لالتصاالت والبريدالقدرة والتكييفعبدهللا وليد صالح عباس899

عام-كلية الصيدلة-جامعة كركوككركوك/المعهد التقني الطبيصيدلةعبدالهادي عباس خلف علي900

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة تكريتكركوك/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةعبدالوهاب حسين ابراهيم موسى901

قسم العلوم المصرفية والمالية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الكوفةالسماوة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةعبير رعد منصور حسين902

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الكوفةالنجف/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةعبير علي عطيه كاظم903

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات-جامعة الكوفةالنجف/المعهد التقني االداريأنظمة الحاسباتعبير مسافر علي هادي904

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة المثنىالرميثة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةعتاب جبر هادي حسين905

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة ذي قارالناصرية/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةعتاب رحم سلمان برع906

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة كركوكالحويجة/المعهد التقني التكنلوجيتشغيل مشاريع المياه/تقنيات الموارد المائيةعدنان قيس فطاس شنيت907

قسم تقنيات ادارة االعمال-الموصل/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني االداريادارة الموادعدي احمد محمد عبدهللا908

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة القادسيةالقادسية/المعهد التقني التكنلوجياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةعذراء امير عبيد تمل909

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة-جامعة ذي قارالناصرية/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةعذراء حميد شناوه دايج910
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قسم تقنيات ادارة الجودة الشاملة-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىبابل/المعهد التقني االداريادارة الموادعذراء حيدر جاسم محمد911

قسم تقنيات ادارة االعمال-الموصل/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الشماليةبعقوبة/المعهد التقني االداريادارة الموادعذراء رياض عبد هللا جبار912

قسم شبكات المعلومات-كلية تكنولوجيا المعلومات-جامعة بابلبابل/المعهد التقني االداريتقنيات انظمة الحاسوبعذراء شبيب عبد عبود913

قسم تقنيات ادارة االعمال-البصرة/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الجنوبيةبعقوبة/المعهد التقني االداريادارة الموادعذراء صالح عبد صالح914

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-الجامعة المستنصريةالصويرة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةعذراء عادل مرشد مصيخ915

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني االداريسكرتاريةعذراء عدنان حميد علي916

عام-كلية القانون-جامعة بغدادبغداد/معهد االدارة التقنيتقنيات االدارة القانونيةعذراء غازي جاسم محمود917

قسم المعلومات واالتصاالت-كلية هندسة المعلومات-جامعة النهرينالمعهد العالي لالتصاالت والبريدالشبكات الهاتفيةعزالدين صالح فاضل محيسن918

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبيةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةعطاء احمد محمد خضير919

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة واسطالكوت/المعهد التقني التكنلوجيسياراتعفراء رعد عبيد عصواد920

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادالرصافة/معهد االدارةإدارةعقيل عبدالجبار عامر شيخ علي921

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبيةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةعقيل ماجد جميل عبدالهادي922

قسم المكتبات والمعلومات-كلية اآلداب-جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني االداريتقنيات المعلومات والمكتباتعقيلة ابراهيم علي ابراهيم923

قسم نظم المعلومات االدارية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني االداريمخازنعال حمود حسن مجبل924

قسم تقنيات ادارة االعمال-الكوفة/الكلية التقنية االدارية-جامعة الفرات االوسط التقنيةالقادسية/المعهد التقني االداريادارة الموادعالء حسين علي حمزة925

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات-جامعة الكوفةكربالء/المعهد التقني االداريتقنيات انظمة الحاسوبعالء راجح راهي ذيبان926

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية-الجامعة التكنولوجيةبغداد/معهد التكنلوجيااالنتاج/التقنيات الميكانيكيةعالء كاظم عبد راضي927

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةعالء وصفي يسر حمود928

قسم االلكترونيك-الهندسة الكهربائية-الجامعة التكنولوجيةبغداد/معهد التكنلوجياااللكترونيكعلي ابراهيم عبد هللا صفر929

قسم الميكاترونكس-كلية الهندسة-جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني التكنلوجياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةعلي احمد داؤد سليمان930

قسم الكهربائية-كلية الهندسة-جامعة االنباراالنبار/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةعلي احمد زعال عيسى931

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية-الجامعة التقنية الوسطىبغداد باب المعظم/المعهد الطبياالطراف والمساند الصناعيةعلي اكرم عبدالباقي زناد932

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبيةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةعلي الهادي عامر غضبان كباشي933

قسم هندسة النفط والغاز-كلية هندسة النفط والغاز-جامعة البصرة للنفط والغازبغداد/معهد التكنلوجياتشغيل وحدات صناعيةعلي جمعة موسى حافظ934

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة القادسيةالقادسية/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةعلي حاكم حسن عبيد935

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة واسطالكوت/المعهد التقني التكنلوجياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةعلي حامد كريم غيالن936

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجيبناء وإنشاءاتعلي حبيب طاهر ترواش937

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة بغدادبغداد/معهد التكنلوجياقوى كهربائيةعلي حسن خضر احمد938

كركوك/المعهد التقني التكنلوجيااللكترونيكعلي حسن علي امين939
قسم هندسة تقنيات االلكترونيك -كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية-الجامعة التقنية الشمالية

والسيطرة

قسم االلكترونيك-الهندسة الكهربائية-الجامعة التكنولوجيةكربالء/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةعلي حسين عبود بدر940

قسم هندسة النفط والغاز-كلية هندسة النفط والغاز-جامعة البصرة للنفط والغازبغداد/معهد التكنلوجياتشغيل وحدات صناعيةعلي حسين عالوي قاسم941

قسم االلكترونيك-كلية الهندسة-جامعة ديالىبعقوبة/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةعلي حسين محمود صالح942

قسم الحاسوب-كلية الهندسة-الجامعة المستنصريةالنجف/المعهد التقني التكنلوجيتقنيات الحاسباتعلي حسين وانس نايف943

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية-الجامعة التكنولوجيةبغداد/معهد التكنلوجياقوى كهربائيةعلي حميد داود سلمان944

قسم التربية الفنية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بابلالنجف االشرف/معهد الفنون الجميلة للبنين الصباحيالخط والزخرفةعلي حيدر كاظم محمود945

قسم البيئة-كلية الهندسة-جامعة بغدادالمعهد العالي لالتصاالت والبريدالقدرة والتكييفعلي خضر عباس ناصر946

قسم القدرة والمكائن الكهربائية-كلية الهندسة-جامعة ديالىبعقوبة/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةعلي خلف عطا هللا سلطان947

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-الجامعة المستنصريةبعقوبة/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةعلي رحمن عبد سليم948
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بغداد/معهد التكنلوجياتقنيات االلكترونيات الجويةعلي رشدي محسن مصطفى949
قسم هندسة تقنيات الكترونيات -النجف/الكلية التقنية الهندسية-جامعة الفرات االوسط التقنية

الطيران

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة واسطالكوت/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةعلي رياض حميد محسن950

قسم تقنيات ادارة االعمال-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىبابل/المعهد التقني االداريادارة الموادعلي سعدي طالب عبود951

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة واسطالكوت/المعهد التقني التكنلوجيسياراتعلي سالم كمال حسون952

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية-الجامعة التكنولوجيةبغداد/معهد التكنلوجياااللكترونيكعلي سمير علي محسن953

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة بغدادبغداد/معهد التكنلوجياانشاء طرقعلي سيف ابراهيم علي954

قسم وقاية النبات-كلية الزراعة-جامعة واسطالصويرة/المعهد التقني الزراعيإنتاج نباتيعلي شوقي عبود نصير955

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني االداريسكرتاريةعلي صالح حمود ساير956

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة البصرةالنجف/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةعلي صالح عمران يوسف957

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة بغدادالصويرة/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةعلي صالح كامل جياد958

عام-كلية القانون-جامعة بابلبابل/المعهد التقني االداريتقنيات االدارة القانونيةعلي صبحي احمد زيدان959

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة الكوفةالسماوة/المعهد التقني االدارياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةعلي صبحي نايف كاظم960

قسم القدرة والمكائن الكهربائية-كلية الهندسة-جامعة ديالىبعقوبة/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةعلي صديق شاكر محمود961

قسم الحاسوب-كلية الهندسة-جامعة بغدادالعمارة/المعهد التقني التكنلوجيتقنيات الحاسباتعلي صفاء هادي صالح962

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية-الجامعة التكنولوجيةالعمارة/المعهد التقني التكنلوجياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةعلي صالح حسن عيال963

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية-الجامعة التكنولوجيةبغداد/معهد التكنلوجيااالنتاج/التقنيات الميكانيكيةعلي عادل عبد الحسن كريم964

عام-كلية التمريض-جامعة بغدادمعهد المهن الصحية العاليتقنيات التمريض/التمريضعلي عادل علي طاهر965

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة كربالءالبصرة/المعهد التقني التكنلوجياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةعلي عباس جري عبود966

عام-كلية القانون-جامعة الكوفةالنجف/المعهد التقني االداريادارة قانونيةعلي عبد األمير علي سلطان967

عام-كلية القانون-جامعة بابلبابل/المعهد التقني االداريتقنيات االدارة القانونيةعلي عبد الجبار عبد الزهرة خليف968

قسم التصميم-كلية الفنون الجميلة-جامعة بابلواسط/معهد الفنون الجميلة للبنين الصباحيتصميم طباعيعلي عبد الرضا ساجت جبار969

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة واسطالكوت/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةعلي عبد الكريم خضير عباس970

قسم العمارة-هندسة العمارة-الجامعة التكنولوجيةالسماوة/المعهد التقني االداريبناء وإنشاءاتعلي عبد الملك جعفر محمد971

قسم علوم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات-جامعة البصرةالقرنة/المعهد التقني االداريتقنيات انظمة الحاسوبعلي عبدالحسين علي عبادي972

عام-كلية التمريض-جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني الطبيتقنيات التمريض/التمريضعلي عبدالخالق سعدون محمود973

قسم علوم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني االداريتقنيات انظمة الحاسوبعلي عبدالزهرة حسن مطلب974

قسم التربية الفنية-كلية الفنون الجميلة-جامعة البصرةالبصرة/معهد الفنون الجميلة للبنين الصباحيالخط والزخرفةعلي عبدالسالم محروك حنيش975

قسم المواد-كلية الهندسة-جامعة البصرةكربالء/المعهد التقني التكنلوجياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةعلي عبدالكريم كاظم عباس976

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية-جامعة كركوككركوك/المعهد التقني االداريادارة قانونيةعلي عبدهللا خلف حسين977

عام-كلية الصيدلة-الجامعة المستنصريةبغداد المنصور/المعهد التقني الطبيصيدلةعلي عبدهللا لفته جياد978

قسم تقنيات ادارة الجودة الشاملة-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىبابل/المعهد التقني االداريادارة الموادعلي عقيل مهدي محمد حسين979

قسم البرمجيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات-جامعة الموصلنينوى/المعهد التقني االداريتقنيات انظمة الحاسوبعلي عمار محمد علي980

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-الجامعة المستنصريةبعقوبة/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةعلي عيسى صالح عليوي981

قسم الفنون التشكيلية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بابلالنجف االشرف/معهد الفنون الجميلة للبنين الصباحيرسمعلي غانم محمد ناشي982

قسم االنتاج الحيواني-كلية الزراعة-جامعة الكوفةالكوفة/المعهد التقني الزراعيإنتاج حيوانيعلي غني حسين راضي983

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة كربالءكربالء/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةعلي فرحان علي كاظم984

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بابلبابل/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةعلي ماجد مجيد جميل985

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة واسطالكوت/المعهد التقني التكنلوجيتقنيات المساحة/ المساحة علي مجيد هنيدس لفته986

قسم الفنون التشكيلية-كلية الفنون الجميلة-جامعة البصرةالبصرة/معهد الفنون الجميلة للبنين الصباحيالنحتعلي محمد جعفر زغير987

قسم المعلومات واالتصاالت-كلية هندسة المعلومات-جامعة النهرينبغداد/معهد التكنلوجياتقنيات االلكترونيات الجويةعلي محمد صاحب عويد988

قسم الكهرباء وااللكترونيك-كلية الهندسة-جامعة كربالءكربالء/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةعلي محمد نوري محمد989
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قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبيةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةعلي ميثم عباس مهدي990

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة ذي قارالناصرية/المعهد التقني التكنلوجياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةعلي ناجي فرهود فهد991

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة القادسيةالقادسية/المعهد التقني التكنلوجيتشغيل وصيانة/تقنيات الميكانيكعلي نجم عبد هللا رباح992

عام-كلية الصيدلة-جامعة الكوفةالكوفة/المعهد التقني الطبيصيدلةعلي هادي علي رباط993

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة االنباراالنبار/المعهد التقني التكنلوجيبناء وإنشاءاتعلي هاشم عودة غزاي994

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجيتقنيات المساحة/ المساحة علي وديع خليل ناصر995

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةعلي وليد مهدي هاشم996

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة القادسيةالقادسية/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةعلي يحيى دفار عبيد997

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية-الجامعة التكنولوجيةبغداد/معهد التكنلوجياسياراتعلي يعرب يوسف عمران998

قسم الكهربائية-كلية الهندسة-جامعة االنبارالبصرة/المعهد التقني التكنلوجيااللكترونيكعلي يعقوب طالب كاظم999

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني االداريسكرتاريةعلياء باقر محمد شبر عدنان1000

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة كربالءالسماوة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةعلياء حسين رحيم مزهر1001

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةعلياء حسين غازي عطب1002
قسم هندسة تقنيات النظم -ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبية

الكهروميكانيكية

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-الجامعة المستنصريةالرصافة/معهد االدارةتقنيات المحاسبةعلياء صبيح مريض عطية1003

عام-كلية التمريض-جامعة بغدادالصويرة/المعهد التقني الطبيتقنيات التمريض/التمريضعلياء عبدالجبار العيبي عاشور1004

تقنيات االنتاج النباتي-المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية-جامعة الفرات االوسط التقنيةالمسيب/المعهد التقني الزراعيإنتاج نباتيعلياء كريم جبر فرج1005

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة واسطالكوت/المعهد التقني التكنلوجيسياراتعلياء يوسف يعقوب ضاحي1006

قسم العمارة-كلية الهندسة-جامعة سامراءكركوك/المعهد التقني التكنلوجيبناء وإنشاءاتعمار جمعة نعمة حمادة1007

قسم علوم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني االداريتقنيات انظمة الحاسوبعمر اسعد عبدالقادر فالح1008

قسم تقنيات ادارة االعمال-الموصل/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الشماليةكركوك/المعهد التقني االداريادارة الموادعمر سلمان عواد عموري1009

قسم العمارة-كلية الهندسة-جامعة بابلبابل/المعهد التقني التكنلوجيبناء وإنشاءاتعمر عامر خيري عبد االمير1010

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة الموصلكركوك/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةعمر عبدالقادر عمر حسين1011

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات-جامعة كركوككركوك/المعهد التقني االداريتقنيات انظمة الحاسوبعمر عصام عادل حسين1012

قسم السياحة-كلية العلوم السياحية-الجامعة المستنصريةبغداد/معهد االدارة التقنيإرشاد سياحيعمر عماد خلف حسن1013

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادكركوك/المعهد التقني االداريتسويقعمر عيسى حسن رجا1014

قسم الفنون التشكيلية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغداداالنبار/الرمادي/معهد الفنون الجميلة للبنين الصباحيرسمعمر فواز خليفة احمد1015

عام-كلية الحقوق-جامعة الموصلنينوى/المعهد التقني االداريتقنيات االدارة القانونيةعمر محمد غانم عزيز1016

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة كركوكالحويجة/المعهد التقني التكنلوجيتوليد الطاقة/تقنيات ميكانيك القدرةعمر مردان سيود بكر1017

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني االداريسكرتاريةعمر مشرق صالح عبدهللا1018

قسم السياحة-كلية العلوم السياحية-جامعة الموصلنينوى/المعهد التقني االداريتقنيات السياحة وادارة الفنادقعمر هذال عدنان علو1019

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةعنود امان شذر امان1020

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة ذي قارالسماوة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةعهود بردان نبهار خوان1021

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة القادسيةالسماوة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةعهود كطران مطرود كشيش1022

قسم االقتصاد-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة ديالىبعقوبة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةغادة راغب محسن علوان1023

قسم الخط والزخرفة-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادالكرخ األولى/معهد الفنون الجميلة للبنات الصباحيالخط والزخرفةغادة رعد احمد محمد1024

قسم الفنون المسرحية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادالكرخ األولى/معهد الفنون الجميلة للبنين الصباحيتمثيل/الفنون المسرحيةغدير سمير وحيد حسن1025

قسم تقنيات ادارة االعمال-الموصل/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني االداريادارة الموادغسان خلف علي سليمان1026

قسم االدارة العامة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة تكريتالحويجة/المعهد التقني االداريسكرتاريةغصون نجيب صالح محمد1027

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني االداريسكرتاريةغفران احسان محمود فتحي1028

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة ديالىبعقوبة/المعهد التقني التكنلوجيسياراتغفران اسماعيل زيدان خلف1029

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة كركوككركوك/المعهد التقني التكنلوجيرسم بالحاسوبغفران حسن خيف جاكه1030
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قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/ الكلية التقنية الصحية والطبية-الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني الطبيتقنيات المختبرات الطبيةغفران رائد سالم سمير1031

قسم الحاسوب-كلية العلوم-جامعة ديالىبعقوبة/المعهد التقني االداريتقنيات انظمة الحاسوبغفران طارق مزهر محمد1032

قسم التربية الفنية-كلية الفنون الجميلة-جامعة ديالىديالى/معهد الفنون الجميلة للبنات الصباحيالخط والزخرفةغفران عدنان احمد حسين1033

قسم علوم الحاسوب-كلية العلوم-الجامعة المستنصريةالرصافة/معهد االدارةتقنيات انظمة الحاسوبغفران فؤاد كاظم نظر1034

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة واسطالكوت/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةغفران قاسم كريم طراد1035

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة تكريت(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةغفران لؤي فازع حسين1036

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية-جامعة االنباراالنبار/المعهد التقني االداريادارة قانونيةغفران مجيد فهد حايف1037

قسم تقنيات المختبرات الطبية-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية-الجامعة التقنية الوسطىبعقوبة/المعهد التقني الطبيتحليالت مرضيةغفران محمد عبد هللا حسين1038

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات-جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني االداريأنظمة الحاسباتغفران محمد فاضل جرجيس1039

عام-كلية القانون-جامعة بغدادبغداد/معهد االدارة التقنيتقنيات االدارة القانونيةغفران محمد مشيوح حمد1040

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني التكنلوجيالري والبزل/ تقنيات الموارد المائية غفران محمود عبدالجبار عزيز1041

عام-كلية الصيدلة-جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني الطبيصيدلةغفران ياسين شامي عمر1042

قسم الفنون التشكيلية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بابلالقادسية/معهد الفنون الجميلة للبنين الصباحيرسمغيث رحمن عبدان واوي1043

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة-جامعة تكريتالموصل/المعهد التقني التكنلوجيصناعات كيمياويةغيث رعد فاضل علي1044

عام-كلية الصيدلة-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني الطبيصيدلةغيث قاسم محمد جبار1045

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الكوفةالسماوة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةغيداء احمد كاظم مزهر1046

قسم العلوم المصرفية والمالية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الكوفةالسماوة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةغيداء كريم ناصر نطر1047

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات-جامعة الكوفةالنجف/المعهد التقني االداريأنظمة الحاسباتفاتن ستار حمود يسر1048

قسم تقنيات ادارة االعمال-الموصل/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الشماليةكركوك/المعهد التقني االداريادارة الموادفادية احمد محمد عمر1049

قسم المكتبات والمعلومات-كلية اآلداب-جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني االداريتقنيات المعلومات والمكتباتفارس خضر ناصر حمادة1050

قسم العمارة-كلية الهندسة-جامعة ديالىكركوك/المعهد التقني التكنلوجيبناء وإنشاءاتفاروق فائق جمعة محمد1051

قسم نظم المعلومات الحاسوبية-كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني االداريتقنيات انظمة الحاسوبفاضل عقيل عودة فاضل1052

عام-كلية القانون-جامعة بابلبابل/المعهد التقني االداريتقنيات االدارة القانونيةفاطمة احمد عبعوب ويس1053

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادبغداد/معهد االدارة التقنيسكرتاريةفاطمة الزهراء علي عيسى حبيب1054

قسم االحصاء-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادالرصافة/معهد االدارةاالحصاء الصحيفاطمة بشير عبود سلمان1055

عام-كلية الصيدلة-جامعة بغدادبغداد المنصور/المعهد التقني الطبيصيدلةفاطمة جاسم جبار رضوان1056

عام-كلية الصيدلة-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني الطبيصيدلةفاطمة جبار عبدالزهرة حسن1057

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادبغداد/معهد االدارة التقنيسكرتاريةفاطمة جبار مكلف مفتن1058

عام-كلية الصيدلة-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني الطبيصيدلةفاطمة جعفر طاهر حمود1059

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بابلالمسيب/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةفاطمة جمال فاضل سرهيد1060

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادالرصافة/معهد االدارةالتقنيات المالية والمصرفيةفاطمة خالد ابراهيم كريم1061

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة واسطالكوت/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةفاطمة خضير هارف دعاج1062

قسم تقنيات المحاسبة-البصرة/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الجنوبيةالبصرة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةفاطمة خليل جليل حمود1063

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجيتبريد وتكييففاطمة راضي سلطان خلف1064

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية-الجامعة التكنولوجيةبعقوبة/المعهد التقني التكنلوجياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةفاطمة رعد نافع سلمان1065

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة الكوفةالكوفة/المعهد التقني التكنلوجيسياراتفاطمة سالم عمران جواد1066

قسم االحصاء-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادالرصافة/معهد االدارةاالحصاء الصحيفاطمة سعد محمود ناجي1067

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة ميسانالبصرة/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةفاطمة شاكر درويش معتوق1068

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة المثنىالرميثة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةفاطمة صاحب عاصي ظاهر1069

عام-كلية التمريض-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني الطبيتقنيات التمريض/التمريضفاطمة عادل شاكر مجيد1070

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادالرصافة/معهد االدارةالتقنيات المالية والمصرفيةفاطمة عادل عبداالمير حسين1071
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قسم الكهرباء-كلية الهندسة-الجامعة المستنصريةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجيااللكترونيكفاطمة عادل عبدالخالق حمود1072

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبيةالقرنة/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةفاطمة عباس عاصي ثامر1073

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة القادسيةالقادسية/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةفاطمة عبد الحسين مزهر حسن1074

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادبغداد/معهد االدارة التقنيسكرتاريةفاطمة عبد المهدي عبد الحسن مظلوم1075

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات-جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني االداريأنظمة الحاسباتفاطمة عبدالرحمن ملوح عبدهللا1076

قسم التربية الفنية-كلية الفنون الجميلة-جامعة البصرةالبصرة/معهد الفنون الجميلة للبنات الصباحيالخط والزخرفةفاطمة عدنان سلمان علكم1077

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة القادسيةالقادسية/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةفاطمة عدنان كاظم خلف1078

قسم تقنيات التخدير-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية-جامعة الفرات االوسط التقنيةمعهد المهن الصحية العاليالتخديرفاطمة عقيل خضير حسن1079

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادالرصافة/معهد االدارةإدارةفاطمة عقيل محمد بريدي1080

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بابلبابل/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةفاطمة علي حسين عبيس1081

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بابلالمسيب/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةفاطمة علي طاهر عطا هللا1082

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية-الجامعة التقنية الجنوبيةالبصرة/المعهد التقني الطبيتحليالت مرضيةفاطمة علي عبدالرحيم مبارك1083

عام-كلية التمريض-جامعة بغدادالصويرة/المعهد التقني الطبيتقنيات التمريض/التمريضفاطمة علي فليح وافي1084

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجيتقنيات المساحة/ المساحة فاطمة فاضل شمخي جبر1085

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةالعمارة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةفاطمة فاضل كريم خلف1086

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-الجامعة المستنصريةبعقوبة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةفاطمة كمال احمد شهاب1087

قسم التصميم-كلية الفنون الجميلة-جامعة بابلالنجف االشرف/معهد الفنون الجميلة للبنات الصباحيتصميمفاطمة محمد سعد محمد1088

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجيبناء وإنشاءاتفاطمة مصعب عمران موسى1089

قسم التصميم-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادبغداد/معهد الفنون التطبيقيةتقنيات تصميم االقمشةفاطمة منذر ابراهيم مسلم1090

عام-كلية التمريض-جامعة الكوفةمعهد المهن الصحية العاليالقبالة والتوليدفاطمة نجم عبد حسون1091

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة-جامعة النهرينبغداد/معهد التكنلوجياتشغيل وحدات صناعيةفاطمة نوري جمعة عبدهللا1092

قسم هندسة النفط والغاز-كلية هندسة النفط والغاز-جامعة البصرة للنفط والغازالبصرة/المعهد التقني التكنلوجيتشغيل وحدات صناعيةفاطمة هاشم محمد حسون1093

قسم االحصاء-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادالرصافة/معهد االدارةاالحصاء والمعلوماتيةفاطمة وليد عبدالكريم احمد1094

قسم علوم الحاسوب-كلية العلوم-جامعة بغدادالصويرة/المعهد التقني االداريأنظمة الحاسباتفاطمه رضا جواد كاظم1095

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادالصويرة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةفاطمه رعد مصلح حسين1096

قسم االلكترون واالتصاالت-كلية الهندسة-جامعة الكوفةالنجف/المعهد التقني التكنلوجياالتصاالتفاطمه كتاب عبد الحسن مريهج1097

قسم التربية الفنية-كلية التربية األساسية-الجامعة المستنصريةالنجف/المعهد التقني فنونتزيين معماريفاطمه محمد ابراهيم محمد1098

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة كربالءكربالء/المعهد التقني التكنلوجياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةفاطمه محمد علي هادي كاظم1099

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة ذي قارالناصرية/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةفاطمه مهدي رسول عبدهللا1100

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادالرصافة/معهد االدارةالتقنيات المالية والمصرفيةفاطمه مهدي عبدعلي لفته1101

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة واسطالصويرة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةفاطمه مهدي منصور حسين1102

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة واسطالكوت/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةفاطمه هادي رزيج تركي1103

قسم التصميم-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادكركوك/المعهد التقني فنونتقنيات صناعة المالبسفاالن عصام ستار محمد امين1104

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات-جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني االداريأنظمة الحاسباتفائزة قاسم حيدر مصطفى1105

قسم الفنون التشكيلية-كلية الفنون الجميلة-جامعة البصرةالبصرة/معهد الفنون الجميلة للبنات الصباحيالخزففدك حسين نصيف جاسم1106

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية-جامعة االنباراالنبار/المعهد التقني االداريادارة قانونيةفرح جاسم محمد علي1107

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني االداريسكرتاريةفرح خليل ابراهيم احمد1108

قسم الشبكات-كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات-جامعة كركوككركوك/المعهد التقني االداريتقنيات انظمة الحاسوبفرح هاشم حازم يوسف1109

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةفرقان عدنان قاسم موسى1110

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة الكوفةالكوفة/المعهد التقني التكنلوجيسياراتفرقان محمد جواد عباس حسين1111

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة-جامعة بابلالنجف/المعهد التقني التكنلوجيأجهزة طبيةفرقان محمد عبود عوفي1112
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قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة-جامعة بغدادبغداد/معهد اعداد المدربين التقنيينااللكترونيكفريدة تاج السر عبد هللا جمعه1113

قسم تقنيات ادارة الجودة الشاملة-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىبعقوبة/المعهد التقني االداريادارة الموادفريدة عبد الهادي كاظم عباس1114

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادالصويرة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةفضل هللا قيس سلمان بدر1115

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة كربالءبابل/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةفالح مهدي كاظم مطر1116

عام-كلية الصيدلة-جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني الطبيصيدلةفهد ياسر عاصف مولود1117

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة-جامعة بابلالنجف/المعهد التقني التكنلوجيأجهزة طبيةقاسم حامد عبد راضي1118

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة كربالءالسماوة/المعهد التقني االدارياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةقائم مقداد سعد عبدالحسن1119

قسم الحاسوب-كلية العلوم-جامعة ديالىبعقوبة/المعهد التقني االداريتقنيات انظمة الحاسوبقبس علي هجر عباس1120

قسم الفنون التشكيلية-كلية الفنون الجميلة-جامعة البصرةالبصرة/معهد الفنون الجميلة للبنات الصباحيرسمقطر الندى حيدر طه ياسين1121

قسم البستنة وهندسة الحدائق-كلية الزراعة-جامعة القادسيةالكوفة/المعهد التقني الزراعيإنتاج نباتيقمر سالم كاظم محسن1122

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةالحويجة/المعهد التقني التكنلوجيتقنيات الحاسباتقيدار وسمي عبدهللا احمد1123

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك-الجامعة التكنولوجيةالمسيب/المعهد التقني التكنلوجياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةقيس عدنان هاشم محمد1124

قسم العمارة-كلية الهندسة-جامعة بابلالنجف/المعهد التقني التكنلوجيرسم بالحاسوبكاظم أحمد شهاب حمد1125

قسم المواد-كلية الهندسة-جامعة القادسيةالسماوة/المعهد التقني االدارياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةكاظم عبدالسادة حمزة هويدي1126

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-الجامعة المستنصريةالناصرية/المعهد التقني التكنلوجياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةكاظم مريشج سلمان طوكان1127

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةكرار باقر هاشم جاسم1128

قسم علوم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني االداريتقنيات انظمة الحاسوبكرار جاسم محمد عبدعلي1129

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة-جامعة بغدادالنجف/المعهد التقني التكنلوجيأجهزة طبيةكرار حيدر جاسم نعمه1130

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة ذي قارالناصرية/المعهد التقني االداريإدارةكرار داخل تقي حسن1131

قسم االنتاج الحيواني-كلية الزراعة-جامعة القادسيةالكوفة/المعهد التقني الزراعيإنتاج حيوانيكرار صباح زرزور محان1132

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادبغداد/معهد االدارة التقنيسكرتاريةكرار عباس جاسم كباشي1133

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة ميسانالعمارة/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةكرار عبد الوهاب وثيج كايم1134

قسم تقنيات التصميم الداخلي-كلية الفنون التطبيقية-الجامعة التقنية الوسطىالكرخ األولى/معهد الفنون الجميلة للبنين الصباحياقمشة/تصميم صناعيكرار علي رضا محمد1135

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة الكوفةالكوفة/المعهد التقني التكنلوجياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةكرار علي فخري هادي1136

قسم تقنيات المحاسبة-الرصافة-بغداد/ الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىالرصافة/معهد االدارةتقنيات المحاسبةكرار فؤاد حسن باشا1137

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني االداريسكرتاريةكرم يوسف حبيب احمد1138

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية-جامعة كركوككركوك/المعهد التقني االداريادارة قانونيةكريم عطية علي حيدر1139

قسم اقتصاديات ادارة المصارف-كلية اقتصاديات االعمال-جامعة النهرينالرصافة/معهد االدارةالتقنيات المالية والمصرفيةكريمه حسن عبد مناف رضا1140

قسم السياحة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الكوفةالنجف/المعهد التقني االداريإدارة الفنادقكلثومه صالح موسى قاسم1141

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادالصويرة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةكمال حاتم عوده خضير1142

عام-كلية الصيدلة-جامعة تكريتالموصل/المعهد التقني الطبيصيدلةكواكب عواد نزال نمشان1143

قسم تقنيات ادارة االعمال-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىالرصافة/معهد االدارةادارة الموادكوثر احمد محمد عالم1144

قسم االحصاء-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادالرصافة/معهد االدارةاالحصاء والمعلوماتيةكوثر عبدالرحيم فنجان لطيف1145

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الموصلنينوى/المعهد التقني االداريالتقنيات المالية والمصرفيةكوثر محمد يونس خضير1146

عام-كلية التمريض-جامعة بغدادبعقوبة/المعهد التقني الطبيتقنيات التمريض/التمريضكوثر محمود اسماعيل سلمان1147

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الموصلنينوى/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةالرا محروس مجيد خضر1148

قسم السينمائية والتلفزيونية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادالكرخ األولى/معهد الفنون الجميلة للبنات الصباحيالسينما والتلفزيونالنا فراس قاسم كاظم1149

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة البصرةالقرنة/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةلبيب عدنان عبدالشفيع مهجر1150

قسم اقتصاديات ادارة المصارف-كلية اقتصاديات االعمال-جامعة النهرينالرصافة/معهد االدارةتقنيات المحاسبةلطيفة محمد كريم حسين1151

قسم علوم الحاسوب-كلية العلوم للبنات-جامعة بابلكربالء/المعهد التقني االداريتقنيات انظمة الحاسوبلقاء داخل كاظم جبر1152

قسم االلكترون واالتصاالت-كلية الهندسة-جامعة الكوفةالرميثة/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةلمى حامد محمد عكموش1153
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قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية-الجامعة التكنولوجيةكركوك/المعهد التقني التكنلوجياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةلؤي عدنان محمد مرشد1154

قسم الفنون التشكيلية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادبغداد/معهد الفنون التطبيقيةالخزفليث خضير سلمان هربود1155

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-الجامعة المستنصريةبغداد/معهد اعداد المدربين التقنيينقوى كهربائيةليث صدام حسين علي1156

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة بابلالناصرية/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةليث طاهر جهاد عبدالرضا1157

قسم الفنون التشكيلية-كلية الفنون الجميلة-جامعة ديالىكركوك/معهد الفنون الجميلة للبنين الصباحيالنحتليث علي محمد نزال1158

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية-الجامعة التكنولوجيةبغداد/معهد التكنلوجياقوى كهربائيةليث عماد نصيف جاسم1159

قسم الحاسوب-كلية العلوم-جامعة ديالىبعقوبة/المعهد التقني االداريتقنيات انظمة الحاسوبليلى علي كاظم حسن1160

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة-جامعة بغدادالنجف/المعهد التقني التكنلوجيأجهزة طبيةليليان طارق عزيز محمد1161

قسم تقنيات االعالن-كلية الفنون التطبيقية-الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد الفنون التطبيقيةتصميم طباعيلينا خالد مسلم زاير1162

عام-كلية الحقوق-جامعة الموصلنينوى/المعهد التقني االداريتقنيات االدارة القانونيةماريا مشعل عبدهللا علي1163

قسم الفنون التشكيلية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادذي قار/معهد الفنون الجميلة للبنين الصباحيالنحتمازن حيدر حسين راشد1164

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبيةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجيتبريد وتكييفمبين معتز مؤيد عبدالكريم1165

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجيتقنيات المساحة/ المساحة مجتبى حامد رحيم حمادي1166

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة واسطالكوت/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةمجتبى سالم جليب محمد1167

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة القادسيةالقادسية/المعهد التقني التكنلوجياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةمجتبى هادي جبر علوان1168

قسم نظم المعلومات االدارية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني االداريمخازنمحسن تركي عبدهللا حميدي1169

قسم المواد-كلية الهندسة-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةمحسن علي حسن مبارك1170

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة-جامعة بغدادبابل/المعهد التقني التكنلوجياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةمحسن محمد محسن فرحان1171

قسم االقتصاد-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة ديالىبعقوبة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةمحمد ابراهيم حميد علي1172

قسم المكتبات والمعلومات-كلية اآلداب-جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني االداريتقنيات المعلومات والمكتباتمحمد احمد حسن حسين1173

قسم الفنون الموسيقية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادالكرخ األولى/معهد الفنون الجميلة للبنين الصباحيالفنون الموسيقيةمحمد احمد علي حسين1174

قسم الفنون التشكيلية-كلية الفنون الجميلة-جامعة البصرةالبصرة/معهد الفنون الجميلة للبنين الصباحيرسممحمد اياد اسماعيل عزيز1175

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة-جامعة بغدادبغداد/معهد التكنلوجياتقنيات االلكترونيات الجويةمحمد باسم فرج حسين1176

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةمحمد باقر جعفر غانم1177

عام-كلية القانون-جامعة بابلبابل/المعهد التقني االداريتقنيات االدارة القانونيةمحمد باقر حسين علي طعمة1178

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية-الجامعة التكنولوجيةبغداد/معهد التكنلوجياتوليد الطاقة/تقنيات ميكانيك القدرةمحمد بديع حسن صالح1179

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة كركوككركوك/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةمحمد به رزان محمد علي1180

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/ الكلية التقنية الصحية والطبية-الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني الطبيتقنيات المختبرات الطبيةمحمد جاسم عبدهللا احمد1181

قسم تقنيات ادارة االعمال-البصرة/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الجنوبيةالقادسية/المعهد التقني االداريادارة الموادمحمد جاسم عليوي جاسم1182

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الموصلنينوى/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةمحمد جبر سلوم شامخ1183

قسم االلكترونيك-الهندسة الكهربائية-الجامعة التكنولوجيةبغداد/معهد التكنلوجياتقنيات االلكترونيات الجويةمحمد جليل غائب صجم1184

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت-الجامعة التكنولوجيةبغداد/معهد التكنلوجياتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتمحمد جميل ابراهيم شاه مراد1185

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة كربالءكربالء/المعهد التقني التكنلوجياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةمحمد حسن كاظم حسن1186

قسم الفنون التشكيلية-كلية الفنون الجميلة-جامعة الموصلكركوك/معهد الفنون الجميلة للبنين الصباحيرسممحمد حسن هاشم محمد1187

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية-الجامعة التكنولوجيةبعقوبة/المعهد التقني التكنلوجياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةمحمد حسين صالح يوسف1188

قسم السينمائية والتلفزيونية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادالنجف االشرف/معهد الفنون الجميلة للبنين الصباحيالسمعية والمرئيةمحمد حليم شاكر خلف1189

قسم علوم الحاسوب-كلية العلوم-الجامعة المستنصريةالرصافة/معهد االدارةتقنيات انظمة الحاسوبمحمد حمدان سلمان عبد1190

قسم الفنون التشكيلية-كلية الفنون الجميلة-جامعة البصرةالبصرة/معهد الفنون الجميلة للبنين الصباحيالخزفمحمد حيدر احمد مهدي1191

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبيةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةمحمد خالد محمد عبدالواحد1192

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-الجامعة المستنصريةالرصافة/معهد االدارةإدارةمحمد خليل ابراهيم عيسى1193
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قسم االنتاج الحيواني-كلية الزراعة-جامعة الكوفةالكوفة/المعهد التقني الزراعيإنتاج حيوانيمحمد رضا حمودي باقر1194

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني التكنلوجيأجهزة طبيةمحمد زيد شعيب محمدصالح1195

قسم االحصاء-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادالرصافة/معهد االدارةاالحصاء والمعلوماتيةمحمد سالم دوالب جسام1196

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجيسياراتمحمد ستار جبار ساري1197

كركوك/المعهد التقني التكنلوجيااللكترونيكمحمد سردار عبدالرحمن اسماعيل1198
قسم هندسة تقنيات االلكترونيك -كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية-الجامعة التقنية الشمالية

والسيطرة

قسم التربية الفنية-كلية التربية األساسية-الجامعة المستنصريةديالى/معهد الفنون الجميلة للبنين الصباحيتصميممحمد سعد احمد نصيف1199

قسم الفنون التشكيلية-كلية الفنون الجميلة-جامعة ديالىديالى/معهد الفنون الجميلة للبنين الصباحيفنون تشكيليةمحمد سليم محمد نصيف1200

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات-جامعة نينوىالموصل/المعهد التقني التكنلوجيااللكترونيكمحمد سمير يونس نجم1201

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة تكريتكركوك/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةمحمد سيروان حاتم سعيد1202

قسم الطيران-كلية الهندسة-جامعة بغدادبابل/المعهد التقني التكنلوجياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةمحمد شاكر موسى جابر1203

قسم الكهرباء وااللكترونيك-كلية الهندسة-جامعة كربالءالسماوة/المعهد التقني االداريقوى كهربائيةمحمد صادق حامد جليل1204

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية-الجامعة التكنولوجيةبغداد/معهد التكنلوجياااللكترونيكمحمد صادق فاضل ياسين صبيح1205

قسم القدرة والمكائن الكهربائية-كلية الهندسة-جامعة ديالىبعقوبة/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةمحمد صالح كريم علي1206

قسم تقنيات ادارة االعمال-البصرة/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الجنوبيةالقادسية/المعهد التقني االداريادارة الموادمحمد ضاحي مشيد عبود1207

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبيةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةمحمد طالب داخل حسن1208

قسم الميكاترونكس-كلية الهندسة-جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني التكنلوجياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةمحمد طه ياسين عبار1209

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة-جامعة بغدادالمعهد العالي لالتصاالت والبريدالتراسلمحمد عادل ناجي ذياب1210

قسم تقنيات ادارة االعمال-الموصل/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني االداريادارة الموادمحمد عامر معيوف عبدهللا1211

عام-كلية الصيدلة-جامعة الكوفةالكوفة/المعهد التقني الطبيصيدلةمحمد عبد الرضا عبد هللا جوده1212

قسم االقتصاد-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة ديالىبعقوبة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةمحمد عبد الستار خضير عباس1213

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة الكوفةالناصرية/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةمحمد عبداالمير محمد جاسم1214

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةمحمد عبدالستار عبدالرحيم عبدهللا1215

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة كربالءالبصرة/المعهد التقني التكنلوجياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةمحمد عدنان عبدهللا بنوان1216

قسم تقنيات ادارة االعمال-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىالكوت/المعهد التقني االداريادارة الموادمحمد عزيز حمادي سطيح1217

كركوك/المعهد التقني التكنلوجيااللكترونيكمحمد عصام ابراهيم حسين1218
قسم هندسة تقنيات الكترونيات -النجف/الكلية التقنية الهندسية-جامعة الفرات االوسط التقنية

الطيران

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة واسطالكوت/المعهد التقني التكنلوجيبناء وإنشاءاتمحمد علوان عزيز جعفر1219

قسم الفنون المسرحية-كلية الفنون الجميلة-جامعة القادسيةالقادسية/معهد الفنون الجميلة للبنين الصباحياخراجمحمد علي احسان عبد الكريم عبد1220

قسم الخط والزخرفة-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادذي قار/معهد الفنون الجميلة للبنين الصباحيالخط والزخرفةمحمد علي حسن محمد1221

قسم تقنيات المحاسبة-الرصافة-بغداد/ الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىالعمارة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةمحمد علي حسين غازي سليم1222

قسم تقنيات التخدير-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية-جامعة الفرات االوسط التقنيةمعهد المهن الصحية العاليالتخديرمحمد علي ضياء محمد حسن عبد الزهرة1223

قسم الفنون التشكيلية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادذي قار/معهد الفنون الجميلة للبنين الصباحيالنحتمحمد علي عبدالرضا عليخان1224

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة بابلبابل/المعهد التقني التكنلوجيتقنيات المساحة/ المساحة محمد علي محمد شهاب1225

عام-كلية الصيدلة-جامعة تكريتكركوك/المعهد التقني الطبيصيدلةمحمد غانم نجم عبدهللا1226

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةمحمد فائز نوري سعيد1227

عام-كلية الصيدلة-جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني الطبيصيدلةمحمد فتحي صالح حمود1228

قسم التربية الفنية-كلية الفنون الجميلة-جامعة الموصلنينوى/معهد الفنون الجميلة للبنين الصباحيالخط والزخرفةمحمد فرحان جاسم محمد1229

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية-جامعة الفرات االوسط التقنيةالموصل/المعهد التقني الطبيتقنيات المختبرات الطبيةمحمد فواز محمدعلي عبد1230

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة كركوكالحويجة/المعهد التقني االداريسكرتاريةمحمد فؤاد عبدالستار محمد1231
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قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة بابلبابل/المعهد التقني التكنلوجيسياراتمحمد قاسم مرزة حمزة1232

قسم االقتصاد-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة كركوككركوك/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةمحمد كردستان سليمان جمعة1233

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة النهرينبعقوبة/المعهد التقني التكنلوجيتقنيات المساحة/ المساحة محمد كريم حسن جاسم1234

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة بغدادبغداد/معهد التكنلوجيابناء وإنشاءاتمحمد كريم نايف ديكان1235

قسم االلكترونية واالتصاالت-كلية الهندسة-جامعة النهرينالمعهد العالي لالتصاالت والبريدالبداالتمحمد كريم هالل كمر1236

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني االداريسكرتاريةمحمد ماهر ابراهيم ذنون1237

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة تكريتكركوك/المعهد التقني التكنلوجيااللكترونيكمحمد مصطفى خورشيد يعقوب1238

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني التكنلوجيالري والبزل/ تقنيات الموارد المائية محمد منذر صديق علي1239

قسم االتصاالت-كلية الهندسة-جامعة ديالىبعقوبة/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةمحمد منير محمد شكر1240

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة واسطالكوت/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةمحمد مهدي عبد المنتظر جاسم محمد صالح1241

قسم االتصاالت-كلية الهندسة-جامعة ديالىبعقوبة/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةمحمد مهدي محمود مال هللا1242

قسم تقنيات المحاسبة-البصرة/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الجنوبيةالبصرة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةمحمد ميثم سلمان هاشم1243

كربالء/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةمحمد ناظم عبد موسى1244
قسم هندسة تقنيات الليزر -النجف/الكلية التقنية الهندسية-جامعة الفرات االوسط التقنية

والكهروبصريات

قسم المدني-كلية الهندسة-الجامعة المستنصريةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجيتقنيات المساحة/ المساحة محمد نايف عاصي رشم1245

قسم العمارة-كلية الهندسة-الجامعة المستنصريةكركوك/المعهد التقني التكنلوجيرسم بالحاسوبمحمد نجاة محمد علي1246

قسم الخط والزخرفة-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغداداالنبار/الفلوجة/معهد الفنون الجميلة للبنين الصباحيالخط والزخرفةمحمد هيثم مثكال فرج1247

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجيبناء وإنشاءاتمحمد ياسين طه ياسين1248

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبيةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجيااللكترونيكمحمد يوسف احمد رومي1249

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات-جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني االداريأنظمة الحاسباتمحمد يونس ياسين مصطفى1250

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةمحمدسعيد جاسم محمدسعيد احمد1251

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبيةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجيتبريد وتكييفمحمدعلي جاسم محمدعلي جاسم1252

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني االداريمخازنمحمود حبيب فرحان كاظم1253

االنبار/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةمحمود سعد رحيم مجيد1254
قسم هندسة تقنيات القدرة -بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية-الجامعة التقنية الوسطى

الكهربائية

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة البصرةالنجف/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةمحمود صادق هارون يوسف1255

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني االداريمخازنمحمود عبدالرسول خير هللا نجم1256

قسم المكتبات والمعلومات-كلية اآلداب-جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني االداريتقنيات المعلومات والمكتباتمحمود علي مرعي حشاش1257

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة بغداداالنبار/المعهد التقني التكنلوجيسياراتمحمود عيدان حسين جلعوط1258

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةمحمود قاسم محمد يوسف1259

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة واسطالكوت/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةمحمود كريم حسن حميدي1260

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة بغدادبغداد/معهد التكنلوجياتقنيات المساحة/ المساحة محمود ماهر رحيم محمد1261

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة تكريتكركوك/المعهد التقني التكنلوجيااللكترونيكمحمود هادي كريم موسى1262

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةمخلد صالح فاضل عباس1263

قسم الميكاترونكس-كلية الهندسة-جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني التكنلوجيتبريد وتكييفمدين صالل مصطفى محمد1264

قسم البرمجيات-علوم الحاسوب-الجامعة التكنولوجيةبغداد/معهد االدارة التقنيتقنيات انظمة الحاسوبمرتضى حسين ياسر مهدي1265

قسم االلكترون واالتصاالت-كلية الهندسة-جامعة الكوفةالنجف/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةمرتضى حيدر حسين عبيد1266

قسم السياحة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الكوفةالنجف/المعهد التقني االداريإدارة الفنادقمرتضى عباس عبد الرضا لوكي1267

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبيةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةمرتضى عدنان كليف علي1268

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني االداريسكرتاريةمرتضى عماد ياسين خضير1269
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قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني االداريسكرتاريةمرتضى كريم شتون ذهب1270

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة-جامعة بغدادبغداد/معهد التكنلوجياشبكات كهربائيةمرتضى محمد كاظم نايف1271

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة-جامعة بابلالنجف/المعهد التقني التكنلوجيأجهزة طبيةمرتضى هاشم مجيد عباس1272

قسم الطيران-كلية الهندسة-جامعة بغدادالشطرة/المعهد التقني التكنلوجياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةمرتضى ياسين ابراهيم حسين1273

قسم المواد-كلية الهندسة-جامعة ديالىبعقوبة/المعهد التقني التكنلوجيسياراتمروة حسين كاظم جاسم1274

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة كركوككركوك/المعهد التقني التكنلوجيتبريد وتكييفمروة صباح مدد وردي1275

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة تكريت(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةمروة عبد العزيز كريم حياوي1276

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادالرصافة/معهد االدارةإدارةمروة علي حسين كريجي1277

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني التكنلوجيتقنيات الحاسباتمروة مروان علي عبو1278

قسم الشبكات-كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات-جامعة كركوككركوك/المعهد التقني االداريتقنيات انظمة الحاسوبمروة هجران عمر حسن1279

قسم االقتصاد-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادالمعهد العالي لالتصاالت والبريدالبريد والخدمات المصرفيةمروج طعمه جاسم عبدالسادة1280

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بابلالمسيب/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةمروه زياد احمد علوان1281

عام-كلية الصيدلة-جامعة الكوفةالكوفة/المعهد التقني الطبيصيدلةمروه صالح نعمه درويش1282

قسم تقنيات ادارة االعمال-الموصل/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الشماليةبعقوبة/المعهد التقني االداريادارة الموادمريم ابراهيم عباس حميد1283

قسم تقنيات ادارة االعمال-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد االدارة التقنيادارة الموادمريم احسان عزيز مجيد1284

عام-كلية الصيدلة-جامعة بغدادبغداد المنصور/المعهد التقني الطبيصيدلةمريم احمد محمد طارق1285

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة ميسانالبصرة/المعهد التقني التكنلوجيتقنيات المساحة/ المساحة مريم ازبيد جاسم محمد1286

قسم تقنيات ادارة الجودة الشاملة-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىبعقوبة/المعهد التقني االداريادارة الموادمريم اسماعيل خليل ابراهيم1287

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادبغداد/معهد االدارة التقنيسكرتاريةمريم حسين احمد علي1288

قسم نظم المعلومات االدارية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني االداريمخازنمريم حفيد محمد حسن1289

قسم تقنيات التخدير-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية-الجامعة التقنية الوسطىمعهد المهن الصحية العاليالتخديرمريم خالد فاخر حسان1290

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةمريم رافد عبداالمير خلف1291

قسم تقنيات ادارة االعمال-الموصل/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني االداريادارة الموادمريم سفيان عبدالعزيز ذنون1292

عام-كلية القانون-جامعة بغدادبغداد/معهد االدارة التقنيتقنيات االدارة القانونيةمريم صالح طارق ناجي1293

قسم تقنيات ادارة الجودة الشاملة-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد االدارة التقنيادارة الموادمريم طالب حامد ياسين1294

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بابلالمسيب/المعهد التقني االداريالتقنيات المالية والمصرفيةمريم طاهر طالب مزهر1295

قسم تقنيات ادارة االعمال-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد االدارة التقنيادارة الموادمريم عامر جريان علوان1296

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-الجامعة المستنصريةالمسيب/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةمريم عبدهللا عبد عباس1297

قسم االقتصاد-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة ذي قارالسماوة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةمريم علي جاسم محمد1298

قسم االقتصاد-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة ديالىبعقوبة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةمريم علي محمود عباس1299

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بابلالمسيب/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةمريم علي مهدي وناس1300

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني االداريسكرتاريةمريم عمار هاشم يحيى1301

قسم تقنيات ادارة االعمال-الموصل/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الشماليةالكوفة/المعهد التقني االداريادارة الموادمريم غسان يحيى عبيد1302

قسم هندسة تقنيات المساحة-كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةكركوك/المعهد التقني التكنلوجيتقنيات المساحة/ المساحة مريم فاضل زين العابدين خضر1303

قسم ادارة المؤسسات الفندقية-كلية العلوم السياحية-جامعة كربالءكربالء/المعهد التقني االداريإدارة الفنادقمريم كاظم حمزة شعالن1304

عام-كلية التمريض-جامعة ذي قارمعهد المهن الصحية العاليالقبالة والتوليدمريم كاظم عاصي عاصي1305

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني االداريمخازنمريم كاظم عيسى مال هللا1306

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-الجامعة المستنصريةالصويرة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةمريم ماجد محمد خلف1307

قسم االلكترون واالتصاالت-كلية الهندسة-جامعة الكوفةالنجف/المعهد التقني التكنلوجياالتصاالتمريم منذور اسماعيل مراد1308

قسم تقنيات ادارة الجودة الشاملة-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىبعقوبة/المعهد التقني االداريادارة الموادمزاحم كامل عبار محمد1309
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قسم تقنيات المحاسبة-البصرة/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الجنوبيةالعمارة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةمسار علي ناجي كاظم1310

قسم االقتصاد-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةالسماوة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةمسافر سالم كاطع مايح1311

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة-جامعة بغدادالنجف/المعهد التقني التكنلوجيأجهزة طبيةمسلم سعيد ناجي علي1312

قسم هندسة ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية-جامعة الفرات االوسط التقنيةبابل/المعهد التقني التكنلوجيسياراتمسلم عقيل احمد كاظم1313

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبيةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجيااللكترونيكمسلم هادي كاظم ناصر1314

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة-جامعة تكريتالموصل/المعهد التقني التكنلوجيصناعات كيمياويةمشارق حازم رمزي عبدهللا1315

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة كركوككركوك/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةمصدق صباح عابد احمد1316

قسم تقنيات ادارة الجودة الشاملة-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىالرصافة/معهد االدارةادارة الموادمصطفى ابراهيم ناصر حسين1317

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية-جامعة االنباراالنبار/المعهد التقني االداريادارة قانونيةمصطفى احمد حسن محمود1318

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني التكنلوجيشبكات كهربائيةمصطفى اسماعيل خليل حسن1319

قسم التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبيةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجيتبريد وتكييفمصطفى جواد سلمان عباس1320

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة كربالءكربالء/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةمصطفى حسنين مهدي صالح1321

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة-جامعة بغدادالمعهد العالي لالتصاالت والبريدالشبكات الهاتفيةمصطفى حسين عبدهللا علي1322

البصرة/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةمصطفى زكي محمد ابراهيم1323
قسم هندسة تقنيات السيطرة -بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية-الجامعة التقنية الوسطى

واالتمتة

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةمصطفى صالح جمعة سلطان1324

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني التكنلوجيالقياس والسيطرةمصطفى صباح محمد احمد1325

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةكركوك/المعهد التقني التكنلوجيتشغيل وحدات صناعيةمصطفى عادل ابراهيم مصطفى1326

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادالرصافة/معهد االدارةالتقنيات المالية والمصرفيةمصطفى عباس عبدالستار عبداالمير1327

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة كربالءبابل/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةمصطفى عبد الحسين هادوش عكلة1328

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة بغداداالنبار/المعهد التقني التكنلوجيبناء وإنشاءاتمصطفى عبدالعزيز حمدان ابراهيم1329

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة تكريتكركوك/المعهد التقني التكنلوجيانشاء طرقمصطفى علي حسين جاسم1330

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة كركوككركوك/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةمصطفى علي حسين كاظم1331

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبيةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةمصطفى علي عبدالحسين عبيد1332

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجيسياراتمصطفى علي عبدهللا محمد1333

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة المثنىالسماوة/المعهد التقني االداريتقنيات المساحة/ المساحة مصطفى غازي حاجم سلطان1334

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة القادسيةالقادسية/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةمصطفى فاهم جالب جبار1335

قسم الفنون التشكيلية-كلية الفنون الجميلة-جامعة ديالىديالى/معهد الفنون الجميلة للبنين الصباحيفنون تشكيليةمصطفى محمد حسين حبيب1336

بابل/المعهد التقني التكنلوجيالتقنيات االلكترونيةمصطفى محمد عبد ماصخ1337
قسم هندسة تقنيات الكترونيات -النجف/الكلية التقنية الهندسية-جامعة الفرات االوسط التقنية

الطيران

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادالمسيب/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةمصطفى محمد وناس راشد1338

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني التكنلوجيأجهزة طبيةمصطفى محمدطيب احمد محمود1339

قسم تقنيات ادارة االعمال-الموصل/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الشماليةكركوك/المعهد التقني االداريادارة الموادمصطفى مظفر زيدان خلف1340

قسم تقنيات االنتاج النباتي-نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية-الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني الزراعيإنتاج نباتيمصطفى معاوية محمود عبدالهادي1341

قسم العمارة-كلية الهندسة-جامعة كربالءكربالء/المعهد التقني التكنلوجيبناء وإنشاءاتمصطفى مكي محمد حسن علي1342

قسم هندسة تقنيات المساحة-كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةكركوك/المعهد التقني التكنلوجيتقنيات المساحة/ المساحة مصطفى نجاة غفور مصطفى1343

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة-جامعة بغدادالمعهد العالي لالتصاالت والبريداالتصاالتمصطفى نجم عبدالخالق زغير1344
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قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الموصلنينوى/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةمصطفى نجيب هالل محمود1345

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة بابلبابل/المعهد التقني التكنلوجيالتقنيات االلكترونيةمصطفى نعيم مغامس رسن1346

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة-جامعة ميسانالبصرة/المعهد التقني التكنلوجياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةمصعب وليد سعيد يعقوب1347

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةمطصفى جبار شنيشل بدن1348

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني التكنلوجيسياراتمعاذ يونس رمضان احمد1349

عام-كلية القانون-جامعة الفلوجةاالنبار/المعهد التقني االداريادارة قانونيةمعالم هادي حميد صالح1350

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادالرصافة/معهد االدارةالتقنيات المالية والمصرفيةمعتز رعد عبدالجبار عبدالرحمن1351

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية-الجامعة التكنولوجيةبعقوبة/المعهد التقني التكنلوجياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةمعتصم عدنان علي حسين1352

قسم المساحة-كلية الهندسة-جامعة بغدادبغداد/معهد التكنلوجياتقنيات المساحة/ المساحة مالك محمد سالم مطرود1353

عام-كلية القانون-جامعة بغدادبغداد/معهد االدارة التقنيتقنيات االدارة القانونيةمنار حاكم صالح مزهر1354

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجيااللكترونيكمنار حامد غالي عبدالحسن1355

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة كركوكالحويجة/المعهد التقني االداريسكرتاريةمنار سامي محمد حمود1356

قسم تقنيات االعالن-كلية الفنون التطبيقية-الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد الفنون التطبيقيةتزيين معماريمنار قاسم جاسم حسين1357

قسم الرقابة المحاسبية والمالية-كلية اقتصاديات االعمال-جامعة النهرينبغداد/معهد االدارة التقنيتقنيات المحاسبةمنال خالد عبود محمود1358

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات-جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني االداريأنظمة الحاسباتمنال طه خليل يوسف1359

قسم تقنيات ادارة االعمال-الموصل/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني االداريادارة الموادمنال عناد محمد خليفة1360

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/ الكلية التقنية الصحية والطبية-الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني الطبيتقنيات المختبرات الطبيةمنال فيصل فرحان حسين1361

المسيب/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةمنتظر حسين جواد عبد1362
قسم هندسة تقنيات القدرة -المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية-جامعة الفرات االوسط التقنية

الكهربائية

عام-كلية القانون-جامعة الكوفةالنجف/المعهد التقني االداريادارة قانونيةمنتظر زياد صالح مهدي1363

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-الجامعة المستنصريةبغداد/معهد اعداد المدربين التقنيينقوى كهربائيةمنتظر سعد عبد عنبر1364

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت-الجامعة التكنولوجيةبابل/المعهد التقني التكنلوجيالتقنيات االلكترونيةمنتظر سعيد عبد كريم كاظم1365

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة كربالءكربالء/المعهد التقني التكنلوجياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةمنتظر عقيل عبد الجبار علي1366

قسم االقتصاد-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغداد(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةمنتظر كريم خزعل طعمة1367

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة كربالءالمسيب/المعهد التقني التكنلوجيتشغيل مشاريع المياه/تقنيات الموارد المائيةمنتظر محمد خضير عبيد1368

قسم ادارة الفنادق-كلية العلوم السياحية-الجامعة المستنصريةبغداد/معهد االدارة التقنيإدارة الفنادقمنتظر مشتاق صادق محمود1369

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية-الجامعة التكنولوجيةالكوت/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةمنتظر نعيم حميد علي1370

قسم تقنيات ادارة االعمال-البصرة/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الجنوبيةبابل/المعهد التقني االداريادارة الموادمنتهى حسين علي عبد1371

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة الكوفةالنجف/المعهد التقني التكنلوجياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةمنتهى عبد الزهره محي محمد1372

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة بغدادبغداد/معهد التكنلوجيابناء وإنشاءاتمنتهى يونس حسين صالح1373

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الموصلنينوى/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةمنهل وعد احمد فتحي1374

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الموصلنينوى/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةمنى حازم محمد علي1375

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادالرصافة/معهد االدارةالتقنيات المالية والمصرفيةمنى حميد جاسم سكران1376

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادبعقوبة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةمنى علي عباس جودي1377

قسم تقنيات التخدير-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية-الجامعة التقنية الوسطىالبصرة/المعهد التقني الطبيالتخديرمنى علي عفراوي فهد1378

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة القادسيةالسماوة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةمنى قاسم محمد جبار1379

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية-الجامعة التكنولوجيةبغداد/معهد اعداد المدربين التقنيينتقنيات ميكانيك القدرةمنير عزام علي هادي1380

قسم الفنون الموسيقية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادالكرخ األولى/معهد الفنون الجميلة للبنات الصباحيالفنون الموسيقيةمها جمال حسن جويد1381

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادالصويرة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةمها زياد فاضل جواد1382

قسم نظم المعلومات الحاسوبية-كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني االداريتقنيات انظمة الحاسوبمها يعقوب يوسف ابراهيم1383

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة بغدادبغداد/معهد التكنلوجياتقنيات المساحة/ المساحة مهدي سليم مهدي موزان1384

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجيسياراتمهدي علي نجم عبدهللا1385
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قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني التكنلوجيبناء وإنشاءاتمهند خالد فتحي حسن1386

قسم علوم الحاسوب-كلية العلوم-جامعة بغدادبعقوبة/المعهد التقني االداريتقنيات انظمة الحاسوبمهند شوكت حسون مهدي1387

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني التكنلوجيتشغيل وحدات صناعيةمهند عقيل عزيز مال هللا1388

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةالحويجة/المعهد التقني التكنلوجيتقنيات الحاسباتمهند نورالدين نعمة نجم1389

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادالمسيب/المعهد التقني االداريالتقنيات المالية والمصرفيةمهيمن فاضل مجبل يونس1390

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة المثنىالرميثة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةموج رزاق مدلول صحين1391

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-الجامعة المستنصريةبغداد/معهد اعداد المدربين التقنيينااللكترونيكمؤمل صالح ثجيل رهيف1392

قسم االلكترونيك-الهندسة الكهربائية-الجامعة التكنولوجيةبغداد/معهد اعداد المدربين التقنيينااللكترونيكمؤمل عبد الهادي دهش حسن1393

عام-كلية القانون-جامعة بغدادبغداد/معهد االدارة التقنيتقنيات االدارة القانونيةمؤمل فالح حسن حاجم1394

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادالمعهد العالي لالتصاالت والبريدالبريد والخدمات المصرفيةمؤمل قاسم غازي منديل1395

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة-جامعة ذي قارالناصرية/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةمؤمل نيبل عبدالواحد صبري1396

قسم القدرة والمكائن الكهربائية-كلية الهندسة-جامعة ديالىبعقوبة/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةميثم محمود اسماعيل شالل1397

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية-الجامعة التكنولوجيةالقادسية/المعهد التقني التكنلوجيتشغيل وصيانة/تقنيات الميكانيكميثم ياسر حسن زياد1398

قسم تقنيات ادارة الجودة الشاملة-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىبعقوبة/المعهد التقني االداريادارة الموادميس مقبل عبد رضوان1399

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الحمدانيةنينوى/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةميساء سامي بولص منصور1400

قسم تقنيات ادارة االعمال-البصرة/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الجنوبيةالشطرة/المعهد التقني االداريادارة الموادميعاد عبيد هيول حبير1401

قسم تقنيات ادارة االعمال-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىالكوت/المعهد التقني االداريادارة الموادناديه باسم عبد الرزاق جابر1402

عام-كلية الصيدلة-جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني الطبيصيدلةناريمان مال هللا فتحي مصطفى1403

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-الجامعة المستنصريةالرصافة/معهد االدارةإدارةنازك ستار جبر موسى1404

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادالرصافة/معهد االدارةإدارةنازك يعقوب زامل راضي1405

عام-كلية التمريض-جامعة بغدادبعقوبة/المعهد التقني الطبيتقنيات التمريض/التمريضناسك زهير عبد جبارة1406

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة تكريتكركوك/المعهد التقني التكنلوجيبناء وإنشاءاتناطق عيدان حمد جراد1407

قسم تقنيات ادارة االعمال-الموصل/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني االداريادارة الموادناهدة ايوب سعدو سليمان1408

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بابلالمسيب/المعهد التقني االداريالتقنيات المالية والمصرفيةناهدة نجم عبدهللا حرجان1409

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات-جامعة نينوىالموصل/المعهد التقني التكنلوجيااللكترونيكنبا نواف محمود عبيد1410

قسم االلكترونيك-الهندسة الكهربائية-الجامعة التكنولوجيةبغداد/معهد التكنلوجياااللكترونيكنبأ ابراهيم حطحوط مريوش1411

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة بغدادبغداد/معهد التكنلوجياتوليد الطاقة/تقنيات ميكانيك القدرةنبأ اسماعيل ابراهيم علي1412

قسم تقنيات المحاسبة-الرصافة-بغداد/ الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىالرصافة/معهد االدارةتقنيات المحاسبةنبأ اياد صاحب جواد1413

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة القادسيةالسماوة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةنبأ جليل عجة محمد1414

عام-كلية القانون-جامعة بغدادبغداد/معهد االدارة التقنيتقنيات االدارة القانونيةنبأ حسين سلمان محمد1415

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بابلالمسيب/المعهد التقني االداريالتقنيات المالية والمصرفيةنبأ عبد الرزاق حسين بيرم1416

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة تكريت(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةنبأ محمد طه حميد1417

قسم االقتصاد المنزلي-كلية التربية للبنات-جامعة بغدادبغداد/معهد الفنون التطبيقيةتزيين معمارينبأ محمد عبد المالك قاسم1418

قسم علوم الحاسوب-كلية العلوم للبنات-جامعة بابلكربالء/المعهد التقني االداريتقنيات انظمة الحاسوبنبأ مهدي نعمة علوان1419

قسم التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبيةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجيتبريد وتكييفنبأ نبراس كاظم خلف1420

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادبعقوبة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةنبراس صبحي جبار حكاني1421

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة تكريت(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةنبراس عبد المطلب جاسم محمد1422

قسم تقنيات ادارة االعمال-الموصل/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الشماليةبعقوبة/المعهد التقني االداريادارة الموادنبراس مجيد حافظ حسن1423

قسم االقتصاد-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة ديالىبعقوبة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةنجالء سالم زاحم صالح1424
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قسم السياحة-كلية العلوم السياحية-الجامعة المستنصريةبغداد/معهد االدارة التقنيإدارة الفنادقنجالء كريم فارس منصور1425

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية-جامعة الفرات االوسط التقنيةالكوفة/المعهد التقني الطبيتقنيات المختبرات الطبيةنجوى عبد الرزاق ابراهيم حسين1426

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادبعقوبة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةندى ثامر عوده سلمان1427

عام-كلية التمريض-جامعة الكوفةالكوفة/المعهد التقني الطبيتقنيات التمريض/التمريضندى جاسم ياسين مهنا1428

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة المثنىالسماوة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةندى جواد كاظم ابوشنيت1429

قسم تقنيات ادارة االعمال-الموصل/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني االداريادارة الموادندى فتحي محمد اسماعيل1430

قسم الفنون التشكيلية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بابلالنجف االشرف/معهد الفنون الجميلة للبنات الصباحيفنون تشكيليةندى محمد عطية عبد1431

قسم التربية الفنية-كلية التربية األساسية-الجامعة المستنصريةالكرخ األولى/معهد الفنون الجميلة للبنين الصباحيتصميم طباعينذير سعد احمد جاسم1432

عام-كلية التمريض-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني الطبيتقنيات التمريض/التمريضنرجس باقر يوسف جياد1433

قسم السياحة-كلية العلوم السياحية-جامعة الموصلنينوى/المعهد التقني االداريتقنيات السياحة وادارة الفنادقنرمين ابراهيم علي خلف1434

قسم االحصاء-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادالرصافة/معهد االدارةاالحصاء والمعلوماتيةنرمين علي حميد عبد1435

قسم المكتبات والمعلومات-كلية اآلداب-الجامعة المستنصريةالرصافة/معهد االدارةتقنيات المعلومات والمكتباتنريمان بشير شاكر ماشاء هللا1436

قسم تقنيات ادارة االعمال-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىبعقوبة/المعهد التقني االداريادارة الموادنريمان وهاب ازرق عباس1437

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة كربالءكربالء/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةنسرين خليل اسماعيل خليل1438

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة القادسيةالقادسية/المعهد التقني التكنلوجيتشغيل وصيانة/تقنيات الميكانيكنسرين عقيل حاكم ناصر1439

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةكركوك/المعهد التقني التكنلوجيتشغيل وحدات صناعيةنسيم علي عيسى حسن1440

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادبغداد/معهد االدارة التقنيسكرتاريةنشات ماهر حسين فاضل1441

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة تكريت(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةنصيف احمد نصيف جاسم1442

قسم السياحة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الكوفةالنجف/المعهد التقني االداريإرشاد سياحينضال هاشم امهير كطون1443

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة االنباراالنبار/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةنمارق حسين علي حمادي1444

قسم السياحة الدينية والحضارية-كلية العلوم السياحية-جامعة كربالءكربالء/المعهد التقني االداريإرشاد سياحينهلة عالء عزيز كريم1445

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-الجامعة المستنصريةالرصافة/معهد االدارةإدارةنهى شنيشل مهاوي خنجر1446

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/ الكلية التقنية الصحية والطبية-الجامعة التقنية الشماليةالحويجة/المعهد التقني الطبيتحليالت مرضيةنواف قاسم محمد عباس1447

عام-كلية القانون-جامعة ذي قارالناصرية/المعهد التقني االداريتقنيات االدارة القانونيةنوال برزان صالح خضير1448

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة ديالىبعقوبة/المعهد التقني التكنلوجيتقنيات المساحة/ المساحة نوال حسن ابراهيم يوسف1449

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة كركوكالحويجة/المعهد التقني التكنلوجيتوليد الطاقة/تقنيات ميكانيك القدرةنوال صباح محمد ياور1450

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية-الجامعة التكنولوجيةبغداد/معهد التكنلوجيااالنتاج/التقنيات الميكانيكيةنوبار شانت نوبر اواديس1451

قسم القدرة والمكائن الكهربائية-كلية الهندسة-جامعة ديالىبعقوبة/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةنور الدين برهان شاكر محمود1452

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة-جامعة بغدادبغداد/معهد التكنلوجياانظمة الهواتف الذكية/التقنيات االلكترونيةنور الدين عماد علي محمود1453

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجيااللكترونيكنور الدين مهدي فاضل عباس1454

قسم العمارة-كلية الهندسة-جامعة الكوفةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجيتقنيات المساحة/ المساحة نور الزهراء جاسم محمد لفتة1455

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة ميسانالعمارة/المعهد التقني التكنلوجيااللكترونيكنور الهدى جليل مسعد حسن1456

عام-كلية التمريض-جامعة بغدادبغداد باب المعظم/المعهد الطبياالسعاف الفوري/االسعافات االوليةنور الهدى عارف شهاب جاسم1457

قسم العمارة-كلية الهندسة-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجيبناء وإنشاءاتنور الهدى محمد زغير عبدالحسن1458

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة المثنىالرميثة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةنور الهدى منعم بايش صبار1459

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة-جامعة بغدادبغداد/معهد التكنلوجياالسالمة المهنيةنور الهدى وليد مولود موسى1460

قسم تقنيات المحاسبة-الرصافة-بغداد/ الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىالرصافة/معهد االدارةتقنيات المحاسبةنور اياد ناصر حسين1461

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية-جامعة الفرات االوسط التقنيةكربالء/المعهد التقني الطبيصحة مجتمعنور رعد حسين عبيد1462

قسم المواد-كلية الهندسة-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةنور سالم علي عبيد1463
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قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادبعقوبة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةنور شاكر علي ابراهيم1464

قسم التصميم-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادالكرخ األولى/معهد الفنون الجميلة للبنات الصباحيتصميم داخلينور صفاء الدين طالب هاشم1465

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة-جامعة تكريتالموصل/المعهد التقني التكنلوجيتشغيل وحدات صناعيةنور ضياء محمدطاهر احمد1466

عام-كلية القانون-جامعة بغدادبغداد/معهد االدارة التقنيتقنيات االدارة القانونيةنور طارق مصطفى محمد1467

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني االداريسكرتاريةنور طارق ناصر خليل1468

قسم تقنيات ادارة الجودة الشاملة-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىبابل/المعهد التقني االداريادارة الموادنور عبد االمير خضير كاظم1469

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة بغدادبابل/المعهد التقني التكنلوجيانشاء طرقنور عبد هللا جواد كاظم1470

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بابلبابل/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةنور عبد الوهاب ميهوب عبد الرزاق1471

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادالرصافة/معهد االدارةالتقنيات المالية والمصرفيةنور عبدالرزاق محمود حسن1472

قسم تقنيات ادارة االعمال-الكوفة/الكلية التقنية االدارية-جامعة الفرات االوسط التقنيةالكوفة/المعهد التقني االداريادارة الموادنور عدنان حسن كاظم1473

عام-كلية القانون-جامعة بابلبابل/المعهد التقني االداريتقنيات االدارة القانونيةنور عدنان كميل زريزب1474

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةنور عالوي فتاح عبدالنبي1475

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجيتبريد وتكييفنور علي خلف حجمان1476

عام-كلية التمريض-جامعة الكوفةمعهد المهن الصحية العاليالقبالة والتوليدنور غانم كامل شمران1477

قسم الحاسوب-كلية العلوم-جامعة ديالىبعقوبة/المعهد التقني االداريتقنيات انظمة الحاسوبنور مازن صبيح كرومي1478

قسم االدارة العامة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الفلوجةاالنبار/المعهد التقني االداريسكرتاريةنور مثنى لطيف عماش1479

عام-كلية الصيدلة-جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني الطبيصيدلةنور محمد عطيه حسن1480

قسم تقنيات ادارة االعمال-الكوفة/الكلية التقنية االدارية-جامعة الفرات االوسط التقنيةبابل/المعهد التقني االداريادارة الموادنور مسلم علي نوري1481

قسم تقنيات ادارة االعمال-البصرة/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الجنوبيةبعقوبة/المعهد التقني االداريادارة الموادنور موسى كامل علوان1482

قسم المكتبات والمعلومات-كلية اآلداب-الجامعة المستنصريةالرصافة/معهد االدارةتقنيات المعلومات والمكتباتنور نبيل نشمي شالكه1483

قسم االقتصاد المنزلي-كلية التربية للبنات-جامعة بغدادبغداد/معهد الفنون التطبيقيةتقنيات تصميم االقمشةنور نزار سمير عبد هللا1484

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة واسطالكوت/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةنور هالل ابيش عباس1485

قسم المكتبات والمعلومات-كلية اآلداب-الجامعة المستنصريةالرصافة/معهد االدارةتقنيات المعلومات والمكتباتنور يوسف صيهود عبدهللا1486

قسم الفنون التشكيلية-كلية الفنون الجميلة-جامعة الموصلنينوى/معهد الفنون الجميلة للبنات الصباحيالخزفنورا مشعل عبداللطيف سلطان1487

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة ديالىبعقوبة/المعهد التقني التكنلوجيتقنيات المساحة/ المساحة نورالضحى واجد هاشم محمد1488

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة ذي قارالناصرية/المعهد التقني التكنلوجي(التقنيات المدنية)مدني نورالهدى احمد حنتوش بردي1489

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة كربالءالناصرية/المعهد التقني االداريإدارةنورالهدى عبدالرضا محمدعلي عبدعلي1490

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة ذي قارالسماوة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةنورة حسين كنيوي واجد1491

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الكوفةالنجف/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةنورس صباح خضير عمران1492

عام-كلية الصيدلة-جامعة كربالءالكوفة/المعهد التقني الطبيصيدلةنورس عادل كامل الطيف1493

قسم الرقابة المحاسبية والمالية-كلية اقتصاديات االعمال-جامعة النهرينالمسيب/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةنورس فارس كاظم شعيب1494

قسم الحاسوب-كلية الهندسة-جامعة بغدادالنجف/المعهد التقني التكنلوجيتقنيات الحاسباتنوره سعدي طعمه ثجيل1495

قسم تقنيات ادارة االعمال-البصرة/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الجنوبيةالقادسية/المعهد التقني االداريادارة الموادنيأ عالء هادي عبود1496

قسم علوم الحاسوب-كلية العلوم-جامعة بغدادبغداد/معهد االدارة التقنيتقنيات انظمة الحاسوبنير انور فالح عبود1497

قسم نظم المعلومات االدارية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني االداريمخازنهاجر شهاب حميد ذياب1498

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الكوفةالنجف/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةهاجر عبد األمير عبيس عبود1499

قسم تقنيات ادارة االعمال-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد االدارة التقنيادارة الموادهاجر غازي عيادة صباح1500

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة كربالءالمسيب/المعهد التقني االداريالتقنيات المالية والمصرفيةهاجر كريم مصدك خنبفر1501

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة ذي قارالناصرية/المعهد التقني التكنلوجي(التقنيات المدنية)مدني هاجر محمد عبدالكاظم حنون1502

عام-كلية القانون-جامعة بابلبابل/المعهد التقني االداريتقنيات االدارة القانونيةهادي خيري خماط هادي1503

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة واسطالكوت/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةهادي عماد حسن قاسم1504

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة االنباراالنبار/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةهالة حمود اسود عبد1505
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عام-كلية القانون-جامعة الكوفةالنجف/المعهد التقني االداريادارة قانونيةهاله عباس جاسم طه1506

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-الجامعة المستنصريةبعقوبة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةهبة اياد عبد االمير ردام1507

قسم تقنيات ادارة االعمال-البصرة/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الجنوبيةبعقوبة/المعهد التقني االداريادارة الموادهبة حسين كاظم جواد1508

قسم تقنيات ادارة االعمال-البصرة/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الجنوبيةبعقوبة/المعهد التقني االداريادارة الموادهبة ظافر رشيد حسين1509

عام-كلية الصيدلة-جامعة كركوكالموصل/المعهد التقني الطبيصيدلةهبة عبدالحميد محمد سيد1510

قسم تقنيات ادارة الجودة الشاملة-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىالقادسية/المعهد التقني االداريادارة الموادهبة علي ناصر حسين1511

قسم العمارة-كلية الهندسة-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجيبناء وإنشاءاتهبة مهند مهدي خلف1512

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني االداريسكرتاريةهبة موفق محمود جاسم1513

قسم العمارة-كلية الهندسة-جامعة بابلبابل/المعهد التقني التكنلوجيانشاء طرقهبة نعمة عطية ابراهيم1514

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة واسطالكوت/المعهد التقني التكنلوجيتقنيات المساحة/ المساحة هبه فاضل عبد العباس جسام1515

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني االداريسكرتاريةهدى احمد عطية فيصل1516

قسم علوم الحاسوب-كلية العلوم-جامعة بغدادالرصافة/معهد االدارةتقنيات انظمة الحاسوبهدى احمد فوزي مرزوك1517

قسم علوم الحاسوب-كلية العلوم-الجامعة المستنصريةالرصافة/معهد االدارةتقنيات انظمة الحاسوبهدى باسم صالح عباس1518

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني االداريسكرتاريةهدى جواد كاظم جبر1519

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة ذي قارالسماوة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةهدى حامد شنبارة ناصر1520

قسم تقنيات ادارة الجودة الشاملة-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىالكوفة/المعهد التقني االداريادارة الموادهدى حميد جندي طراد1521

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة ذي قارالناصرية/المعهد التقني التكنلوجياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةهدى حيدر هندي نعمه1522

قسم العمارة-هندسة العمارة-الجامعة التكنولوجيةبغداد/معهد التكنلوجيارسم بالحاسوبهدى سعد عبد العزيز مجيد1523

قسم تقنيات ادارة الجودة الشاملة-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىالرصافة/معهد االدارةادارة الموادهدى عبدالجبار غنو علوان1524

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجيبناء وإنشاءاتهدى عبدهللا احمد مطشر1525

قسم تقنيات االعالن-كلية الفنون التطبيقية-الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد الفنون التطبيقيةفن المجوهرات/حلي والمجوهراتهدى عثمان توفيق صالح1526

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة واسطالكوت/المعهد التقني التكنلوجيبناء وإنشاءاتهدى غالب مطشر جبر1527

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة ذي قارالناصرية/المعهد التقني االداريإدارةهدى ماجد كاظم عويز1528

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادبغداد/معهد االدارة التقنيتقنيات المحاسبةهدية اكرم خليل ابراهيم1529

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة تكريت(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةهدير كامل سليمان داود1530

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة تكريتبلد/ المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةهديل احمد سعيد محمد1531

قسم علوم الحاسوب-كلية العلوم-جامعة بغدادالرصافة/معهد االدارةتقنيات انظمة الحاسوبهديل حارس ناجي رشيد1532

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة كربالءالسماوة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةهديل حمزة عبدالحسن كاظم1533

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة كربالءالسماوة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةهديل ستار كاظم وزير1534

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الموصلنينوى/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةهديل عبدالعزيز عطية خلف1535

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بابلالمسيب/المعهد التقني االداريالتقنيات المالية والمصرفيةهديل علي حسين عباس1536

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-الجامعة المستنصريةالمسيب/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةهديل فاهم عمران حمزة1537

قسم تقنيات ادارة الجودة الشاملة-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىبعقوبة/المعهد التقني االداريادارة الموادهديل محمد جدوع جواد1538

عام-كلية التمريض-جامعة ذي قارمعهد المهن الصحية العاليالقبالة والتوليدهديل معد كاظم كاظم1539

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-الجامعة المستنصريةالصويرة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةهديل هادي عاشور مغير1540

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/ الكلية التقنية الصحية والطبية-الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني الطبيتقنيات المختبرات الطبيةهمام يوسف جاسم محمد1541

قسم الحاسوب-كلية العلوم-جامعة ديالىبعقوبة/المعهد التقني االداريتقنيات انظمة الحاسوبهناء حسين عزم تقي1542

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة-جامعة بغدادالمعهد العالي لالتصاالت والبريدالشبكات الهاتفيةهنادي مرتضى عباس محمد1543
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قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني االداريسكرتاريةهوكر اكرم محمد امين1544

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة كركوككركوك/المعهد التقني التكنلوجيرسم بالحاسوبهويدا احمد عزيز امين1545

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية-جامعة كركوككركوك/المعهد التقني االداريادارة قانونيةهيام محمد حسين عكلة1546

قسم علوم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات-جامعة االنباراالنبار/المعهد التقني االداريتقنيات انظمة الحاسوبهيام محمد نجرس حماد1547

عام-كلية الصيدلة-جامعة الموصلكركوك/المعهد التقني الطبيصيدلةهيثم تحسين احمد جاسم1548

قسم نظم المعلومات االدارية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني االداريمخازنهيثم حميد عبدالحسين خلف1549

قسم تقنيات ادارة االعمال-الموصل/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الشماليةالحويجة/المعهد التقني االداريادارة الموادهيرو احمد مجيد سالم1550

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة المثنىالسماوة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةهيفاء حسين عبد مبارك1551

قسم تقنيات المحاسبة-الكوفة/الكلية التقنية االدارية-جامعة الفرات االوسط التقنيةالنجف/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةهيفاء راجح راهي عطشان1552

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةهيلين عدنان صمد فالح1553

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية-جامعة كركوككركوك/المعهد التقني االداريادارة قانونيةهيندة اسماعيل طالب محمود1554

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجيبناء وإنشاءاتواثق هاشم مكطوف يونس1555

قسم الفنون التشكيلية-كلية الفنون الجميلة-جامعة ديالىديالى/معهد الفنون الجميلة للبنات الصباحيكرافيك الفخاروجدان عبد الوهاب كريم جاسم1556

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة واسطالكوت/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةوديان جاسم محمد علي علي1557

قسم الخط والزخرفة-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغداداالنبار/الرمادي/معهد الفنون الجميلة للبنين الصباحيالخط والزخرفةوسام محمد مشرف نهار1558

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الموصلنينوى/المعهد التقني االداريالتقنيات المالية والمصرفيةوسن شاكر خليل ابراهيم1559

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة بابلالمسيب/المعهد التقني التكنلوجياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةوسن كريم عجم حيميد1560

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادبغداد/معهد االدارة التقنيتقنيات المحاسبةوفاء احمد محيسن خلباص1561

قسم تقنيات ادارة االعمال-الموصل/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الشماليةبعقوبة/المعهد التقني االداريادارة الموادوفاء محمد سامي حسين1562

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني االداريمخازنوفيه محمد نجم عبدهللا1563

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الموصلنينوى/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةوالء غازي خليل اسماعيل1564

قسم الفنون المسرحية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادكركوك/معهد الفنون الجميلة للبنين الصباحياخراجوليد حسين عالوي جذل1565

قسم الطيران-كلية الهندسة-جامعة بغدادالكوفة/المعهد التقني التكنلوجياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةوناس محمد وناس منذور1566

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات-جامعة ذي قارالناصرية/المعهد التقني االداريتقنيات انظمة الحاسوبوئام جاسم محمد مطرود1567

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة بغدادالصويرة/المعهد التقني التكنلوجيقوى كهربائيةياس خضر عيسى زعال1568

عام-كلية الصيدلة-جامعة ذي قارالبصرة/المعهد التقني الطبيصيدلةياسر عاجل ناصر عبد1569

قسم الفنون المسرحية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادديالى/معهد الفنون الجميلة للبنين الصباحيتمثيل/الفنون المسرحيةياسر عامر علي حسين1570

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-الجامعة العراقيةبعقوبة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةياسر عامر كامل ياسين1571

قسم الحاسوب-كلية الهندسة-جامعة بغدادالنجف/المعهد التقني التكنلوجيتقنيات الحاسباتياسر عبد الجواد جليل حمد1572

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة النهرينبغداد/معهد التكنلوجياانشاء طرقياسر محمد عبد محمد1573

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت-الجامعة التكنولوجيةالموصل/المعهد التقني التكنلوجيشبكات كهربائيةياسر محمدبشير جاسم خضر1574

قسم االلكترونيك-كلية هندسة االلكترونيات-جامعة نينوىالموصل/المعهد التقني التكنلوجيااللكترونيكياسر معتصم داؤد سليمان1575

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الموصلنينوى/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةياسر موفق احمد حمد1576

قسم تقنيات ادارة االعمال-الموصل/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الشماليةالحويجة/المعهد التقني االداريادارة الموادياسين محمد مصطفى سبع1577

كركوك/المعهد التقني التكنلوجيااللكترونيكيحي شاهين محمد شكور1578
قسم هندسة تقنيات االلكترونيك -كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية-الجامعة التقنية الشمالية

والسيطرة

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبيةالشطرة/المعهد التقني التكنلوجيشبكات كهربائيةيحيى زكي يحيى مهدي1579

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية-الجامعة التكنولوجيةبعقوبة/المعهد التقني التكنلوجياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةيعقوب موسى احمد ابراهيم1580

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-الجامعة المستنصريةالرصافة/معهد االدارةإدارةيقين عباس ابراهيم بدر1581

قسم المكتبات والمعلومات-كلية اآلداب-الجامعة المستنصريةالرصافة/معهد االدارةتقنيات المعلومات والمكتباتيقين عبدالزهرة محمد مطير1582

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة واسطالكوت/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةيقين كريم رحيم جابر1583

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة ذي قارالشطرة/المعهد التقني التكنلوجياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةيقين هاشم وحيد عبد1584
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قسم علوم الحاسوب-كلية العلوم-جامعة بغدادبغداد/معهد االدارة التقنيتقنيات انظمة الحاسوبيوسف ابراهيم محمد عبد هللا1585

قسم تقنيات ادارة الجودة الشاملة-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىالحويجة/المعهد التقني االداريادارة المواديوسف جالل علي حسين1586

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-الجامعة المستنصريةبعقوبة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةيوسف حسون علوان كاظم1587

قسم الفنون التشكيلية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادكركوك/معهد الفنون الجميلة للبنين الصباحيرسميوسف حسين علي خورشيد1588

قسم الفنون التشكيلية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغداداالنبار/الفلوجة/معهد الفنون الجميلة للبنين الصباحيرسميوسف حسين عيفان حمد1589

قسم علوم الحاسوب-كلية العلوم-جامعة بغدادالرصافة/معهد االدارةتقنيات انظمة الحاسوبيوسف رعد ايوب عبدهللا1590

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجيسياراتيوسف سعد عبدالقادر عبدهللا1591

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة تكريت(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجيالميكانيكيوسف صالح فاضل عبد الجبار1592

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية-الجامعة التكنولوجيةبعقوبة/المعهد التقني التكنلوجياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةيوسف عباس حسين حمد1593

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة االنباراالنبار/المعهد التقني التكنلوجياالنتاج/التقنيات الميكانيكيةيوسف عبدالحكيم زكي سلمان1594

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجيااللكترونيكيوسف عبدهللا جابر هنيدي1595

عام-كلية الصيدلة-جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني الطبيصيدلةيوسف عبدهللا علي سعيد1596

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادالرصافة/معهد االدارةإدارةيوسف فراس فرج عواد1597

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة تكريت(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةيوسف قاسم عبد السيد عبد الخضر1598

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الموصلنينوى/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةيوسف هاني توفيق قاسم1599

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة كركوكالحويجة/المعهد التقني التكنلوجيسياراتيونس أتيال يونس عرفان1600

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة الكوفةالنجف/المعهد التقني التكنلوجيبناء وإنشاءاتيونس حسين جعفر سلمان1601

قسم تقنيات ادارة االعمال-الموصل/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني االداريسكرتاريةيونس سعيد محمد سعيد1602

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الموصلنينوى/المعهد التقني االداريالتقنيات المالية والمصرفيةيونس عبدهللا محمد شيت1603

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-الموصل/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني التكنلوجيبناء وإنشاءاتيونس غانم عبد خلف1604

قسم االقتصاد-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة القادسيةالسماوة/المعهد التقني االداريتقنيات المحاسبةيونس فاخر منصور فرحان1605
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