
قسم الحاسبة  ين للدراسة الصباحية  ز (القناة العامة)قبول الطلبة المتمي 

2022-2021للسنة الدراسية 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

جهة القبولجهة االنتسابالمحافظةالفرعاسم الطالب ت

عام-كلية القانون-جامعة بغدادوزارة العدلبغدادادارة قانونيةعمر رياض عوده1

ن داخل نصيف2 عام-كلية التمريض-جامعة بغدادوزارة الصحةواسطالقبالة والتوليدهديل تحسي 

عام-كلية التمريض-جامعة بغدادالجامعة التقنية الوسىطبغدادتقنيات التمريض/التمريضهاجر قاسم نايف علي3

عام-كلية التمريض-جامعة بغدادوزارة الصحةبغدادالقبالة والتوليدفاطمة كاظم مظلوم4

عام-كلية التمريض-جامعة بغدادوزارة الصحةبغدادالقبالة والتوليدزينة عادل داخل5

عام-كلية التمريض-جامعة بغدادوزارة الصحةبغدادصحة مجتمععبد الفتاح جبار محيسن مويلح6

عام-كلية التمريض-جامعة بغدادوزارة الصحةواسطتقنيات التمريض/التمريضوفاء قاسم محمد بجال7

ي8 بية للبنات-جامعة بغدادامانة بغدادبغدادالعلوم والرياضياترواء باسل فخري صبر قسم الحاسوب-كلية البر

ن جابر حاتم9 قسم الكهرباء-كلية الهندسة-الجامعة المستنرصيةوزارة الزراعةبغدادكهرباءهدى عبد الحسي 

قسم علوم الحياة-كلية العلوم-الجامعة المستنرصيةوزارة الصحةبغدادتحليالت مرضيةعالء عادل جمعه10

قسم علوم الحياة-كلية العلوم-الجامعة المستنرصيةوزارة الصحةبغدادتحليالت مرضيةحسن محمد علي سعد11

قسم علوم الحياة-كلية العلوم-الجامعة المستنرصيةوزارة الصحةبغدادتحليالت مرضيةعلياء رزاق كاظم كصاد12

قسم علوم الحياة-كلية العلوم-الجامعة المستنرصيةوزارة الصحةدياىلتحليالت مرضيةباسل رعد عبد الكريم13

عام-كلية القانون-الجامعة المستنرصيةالجامعة التقنية الوسىطبغدادتقنيات االدارة القانونيةفاطمة جاسم محمد علي جاسم14

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-الجامعة المستنرصيةوزارة الزراعةبغدادإدارةحيدر حسن فنجان خيون15

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-الجامعة المستنرصيةوزارة الشباب والرياضةبغدادإدارةعلي اسماعيل جابر موزان16

ن شلش17 بيةدياىلتصميم طباعياحمد مزاحم حسي  بية األساسية-الجامعة المستنرصيةوزارة البر بية الفنية-كلية البر قسم البر

ي-كلية الهندسة-جامعة البرصةديوان محافظة ميسانميسانبناء وإنشاءاتمنار طارق زباله جبر18
ن
قسم المدن

ي دواد سلمان19
قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة البرصةوزارة الصناعة والمعادنالبرصةكهرباءدواد راضن

قسم الحاسوب-كلية الهندسة-جامعة البرصةوزارة الصحةذي قارتقنيات الحاسباترغد محمد رحيم20

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة-جامعة البرصةوزارة النفطالبرصةالتصفية وتقنية الغازسالم فالح حسن مهدي21

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة-جامعة البرصةوزارة النفطالبرصةالتصفية وتقنية الغازمصطفن قاسم محمد جاسم22

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة-جامعة البرصةوزارة النفطالبرصةالتشغيل والسيطرةمحمد حطاب عبود جياد23

ن عذافة خشجوري24 قسم النفط-كلية الهندسة-جامعة البرصةوزارة النفطالبرصةالنفط واإلنتاج والقياسات الحقليةعلي حسي 

 علي نزال25
ن قسم النفط-كلية الهندسة-جامعة البرصةوزارة النفطالبرصةحفر اآلبار النفطيةعلي حسي 

قسم علوم الحياة-كلية العلوم-جامعة الموصلوزارة الصحةالموصلتحليالت مرضيةريم احمد اسماعيل26

قسم علوم الحياة-كلية العلوم-جامعة الموصلوزارة الصحةالموصلتحليالت مرضيةرجاء حميد اسماعيل27

عام-كلية التمريض-جامعة الموصلوزارة الصحةالموصلتقنيات التمريض/التمريضجاسم عادل جاسم28

عام-كلية التمريض-جامعة الموصلوزارة الصحةالموصلتقنيات التمريض/التمريضتفر حسن خرصن29

عام-كلية التمريض-جامعة الموصلوزارة الصحةالموصلتقنيات التمريض/التمريضفائق محمد منديل30

عام-كلية التمريض-جامعة الموصلوزارة الصحةالموصلتقنيات التمريض/التمريضعزيز خالد عبد هللا31

يعلي هادي حسون علي32
 
قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية-الجامعة التكنولوجيةوزارة النفطبغدادتقنيات اللحام الغازي والكهربان

ي33
قسم هندسة العمليات الكيمياوية-الهندسة الكيميائية-الجامعة التكنولوجيةوزارة النفطميسانالتصفية وتقنية الغازكاظم نوري علوان كباش 

عام-كلية الصيدلة-جامعة الكوفةوزارة الصحةالنجفصيدلةعلياء علي رشيد موش34

فالنجفتقنيات المساحة/المساحةعلي صالح مهدي عبدزيد35 ي-كلية الهندسة-جامعة الكوفةديوان محافظة النجف االش 
ن
قسم المدن

فالنجفكهرباءيوسف عبد االمب  يوسف يعقوب36 قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة الكوفةديوان محافظة النجف االش 

قسم علوم الحياة-كلية العلوم-جامعة تكريتوزارة الصحةصالح الدينتحليالت مرضيةحنان ياش محمد37

قسم علوم الحياة-كلية العلوم-جامعة تكريتوزارة الصحةصالح الدينتحليالت مرضيةهارون رشيد حماد عسل38

عام-كلية التمريض-جامعة تكريتوزارة الصحةدياىلتقنيات التمريض/التمريضمحمد احمد خضب 39

ن عمر مصطفن احمد40 عام-كلية التمريض-جامعة تكريتوزارة الصحةكركوكتقنيات التمريض/التمريضجتي 

ن خليل41 عام-كلية التمريض-جامعة تكريتوزارة الصحةدياىلتقنيات التمريض/التمريضاشاء مصدق حسي 

بيةصالح الدينتقنيات المحاسبةسيف عبد السالم حاجم سلطان42 قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة تكريتوزارة البر

بيةصالح الدينتقنيات المحاسبةمروان صبحي حرفوش43 قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة تكريتوزارة البر

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة القادسيةوزارة الموارد المائيةالقادسيةالميكانيكقاسم حزام هليوي44

 علي هارون45
قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة القادسيةوزارة النفطالقادسيةالمعدات النفطية/ميكانيكمصطفن

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة-جامعة القادسيةوزارة النفطذي قارالتشغيل والسيطرةمصطفن مهدي فالح مشعان46

بية-جامعة القادسيةديوان الوقف الشيعيالقادسيةاللغة العربية واالجتماعياتنور عبد االمب  محمد علي47 قسم التاري    خ-كلية البر

عام-كلية الصيدلة-جامعة االنباروزارة الصحةاالنبارصيدلةمروة ناظم رشيد محسن48
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وكيميائية-كلية الهندسة-جامعة االنباروزارة النفطاالنبارالتصفية وتقنية الغازمريم احمد خميس49 قسم الكيميائية والببر

بية-الجامعة العراقيةوزارة الموارد المائيةبغدادالعلوم والرياضياتمهند حسن هادي نارص50 قسم الحاسوب-الطارمية/كلية البر

قسم علوم الحياة-كلية العلوم-جامعة بابلوزارة الصحةبابلتحليالت مرضيةمرتضن هادي جياد عبيس51

ن عبد السادة52 قسم علوم الحياة-كلية العلوم-جامعة بابلوزارة الصحةالنجفتحليالت مرضيةزينب عبد الكريم حسي 

ن53 عام-كلية التمريض-جامعة بابلوزارة الصحةبابلتقنيات التمريض/التمريضامال خضب  حمزة حسي 

ي جابر54
عام-كلية التمريض-جامعة بابلوزارة الصحةواسطتقنيات التمريض/التمريضشيماء شمحن

ي-كلية الهندسة-جامعة النهرينوزارة الصحةبغدادأجهزة طبيةعلي شامل عبد الكاظم ثعبان55
ر
قسم الطب الحيان

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة-جامعة النهرينوزارة الصحةذي قاررعاية ذوي االحتياجات الخاصةزياد خلف ضباب ربيع56

بية االسالمية واللغة العربيةهدى نوري عبد الرزاق عبد علي57 بية األساسية-جامعة دياىلجامعة دياىلدياىلالبر قسم اللغة العربية-كلية البر

ونية-كلية الهندسة-جامعة ذي قاروزارة النفطذي قارالقياس والسيطرةعلياء عودة جاسم احمد58 قسم الكهربائية وااللكبر

ونية-كلية الهندسة-جامعة ذي قاروزارة النفطذي قارالمعدات النفطية/كهرباءمحمد فزع كريم عواد59 قسم الكهربائية وااللكبر

ن فاخر60 ياحمد صاحب حسي 
 
قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة ذي قاروزارة النفطذي قاراللحام الغازي والكهربان

ن شحان دعيوش61 يتحسي 
 
قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة ذي قاروزارة النفطذي قاراللحام الغازي والكهربان

بيةكركوكإدارةعبد هللا سالم عبد عواد62 قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة كركوكوزارة البر

ي-كلية الهندسة-جامعة المثننجامعة المثننالمثننتقنيات المساحة/المساحةتمارصن شالكة مكوار تاية63
ن
قسم المدن

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة-جامعة المثننوزارة النفطميسانالتشغيل والسيطرةمحمد مسلم علي عبد هللا64

قسم علوم الحياة-كلية العلوم-جامعة المثننوزارة الصحةالمثننتحليالت مرضيةعبد الهادي جعيب عكون65

عام-كلية التمريض-جامعة المثننوزارة الصحةالمثننتقنيات التمريض/التمريضنغم حيدر احمد نعوم66

عام-كلية التمريض-جامعة المثننوزارة الصحةالقادسيةتقنيات التمريض/التمريضنوره سالم غزاز67

ن68 قسم التحليالت المرضية-كلية العلوم-جامعة سومروزارة الصحةذي قارتحليالت مرضيةكرار هاشم عبد الحسي 

ن يحن  عبد الحميد69 عام-كلية التمريض-جامعة نينوىوزارة الصحةكركوكتقنيات التمريض/التمريضياسي 

ن70 عام-كلية التمريض-جامعة نينوىوزارة الصحةالموصلتقنيات التمريض/التمريضاية محمد حسي 

عام-كلية التمريض-جامعة نينوىوزارة الصحةكركوكتقنيات التمريض/التمريضجيا احمد حمه عزيز71

 ربيع محمد علي72
قسم التحليالت المرضية-كلية العلوم التطبيقية-جامعة الفلوجةوزارة الصحةاالنبارتحليالت مرضيةخرصن

قسم تقنيات ادارة االعمال-الموصل/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الشماليةوزارة الصحةالموصلإدارةهبة انور احمد73

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية-جامعة الفرات االوسط  التقنيةوزارة االعمار واالسكان والبلديات العامةكركوكقوى كهربائيةيشار مصطفن طه مولود74

قسم تقنيات ادارة االعمال-الكوفة/الكلية التقنية االدارية-جامعة الفرات االوسط  التقنيةجامعة الفرات االوسط التقنيةبابلادارة الموادرنا شاكر محمد كنيهر75

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الوسىطديوان محافظة ميسانميسانبناء وإنشاءاتعباس بلعوط لفته مدلول76

بيةبغدادالرسم الهندشيفراس منب  رضا علي77 قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الوسىطوزارة البر

ي78
قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الوسىطالجامعة التقنية الوسىطبغدادتقنيات الصناعات الكيمياويةهيثم حامد كباش 

ن عطية حنيحن79 قسم هندسة تقنيات المساحة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الوسىطوزارة الموارد المائيةالقادسيةتقنيات المساحة/المساحةعماد عب الحسي 

ن عبد الصاحب فليح حسن80 قسم هندسة تقنيات المساحة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الوسىطوزارة الموارد المائيةبغدادتقنيات المساحة/المساحةحسي 

ي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الوسىطوزارة الموارد المائيةاالنبارالميكانيكحذيفة جار هللا عبد الرزاق احمد81
قسم تقنيات الميكانيك التطبيفر

قسم تقنيات ادارة االعمال-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسىطالجامعة التقنية الوسىطبغدادإدارةمها خالد صالح82

قسم التقنيات المحاسبية-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسىطالجامعة التقنية الوسىطواسطتقنيات المحاسبةهاجر صالح خلف عداي83

ات الطبية-البرصة/الكلية التقنية الصحية والطبية-الجامعة التقنية الجنوبيةوزارة الصحةصالح الدينتحليالت مرضيةسعاد صالح جاسم مراد84 قسم تقنيات المختبر

ن حسن محمود85 ات الطبية-البرصة/الكلية التقنية الصحية والطبية-الجامعة التقنية الجنوبيةوزارة الصحةدياىلتحليالت مرضيةطه ياسي  قسم تقنيات المختبر

قسم تقنيات صحة المجتمع-البرصة/الكلية التقنية الصحية والطبية-الجامعة التقنية الجنوبيةوزارة الصحةالقادسيةصحة مجتمععلي حسن حمزة حسن86

قسم تقنيات صحة المجتمع-البرصة/الكلية التقنية الصحية والطبية-الجامعة التقنية الجنوبيةوزارة الصحةالقادسيةصحة مجتمعنادية سالم صالل راهي87

ات الطبية-الكلية التقنية الشطرة-الجامعة التقنية الجنوبيةوزارة الصحةالموصلتحليالت مرضيةعلي عصام محمد88 قسم تقنيات المختبر

ات الطبية-الكلية التقنية الشطرة-الجامعة التقنية الجنوبيةوزارة الصحةالنجفتحليالت مرضيةزينب سجاد ابراهيم علي89 قسم تقنيات المختبر

 علي كاظم شايب90
ن ات الطبية-الكلية التقنية الشطرة-الجامعة التقنية الجنوبيةوزارة الصحةالنجفتحليالت مرضيةحسي  قسم تقنيات المختبر

ن خلف كلش فليح91 قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البرصة/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبيةوزارة النفطالبرصةالقياس والسيطرةبني 

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البرصة/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبيةوزارة النفطالبرصةالقياس والسيطرةتمارة عمار هاشم92

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-البرصة/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبيةوزارة النفطالبرصةالسالمة الصناعيةعمار عباس محسن93

ن94 قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-البرصة/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبيةوزارة النفطالبرصةالسالمة الصناعيةعلي عبد الجبار حليم امي 

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البرصة/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبيةوزارة النفطالبرصةخطوط األنابيب النفطيةجاسم حميد جاسم محمد95

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البرصة/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبيةوزارة النفطالبرصةالمعدات النفطية/ميكانيكجواد كاظم حميد لفته96
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دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

جهة القبولجهة االنتسابالمحافظةالفرعاسم الطالب ت

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبيةوزارة النفطذي قاركهرباءعلي ستار عبد االمب  مطش 97

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبيةوزارة الموارد المائيةذي قارسياراتمحمود عادل كامل جبر98

ن علوان99 قسم تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبيةوزارة الكهرباءميسانبناء وإنشاءاتوائل حسي 

ن100 قسم تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبيةديوان محافظة ميسانميسانبناء وإنشاءاتانور خلف حميد عبدالحسي 

قسم تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبيةديوان محافظة ميسانميسانبناء وإنشاءاتحسن قاسم اشياع امطيلب101

قسم تقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبيةوزارة الكهرباءميساناالنتاج/التقنيات الميكانيكيةعلي جودة حمادي خلف102

ن103 ن حسي 
قسم تقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبيةديوان محافظة ميسانميسانالميكانيكحيدر جبار مفير

قسم تقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبيةوزارة النفطالبرصةالمعدات النفطية/كهرباءحيدر عبد مسب  محسن104

قسم تقنيات ادارة االعمال-البرصة/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الجنوبيةوزارة الصحةذي قارادارة الموادرشا عبد الرحيم مردان105

ات الطبية-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية-جامعة الفرات االوسط  التقنيةوزارة الصحةواسطتحليالت مرضيةندى عالوي سمرمد عبيد106 قسم تقنيات المختبر

ات الطبية-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية-جامعة الفرات االوسط  التقنيةوزارة الصحةالنجفتحليالت مرضيةمصطفن عامر عبد الحر عبد الحسن107 قسم تقنيات المختبر

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية-جامعة الفرات االوسط  التقنيةوزارة الصحةواسطصحة مجتمعفرح فرج علي شنان108

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية-جامعة الفرات االوسط  التقنيةجامعة الفرات االوسط التقنيةبابلصحة مجتمعدعاء كريم لفته كاظم109

قسم تقنيات التخدير-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية-جامعة الفرات االوسط  التقنيةوزارة الصحةذي قارالتخديرنور رحيم كاظم جواد110

قسم تقنيات التخدير-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية-جامعة الفرات االوسط  التقنيةوزارة الصحةالقادسيةالتخديرعلي عبالس عبد الجواد111

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية-جامعة الفرات االوسط  التقنيةوزارة الموارد المائيةالقادسيةالميكانيكحيدرمحمد يوسف عباس112

ال113
َ
قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-النجف/الكلية التقنية الهندسية-جامعة الفرات االوسط  التقنيةديوان محافظة ميسانميسانبناء وإنشاءاتاسماء عبادي زيارة عك

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة-جامعة ذي قاروزارة النفطالبرصةحفر اآلبار النفطيةشمد عبد الصمد مجيد114

قسم علوم الحياة-كلية العلوم-جامعة ذي قاروزارة الصحةذي قارتحليالت مرضيةعلياء نارص كاظم115

قسم التحليالت المرضية-كلية العلوم-جامعة ذي قاروزارة الصحةذي قارتحليالت مرضيةعبد هللا حميد دويش116

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات-جامعة ذي قارديوان محافظة ذي قارذي قارأنظمة الحاسباتكريمه ضويل صالح فليح الموسوي117

يعلي نعيم رمضان علي118
ن
ي-كلية الزراعة واالهوار-جامعة ذي قارمجلس محافظة ذي قارذي قارإنتاج حيوان

ن
قسم االنتاج الحيوان

بيةذي قارإدارةاشاء محمود شاكر عبدالرضا119 قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة ذي قاروزارة البر

بيةذي قارتقنيات المحاسبةمريم عبد علي غانم120 قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة ذي قاروزارة البر

ات الطبية-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية-الجامعة التقنية الوسىطجامعة الفرات االوسط التقنيةالمثننتحليالت مرضيةضياء وناس عبد حنون121 قسم تقنيات المختبر

ي122
ات الطبية-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية-الجامعة التقنية الوسىطوزارة الصحةالقادسيةتحليالت مرضيةرضا جبار كامل راضن قسم تقنيات المختبر

قسم تقنيات صحة المجتمع-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية-الجامعة التقنية الوسىطوزارة الصحةاالنبارصحة مجتمعرضوان خميس ابراهيم123

نازهار عبدهللا كاظم حمود124 ي فرع رعاية المعوقي  قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية-الجامعة التقنية الوسىطوزارة الصحةبغدادالتأهيل الطنر

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية-الجامعة التقنية الوسىطوزارة الصحةبغدادرعاية ذوي االحتياجات الخاصةطه صبيح جبر سالم125

قسم تقنيات االشعة-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية-الجامعة التقنية الوسىطوزارة الصحةبابلالمعالجة الشعاعية/األشعةافياء محسن علي موش126

قسم تقنيات التخدير-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية-الجامعة التقنية الوسىطوزارة الصحةالقادسيةالتخديرعلي كامل بربب  موش127

قسم تقنيات صناعة االسنان-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية-الجامعة التقنية الوسىطوزارة الصحةبغدادوقاية األسنانزينب احمد عباس منصور128

ف مروان عبداللطيف129 قسم التقنيات البرصية-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية-الجامعة التقنية الوسىطوزارة الصحةاالنبارفحص البرصاش 

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية-الجامعة التقنية الوسىطوزارة الصحةبغدادأجهزة طبيةزهراء حمد علي يوسف130

ن عجيل131 قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية-الجامعة التقنية الوسىطوزارة الصحةبغدادأجهزة طبيةزينب مالك عبد الحسي 

يبغدادقوى كهربائيةطلحة شوكت محمود شالل132
قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية-الجامعة التقنية الوسىطديوان الوقف السنن

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية-الجامعة التقنية الوسىطوزارة التخطيطبغدادالتقنيات الكهربائيةاحمد صباح ابراهيم خلف133

عام-كلية الصيدلة-جامعة كركوكوزارة الصحةالموصلصيدلةايمان فتحي عبد هللا134

عام-كلية الصيدلة-جامعة كركوكوزارة الصحةالموصلصيدلةفاىلي كريم بولص135

عام-كلية الصيدلة-جامعة كركوكوزارة الصحةالموصلصيدلةشهد صهيب محمد136

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة كركوكوزارة النفطكركوكالقياس والسيطرةشاب ابرهيم هادي علوان137

قسم النفط-كلية الهندسة-جامعة كركوكوزارة النفطالقادسيةالنفط واإلنتاج والقياسات الحقليةقاسم محسن هلوس138

قسم علوم الحياة-كلية العلوم-جامعة كركوكوزارة الصحةالموصلتحليالت مرضيةعمر جميل عيان139

قسم علوم الحياة-كلية العلوم-جامعة كركوكوزارة الصحةصالح الدينتحليالت مرضيةحسن محمود كاظم اورج140

قسم علوم الحياة-كلية العلوم-جامعة كركوكوزارة الصحةالموصلتحليالت مرضيةمحمد داود ابراهيم141

ن احمد142 قسم علوم الحياة-كلية العلوم-جامعة كركوكوزارة الصحةكركوكتحليالت مرضيةزهراء برهان سمي 

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية-جامعة كركوكديوان الوقف الشيعيكركوكادارة قانونيةفرج اسماعيل جمعة علي143

عام-كلية التمريض-جامعة كركوكالجامعة التقنية الشماليةكركوكصحة مجتمعشيالنه عاضي شوكت عبدهللا144
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عام-كلية التمريض-جامعة كركوكوزارة الصحةكركوكتقنيات التمريض/التمريضامانج مجيد عبد الرحمن ابراهيم145

عام-كلية التمريض-جامعة كركوكوزارة الصحةكركوكتقنيات التمريض/التمريضنادية عمر محمود جمعة146

ي-كلية الهندسة-جامعة واسطديوان محافظة ميسانميسانبناء وإنشاءاترباح حسن مطش  محبوب147
ن
قسم المدن

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة واسطوزارة النفطميسانالميكانيكسجاد عباس طعمة بدن148

ي نعمة149 قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة واسطوزارة النفطميسانالميكانيككرار شاكر العينر

قسم علوم الحياة-كلية العلوم-جامعة واسطوزارة الصحةواسطتحليالت مرضيةرفاء حسن علوان عيال150

ي151
ن
ن قمندار معان قسم التحليالت المرضية-كلية العلوم-جامعة واسطوزارة الصحةواسطتحليالت مرضيةطيبة حسي 

ي152 قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة واسطهيئة استثمار واسطواسطتقنيات المحاسبةميش ارحيم علي عبود الدنر

ي-كلية الهندسة-جامعة ميسانوزارة الصحةميسانبناء وإنشاءاتايمان زغب  عبد153
ن
قسم المدن

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة-جامعة ميسانوزارة النفطميسانالميكانيكمسلم جواد خوج خلف154

قسم النفط-كلية الهندسة-جامعة ميسانوزارة النفطميسانالنفط واإلنتاج والقياسات الحقليةمحمد مؤيد صالح كرم155

عام-كلية التمريض-جامعة ميسانوزارة الصحةميسانتقنيات التمريض/التمريضقاسم سكر بالسم156

ي جاسم حسن157 عام-كلية التمريض-جامعة ميسانوزارة الصحةالقادسيةتقنيات التمريض/التمريضعلي مب 

عام-كلية التمريض-جامعة ميسانوزارة الصحةميسانتقنيات التمريض/التمريضحنان رحيمة زغب  سعد158

قسم التحليالت المرضية-كلية العلوم التطبيقية-جامعة سامراءوزارة الصحةصالح الدينتحليالت مرضيةعذراء مازن شاكر صالح159

قسم التحليالت المرضية-كلية العلوم التطبيقية-جامعة سامراءوزارة الصحةصالح الدينتحليالت مرضيةاالء صباح علي خلف160

عام-كلية التمريض-جامعة القادسيةوزارة الصحةالقادسيةتقنيات التمريض/التمريضبان رعد عطية علوان161

عام-كلية التمريض-جامعة القادسيةوزارة الصحةالنجفتقنيات التمريض/التمريضزهراء فالح مهدي حسن162

عام-كلية التمريض-جامعة القادسيةوزارة الصحةالقادسيةتقنيات التمريض/التمريضامنة حمزة عناد163

عام-كلية التمريض-جامعة القادسيةوزارة الصحةالقادسيةتقنيات التمريض/التمريضهديل عالوي داخل164

ن رياض شهيد حمزة165 عام-كلية التمريض-جامعة القادسيةوزارة الصحةالنجفتقنيات التمريض/التمريضحسي 

بيةالقادسيةمخازنفادية محمد كريم عباس166 قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة القادسيةوزارة البر

ن167 قسم علوم الحياة-كلية العلوم-جامعة االنباروزارة الصحةالموصلتحليالت مرضيةهناء خاف حسي 

قسم علوم الحياة-كلية العلوم-جامعة االنباروزارة الصحةالموصلتحليالت مرضيةحسام يونس محمود168

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة سومروزارة الصحةذي قارإدارةمها عزيز حسن طاهر169

بيةبغدادإدارةاالء سلوم احميد كاظم170 قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-الجامعة العراقيةوزارة البر

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-الجامعة العراقيةالجامعة التقنية الوسىطاالنبارتقنيات المحاسبةاحمد مالك جديع سعد171

ن172 عام-كلية الصيدلة-جامعة بابلوزارة الصحةبابلصيدلةهبة اسماعيل محمد حسي 

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة بابلوزارة النفطبابلالمعدات النفطية/ميكانيكزياد طارق مجيد173

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة-جامعة بابلوزارة النفطذي قارالتصفية وتقنية الغازالمختار ثائر عبد الهادي174

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة-جامعة بابلوزارة النفطميسانالتشغيل والسيطرةعقيل كريم مهاوي طعمة175

ن نعمة176 قسم علوم الحياة-كلية العلوم-جامعة البرصةوزارة الصحةذي قارتحليالت مرضيةاالء حسي 

قسم علوم الحياة-كلية العلوم-جامعة البرصةوزارة الصحةكركوكتحليالت مرضيةاالء اسماعيل محمد مردان177

قسم التحليالت المرضية-كلية العلوم-جامعة البرصةوزارة الصحةذي قارتحليالت مرضيةهدى حيدر جليل178

عام-كلية التمريض-جامعة البرصةوزارة الصحةكركوكتقنيات التمريض/التمريضلوالن غفار فرج رستم179

عام-كلية التمريض-جامعة البرصةوزارة الصحةذي قارتقنيات التمريض/التمريضدعاء ماجد عبد الكاظم راهي180

عام-كلية التمريض-جامعة البرصةوزارة الصحةذي قارصحة مجتمعرشا موش محمد جازع181

عام-كلية التمريض-جامعة البرصةوزارة الصحةذي قارصحة مجتمعحوراء محمد كاصد جياد182

ن جاسم183 عام-كلية التمريض-جامعة البرصةوزارة الصحةواسطتقنيات التمريض/التمريضاثمار منعم حسي 

قسم العلوم المالية والمرصفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البرصةديوان الوقف الشيعيالبرصةتقنيات المحاسبةاحمد علي عبد علي صالح184

فت سليمان حسن185 عام-كلية التمريض-جامعة تلعفروزارة الصحةالموصلالقبالة والتوليدمب 

ي محمود186 عام-كلية التمريض-جامعة تلعفروزارة الصحةالموصلتقنيات التمريض/التمريضسحر صبر

عام-كلية التمريض-جامعة تلعفروزارة الصحةالموصلتقنيات التمريض/التمريضقحطان محمد بشب 187

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط-كلية هندسة النفط والغاز-جامعة البرصة للنفط والغازوزارة النفطالبرصةالتصفية وتقنية الغازعمار عبد الحسن188

قسم هندسة النفط والغاز-كلية هندسة النفط والغاز-جامعة البرصة للنفط والغازوزارة النفطالبرصةالنفط واإلنتاج والقياسات الحقليةعيد احمد عيد احمد189

عام-كلية الصيدلة-جامعة الموصلوزارة الصحةالموصلصيدلةلبنن مخلص فارس190

عام-كلية الصيدلة-جامعة الموصلوزارة الصحةالموصلصيدلةمروة مشعل حمدون191

عام-كلية الصيدلة-جامعة الموصلوزارة الصحةالموصلصيدلةانوار رمضان محمد192
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قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة الموصلوزارة النفطالموصلالمعدات النفطية/كهرباءاحمد عبد هللا فهيدي193

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة الموصلوزارة الكهرباءالموصلالميكانيكمحمد باسم هاشم194

قسم الميكاترونكس-كلية الهندسة-جامعة الموصلوزارة النفطالموصلالمضخات والتوربيناتمحمود محمد يونس عبد هللا195

عام-كلية الصيدلة-جامعة النهرينوزارة الصحةبغدادصيدلةرؤى دريد سلمان196

ي نارص جيجان197
قسم الكيمياوي-كلية الهندسة-جامعة النهرينوزارة النفطميسانالتصفية وتقنية الغازمحمد راضن

عام-كلية الصيدلة-جامعة بغدادوزارة الصحةبغدادصيدلةهدى جليل ابراهيم علي خان198

عام-كلية الصيدلة-جامعة بغدادوزارة الصحةبغدادصيدلةايات حسن يوسف يوسف199

ي سحر عبد الرضا سعدون باهظ200
ن
ي-كلية الهندسة-جامعة بغدادوزارة الموارد المائيةبغداد(التقنيات المدنية)مدن

ن
قسم المدن

ي-كلية الهندسة-جامعة بغدادوزارة االعمار واالسكان والبلديات العامةواسطتقنيات المساحة/المساحةدعاء كاظم غضبان جاسم201
ن
قسم المدن

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة بغدادوزارة النفطذي قارالمعدات النفطية/كهرباءايمن عدنان عودة عبود202

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة بغدادوزارة النفطذي قارالمعدات النفطية/ميكانيكحمزة حسن كاظم203

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة-جامعة بغدادوزارة النفطميسانالتشغيل والسيطرةحيدر علي عبد الزهرة204

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة-جامعة بغدادوزارة النفطميسانالتشغيل والسيطرةمحمد مهدي نعيمه كريم205

قسم المساحة-كلية الهندسة-جامعة بغدادديوان محافظة ميسانميسانتقنيات المساحة/المساحةعلي حنون اكريم فهد206

قسم النفط-كلية الهندسة-جامعة بغدادوزارة النفطذي قارالنفط واإلنتاج والقياسات الحقليةعالء بري خضب  حيال207

ي-الخوارزمي-كلية الهندسة-جامعة بغدادوزارة الصحةبغدادأجهزة طبيةعمر عبد الهادي جاسم محمد208
ر
قسم الطب الحيان

قسم علوم الحاسوب-كلية العلوم-جامعة بغدادوزارة الشباب والرياضةبغدادأنظمة الحاسباتهبة عماد علي عبود209

قسم علوم الحياة-كلية العلوم-جامعة بغدادوزارة الصحةبغدادتحليالت مرضيةحميد عبد العكار هدهود210

قسم علوم الحياة-كلية العلوم-جامعة بغدادوزارة الصحةبغدادتحليالت مرضيةمؤيد علي وهيب نوري211

ونيكعمر عبداالله احمد عناد212 ونيك-الهندسة الكهربائية-الجامعة التكنولوجيةالجامعة التقنية الوسىطبغدادااللكبر قسم االلكبر

قسم الحاسوب-كلية العلوم-جامعة دياىلالجامعة التقنية الوسىطدياىلتقنيات انظمة الحاسوبشهد حافظ محمد عباس213

ن مراح رحيم214 قسم علوم الحياة-كلية العلوم-جامعة دياىلوزارة الصحةدياىلتحليالت مرضيةعمر حسي 

قسم علوم الحياة-كلية العلوم-جامعة دياىلوزارة الصحةدياىلتحليالت مرضيةاسامة عادل عدنان215

قسم تكنولوجيا النفط-هندسة تكنولوجيا النفط-الجامعة التكنولوجيةوزارة النفطذي قارالنفط واإلنتاج والقياسات الحقليةعلي يوسف جاسم محمد216

ن سالم قاسم جابر217 قسم تكنولوجيا النفط-هندسة تكنولوجيا النفط-الجامعة التكنولوجيةوزارة النفطذي قارالنفط واإلنتاج والقياسات الحقليةتحسي 

ي خلف218
قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك-الجامعة التكنولوجيةوزارة النفطبغدادالقياس والسيطرةمروة جبار سبنر

 علي هاشم قاسم219
ن قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك-الجامعة التكنولوجيةوزارة النفطالبرصةميكانيك أجهزة الحفرحسي 

ي-الجامعة التكنولوجيةوزارة الصحةبغدادأجهزة طبيةزهراء خليل اسماعيل220
ر
قسم االجهزة الطبية الحياتية-هندسة الطب الحيان

ات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية-الجامعة التقنية الشماليةالجامعة التقنية الشماليةكركوكتحليالت مرضيةزبيدة حسان محمود خلف221 قسم تقنيات المختبر

ق محمد احمد222 ات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية-الجامعة التقنية الشماليةوزارة الصحةصالح الدينتحليالت مرضيةاستبر قسم تقنيات المختبر

بيةالموصلتقنيات الحاسباتذكرى عباس الياس عرب223 قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةوزارة البر

 امجد زكي مصطفن224
بيةالموصلالميكانيكمثنن يد والتكييف-الموصل/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةوزارة البر قسم هندسة تقنيات التبر

يد والتكييف-الموصل/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةوزارة النفطالموصلالمضخات والتوربيناتعماد مؤيد علي جاسم225 قسم هندسة تقنيات التبر

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةوزارة الصحةذي قارأجهزة طبيةفاطمة جاسم محمد226

ن227 قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةوزارة الصحةالقادسيةأجهزة طبيةعباس نعيم راهي حسي 

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةوزارة الكهرباءالموصلقوى كهربائيةبسام محمد جاسم228

ونيكبالل محمد محمود حياوي229 قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةوزارة الصناعة والمعادنصالح الدينااللكبر

ي صهيب عبد الجبار جاسم230
ن
قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-الموصل/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةوزارة الصحةالموصل(التقنيات المدنية)مدن

بيةصالح الدينالمكائن والمعدات الثقيلةمنب  انور محمد حسن231 يد والتكييف-كركوك/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةوزارة البر قسم هندسة تقنيات التبر

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةوزارة النفطصالح الدينالتصفية وتقنية الغازراغب عدنان محمد فرتم232

ونيك والسيطرة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةوزارة النفطكركوكالقياس والسيطرةوجدان صالح الدين محمد233 قسم هندسة تقنيات االلكبر

قسم هندسة تقنيات المساحة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةالجامعة التقنية الشماليةكركوكتقنيات المساحة/المساحةمريم محمد جمعة بخيت234

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-كركوك/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةوزارة النفطكركوكالسالمة الصناعيةاشاء جاسم محمد عبيد235

قسم التحليالت المرضية-كلية العلوم-جامعة الكوفةوزارة الصحةالقادسيةتحليالت مرضيةابرار فاضل فاهم موجد236

ات الطبيةزهراء شلتاغ شنان لفتة237 قسم التحليالت المرضية-كلية العلوم-جامعة الكوفةوزارة الصحةالنجفتقنيات المختبر

قسم التحليالت المرضية-كلية العلوم-جامعة الكوفةوزارة الصحةالقادسيةتحليالت مرضيةعباس رياض كامل جبر238

ي239
فالنجفأنظمة الحاسباتكرار علي عبدالكريم راضن قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات-جامعة الكوفةديوان محافظة النجف االش 

عام-كلية القانون-جامعة الكوفةوزارة الصحةالنجفادارة قانونيةكرار ثامر جبار240
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عام-كلية التمريض-جامعة الكوفةوزارة الصحةبابلتقنيات التمريض/التمريضهاجر محمود راشد حمود241

عام-كلية التمريض-جامعة الكوفةوزارة الصحةكربالءتقنيات التمريض/التمريضنور عباس حسن داود242

عام-كلية التمريض-جامعة الكوفةوزارة الصحةبغدادتقنيات التمريض/التمريضبراء كريم هاشم243

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الكوفةوزارة الصحةالنجفتقنيات المحاسبةحوراء عادل جواد مسلم244

فالنجفتقنيات المحاسبةوفاء حديد عباس جبار245 قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الكوفةديوان محافظة النجف االش 

عام-كلية الصيدلة-جامعة كربالءوزارة الصحةكربالءصيدلةتبارك فالح مهدي صاحب246

عام-كلية الصيدلة-جامعة كربالءوزارة الصحةكربالءصيدلةنوره علي ثرم حسون247

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة كربالءوزارة النفطالمثننالميكانيكحامد عبد هللا معيدي جابر248

قسم النفط-كلية الهندسة-جامعة كربالءوزارة النفطالمثننحفر اآلبار النفطيةمصطفن حميد جبار لفته249

ن عباس سبع250 قسم التحليالت المرضية-كلية العلوم الطبية التطبيقية-جامعة كربالءوزارة الصحةدياىلتحليالت مرضيةطيبة حسي 

قسم علوم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات-جامعة كربالءمجلس محافظة كربالء المقدسةكربالءأنظمة الحاسباتنورس مهدي نعمه جاسم251

عام-كلية التمريض-جامعة كربالءوزارة الصحةبابلتقنيات التمريض/التمريضفرح عبد الستار رشيد محمود252

عام-كلية التمريض-جامعة كربالءوزارة الصحةكربالءتقنيات التمريض/التمريضرجاء نعمه عبود علي253

بيةكربالءإدارةرنا محمد علي محسن مهدي254 قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة كربالءوزارة البر

ن255 بيةبغدادمخازنفرح صباح محمد كاظم محمد حسي  قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادوزارة البر

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادوزارة الزراعةبغدادإدارةنور ابراهيم عبد العظيم كاظم كاطع256

ن غازي مصلح جاعد257 قسم االدارة العامة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادوزارة التخطيطبغدادإدارةحسي 

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادوزارة الكهرباءبابلتقنيات المحاسبةايثار هادي رحيم258

ن259 قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادوزارة االعمار واالسكان والبلديات العامةبغدادتقنيات المحاسبةحوراء صادق طالب عبد الحسي 

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادامانة بغدادبغدادتقنيات المحاسبةطالب مركة جابر عبد260

قسم العلوم المالية والمرصفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادوزارة الموارد المائيةبغدادالتقنيات المالية والمرصفيةصابرين محمدودسلمان داود261

 وىلي262
ن قسم االحصاء-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادوزارة الصحةبغدادتقنيات االحصاءعبب  عدنان حسي 

بية للعلوم الرصفة-جامعة بغدادالجامعة العراقيةبغدادالعلوم والرياضياترجاء محمد عبدهللا ساهي263 قسم الرياضيات-ابن الهيثم/كلية البر

بية للعلوم الرصفة-جامعة بغدادالجامعة العراقيةبغدادالعلوم والرياضياتبيداء محمد عبدهللا ساهي264 قسم الرياضيات-ابن الهيثم/كلية البر

ن صالح265 قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة تكريتوزارة النفطالموصلالمعدات النفطية/كهرباءيونس احمد ياسي 

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة-جامعة تكريتوزارة النفطالموصلالتشغيل والسيطرةيونس اسماعيل فتحي266

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة-جامعة تكريتوزارة النفطكركوكالتشغيل والسيطرةمسناد علي احمد محمود267

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة-جامعة تكريتوزارة النفطالموصلالتشغيل والسيطرةمروان محمد مرعي احمد268

ن عيىس جمعة269 قسم البيئة-كلية الهندسة-جامعة تكريتوزارة النفطصالح الدينالسالمة الصناعيةعلي حسي 

بيةبغدادرسمعسل عدي عبد الغفار270 قسم الفنون التشكيلية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادوزارة البر

ن اموري271 قسم التصميم-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادوزارة االعمار واالسكان والبلديات العامةبغدادتصميمداليا محمد حسي 

عام-كلية الصيدلة-الجامعة المستنرصيةوزارة الصحةبغدادصيدلةمصطفن مازن غازي جاسم272

ن عامر عبد الكريم273 عام-كلية الصيدلة-الجامعة المستنرصيةوزارة الصحةبغدادصيدلةحني 
ي والعالج الطبيعيامب  هاشم عبدهللا274 قسم تقنيات العالج الطبيعي/بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسىطوزارة الصحةبغدادالتاهيل الطنر

ن275 ات الطبية/الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنيةوزارة الصحةالنجفالتحليالت المرضيةعبد هللا محمد باقر كاظم عبد الحسي  قسم تقنيات المختبر

ات الطبية/بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسىطوزارة الصحةالنجفالتحليالت المرضيةمحمد رضا جواد جوحي رستم276 قسم تقنيات المختبر
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