
ياالسم الرباعيت
 
القسم واالختصاصالكليةاسم االم الثالث

 ترتيبه عىل

قسم
سنة التخرجالمعدلمحل السكن

االولتقنيات المحاسبةبغداد/االداريةنجاح جابراسيل عبدالباري خماس1
مدينة الصدر/ بغداد   

17/ د59/ ز539/م
94,0592016-2017

يتقنيات المحاسبةبغداد/االداريةنجية عودةنادية محمد علكة2
الثان 

3/ ز3/المدائن م/ بغداد   

27/3/د
89,2432016-2017

 علي يوسف3
ة حميدحني   الثالثتقنيات المحاسبةبغداد/االداريةسمي 

958/الزعفرانية م/ بغداد   

132/ د6/ز
89,1832016-2017

يتقنيات ادارة االعمالبغداد/االداريةأفراح فاضلنبأ محمد فاضل علي4
الثان 

730/الرشاد م/ بغداد   

15/ د28/ز
91,0982016-2017

5
 مصطف  نوري هاشم

عالوي
الثالثتقنيات ادارة االعمالبغداد/االداريةشيماء احمد

305/الفلوجة م/ االنبار   

22/ د35/ز
87,3692016-2017

االولتقنيات ادارة االعمالبغداد/االداريةعالهن هاديأنس فالح حسن6
302/الوزيرية م/ بغداد   

10/ د5/ز
95,7082016-2017

االولتقنيات المعلوماتيةبغداد/االداريةزهرة محمد عليحيدر محمد مسلم7
419/الكاظمية م/ بغداد   

10/ د51/ز
92,1072016-2017

8
 عبداللطيف احمد

عبداللطيف جاسم
يف مصطف  يتقنيات المعلوماتيةبغداد/االداريةرواء شر

2017-3886,1532016/ د20/ ز633/بغداد مالثان 

الثالثتقنيات المعلوماتيةبغداد/االداريةفتنة جيراحمد ستار فرج9
مدينة الصدر/ بغداد   

12/ د21/ ز546/م
84,7742016-2017

بغداد/االداريةنجية جابرأنوار رحيم صوين10
 تقنيات ادارة الجودة

الشاملة
االول

حي/ الكاظمية / بغداد   

ي الحسي   العسكري التاحر
86,342016-2017

بغداد/االداريةمن  نامقهشام أحمد محمد11
 تقنيات ادارة الجودة

يالشاملة
الثان 

اء م 679/بغداد الخض   

1/ د21/ز
83,4642016-2017

بغداد/االداريةنعيمة حسنضىح علي مزعل12
 تقنيات ادارة الجودة

الشاملة
2017-1482,9692016/ د20/ ز137/بغداد مالثالث

االولتقنيات المحاسبةبغداد/االداريةعفيفة عاشوردعاء قاسم جخم13
2/ ز799/بغداد الجديدة م  

965/د
89,018

2017-2018

يتقنيات المحاسبةبغداد/االداريةهناء عليوائل أحمد ثامر14
الثان 

حي الجامعة/ بغداد   

3/ د47/ ز633/م
87,063

2017-2018

الجامعة التقنية الوسىط/ 2020-2019 ولغاية 2017-2016االوائل عىل االقسام للدراسة الصباحية لالعوام الدراسية من 



15
 نور خالد عبدالملك

خماس
2585,126/ د9/ ز619/بغداد مالثالثتقنيات المحاسبةبغداد/االداريةايمان شحان

2017-2018

االولتقنيات ادارة االعمالبغداد/االداريةفوزية معارجحوراء قاسم ياسي  16
مدينة الصدر/ بغداد   

47/ د1/ ز563/م
89,563

2017-2018

يتقنيات ادارة االعمالبغداد/االداريةايمان مهديضىح عماد احمد17
الثان 

شاطي/ الكاظمية / بغداد   

ي  28مقاطعة / التاحر
86,818

2017-2018

2018-85,6362017الخالص/ دياىل الثالثتقنيات ادارة االعمالبغداد/االداريةشيماء احمدعمر ماجد محمد سلمان18

19
 عبدالعزيز صبيح جليل

ابراهيم
1783,558/ د80/ ز805/بغداد ماالولتقنيات المعلوماتيةبغداد/االداريةوسن اسماعيل

2017-2018

20
 يوسف مؤيد مهدي

حسي  
ى سالم يتقنيات المعلوماتيةبغداد/االداريةبشر

الثان 
605/بغداد المنصور م  

11/ د19/ز
75,605

2017-2018

21
 زينب عبدالرزاق هاشم

مطرود
الثالثتقنيات المعلوماتيةبغداد/االداريةمن  شاكر

214/بغداد الجعيفر م  

4/ د23/ز
71,988

2017-2018

بغداد/االداريةتحرير مهديزهراء عادل  كاطع22
 تقنيات ادارة الجودة

الشاملة
1980,931/ د16/ ز558/بغداد ماالول

2017-2018

بغداد/االداريةضمراء خليلتمارة ثامر كمال23
 تقنيات ادارة الجودة

يالشاملة
الثان 

309/حي القاهرة م/ بغداد   

32/ د63/م
80,704

2017-2018

 حنان قاسم مىحيرسل ليث جواد كاظم24

الدين
بغداد/االدارية

 تقنيات ادارة الجودة

الشاملة
الثالث

30/ ز319/بغداد م  

3668/د
75,211

2017-2018

االولتقنيات المحاسبةبغداد/االداريةناهدة شنتةزهراء ابراهيم زرزور25
مدينة الصدر/ بغداد   

69/ د17/ ز532/م
92,324

2018-2019

26
 عبي  هشام عبدالجبار

يتقنيات المحاسبةبغداد/االداريةأنوار عليكريم
الثان 

341/حي الجزائر م/ بغداد   

173/14/ د3/ز
90,198

2018-2019

27
 مروه عبدالستار عبد

الجبار يعقوب
الثالثتقنيات المحاسبةبغداد/االداريةنوال جميل

634/ نيسان م9/بغداد   

22/ د18/ز
89,878

2018-2019

28
 ضىح عباس اسماعيل

حسي  
االولتقنيات ادارة االعمالبغداد/االداريةسندس هاشم

ذات السالسل/ بغداد   

67/ د4/ ز450/م
91,314

2018-2019

يتقنيات ادارة االعمالبغداد/االداريةجاسمية مهديبسمه ياس قابل محمد29
الثان 

220/الحسينية م/ بغداد   

158/ د36/ز
86,162

2018-2019

الثالثتقنيات ادارة االعمالبغداد/االداريةخديجة مطشرهبة عبدالكريم نارص زوير30
739/االمي   م/ بغداد   

17/ د94/ز
85,145

2018-2019

 محمود علي31
بغداد/االداريةلمياء نوريدانية حسي  

 تقنيات ادارة الجودة

الشاملة
االول

409/العطيفية م/ بغداد   

33/ د28/ز
87,557

2018-2019



ي علي32
 علي لطف 

بغداد/االداريةسندس فؤادامي  
 تقنيات ادارة الجودة

يالشاملة
الثان 

637/الكرخ م/ بغداد   

11/ د14/ز
86,37

2018-2019

بغداد/االداريةهدى عادلاحمد صفاء سامي خضي 33
 تقنيات ادارة الجودة

الشاملة
الثالث

704/الرصافة م/ بغداد   

106/1/ د34/ز
85,343

2018-2019

االولتقنيات المعلوماتيةبغداد/االداريةهناء محمدزينة حميد فليح علي34
871/المامون م/ بغداد   

12/ د21/ز
84,741

2018-2019

يتقنيات المعلوماتيةبغداد/االداريةزينب عبدهللاسىحر عصام علي توفيق35
الثان 

الجوادين/ بغداد   

13335/د
83,642

2018-2019

الثالثتقنيات المعلوماتيةبغداد/االداريةابتسام محمدغفران مالك حميد هجول36
701/حي الخليج م/ بغداد   

86/ د1/ز
82,606

2018-2019

3396,800/ د96/ ز728/بغداد ماالولتقنيات المحاسبةبغداد/االداريةأيمان عبدالسالمأسيل رياض جودي صالح37
2019-2020

38
 دعاء عبداللطيف

عبداالمي  عبدالزهرة
ى خلف يتقنيات المحاسبةبغداد/االداريةبشر

الثان 
مدينة الصدر/ بغداد   

7/ د13/ ز505/م
92,587

2019-2020

39
 حني   عبدالرحمن

صاحب رفعت
الثالثتقنيات المحاسبةبغداد/االداريةكفاح فاضل

615/المنصور م/ بغداد   

14/ د17/ز
89,668

2019-2020

االولتقنيات ادارة االعمالبغداد/االداريةسهادة عبيدطيبة صالح حمزة عبد40
424/الكاظمية م/ بغداد   

31/ د2/ز
93,065

2019-2020

يتقنيات ادارة االعمالبغداد/االداريةنجاح شمرانهبه كريم كاظم رجه41
الثان 

ناحية/ المدائن / بغداد   

49/الوحدة د
91,223

2019-2020

42
 مصطف  عمران موىس

سندال
الثالثتقنيات ادارة االعمالبغداد/االداريةسهيلة مصطف 

مدينة الصدر/ بغداد   

49/ د47/ ز553/م
90,257

2019-2020

43
 ماسيس ارهايستان

الكسان كيواش
بغداد/االداريةلينا هايكاز

 تقنيات ادارة الجودة

الشاملة
االول

18/ ز718/بغداد م  

5/ ش132/ع
95,393

2019-2020

بغداد/االداريةكريمة جاسمدعاء حسن مالح علكه44
 تقنيات ادارة الجودة

يالشاملة
الثان 

341/حي اور م/ بغداد   

22/ د29/ز
92,039

2019-2020

45
 بسمة عبدالرحمن هادي

بغداد/االداريةهيفاء مكيفضيل
 تقنيات ادارة الجودة

الشاملة
الثالث

66/الرصافة م/ بغداد   

13/1/ د10/ز
88,326

2019-2020

االولتقنيات المعلوماتيةبغداد/االداريةنجلة عبدبان امجد سعيد توفيق46
333/بغداد م الفحامة م  

2/ د12/ز
93,108

2019-2020

يتقنيات المعلوماتيةبغداد/االداريةرجاء عبديش مهدي جابر وادي47
الثان 

شارع فلسطي  / بغداد   

5/ د10/ ز507/م
88,386

2019-2020



اق هاشمافياء ستار متعب درويش48 الثالثتقنيات المعلوماتيةبغداد/االداريةاشر
10/م/ المدائن / بغداد   

836/ د10/ز
86,431

2019-2020

ي  ساجدة صير نارصشهد محمد احمد ذياب49
بعقوبة- التقن  ي   2017-90.1282016حي الفارس- بهرز - دياىل 1التحليالت المرضية- طنر

ي  امال بايش كطرانروان باسم علي مرعيد50
بعقوبة- التقن  ي   2017-86.9322016بعقوبة- دياىل 2التحليالت المرضية- طنر

ي  نجله رحيم توفيقمريم محمد حميد لطيف51
بعقوبة- التقن  ي   3التحليالت المرضية- طنر

التكية- بعقوبة - دياىل   

االوىل
86.128

2016-2017

52
 هدى ضياء صفوك

هويس
ي  انتصار مجيد

بعقوبة- التقن  ي   حي الجمعه- القرنة - البضة 1صحة المجتمع- طنر  86.209
2016-2017

ي  يشى يونسآالء ماهر عزيز محمد53
بعقوبة- التقن  ي   2017-85.6222016العبارة- المقدادية - دياىل 2صحة المجتمع- طنر

ي  هدى زكيرشا محمد سلمان حميد54
بعقوبة- التقن  ي   2017-83.5452016التحرير- بعقوبة  - دياىل 3صحة المجتمع- طنر

ي  ايمان كاظم محمدنادين خالد سالم ابراهيم55
بعقوبة- التقن  ي   2017-93.5122016الدواش- بهرز - دياىل 1التمريض- طنر

ي  معاىلي محمود احمدسعاد ابراهيم عويد وحيد56
بعقوبة- التقن  ي   2017-88.5162016السعدية- خانقي   - دياىل 2التمريض- طنر

ي  صبا انطالق محمودهند سفيان مطشر فليح57
بعقوبة- التقن  ي   2017-88.3942016حي السالم- بعقوبة - دياىل 3التمريض- طنر

58
 عبي  عبدالرحمن ياسي  

كاظم
ي  رغد نامكه مراد

بعقوبة- التقن  ي   حي السالم- بهرز - بعقوبة - دياىل 1مساحة- تكنولوحر  90.894
2016-2017

ي  عفيفة جميلنوارصبىحي محمد داود59
بعقوبة- التقن  ي   2017-86.4542016الغالبية- الخالص - دياىل 2مساحة- تكنولوحر

ي  شكرية جدوع سلمانأنس جاسم محمد شحان60
بعقوبة- التقن  ي   1484.289د  - 21ز  - 210م - حي التاميم - المقدادية - دياىل 3مساحة- تكنولوحر

2016-2017

61
 زهراء عبد اللطيف نعمان

حميد
ي  فطومة عبد

بعقوبة- التقن  ي   94.310حي الشاي- بهرز - دياىل 1كهرباء- تكنولوحر
2016-2017

ي  حليمة حسن عليعامر حامد ريحان محمد62
بعقوبة- التقن  ي   بعقوبة- دياىل 2كهرباء- تكنولوحر  91.5742016-2017

63
 هاجر رفعت حميد عبد

هللا

 هناء عبد هللا عبد

الستار
ي  

بعقوبة- التقن  ي   84.453شفته- بعقوبة - دياىل 3كهرباء- تكنولوحر
2016-2017

64
 عبد الرحمن عبد العزيز

كريم صالح
ي  محاسن عبد هللا

بعقوبة- التقن  ي   بعقوبة- دياىل 1ميكانيك- تكنولوحر  86.479
2016-2017

65
 غزوان فارس محمود

حسن
ي  صالحة مهدي حسن

بعقوبة- التقن  ي   86.368المفرق- بعقوبة - دياىل 2ميكانيك- تكنولوحر
2016-2017

66
 احمد عبد الودود محمد

احمد

 ميسون عبد الكريم

غفوري
ي  

بعقوبة- التقن  ي   3725د  - 42ز  - 42م - بهرز - بعقوبة - دياىل 3ميكانيك- تكنولوحر  80.822
2016-2017

ي  شكل علي قادراشاء صالح حسن حسي  67
بعقوبة- التقن   

ي  المكائن-تكنولوحر  

والمعدات
بعقوبة- دياىل 1  83.142

2016-2017

ةالوين حميد محمد احمد68 ي  سلىم فؤاد حي 
بعقوبة- التقن   

ي  المكائن-تكنولوحر  

والمعدات
بعقوبة- دياىل 2  75.411

2016-2017



69
 ذكرى شمس هللا احمد

سيف هللا
ة منصور احمد ي  سمي 

بعقوبة- التقن   
ي  المكائن-تكنولوحر  

والمعدات
3

حي- خانقي   - دياىل   

العسكري
73.205

2016-2017

ي ثامر70
ي  ثالثة دحام فهدحسن يونس منف 

بعقوبة- التقن  سيف سعد- الغالبية - هبهب - الخالص - دياىل 1انظمة الحاسوب- اداري    79.6412016-2017

ي نصيف71 ي  ساجدة عبدمروان سليم كرحر
بعقوبة- التقن  2انظمة الحاسوب- اداري  

كاطون- بعقوبة - دياىل   

د - 70ز  - 402م - الرزاي   

12

78.034

2016-2017

يعمر عصام مهدي محمد72 ي  ربيعة مهدي عرينر
بعقوبة- التقن  بهرز- بعقوبة - دياىل 3انظمة الحاسوب- اداري    77.1722016-2017

73
 ايالف محمد مجيد عبد

الكريم

 نجاة عبد الكريم
حسي  

ي  
بعقوبة- التقن  بعقوبة- دياىل 1المحاسبة- اداري    87.776

2016-2017

74
 ضىح اسماعيل  عبد

الجبار حنفش
ي  انتصار حسي   عليوة

بعقوبة- التقن  86.032الصدرانية- بلدروز - دياىل 2المحاسبة- اداري  
2016-2017

ه زبيد احمد عليوي75 ي  فاطمة فرجامي 
بعقوبة- التقن  2017-85.9542016الحمادة- المقدادية - دياىل 3المحاسبة- اداري  

ي76 ية عبد الكريمبسمه حسي   حسن كرحر ي  خي 
بعقوبة- التقن  ات- بلدروز - دياىل 1ادارة مواد- اداري   كصي   90.8192016-2017

ي  امل ابراهيممحمد ابراهيم نايف هوه77
بعقوبة- التقن  2ادارة مواد- اداري  

ز - 201م - بعقوبة - دياىل   

32د  - 16
84.793

2016-2017

ية حسي   ثمننهله علوان مهدي ثمن78 ي  صير
بعقوبة- التقن  بعقوبة- دياىل 3ادارة مواد- اداري    83.1332016-2017

ي  فليحة عليميعاد رشيد حميد جمعه79
ي بعقوبة- التقن  1التحليالت المرضية- طنر

كاطون- بعقوبة - دياىل   

الرازي
90.962

2017-2018

ي  انتصار شاكرطه ياسي   حسن محمود80
ي بعقوبة- التقن  2التحليالت المرضية- طنر

ز - 410م- بعقوبة - دياىل   

30د  - 21
90.136

2017-2018

ي  زينب رسولطيبه حسي   عباس سبع81
ي بعقوبة- التقن  2018-88.3222017العبارة- بعقوبة - دياىل 3التحليالت المرضية- طنر

ي  سعادة محمودياسي   فائق سعيد محمد82
ي بعقوبة- التقن  1صحة المجتمع- طنر

د - 78ز-  الخالص - دياىل   

112م  - 78
87.745

2017-2018

83
 شيماء عالء صبىحي عبد

علي
ي  فردوس جمعة

ي بعقوبة- التقن  85.057الحديد- الخالص - دياىل 2صحة المجتمع- طنر
2017-2018

84
 ابراهيم خالد خلف

ابراهيم
ي  صينة عطية

ي بعقوبة- التقن  3صحة المجتمع- طنر
حي- جلوالء - دياىل   

الجماهي 
84.754

2017-2018

ي  وداد احمدهاجر قاسم نايف علي85
ي بعقوبة- التقن  2018-91.1712017الطارمية- بغداد 1التمريض- طنر

86
 ميعاد ابراهيم عمران

عيىس
ي  ازهار حامد

ي بعقوبة- التقن  بعقوبة- دياىل 2التمريض- طنر  89.642
2017-2018

ي  سهلة جاسمحمزه محمود ظاهر داود87
ي بعقوبة- التقن  3التمريض- طنر

الحر- كربالء المقدسة   - 

ي
مجمع الحيدرية السكن 

89.001
2017-2018



ي  نورية صالحرحاب  ستار كريم حسي  88
ي بعقوبة- التقن  1مساحة- تكنولوحر

جلوالء- خانقي   - دياىل   - 

حي السالم الثانية
82.052

2017-2018

ي  امينة اسماعيلخالد عباس حسي   حمد89
ي بعقوبة- التقن  80.588الهارونية- المقدادية - دياىل 2مساحة- تكنولوحر

2017-2018

ي  نورية حسنفرح خضي  عباس جواد90
ي بعقوبة- التقن  3مساحة- تكنولوحر

التحرير- بعقوبة - دياىل    - 

15د  - 16ز  - 303م 
79.152

2017-2018

91
 ادم عبد الرحمن رمضان

حسي  
ي  شكرية صالح

ي بعقوبة- التقن  1كهرباء- تكنولوحر
الخالص- دياىل   - 

وين- المنصورية  قرى شر
85.945

2017-2018

ي عبد هللا92
ي  منال محمد حسي  أيه محمد راض 

ي بعقوبة- التقن  2018-84.5212017كنعان- بعقوبة - دياىل 2كهرباء- تكنولوحر

93
 بهاء جاسم حمود عبد

القادر
ي  سعدية حاتم

ي بعقوبة- التقن  3كهرباء- تكنولوحر
24ز  - 24- بعقوبة - دياىل   

104د  -
83.184

2017-2018

ي  عبلة زيداننىه قاسم حسن صالح94
ي بعقوبة- التقن  1ميكانيك- تكنولوحر

هبهب- الخالص - دياىل   - 

حي االمالك- الحديد 
83.599

2017-2018

95
 احمد عبدهللا سلمان

جميل
ي  يازي شهاب

ي بعقوبة- التقن  82.361هبهب- الخالص - دياىل  2ميكانيك- تكنولوحر
2017-2018

ي  ابتسام محمداثي  سهم فاضل طعمة96
ي بعقوبة- التقن  2018-78.6912017بهرز- بعقوبة - دياىل 3ميكانيك- تكنولوحر

ي  مريم مىحيعلي راسم محمد محمود97
بعقوبة- التقن 

ي  المكائن-تكنولوحر  

والمعدات
1

الخالص- دياىل   - 

25ز  - 25م - المنصورية   - 

680د 

86.824

2017-2018

ي  رقية عليياش خميس فيصل حجم98
بعقوبة- التقن 

ي  المكائن-تكنولوحر  

والمعدات
81.273خانقي  - دياىل  2

2017-2018

99
 طه حكمت عبدالرحيم

عبدالرحمن
ي  اشاء خلف

بعقوبة- التقن 
ي  المكائن-تكنولوحر  

والمعدات
77.058السعدية- خانقي   - دياىل 3

2017-2018

ي  خديجة محمدشهد رحمان خض  صادق100
84.179السعدية- خانقي   - دياىل  1انظمة الحاسوب- اداري بعقوبة- التقن 

2017-2018

101
 سيف فوزي حمودي

هادي
ي  سهيلة حليحل

2انظمة الحاسوب- اداري بعقوبة- التقن 
جلوالء- خانقي   - دياىل   - 

حي الشهداء
83.522

2017-2018

102
 اشواق صاحب حسن

سعيد
ي  زينب عبد الوهاب

3انظمة الحاسوب- اداري بعقوبة- التقن 
هبهب- الخالص - دياىل   - 

0د  - 0ز  - 107م 
78.707

2017-2018

ي  سهاد يونسعبد هللا احمد طه علوان103
1المحاسبة- اداري بعقوبة- التقن 

م- كنعان - بعقوبة - دياىل   

210د  - 12ز  - 12
85.811

2017-2018

ي  زهرة نجمزبيدة فليح حسن حسي  104
2المحاسبة- اداري بعقوبة- التقن 

موك- بعقوبة - دياىل  الي   

كاطون الرازي- الثانية 
82.955

2017-2018



ي  خالدة سعدونانوار خالد صالح احمد105
3المحاسبة- اداري بعقوبة- التقن 

جلوالء- خانقي   - دياىل   - 

حي السالم- حي الشهداء   - 

175- 1د 

82.483

2017-2018

ي  رسمية ابراهيمايات حسن هادي جاسم106
2018-87.582017الخالص- دياىل 1ادارة مواد- اداري بعقوبة- التقن 

ي  ربيعة محمودساره صالح كاظم محمد107
2ادارة مواد- اداري بعقوبة- التقن 

محلة اغا- خانقي   - دياىل   

وخليفة
83.966

2017-2018

ه علي ابراهيم عارف108 ي  اديبة لطيفمني 
بعقوبة- دياىل 3ادارة مواد- اداري بعقوبة- التقن   82.242017-2018

ي بعقوبةسلوى حميدميديا هادي علوان حسي  109
ي المعهد التقن  تعيي  1التحليالت المرضية- طنر

92.969
2018-2019

ي بعقوبةمريم مهديمحمد احمد دايح حسي  110
ي المعهد التقن  2019-91.6872018بعقوبة- دياىل 2التحليالت المرضية- طنر

111
 محمد خيون مطلك

خليف
ي بعقوبةبدرية حسي  

ي المعهد التقن  2435د  - 25ز  - 25م - التحرير - بعقوبة - دياىل 3التحليالت المرضية- طنر  91.524
2018-2019

112
 محمد ماجد محمد عبد

هللا
ي بعقوبةخالدة حيدر

ي المعهد التقن  1صحة المجتمع- طنر
ز - 9م - بلد - صالح الدين   

448د  - 23
91.53

2018-2019

ي بعقوبةناجحة احمدعبدهللا سعد محمود ياس113
ي المعهد التقن  86.497هبهب- الخالص - دياىل 2صحة المجتمع- طنر

2018-2019

ي بعقوبةزينب راشدمروة بالسم رشيد مجيد114
ي المعهد التقن  2019-86.42018بلدروز- دياىل 3صحة المجتمع- طنر

ي بعقوبةفرحة جاسمأنوار حميد إبراهيم حسي  115
ي المعهد التقن  91.352المقدادية- دياىل 1التمريض- طنر

2018-2019

ي بعقوبةهناء اسماعيلتفى فخري حميد مال هللا116
ي المعهد التقن  90.961التحرير- بعقوبة - دياىل 2التمريض- طنر

2018-2019

ي بعقوبةحليمة عليياش حازم فتىحي محمد117
ي المعهد التقن  2019-22189.7762018د  - 37ز - 21م  - الموصل  - نينوى 3التمريض- طنر

ي بعقوبةهاشمية مهديعلي ياسي   دليل خلباص118
ي المعهد التقن  1مساحة- تكنولوحر

م- قزانية - بلدروز - دياىل   

1055د  - 22ز  - 22
82.339

2018-2019

119
 اية عباس عبد الكريم

خليل
ق ي بعقوبةتغريد مشر

ي المعهد التقن  11979.265ز  - 3د  - 1م - التحرير - بعقوبة - دياىل 2مساحة- تكنولوحر
2018-2019

ي بعقوبةصالحة لطيفبالل علي احمد غضيب120
ي المعهد التقن  2019-78.132018الزركانية- الخالص - دياىل 3مساحة- تكنولوحر

ي بعقوبةريوات زهي خالد وليد خضي  عباس121
ي المعهد التقن  بعقوبة- دياىل 1كهرباء- تكنولوحر  84.7832018-2019

ي بعقوبةفاطمة قاسمحيدر عامر صابر حسن122
ي المعهد التقن  زهرة- العبارة - بعقوبة - دياىل 2كهرباء- تكنولوحر  83.9862018-2019

ي بعقوبةنجلة محمدمريم ياسي   صالح ابراهيم123
ي المعهد التقن  3كهرباء- تكنولوحر

م- بهرز - بعقوبة - دياىل   

42ز  - 42
83.599

2018-2019

ي بعقوبةازهار جليلشهد جاسم حمد محمد124
ي المعهد التقن  1ميكانيك- تكنولوحر

شهربان- المقدادية - دياىل   

الثورة الثانية -
82.762

2018-2019



125
 ياش قاسم عبدالرحيم

عبد علي
ي بعقوبةجميلة جبار

ي المعهد التقن  2ميكانيك- تكنولوحر

حي- الحسينية - بغداد   

د - 35ز  - 208م - الزهور   

12

79.799

2018-2019

126
 زينب حسن سليمان

حسي  
ي بعقوبةفردوس عباس

ي المعهد التقن  3ميكانيك- تكنولوحر 303د - 46ز  - 46م - الحويش - هبهب - الخالص - دياىل   79.13
2018-2019

127
 عال ياش عبدالرحمن

دحلوس
ي بعقوبةامل عبد هللا

المعهد التقن 
ي  ميكانيك- تكنولوحر  

القدرة
1

كنعان- بعقوبة - دياىل   - 

الضايف
79.502

2018-2019

ي بعقوبةاشواق طالبيونس فلح حسن عمران128
المعهد التقن 

ي  ميكانيك- تكنولوحر  

القدرة
قرية برغة الثالثة- بهرز - بعقوبة - دياىل 2  75.414

2018-2019

ي بعقوبةايمان نعمهنشين علي عبدهللا حسي  129
المعهد التقن 

ي  ميكانيك- تكنولوحر  

القدرة
3

حي- بعقوبة - دياىل   

16ز  - 402م - المعلمي   
73.794

2018-2019

130
 ساره احمد عبد هللا

نصيف
ي بعقوبةفاطمة قاسم

2582.686د  - 54ز  - 403م - بعقوبة - دياىل 1انظمة الحاسوب- اداري المعهد التقن 
2018-2019

131
 مصطف  فاروق ابراهيم

فرحان
ي بعقوبةمن  حسي  

8د  - 2ز  - 403م - حي المصطف  - بعقوبة - دياىل 2انظمة الحاسوب- اداري المعهد التقن   79.134
2018-2019

ي بعقوبةشيماء عدوانامنة احمد جامل حسي  132
حي العسكري- هبهب - الخالص - دياىل 3انظمة الحاسوب- اداري المعهد التقن   78.0782018-2019

ي بعقوبةهيفاء حسي  سىحر مهدي صالح حسي  133
حي االمي  - بعقوبة - دياىل 1المحاسبة- اداري المعهد التقن   86.826

2018-2019

 عبد المهيمن احمد علي134

جاسم
ي بعقوبةنورة خميس

2المحاسبة- اداري المعهد التقن 
التحرير- بعقوبة - دياىل   - 

19د  - 49ز  - 309م 
83.666

2018-2019

ي بعقوبةساجدة خليلنىه خميس احمد خميس135
3المحاسبة- اداري المعهد التقن 

التحرير- بعقوبة - دياىل   - 

1521د  - 24ز  - 24م 
82.313

2018-2019

136
 حوراء خضي  خطاب

صالح
ي بعقوبةنورية هيالن

1ادارة مواد- اداري المعهد التقن 
ز - 108م - بعقوبة - دياىل   

9د  - 54
91.218

2018-2019

ي137
ي بعقوبةكفاح منصورحني   شاكر حسي   غن 

52د - دور المعهد - التحرير - بعقوبة - دياىل 2ادارة مواد- اداري المعهد التقن   87.2672018-2019

ي بعقوبةاحالم عبليغدير مكي جميل جواد138
3ادارة مواد- اداري المعهد التقن 

حي- بعقوبة - دياىل   

د - 8ز  - 114م - العضي   

20

86.181

2018-2019

ي هاللساره مجبل حسي   ضايف139
 
ي   امل حوف

بعقوبة- التقن  ي   ات الطبية- طنر 2020-93.5292019الضلوعية- بلد - صالح الدين 1المختير

ي   مكية حميدعمار محمود جبار احمد140
بعقوبة- التقن  ي   ات الطبية- طنر 1063د  - 27ز  - 22م - حي المعلمي   - بعقوبة -دياىل 2المختير  91.0862019-2020

يزهراء محمد علي كاطع141
ي   كواكب حسون راض 

بعقوبة- التقن  ي   ات الطبية- طنر 95د  - 25ز  - 313م - التحرير - بعقوبة - دياىل 3المختير  90.9912019-2020

ي   عبله صير علي رفل احمد عدنان علي142
بعقوبة- التقن  ي   موك- بعقوبة - دياىل 1صحة المجتمع- طنر حي الي   94.3232019-2020

ي   صبيحة حيدر واديغصون مصطف  عبد الخالق صالح143
بعقوبة- التقن  ي   2020-46088.6952019د  - 6ز - الخويلص - هبهب - الخالص - دياىل 2صحة المجتمع- طنر



ي  شذاء عواد كاظمزهراء سعدي عبداالمي  حسن144
بعقوبة- التقن  ي   ات- المقدادية - دياىل 3صحة المجتمع- طنر الزهي   88.3352019-2020

145
 كوثر محمود اسماعيل

سلمان
ي  نشين عبد الرضا احمد

بعقوبة- التقن  ي   ناحية السالم- الخالص - دياىل 1التمريض- طنر  89.602
2019-2020

ي   راجحة حسي  ريم ابراهيم محل حمادي146
بعقوبة- التقن  ي   507د  - 49ز  - 49م - الخالص - دياىل 2التمريض- طنر  87.3242019-2020

147
 ضىح تحسي   عناد عبد

الرحمن
ي   رابحة باشا

بعقوبة- التقن  ي   بعقوبة- دياىل 3التمريض- طنر  85.353
2019-2020

ي   عروبة مظهررسل مهند زيد سلمان148
بعقوبة- التقن  ي   36ز  - 128م - حي الشهداء - التحرير - بعقوبة - دياىل 1المساحة- تكنولوحر  90.6832019-2020

ة شبوط سالمنورالضىح واجدهاشم محمد149 ي   امي 
بعقوبة- التقن  ي   ي- بهرز - بعقوبة -دياىل 2المساحة- تكنولوحر

2020-86.1642019حي الشاي الثان 

ي   هناء احمد فيصلأية تحسي   منشد فيصل150
بعقوبة- التقن  ي   حي القادسية- بهرز - بعقوبة - دياىل 3المساحة- تكنولوحر  85.642019-2020

ي  رقية عبد القادر حميدعلي صديق شاكر محمود151
بعقوبة- التقن  ي   54د -  السوامرة الثانية - بعقوبة - دياىل 1الكهرباء- تكنولوحر  88.0122019-2020

ي  لمياء عامر مهدياحمد خالد زيدان خليفه152
بعقوبة- التقن  ي   2928د  - 24ز  - 24م - العبارة - بعقوبة - دياىل 2الكهرباء- تكنولوحر  87.7982019-2020

ي  ضوية مهدي هاديباقر حميد علي حميد153
بعقوبة- التقن  ي   جديدة الشط- الخالص - دياىل 3الكهرباء- تكنولوحر  83.6122019-2020

ي  تيبة عبد هللا باقر احمد زكي نجم باقر154
بعقوبة- التقن  ي   27د  - 52ز  - 402م - حي المعلمي   - بعقوبة - دياىل 1الميكانيك- تكنولوحر  84.0552019-2020

ي  اشواق جبار مصلحعادل محمد كاظم سلمان155
بعقوبة- التقن  ي   2020-1381.2472019د  - 8ز  - 202م - بعقوبة الجديدة - دياىل 2الميكانيك- تكنولوحر

ي  صفية بكر خلفرقية جاسم محمد خلف156
بعقوبة- التقن  ي   بعقوبة- دياىل 3الميكانيك- تكنولوحر  78.92019-2020

يحيدر عزام داود موىس157 ة صير ي  سمي 
بعقوبة- التقن   

ي  ميكانيك-تكنولوحر  

القدرة
16د  - 46ز  - 403م - حي المعلمي   - بعقوبة - دياىل 1  90.052

2019-2020

يف جاسم158 ي   دالل كير حسونطليعة عبد الحمزة شر
بعقوبة- التقن   

ي  ميكانيك-تكنولوحر  

القدرة
80.134االخوة- عليوة - خانقي   - دياىل 2

2019-2020

ي   ابتسام عباسبيداء حامد طه حميد159
بعقوبة- التقن   

ي  ميكانيك-تكنولوحر  

القدرة
79.704حي العسكري- كنعان - بعقوبة - دياىل 3

2019-2020

ي   فاطمة مهديبشار حازم مىحي عبدالكريم160
بعقوبة- التقن  1انظمة الحاسوب- اداري   8د  - 35ز  - 506م - حي المستنضية - شارع فلسطي   - بغداد  92.0082019-2020

ي  عذراء حميد حسندالل علي جمعة ابراهيم161
بعقوبة- التقن  2انظمة الحاسوب- اداري   113د  - 35ز  - 506م - حي المستنضية - شارع فلسطي   - بغداد  89.192019-2020

ي   سعاد ابراهيم قاسمغفران طارق مزهر محمد162
بعقوبة- التقن  ي- بهرز - بعقوبة - دياىل 3انظمة الحاسوب- اداري  

2020-88.5182019حي التاح 

ي   ربيعة خضي  عباسزمن احمد سلمان عبود163
بعقوبة- التقن  التحرير- بعقوبة - دياىل 1المحاسبة- اداري    85.5332019-2020

ي  سناء ورور نعمهندى ثامر عوده سلمان164
بعقوبة- التقن  2020-83.8572019نهر الحجية- بعقوبة الجديدة - دياىل 2المحاسبة- اداري  

ي165
اس صبىحي جبار حكان  ي   رسمية محمد مهدينير

بعقوبة- التقن  2020-83.0262019حي- بعقوبة - دياىل 3المحاسبة- اداري  

ي   فضيلة كاظممشارق ميثم عزيز عباس166
بعقوبة- التقن  بعقوبة- دياىل 1ادارة المواد- اداري    #REF!2019-2020

ي   دالل علوانرسل ضياء غانم خميس167
بعقوبة- التقن  بعقوبة- دياىل 2ادارة المواد- اداري    #REF!2019-2020

ي   رجاء احمدنريمان وهاب ازرق عباس168
بعقوبة- التقن  1د  - 16ز  - 16م - المفرق - بعقوبة - دياىل 3ادارة المواد- اداري    #REF!2019-2020

ينعيمه نعيم شلشفاطمة جاسم محمد علي جاسم169
ي معهدنااألوىلتقنيات اإلدارة القانونيةمعهد اإلدارة التقن 

 
92,5672017/2016تم تعينها ف

ي انوار جبارقبس عل ضاري محمد170
الدورة     /بغدادالثانيةتقنيات اإلدارة القانونيةمعهد اإلدارة التقن  ( 4  /1/      د31/               ز830/      م     ) 83,8402017/2016

ه كاملهاجر نعيم درجال جير171 يسمي 
الرشاد     /بغدادالثالثةتقنيات اإلدارة القانونيةمعهد اإلدارة التقن  ( 68/       د32/        ز733/     م         ) 83,2402017/2016



يهديه عبد السادهخديجة عيدان جعفر حسن172
الجديدة   /بغداد/بغداداألوىلتقنيات أنظمة الحاسوبمعهد اإلدارة التقن  ( 56 / 8/         د5/      ز799/ م        ) 82,6752017/2016

يعنيده سالماركان حسي   عبد سليمان173
يتقنيات أنظمة الحاسوبمعهد اإلدارة التقن 

حي الجهاد   /بغدادالثان  ( 35/         د32/      ز891/   م       ) 80,7852017/2016

ي مريم سلماناحمد عصام عباس علي174
الحرية     /بغدادالثالثتقنيات أنظمة الحاسوبمعهد اإلدارة التقن  ( 15/            د24/       ز341/  م       ) 74,0582017/2016

يرسميه حنونمحمد قاسم جعفر حسن175
حي التاميم   /االنباراألولتقنيات إدارة المكتبمعهد اإلدارة التقن  ( 13/       د12/           ز216/  م        ) 88,842017/2016

يانتصار عتوبسارة رحيم حمود شهيب176
البياع    /بغدادالثانيةتقنيات إدارة المكتبمعهد اإلدارة التقن  ( 3/         د9/          ز871/   م        ) 87,4872017/2016

يعذراء نجمزينب عباس كوين عواد177
الزعفرانية    /بغدادالثالثةتقنيات إدارة المكتبمعهد اإلدارة التقن  ( 8/      د31/         ز954/ م       ) 84,2532017/2016

يافراح محمدجاسم محمد محمود حسي  178
/   بغداداألولتقنيات إدارة الموادمعهد اإلدارة التقن  ( البعيثة   )76,3322017/2016

يهناء عبد الحمزهمحمد عبد الكريم محمد علوان179
يتقنيات إدارة الموادمعهد اإلدارة التقن 

جش دياىل    /بغدادالثان  ( االزراعي   )74,7882017/2016

ي فضيله شنيارعبي  زاير عكار ثجيل180
الفضيلية   /بغداد الثالثةتقنيات إدارة الموادمعهد اإلدارة التقن  ( 70/     د41/         ز757/م         ) 74,4922017/2016

يزهره عاضينغم حيدر وثيج واىلي181
الحرية     /بغداداألوىلتقنيات المحاسبةمعهد اإلدارة التقن  ( 1/          د39/      ز428/  م        ) 89,2132017/2016

ى خلفحسي   عل سلمان محسن182 يبشر
يتقنيات المحاسبةمعهد اإلدارة التقن 

حي العامل   /بغدادالثان  ( 18/       د47/        ز809/  م        ) 84,3572017/2016

 باسم محمد حسي  183
يسعاد شلشمصطف 

بغداد الجديدة   /بغدادالثالثتقنيات المحاسبةمعهد اإلدارة التقن  ( 10/      د14/       ز729/م       ) 81,2692017/2016

يسهام هاشمرقية عالوي عباس نعناع184
الفضيلية   /بغداداألوىلفرع إدارة الفنادق/تقنيات السياحةمعهد اإلدارة التقن  ( 9/         د13/    ز759/  م       ) 85,5332017/2016

يرسميه محمد صالحفاطمة محمد عبد سلمان حسي  185
جش دياىل    /بغدادالثانيةفرع إدارة الفنادق/تقنيات السياحةمعهد اإلدارة التقن  ( 7/     د38/          ز104/   م         ) 81,8402017/2016

ينعيمه كريماحمد ستار صدام سلمان186
الكاظمية    /بغدادالثالثفرع إدارة الفنادق/تقنيات السياحةمعهد اإلدارة التقن  ( 8/       د69/          ز450/     م        ) 75,4402017/2016

يرفاه حميدزيد عامر حسي   عطية187
السيدية   /بغداداألولفرع االرشاد السياحي/تقنيات السياحةمعهد اإلدارة التقن  ( 29/       د3/       ز821/  م         ) 77,3072017/2016

ي كريدي188 يايمان غازيزهراء عل العينر
مدينة الصدر   /بغدادالثانيةفرع االرشاد السياحي/تقنيات السياحةمعهد اإلدارة التقن  ( 19/        د30/      ز548/م          ) 75,5532017/2016

يبثينه عبد األمي مهند نزار كاظم عبد الحسن189
ابو دشي    /بغدادالثالثفرع االرشاد السياحي/تقنيات السياحةمعهد اإلدارة التقن  ( 34/   د18/    ز858/م          ) 73,0402017/2016

ى حسنهديل صالح مهدي قادر190 يبشر
الزعفرانية   /بغداداألوىلتقنيات اإلدارة القانونيةمعهد اإلدارة التقن  ( 7/      د23/    ز961/  م          ) 86,7532018/2017

ه طالبنور طارق عبد القادر عبد الرحمن191 يامي 
مدينة الصدر   /بغدادالثانيةتقنيات اإلدارة القانونيةمعهد اإلدارة التقن  ( 11/     د47/        ز513/ م        ) 85,2672018/2017

ان إبراهيم سالم نجم192 يسميعه جمعهني 
الفلوجة    /االنبارالثالثةتقنيات اإلدارة القانونيةمعهد اإلدارة التقن  ( 2/        د4/       ز308/ م      ) 84,6072018/2017

يليل داودبيان هادي محمود كاظم193
الحرية   /بغداداألوىلتقنيات أنظمة الحاسوبمعهد اإلدارة التقن  ( 42/    د25/      ز428/  م      ) 68,5652018/2017

يايمان حمداشجان رامي سلمان خلف194
اللطيفية   /بغدادالثانيةتقنيات أنظمة الحاسوبمعهد اإلدارة التقن  ( 18كيلو   )65,7952018/2017

يسليمه عبد عليغفران كريم كاظم جاسم195
جش دياىل   /بغدادالثالثةتقنيات أنظمة الحاسوبمعهد اإلدارة التقن  ( الزراعي      ) 64,7172018/2017

يبتول خليل إبراهيممها خالد صالح  سعيد196
ي معهدنااألوىلتقنيات إدارة المكتبمعهد اإلدارة التقن 

 
91,4672018/2017تم تعيينها ف

 علي عباس197
يايمان حسي   حمدسىحر حسي  

المدائن   /بغدادالثانيةتقنيات إدارة المكتبمعهد اإلدارة التقن  ( الزراعي       ) 90,7272018/2017

يابتسام جاسمزينب نجم عبد هللا مهدي198
الثالثةتقنيات إدارة المكتبمعهد اإلدارة التقن 

ي وزارة
 
 تعيي   ف

بية اليى
90,6932018/2017

يخالديه كاطعامل شاكر محسن مثن 199
جش دياىل   /بغداداألوىلتقنيات إدارة الموادمعهد اإلدارة التقن  ( 85,3802018/2017 (     الزراعي

يايمان رزاق كرار علي خلف مفضل200
يتقنيات إدارة الموادمعهد اإلدارة التقن 

ي وزارة الثقافةالثان 
 
84,8672018/2017موظف ف

يزينب علي حسي  احمد إبراهيم محمد فايد201
حي العامل   /بغدادالثالثتقنيات إدارة الموادمعهد اإلدارة التقن  ( 35/        د34/      ز805/م       ) 84,6732018/2017

يرائده غازيمحمد مني  احمد محمد202
الكرادة   /بغداداألولتقنيات المحاسبةمعهد اإلدارة التقن  ( 20  / 23/  د11ش/       ز902/  م           ) 89,5532018/2017

 علي حسي  203
يأحالم يوسفهاجر حسي  

الحبانية   /االنبارالثانيةتقنيات المحاسبةمعهد اإلدارة التقن  ( 158/       د2/     ز1/ م       ) 86,8102018/2017



يفثائر حسن يحن  حسن204 يرغد شر
البياع    /بغدادالثالثتقنيات المحاسبةمعهد اإلدارة التقن  ( 46/        د19/    ز817/  م       ) 86,3702018/2017

ينجاح حسي  زينب جبار خلف لفته205
بغداد الجديدة   /بغداداألوىلفرع إدارة الفنادق/تقنيات السياحةمعهد اإلدارة التقن  ( 14/   د16/      ز709/ م     ) 74,3532018/2017

ى عبد الحسي  سالم سعدي هادي خدام206 يبشر
يفرع إدارة الفنادق/تقنيات السياحةمعهد اإلدارة التقن 

بغداد الجديدة   /بغدادالثان  ( 3/       د71/  ز709/ م       ) 72,1472018/2017

يسحر نعيم عودةاصالة مظفر علي حسي  207
زيونة     /بغدادالثالثةفرع إدارة الفنادق/تقنيات السياحةمعهد اإلدارة التقن  ( 32/      د59/      ز716/ م     ) 70,9202018/2017

يكفاح مجيدحوراء رحيم نعيمه فرحان208
الفضيلية   /بغداداألوىلفرع االرشاد السياحي/تقنيات السياحةمعهد اإلدارة التقن  ( 5/       د33/     ز765/   م      ) 72,5472018/2017

يساجده نارصغفران جواد كاظم حمد209
الزعفرانية     /بغدادالثانيةفرع االرشاد السياحي/تقنيات السياحةمعهد اإلدارة التقن  ( 18/    د25/     ز961/  م      ) 70,4802018/2017

يفاطمة خلفادريس عباس خميس عباس210
الزعفرانية     /بغدادالثالثفرع االرشاد السياحي/تقنيات السياحةمعهد اإلدارة التقن  ( 75/   د8/      ز961/    م          ) 70,2272018/2017

ه محمد احمدسماح جالل عادل علي211 يسمي 
الزعفرانية     /بغداداألوىلتقنيات أنظمة الحاسوبمعهد اإلدارة التقن  ( 18/         د1/       ز951/   م     ) 89,5352019/2018

 علييونس جالل حسي   علوان212
يعلياء حسي  

يتقنيات أنظمة الحاسوبمعهد اإلدارة التقن 
الدورة     /بغدادالثان  ( 158/    د19/       ز832/  م    ) 86,2402019/2018

يمنال محمد نارصاشاء عماد علوان نارص213
حي العامل   /بغدادالثالثةتقنيات أنظمة الحاسوبمعهد اإلدارة التقن  ( 12/       د25/   ز869/م        ) 85,4142019/2018

 علي214
يساميه إبراهيموالء عقيل حسي  

ابو غريب       /بغداداألوىلتقنيات اإلدارة القانونيةمعهد اإلدارة التقن  ( حي الرسالة         ) 75,7392019/2018

يخميسه مطشرميس كريم هليل كريم215
البياع    /بغدادالثانيةتقنيات اإلدارة القانونيةمعهد اإلدارة التقن  ( 13/        د79/          ز861/  م          ) 74,6542019/2018

يابتسام كمالزهراء قاسم حسن كاظم216
حي البنوك    /بغدادالثالثةتقنيات اإلدارة القانونيةمعهد اإلدارة التقن  ( 43/           د56/           ز319/  م       ) 74,3442019/2018

يأحالم خنجرزمن صاحب سيد بدر217
مدينة الصدر   /بغداداألوىلتقنيات إدارة المكتبمعهد اإلدارة التقن  ( 2/    د31/           ز531/   م       ) 89,6392019/2018

يابتهال سلمانحني   عبد هللا محمود عواد218
الزعفرانية   /بغدادالثانيةتقنيات إدارة المكتبمعهد اإلدارة التقن  ( 47/       د8/          ز970/  م      ) 87,5392019/2018

يهدى عبد الرحمناوراس عبد األمي  غضبان الزم219
الزعفرانية   /بغدادالثالثتقنيات إدارة المكتبمعهد اإلدارة التقن  ( 10/       د23/         ز958/ م      ) 86,6492019/2018

يأسماء علي زويندعاء محمد احمد حمادي220
ي المعهداألوىلتقنيات المحاسبةمعهد اإلدارة التقن 

 
92,1492019/2018تم تعيينها ف

يفاطمه علوانمحمد حميد إسماعيل محسن221
السيدية   /بغدادالثانيةتقنيات المحاسبةمعهد اإلدارة التقن  ( زراعي دوانم/     ز841/   م     ) 91,4962019/2018

ه حسنمحمد عباس علي خضي 222 يامي 
حي العامل   /بغدادالثالثتقنيات المحاسبةمعهد اإلدارة التقن  ( 7/      د59/     ز873/   م        ) 83,3832019/2018

 صير عمران223
يمن  محمود يوسفريم مصطف 

جش دياىل    /بغداداألوىلفرع االرشاد السياحي/تقنيات السياحةمعهد اإلدارة التقن  ( زراعي   ) 89,4282019/2018

يوفاء جلوبزينب محمد سلمان غانم224
الزعفرانية     /بغدادالثانيةفرع االرشاد السياحي/تقنيات السياحةمعهد اإلدارة التقن  ( 31/        د22/       ز952/  م   ) 87,6422019/2018

يايمان صبىحينور سمي  محمد عباس225
الزعفرانية     /بغدادالثالثةفرع االرشاد السياحي/تقنيات السياحةمعهد اإلدارة التقن  ( 10/      د4/             ز969/ م          ) 86,4932019/2018

ي226
ي راض 

يكتيبة عيىسفاطمة كاظم شمىح 
المدائن   /بغداداألوىلفرع إدارة الفنادق/تقنيات السياحةمعهد اإلدارة التقن  ( 52/         د16/         ز102/ م      ) 77,8412019/2018

يليل سيد عاجبأنور عماد حسن علي227
يفرع إدارة الفنادق/تقنيات السياحةمعهد اإلدارة التقن 

حي الحسي       /كربالءالثان  ( زراعي    ) 72,3742019/2018

يتماظر كاظمعلي عماد عبد هللا نجم228
بغداد الجديدة   /بغدادالثالثفرع إدارة الفنادق/تقنيات السياحةمعهد اإلدارة التقن  ( 1 /14/      د27/        ز731/  م        ) 71,5172019/2018

يسعاد عبد الزهرهحسن محمد إبراهيم عباس229
القناة    /بغداداألولتقنيات إدارة الموادمعهد اإلدارة التقن  ( 1 / 11/      د14/         ز311/   م         ) 85,1592019/2018

يكوثر علوانريم حسن داود مجيد230
الجادرية    /بغدادالثانيةتقنيات إدارة الموادمعهد اإلدارة التقن  ( 9/            د2/    ز913/  م      ) 79,5632019/2018

يسهام عبد عليهند خالد عبيد جاسم231
الزعفرانية    /بغدادالثالثةتقنيات إدارة الموادمعهد اإلدارة التقن  ( 4/        د92/         ز964/  م       ) 78,6032019/2018

يسالمه حسنعباس باسم كاظم علي232
السيدية   /بغداداألولتقنيات أنظمة الحاسوبمعهد اإلدارة التقن  ( 15/          د11/      ز847/    م       ) 89.7432019-2020

يحمدية جيرمرتض  حسي   ياش مهدي233
مدينة الصدر     / بغداد الثانيةتقنيات أنظمة الحاسوبمعهد اإلدارة التقن  ( 191/     د34/         ز539/م   ) 85.9152019-2020

يهيفاء حمزهني  أنور فالح عبود234
النهروان    / بغداد الثالثةتقنيات أنظمة الحاسوبمعهد اإلدارة التقن  ( 4650/ حي الصدرين د/     م       ) 85.7922019-2020
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يثائره فيصلهديه أكرم خليل ابراهيم
ي وزارةاألولتقنيات المحاسبةمعهد اإلدارة التقن 

 
 موظفة ف

كة الحفر العراقية/النفط شر  

مالك دائم /

89.3982019-2020

يهناء زاهرجلنار محمد نعمة حمزة236
بغداد الجديدة    / بغدادالثانيةتقنيات المحاسبةمعهد اإلدارة التقن  ( 3/          د40/           ز709/  م      ) 89.352019-2020

237

ه حسنوفاء احمد محيسن خلباص يامي 
ي وزارةالثالثةتقنيات المحاسبةمعهد اإلدارة التقن 

 
 موظفة ف

مالك/مركز الوزارة/التجارة  

دائم

88.3012019-2020

يكفاح مكلففاطمة جبار مكلف مفيى 238
مدينة الصدر   /بغداداألولتقنيات إدارة المكتبمعهد اإلدارة التقن  ( 16/        د11/         ز533/  م       ) 89.8192019-2020

يراقيه علينشأت ماهر حسي   فاضل239
باب المعظم   /بغدادالثانيةتقنيات إدارة المكتبمعهد اإلدارة التقن  ( 97/   د3/         ز119/   م   ) 87.1942019-2020

 احمد علي240
يسجوده سطوانمريم حسي  

الشعب   /بغدادالثالثةتقنيات إدارة المكتبمعهد اإلدارة التقن  ( 27/           د71/       ز351/      م    ) 85.2292019-2020

وق مصطف  مايت241 يايمان عودهشر
االمي   الثانية   / بغداد األولفرع االرشاد السياحي/تقنيات السياحةمعهد اإلدارة التقن  ( 19/        د17/         ز745/    م      ) 91.0772019-2020

يكريمة عباسعمر عماد خلف حسن242
السيدية   /بغدادالثانيةفرع االرشاد السياحي/تقنيات السياحةمعهد اإلدارة التقن  ( 50/       د60/      ز821/     م   ) 89.42019-2020

يبيداء ستارعال محمد خضي  عباس243
الشعب   / بغداد الثالثةفرع االرشاد السياحي/تقنيات السياحةمعهد اإلدارة التقن  ( 16/        د59/           ز753/    م        ) 85.6522019-2020

ق عمار علي حسي  244 ياشواق حميد علوانإستير
الزعفرانية   / بغداداألولفرع إدارة الفنادق/تقنيات السياحةمعهد اإلدارة التقن  ( 78/        د3/           ز969/    م       ) 83.5942019-2020

ياشاء عبدالمهديحسي   محمد خضي  عباس245
السيدية    / بغداد الثانيةفرع إدارة الفنادق/تقنيات السياحةمعهد اإلدارة التقن  ( 24/        د23/        ز901/    م       ) 82.6312019-2020

 علي كاظم عذافه246
يزهرة كاظمحسي  

النهروان    / بغداد الثالثةفرع إدارة الفنادق/تقنيات السياحةمعهد اإلدارة التقن  ( 2020-78.0262019 (        زراعي2113/   م 

ي247 يعذراء زكري جميلمريم صالح طارق ناحر
بغداد الجديدة   /بغداداألولتقنيات اإلدارة القانونيةمعهد اإلدارة التقن  ( 2/         د17/   ز704/    م     ) 89.572019-2020

يزينب حسي  منار حاكم صالح مزهر248
السيدية   /بغدادالثانيةتقنيات اإلدارة القانونيةمعهد اإلدارة التقن  ( 6/        د76/              ز837/    م       ) 86.8992019-2020

ياشواق كاظم ابراهيمالق اياد عبدالخالق عبدهللا249
الدورة     /بغدادالثالثةتقنيات اإلدارة القانونيةمعهد اإلدارة التقن  ( 7/        د21/        ز828/    م          ) 86.852019-2020

يهند فاضلمريم عامر جريان علوان250
الزعفرانية   / بغداداألولتقنيات إدارة الموادمعهد اإلدارة التقن  ( 12/        د12/        ز957/  م        ) 84.2732019-2020

يعروبه ساميزينب صديق داود محمد251
الكاظمية    /بغدادالثانيةتقنيات إدارة الموادمعهد اإلدارة التقن  ( 12/          د44/       ز206/   م        ) 81.0182019-2020

يلمياء فالحمريم إحسان عزيز مجيد252
الزعفرانية   / بغداد الثالثةتقنيات إدارة الموادمعهد اإلدارة التقن  ( 60/           د52/              ز964/   م     ) 80.2732019-2020

2017-89,7252016حي رمضان/ بغداد 1 تقنيات ادارة الموادالرصافة- معهد االدارة سليمة احمد محمود شهد فليح حسن ابراهيم253

اليؤموك/ بغداد2 تقنيات ادارة الموادالرصافة- معهد االدارة  صوفيا احمد ياسي   ربا ميشه كمال عبد هللا254  82,6572016-2017

2017-82,2882016جش دياىل/ بغداد3 تقنيات ادارة الموادالرصافة- معهد االدارة  هدى خالد سلمان سارة محمد عباس محمود255

الزعفرانية/ بغداد1تقنيات ادارة مكتبالرصافة- معهد االدارة حنان عبود حميد سارة حسن هادي حمزة256  89,3602016-2017

ي257  لعينر
الشعب/ بغداد2تقنيات ادارة مكتبالرصافة- معهد االدارة  سهام رحيمه جواد رسل باسم عبد الحسي    88,5202016-2017

2017-387,8532016تقنيات ادارة مكتبالرصافة- معهد االدارة رغد فوزي محمد مني  احمد258

الكاظمية/ بغداد1 تقنيات االحصاء الصىحيالرصافة- معهد االدارة  سلىم عبد المجيد عباس االء احسان معي   عبد الزهرة259  92,7372016-2017

ي راشد260 2017-91,4682016سوق الشيوخ/ ذي قار2 تقنيات االحصاء الصىحيالرصافة- معهد االدارة  ابتسام جبوري ابراهيم سكينة نبيل ناحر

2017-90,6162016المشتل/ بغداد3 تقنيات االحصاء الصىحيالرصافة- معهد االدارة فاطمة خضي  عباس ابراهيم عبد الكريم كاظم مهنا261



ي حسن262 ديانه طالب حميدي نور مجيد عبد الننر

الرصافة- معهد االدارة 

 تقنيات

 االحصاء

والمعلوماتية

الكاظمية/ بغداد1  93,6972016-2017

ي عبد هللا غفران علي حسن عبد هللا263 قسمه لعينر

الرصافة- معهد االدارة 

 تقنيات

 االحصاء

والمعلوماتية

2017-93,0492016الحسينية/بغداد2

هان كطوف264  حميدة حسن قطوف فاطمة محمد شر

الرصافة- معهد االدارة 

 تقنيات

 االحصاء

والمعلوماتية

مدينة الصدر/بغداد3  89,6622016-2017

ى احمد حسي  ريام شهاب احمد علوان265 2017-78,9082016الكرخ جعيفر/بغداد1 تقنيات االدارة الرياضيةالرصافة- معهد االدارة  بشر

2017-78,0472016حي القاهرة/بغداد2 تقنيات االدارة الرياضيةالرصافة- معهد االدارة جميلة محسن فرحان تمارة محمد علوان زبون266

2017-71,0572016الحرية/بغداد3 تقنيات االدارة الرياضيةالرصافة- معهد االدارة ورود عادل علي سجاد فؤاد غازي عباس267

ي وزارة النفط1تقنيات المحاسبةالرصافة- معهد االدارة ايمان عبد السالم اسيل رياض جودي صالح268
 
2017-97,7552016موظفة  ف

الدجيل/ صالح الدين 2تقنيات المحاسبةالرصافة- معهد االدارة نادية قاسم مغتت امل علي حاتم مهدي269  96,2432016-2017

2017-95,4162016كب سارة/ بغداد3تقنيات المحاسبةالرصافة- معهد االدارة  رقية داود خضي  رؤى علي عبد الحسي   خضي 270

الحرية/بغداد1 تقنيات المعلومات والمكتباتالرصافة- معهد االدارة نجله سلمان عزت مروه محمود داود سلمان271  87,7932016-2017

البياع/بغداد2 تقنيات المعلومات والمكتباتالرصافة- معهد االدارة  نىه احمد مجيد  رسل احمد ابراهيم جعاز272  86,0732016-2017

2017-85,0932016حي العامل/ بغداد3 تقنيات المعلومات والمكتباتالرصافة- معهد االدارة  تأميم علي خضي  نور وليد سعيد عبيد273

المامون/بغداد 1تقنيات انظمة الحاسوبالرصافة- معهد االدارة  رسمية حسن اري    ج سلمان عبدالرزاق معروف274  89,0982016-2017

ي عبد المحسن علي طاهر275
2017-80,8322016الحرية الدولعي/ بغداد2تقنيات انظمة الحاسوبالرصافة- معهد االدارة فريال كاظم علي تهان 

قضاء المدائن/ بغداد3تقنيات انظمة الحاسوبالرصافة- معهد االدارة سامية عباس كريم بكر حسي   عبد هللا احمد276  79,2282016-2017

الشعلة/بغداد1تقنيات مالية ومضفيةالرصافة- معهد االدارة  لطيفة عباس ابراهيم ورود صباح جاسم محمد277  85,2362016-2017

2017-84,4202016حي العامل/ بغداد2تقنيات مالية ومضفيةالرصافة- معهد االدارة  نضال فوزي عبد االمي  زهراء جليل ابراهيم هادي278

2017-81,6242016الحرية/بغداد3تقنيات مالية ومضفيةالرصافة- معهد االدارة  سليمة سلمان محمد حسي   هاشم نصيف جاسم279

سعاد حمود سحر طارق ابراهيم محمد280
الرصافة- معهد االدارة 

1تقنيات ادارة المكتب
 تعيي   عل وزارة

الصناعةوالمعادن
89,5732017-2018

ايمان عبود دعاء جمال عبد الودود حامد281
الرصافة- معهد االدارة 

2تقنيات ادارة المكتب
 تعيي   عل وزارة الموارد

المائية
85,3802017-2018

ي   ايه خالد حسي   حطيب282
 
2018-83,9532017الشعب/ بغداد3تقنيات ادارة المكتبالرصافة- معهد االدارة  سليمة حمدي الف

2018-89,2802017السيدية/بغداد1 تقنيات ادارة الموادالرصافة- معهد االدارة هناء محمد حسنتبارك عبد الحليم جميل عبد هللا283

2018-86,8532017ابو غريب/ بغداد2 تقنيات ادارة الموادالرصافة- معهد االدارة كرامة عبد عبد هللاايالف محمود عبود احمد284

الشعب/ بغداد3 تقنيات ادارة الموادالرصافة- معهد االدارة  شيدة عبد الواحد جاىلي ابو الحسن علي كريم حسن جاىلي285  86,4002017-2018



 هند مىحي نصيف دنيا علي عبد الوهاب رجب286

الرصافة- معهد االدارة 

 /تقنيات االحصاء

فرع االحصاء الصىحي
الدورة/ بغداد1  88,5202017-2018

ي مطر نور جواد جبار عطوان287  ازهار لعينر

الرصافة- معهد االدارة 

 /تقنيات االحصاء

فرع االحصاء الصىحي
العبيدي/ بغداد2  84,7482017-2018

ي288
 ايمان محسن محمود زهراء حيدر مجيد راض 

الرصافة- معهد االدارة 

 /تقنيات االحصاء

فرع االحصاء الصىحي
سبع البور/ بغداد3  79,8382017-2018

ذكرى رحمن جمعةنبأ محمود علي مراد حمشي 289

الرصافة- معهد االدارة 

 /تقنيات االحصاء

 فرع االحصاء

والمعلوماتية

2018-88,0282017شارع الكفاح/بغداد1

ق سعدي عبد احمد هيثم محمد علوان290  استير

الرصافة- معهد االدارة 

 /تقنيات االحصاء

 فرع االحصاء

والمعلوماتية

حي السالم/ بغداد2  87,2622017-2018

يف صبيح291  شذى عبد الحميد جميل حني   محمد شر

الرصافة- معهد االدارة 

 /تقنيات االحصاء

 فرع االحصاء

والمعلوماتية

بغداد الجديدة/ بغداد3  86,9172017-2018

2018-87,5432017الفحامة/بغداد1 تقنيات االدارة الرياضيةالرصافة- معهد االدارة فاتن خليف غربعذراء زياد فوزي حميد292

2018-84,6392017 بغداد الغدير2 تقنيات االدارة الرياضيةالرصافة- معهد االدارة  سناء نجيب ميخامريم بسام حنا يوسف293

ي294
ي رباب علي غرير باران 

مدينة الصدر/بغداد3 تقنيات االدارة الرياضيةالرصافة- معهد االدارة وداد كريم باران    77,9332017-2018

ة رحيم عبود عمر محمد كريم عبود295 الدورة/ بغداد1 تقنيات المالية والمضفيةالرصافة- معهد االدارة سمي   84,6032017-2018

الغدير/بغداد2 تقنيات المالية والمضفيةالرصافة- معهد االدارة  نغم عباس كاظم فاطمة هشام عصام فاضل296  83,6752017-2018

الصالحية/ بغداد3 تقنيات المالية والمضفيةالرصافة- معهد االدارة  نجوحه شاكر محمد ضىح محمد جاسم محمد297  82,2472017-2018

الرمادي/ االنبار 1 تقنيات المحاسبةالرصافة- معهد االدارة  هدى صالح هند نهاد كريم خلف298  92,9652017-2018

مدينة الصدر/بغداد 2 تقنيات المحاسبةالرصافة- معهد االدارة  امل نمر عبود سىحر كاظم فضاله عبود299  91,0542017-2018

ي سلمان300
2018-89,0232017حي المستنضية/ بغداد3 تقنيات المحاسبةالرصافة- معهد االدارة  نشين كاظمزهراء وسام راض 

2018-95,7472017تم تعينها عل مالك معهدنا1 تقنيات المعلومات والمكتباتالرصافة- معهد االدارة مريم رشيد سلمان عبد هللا301

ي جاسم302
ة جاسب هندي ولدان محمد راض  2018-85,8072017الزعفرانية/بغداد2 تقنيات المعلومات والمكتباتالرصافة- معهد االدارة  امي 

الكاظمية/ بغداد 3 تقنيات المعلومات والمكتباتالرصافة- معهد االدارة  امل عبد الحسن موىسغيداء جابر عبد هللا خصباك303  84,0602017-2018

 رائد عبد علي عبيد304
2018-82,2922017الشعب/بغداد1تقنيات انظمة الحاسوبالرصافة- معهد االدارة  هدى حسن حمودي حسي  

حي الجامعة/بغداد2تقنيات انظمة الحاسوبالرصافة- معهد االدارة  عروبة خالد رشيدالحمزه عبد النارص محمد عثمان305  81,1902017-2018

الحرية/ بغداد3تقنيات انظمة الحاسوبالرصافة- معهد االدارة حكيمة محمد عبد الحسنمصطف  عبد الرحيم عباس جحيلي306  78,8022017-2018



بية1تقنيات ادارة المكتبالرصافة- معهد االدارة  بدرية ابراهيمندى زرزور حسي   جعفر307 ي اليى
 
2019-90.1892018موظفة ف

بية2تقنيات ادارة المكتبالرصافة- معهد االدارة  امل كاظمعلياء حسي   سعيد سادة308 ي اليى
 
2019-87.9612018موظفة ف

2019-84.8132018الكريعات/ بغداد3تقنيات ادارة المكتبالرصافة- معهد االدارة عربية ياسي   ارحيمعذراء نقتل مهدي عطيه309

2019-88.2242018مدينة الصدر/ بغداد1تقنيات ادارة الموادالرصافة- معهد االدارة  نضال داخلهديل هادي حسن كاظم310

ى قاسم جاسمكرار احمد كاظم ضايع311 2019-84.6762018الحرية/بغداد2تقنيات ادارة الموادالرصافة- معهد االدارة  بشر

الحرية/بغداد3تقنيات ادارة الموادالرصافة- معهد االدارة فاطمة عبد الحسن شهيببتول سمي  عبد الرضا مشكور312  82.4822018-2019

 حنان عبد الستار سعيدسبأ ثامر عبد هللا جاسم313

الرصافة- معهد االدارة 

 /تقنيات االحصاء

فرع االحصاء الصىحي
91.782الطارمية/بغداد 1

2018-2019

 زينب شاكر محمودشى عامر محمد صالح314

الرصافة- معهد االدارة 

 /تقنيات االحصاء

فرع االحصاء الصىحي
89.281الطارمية/بغداد 2

2018-2019

 ليل  رحمه جيرالصادق علي جرو الزم315

الرصافة- معهد االدارة 

 /تقنيات االحصاء

فرع االحصاء الصىحي
88.663العبيدي/ بغداد3

2018-2019

 قواهن علي جوادعلي عاشور عبيد كاظم316

الرصافة- معهد االدارة 

 /تقنيات االحصاء

 فرع االحصاء

والمعلوماتية

الشعلة/ بغداد1  85.328

2018-2019

ى فاخر شيددنيا عيىس جاسب حميد317  بشر

الرصافة- معهد االدارة 

 /تقنيات االحصاء

 فرع االحصاء

والمعلوماتية

85.076الشعب/ بغداد2

2018-2019

 سحر كاظم طهمةعمر مظفر محمد كامل318

الرصافة- معهد االدارة 

 /تقنيات االحصاء

 فرع االحصاء

والمعلوماتية

84.277شيخ عمر/بغداد3

2018-2019

2019-83.7152018 بغداد الطارمية1تقنيات االدارة الرياضيةالرصافة- معهد االدارة  اشاء طارق جاسمناردين قيس عالوي عباس319

نوال عباس عبد عليمهند سعيد عباس ابراهيم320
الرصافة- معهد االدارة 

2تقنيات االدارة الرياضية
 تعيي   عل وزارة العمل

والشؤون االجتماعية
80.53

2018-2019

 خالدة جميل مخلفسفيان خليل اسماعيل عطية321
الرصافة- معهد االدارة 

 تقنيات االدارة

الرياضية
75.139ابو غريب/ بغداد 3

2018-2019

مدينة الصدر/ بغداد1تقنيات المالية والمضفيةالرصافة- معهد االدارة  فوزية عباس بدنفيان علي عناد جير322  91.42018-2019

المحمودية/ بغداد2تقنيات المالية والمضفيةالرصافة- معهد االدارة  امتثال عبد علي عبيداحمد حميد كوب فندي323  88.8872018-2019

المدائن/ بغداد3تقنيات المالية والمضفيةالرصافة- معهد االدارة  ريمة فاضل عاشورروزة ثائر علي حسون324  86.52018-2019

الكاظمية/ بغداد1تقنيات المحاسبةالرصافة- معهد االدارة  هدى نواف عبد الحميدجعفر عبد الجبار عبد هللا غاىلي325  92.5992018-2019



ى عبد االمي  هاديمرتض  باسم حسي   حسن326 2019-89.1712018المامون/ بغداد2تقنيات المحاسبةالرصافة- معهد االدارة  بشر

الحرية/ بغداد3تقنيات المحاسبةالرصافة- معهد االدارة  فاطمة عطا وهابنور حسي   عبد الهادي سالم327  86.5952018-2019

مدينة الصدر/ بغداد1تقنيات المعلومات والمكتباتالرصافة- معهد االدارة  انتصار جاسم سايرزينب حسون فري    ح الزم328  88.5192018-2019

ي علي329
2019-86.7062018 بغداد سبع قصور2تقنيات المعلومات والمكتباتالرصافة- معهد االدارة  من  صالح بهلولميعاد نعيم راض 

ي عماد كاظم ثامر330
2019-85.0992018الشعب/ بغداد3تقنيات المعلومات والمكتباتالرصافة- معهد االدارة  نجاة صحن كريمتفى

 مجلياحمد محمد حسون حسن331
2019-89.342018الكرخ/بغداد1تقنيات انظمة الحاسوبالرصافة- معهد االدارة نسيمه عبد الحسي  

2019-87.2552018شارع فلسطي  / بغداد2تقنيات انظمة الحاسوبالرصافة- معهد االدارة امل محسن ياسعلي رباح حسن موىس332

2019-86.7632018بسماية  ابو ثيلة/بغداد3تقنيات انظمة الحاسوبالرصافة- معهد االدارة  غازية حمد جاسمحسن عيىس عبد المحسن علي333

عفران قاسم محمدزينب لطيف احمد عبود334
الرصافة- معهد االدارة 

 تقنيات انظمة

الحاسوب
90.135حي الجامعة/بغداد1

2019-2020

ي رشيد335 شور خالد يوسفهديل حارس ناحر
الرصافة- معهد االدارة 

 تقنيات انظمة

الحاسوب
ي/ بغداد 2 85.137الطوبىحر

2019-2020

 هناء عبدزينب مصطف  قاسم محمد336
الرصافة- معهد االدارة 

 تقنيات انظمة

الحاسوب
83.387بلديات/ بغداد3

2019-2020

 مالية مردل جساممحمد سالم دوالب جسام337

الرصافة- معهد االدارة 

 / تقنيات االحصاء

 فرع االحصاء

والمعلوماتية

88.447ابو غريب/بغداد 1

2019-2020

امل طه ياسي  فاطمة وليد عبد الكريم احمد338

الرصافة- معهد االدارة 

 / تقنيات االحصاء

 فرع االحصاء

والمعلوماتية

83.667الدورة/بغداد2

2019-2020

 علي حميد عبد339
ثناء محمود حسننرمي  

الرصافة- معهد االدارة 

 / تقنيات االحصاء

 فرع االحصاء

والمعلوماتية

83.26الدورة/بغداد 3

2019-2020

2020-90.6452019زعفرانية/بغداد 1تقنيات المحاسبةالرصافة- معهد االدارة كتبه عايد سلمانسمر اسعد سلمان نجم340

2020-85.972019كاظمية/بغداد2تقنيات المحاسبةالرصافة- معهد االدارة عليه عليوي حمادي ريام علي عبد الحسي   رشيد341

2020-83.3412019كفاح/بغداد3تقنيات المحاسبةالرصافة- معهد االدارة  عبي  عدنان طعمةشى قاسم محمد علي حسي  342

 زينب علي حسي  فاطمة عادل عبد االمي  حسي  343
الرصافة- معهد االدارة 

 تقنيات المالية

والمضفية
82.931الحرية/بغداد1

2019-2020

هناء كاظم شبيبفاطمة خالد ابراهيم كريم344
الرصافة- معهد االدارة 

 تقنيات المالية

والمضفية
الشعب/بغداد 2  82.506

2019-2020

 ازهار مجيد هاديكريمة حسن عبد مناف رضا345
الرصافة- معهد االدارة 

 تقنيات المالية

والمضفية
طة الخامسة/بغداد3 81.64شر

2019-2020

ين 1تقنيات ادارة المكتبالرصافة- معهد االدارة عقيل عبد الجبار عامر شيخ علي346 2020-94.972019(موظف)قناة متمي  



ي347
ين 2تقنيات ادارة المكتبالرصافة- معهد االدارة نازك يعقوب زامل راض  2020-90.8322019(موظف)قناة متمي  

ين 3تقنيات ادارة المكتبالرصافة- معهد االدارة نازك ستار جير موىس348 2020-89.9932019(موظف)قناة متمي  

حسيبه طاهر  احمدنور نبيل نشىمي شالكه349
الرصافة- معهد االدارة 

 تقنيات المعلومات

والمكتبات
90.71االمي   الثانية/ بغداد1

2019-2020

ازهار فاضل خضي زين العابدين محمد شالكه نعيس350
الرصافة- معهد االدارة 

 تقنيات المعلومات

والمكتبات
87.245بغداد االمي   الثانية2

2019-2020

 غاىلي بادي351
ميسون حبيب خليفةسىحر حسي  

الرصافة- معهد االدارة 

 تقنيات المعلومات

والمكتبات
85.839سبع البور/بغداد 3

2019-2020

2020-89.1312019الشعب/ بغداد1تقنيات ادارة الموادالرصافة- معهد االدارة فريال جواد كاظمزهراء عالء الدين جعفر حبيب352

2020-88.3432019بغداد الجديدة/بغداد2تقنيات ادارة الموادالرصافة- معهد االدارة ابتهال شاكر مجيددعاء احمد كريم حمودي353

2020-86.2882019الدورة/بغداد3تقنيات ادارة الموادالرصافة- معهد االدارة  حمدية ياس خضي اشاء جمال احمد علي354

                                           جميلة غازي كاظم جاسم355
الرصافة- معهد االدارة 

 تقنيات االدارة

الرياضية
ين 1 88.529(موظف)قناة المتمي  

2019-2020

جنان حنون بدريقي   عباس ابراهيم بدر356
الرصافة- معهد االدارة 

 تقنيات االدارة

الرياضية
حي اور/بغداد2  81.807

2019-2020

ي357  من  محمد صادقمروة علي حسي   كريىحر
الرصافة- معهد االدارة 

 تقنيات االدارة

الرياضية
79.422الكاظمية/بغداد3

2019-2020

اخالص سلمان تايهسجا محمود عبد هللا تايه358

الرصافة- معهد االدارة 

 / تقنيات االحصاء

فرع االحصاء الصىحي
92.198بغداد السيدية1

2019-2020

انعام ابراهيم عطيةغفران سعد محسن عطية359

الرصافة- معهد االدارة 

 / تقنيات االحصاء

فرع االحصاء الصىحي
82.213مدينةالصدر/بغداد 2

2019-2020

ازهار مهدي مجيدرشا عماد عبد االمي  مجيد360

الرصافة- معهد االدارة 

 / تقنيات االحصاء

فرع االحصاء الصىحي
80.892حي المستضية/بغداد 3

2019-2020

ي سهامه مولود خض مصطف  رائد عبالمجيد حمود361
يالصويره-المعهد التقن 

85.5262016/2017حي المثن /بغداد1تقنيات انتاج نبانى

ي خديجه عبد بنيداحمد شحان جاسم ضمد362
يالصويره-المعهد التقن 

ي وزارة الزراعة2تقنيات انتاج نبانى
 
71.4652016/2017موظف ف

ي ساهره ياش محسنكاظم شاكر فرحان جابر363
يالصويره-المعهد التقن 

71.1372016/2017حي االحرار/واسط3تقنيات انتاج نبانى

ي اقبال علي حسي  براء جمال ابراهيم ياسي  364
80.0882016/2017حي للقناة/الصويرة1قوى كهربائية- تقنيات كهربائية الصويره-المعهد التقن 

 عبدعلي حزام365
ي نجالء عبيد حزامابرار حسي  

76.1372016/2017حي الخليج/عزيزية2قوى كهربائية- تقنيات كهربائية الصويره-المعهد التقن 

ي نجله عبيد هاشمهناء صادق طالب سلومي366
78.3052016/2017حي داخل محدود/عزيزيةمكرر2قوى كهربائية- تقنيات كهربائية الصويره-المعهد التقن 

ي نوال محمد ياسي  نورهان عادل عجيل عبد367
73.7892016/2017حي االشى/صويرة3قوى كهربائية- تقنيات كهربائية الصويره-المعهد التقن 



ي عنيده ناهي أبو جيجاشجان عبدالحسي   حسي   صكبان368
ي المعهد1تقنيات محاسبةالصويره-المعهد التقن 

 
93.9412016/2017تم تعيينها ف

ي عروبه جاسم كاظمزينه صالح محمود كاظم369
91.4242016/2017حي للقناة/الصويرة2تقنيات محاسبةالصويره-المعهد التقن 

ي فوزيه عاشور عيىسايات خضي  عباس عيىس370
90.0932016/2017حي الشهداء/الصويرة3تقنيات محاسبةالصويره-المعهد التقن 

ي هناء محمد حسنيوسف قاسم يوسف صالح371
84.642016/2017حي الزهور/بغداد1سيارات- تقنيات ميكانيك القدرة الصويره-المعهد التقن 

ي ايمان عبود سعودساره فالح حسن عباس372
72.0712016/2017المدائن/بغداد2سيارات- تقنيات ميكانيك القدرة الصويره-المعهد التقن 

ي جميله عباس جسامريم سعود جميل محمد373
67.4522016/2017عزيزية/واسط3سيارات- تقنيات ميكانيك القدرة الصويره-المعهد التقن 

ي شذى عبيد خضي محمد هشام احمد مهدي374
83.912016/2017الصويرة/واسط1انتاج- تقنيات ميكانيكية الصويره-المعهد التقن 

ي ناهده حميد الياستبارك ساكن عزت يحن 375
79.1192016/2017العزيزية/واسط 2انتاج- تقنيات ميكانيكية الصويره-المعهد التقن 

ي شكريه فيصل حمداحمد سالم حيدر حسي  376
73.5382016/2017المدائن/بغداد3انتاج- تقنيات ميكانيكية الصويره-المعهد التقن 

ي نوال ناطور عبدهللاسجاد لطيف محيسن جحيل377
تشغيل وصيانة ميكانيكية- تقنيات ميكانيكية الصويره-المعهد التقن  86.4452016/2017الحرية/بغداد1 

ه جبار فرحانمحمد رعد داغر محسن378 ي سمي 
تشغيل وصيانة ميكانيكية- تقنيات ميكانيكية الصويره-المعهد التقن  86.0072016/2017الصويرة/واسط2 

ي نضال عيىس عامرزهراء زهي  سلمان علو379
تشغيل وصيانة ميكانيكية- تقنيات ميكانيكية الصويره-المعهد التقن  85.4322016/2017الصويرة/واسط3 

ي ذكاء عبدالرضا جساماثمار منعم حسي   كاظم380
88.7972017/2018الصويرة/واسط1تمريض-تقنيات التمريضالصويره-المعهد التقن 

ي فاطمه عبدعلي حمزهرسول كاظم جواد راشد381
86.2642017/2018الحلة/بابل2تمريض-تقنيات التمريضالصويره-المعهد التقن 

ي بيداء عبدالعباس حمودانعام خلف بري    ج حسي  382
84.4052017/2018النارصية/ذي قار3تمريض-تقنيات التمريضالصويره-المعهد التقن 

ي انصاف عبدكاظم حسنديانا ابراهيم عطاي سعيد383
يالصويره-المعهد التقن 

72.5562017/2018العزيزية/واسط1تقنيات انتاج نبانى

ي هبه فليح عكالعلي جزمي مزهر عكال384
يالصويره-المعهد التقن 

72.0672017/2018الزبيدية/ واسط2تقنيات انتاج نبانى

ي رباب حسن حسي  يوسف طارق مجبل جاسم385
يالصويره-المعهد التقن 

67.8462017/2018العزيزية/واسط3تقنيات انتاج نبانى

ي وداد مهدي يوسفساره حمزه هادي يوسف386
89.7362017/2018الصويرة/واسط 1تقنيات انظمة حاسباتالصويره-المعهد التقن 

ي سعديه عبد هاشمرونق صادق فليح حسن387
82.7732017/2018الصويرة/واسط 2تقنيات انظمة حاسباتالصويره-المعهد التقن 

ي سهام جسام طخاخسماهر كاظم حمزه طخاخ388
80.4042017/2018الصويرة/واسط3تقنيات انظمة حاسباتالصويره-المعهد التقن 

ي كاظماسيل كريم محمد محمود389 ي حسنه ناحر
85.7372017/2018الصويرة/واسط1قوى كهربائية- تقنيات كهربائية الصويره-المعهد التقن 

ي قدوه احمد حسي  مريم سلمان حواس حمود390
83.5152017/2018العزيزية/واسط2قوى كهربائية- تقنيات كهربائية الصويره-المعهد التقن 

ي سعاد حميد عليمحمد قاسم محمد حسي  391
83.0222017/2018الصويرة/واسط 3قوى كهربائية- تقنيات كهربائية الصويره-المعهد التقن 

ي سهي  مني هاجر صالح خلف عداي392
96.7642017/2018تم تعينها عل المعهد1تقنيات محاسبةالصويره-المعهد التقن 

ي عليه حسن شنونوهاد شهيد كريم حمزه393
83.8722017/2018الصويرة/واسط2تقنيات محاسبةالصويره-المعهد التقن 

ي شكريه عبدالساده مظلوماحمد احسان جاسم محمد علي394
82.9712017/2018الصويرة/ واسط3تقنيات محاسبةالصويره-المعهد التقن 

ي زهوه هاشم حسناحمد كاظم يحن  يوسف395
80.052017/2018الحلة/بابل1سيارات- تقنيات ميكانيك القدرة الصويره-المعهد التقن 

ي حياة صالح ديشزكريا محسن دوازه علي396
73.0582017/2018الحسينية/بغداد2سيارات- تقنيات ميكانيك القدرة الصويره-المعهد التقن 

ي ازهار علوش سوادياحمد رحيم جدعان مالح397
67.4852017/2018الصويرة/واسط 3سيارات- تقنيات ميكانيك القدرة الصويره-المعهد التقن 

ي بدريه عبيد حمزهمريم فالح فرحان مجيد398
87.1152017/2018الصويرة/واسط1انتاج- تقنيات ميكانيكية الصويره-المعهد التقن 

ي فاطمه سعود حمدمنتظر جاسم عبيد عناد399
82.92017/2018الحفرية/واسط2انتاج- تقنيات ميكانيكية الصويره-المعهد التقن 

ي عسكر400
ي سندس كويظم حمزهايمان رحمن حسون 

73.1552017/2018الحفرية/واسط3انتاج- تقنيات ميكانيكية الصويره-المعهد التقن 



ي نعيم401
ي ابتسام نارص رحيمهعلي جبار جون 

تشغيل وصيانة ميكانيكية- تقنيات ميكانيكية الصويره-المعهد التقن  87.2522017/2018النارصية/ذي قار1 

يه يونس داودمحمد جليل صاحب داود402 ي خي 
تشغيل وصيانة ميكانيكية- تقنيات ميكانيكية الصويره-المعهد التقن  83.3992017/2018بغداد الجديدة/بغداد2 

ي قسمه محل شيالمريم محمود عباس شيال403
تشغيل وصيانة ميكانيكية- تقنيات ميكانيكية الصويره-المعهد التقن  79.4142017/2018واسط3 

 حسن جدوع عبدعلي404
ي كاظممصطف  ي رسميه خي 

يالصويره-المعهد التقن 
78.0632018/2019بغداد1تقنيات انتاج نبانى

 عبدالرضا مهدي علي405
ي سلمان علييقي  

ي تهان 
يالصويره-المعهد التقن 

73.7492018/2019الصويرة/واسط2تقنيات انتاج نبانى

ي أحالم حمود عويدضىح جواد حسون حسي  406
يالصويره-المعهد التقن 

73.3882018/2019الصويرة/واسط3تقنيات انتاج نبانى

ي زينب عبيس كاظماحمد قاسم هادي حلباص407
86.42018/2019الكوت/واسط1تقنيات انظمة حاسباتالصويره-المعهد التقن 

ي رجاء كاظم خماسراويه صفاء محمد حسن408
84.0562018/2019جش دياىل/بغداد2تقنيات انظمة حاسباتالصويره-المعهد التقن 

ي زكيه محمد لطيففاطمه محمد هميم علي409
81.9252018/2019الصويرة/واسط3تقنيات انظمة حاسباتالصويره-المعهد التقن 

ي ناديه علوان حسننور فالح مهدي عبدالحسن410
90.1312018/2019الكوت/واسط1تقنيات تمريضالصويره-المعهد التقن 

ي جميله خض  ضفي فاطمه محمد جالب حمادي411
88.8012018/2019الصويرة/واسط2تقنيات تمريضالصويره-المعهد التقن 

ه خلف زغي زهراء نعيم جلود محيسن412 ي سمي 
83.4292018/2019العزيزية/واسط3تقنيات تمريضالصويره-المعهد التقن 

 علي منصور حسي  413
ي رباب تركي عذابام البني  

77.592018/2019االعزيزية/واسط1قوى كهربائية- تقنيات كهربائية الصويره-المعهد التقن 

ي سندس خلف حسنعلي كريم عباس خلف414
75.6292018/2019الصويرة/واسط2قوى كهربائية- تقنيات كهربائية الصويره-المعهد التقن 

ي كميله عجيل رشيدمحمد عبدالحسي   جير دهش415
73.1772018/2019الصويرة/واسط3قوى كهربائية- تقنيات كهربائية الصويره-المعهد التقن 

يامي  حسن جواد كاظم416
ي التفات موىس راض 

88.2082018/2019بغداد الجديدة/بغداد1تقنيات محاسبةالصويره-المعهد التقن 

ي كريمه هادي حسنعال جويد مطر جاسم417
86.7342018/2019الكوت/واسط2تقنيات محاسبةالصويره-المعهد التقن 

ه عبدهللا عباسهدى ستار نجم جاسم418 ي سمي 
86.5142018/2019الصويرة/واسط3تقنيات محاسبةالصويره-المعهد التقن 

ي ايمان حسي   حسانعباس يوسف شناوه فرج419
90.3982018/2019تم تعينة عل المعهد1سيارات- تقنيات ميكانيك القدرة الصويره-المعهد التقن 

ي دعيوشبهاء حسي   عاجل دعيوش420
ي شكريه حسون 

81.9452018/2019الحفرية/واسط2سيارات- تقنيات ميكانيك القدرة الصويره-المعهد التقن 

ي لمياء هاشم شنيورغيث رضا ياسي   سلمان421
74.3412018/2019الكوت/واسط3سيارات- تقنيات ميكانيك القدرة الصويره-المعهد التقن 

ي سمر عادل عليعبدالعزيز زياد عبود محمود422
86.7882018/2019المدائن/بغداد1انتاج- تقنيات ميكانيكية الصويره-المعهد التقن 

ه حسي   جبارزينب محمد مشهد ظاهر423 ي بشي 
76.0692018/2019الصويرة/واسط2انتاج- تقنيات ميكانيكية الصويره-المعهد التقن 

ي مديره حاشوش روخانشهد سعدون خماط جلو424
69.2752018/2019الصويرة/واسط3انتاج- تقنيات ميكانيكية الصويره-المعهد التقن 

ي حكمة عبدالساده عزبهريام صالح حسي   ذياب425
تشغيل وصيانة ميكانيكية- تقنيات ميكانيكية الصويره-المعهد التقن  81.0262018/2019الحلة/بابل1 

ي مهديه حميد فنجانحني   عدنان هاشم جيجان426
تشغيل وصيانة ميكانيكية- تقنيات ميكانيكية الصويره-المعهد التقن  77.8552018/2019العزيزية/واسط2 

ي 427
ي قبيله فليح حسنعبدالباسط عزيز كريدي صىح 

تشغيل وصيانة ميكانيكية- تقنيات ميكانيكية الصويره-المعهد التقن  75.1942018/2019الكوت/واسط3 

ي عبود نصي 428
ى
علي شوف

ي كريمه محمد حسي  
يالصويره-المعهد التقن 

82.1562020/2019الكوت/واسط1تقنيات االنتاج النبانى

ي زهره نعمه نارصمصطف  جاسم عبد رهيف429
يالصويره-المعهد التقن 

79.7282020/2019الصويرة/ واسط2تقنيات االنتاج النبانى

هان يونسسمر ياسي   نعيم موىس430 ي غزاله شر
يالصويره-المعهد التقن 

77.6252020/2019الكوت/واسط3تقنيات االنتاج النبانى

ي شكريه جاسم مدحيمريم عادل حسن مدحي431
83.6712020/2019العزيزية/واسط1تقنيات التمريضالصويره-المعهد التقن 

ي رسميه غازيهاشم محمود صكر عبدالحسي  432
82.5632020/2019ديوانية2تقنيات التمريضالصويره-المعهد التقن 

ي زينب طعمه بدراحمد قاسم حسب محيبس433
80.4552020/2019الكوت/واسط3تقنيات التمريضالصويره-المعهد التقن 



ي باسمه فرحان حموداري    ج عويد خضي  عباس434
84.5872020/2019الصويرة/واسط1تقنيات انظمه الحاسوبالصويره-المعهد التقن 

ي فاطمه عبدهللا كاظمغصون جالل كميل بشي 435
83.0662020/2019الحفرية/واسط2تقنيات انظمه الحاسوبالصويره-المعهد التقن 

ي صبحه كاظم بديويايات طالب حيال عبدالحسي  436
79.2342020/2019الصويرة/واسط3تقنيات انظمه الحاسوبالصويره-المعهد التقن 

ي سهام كامل عبدعبدهللا سعد شدهان عناد437
81.482020/2019الصويرة/واسط1قوى كهربائية- تقنيات كهربائية الصويره-المعهد التقن 

ي اشاء طارق عبدهللاابراهيم حيدر صادق عبدهللا438
78.7492020/2019الصويرة/واسط2قوى كهربائية- تقنيات كهربائية الصويره-المعهد التقن 

ي ليل حسي   كاظمعلي صالح كامل جياد439
78.5032020/2019العزيزية/واسط3قوى كهربائية- تقنيات كهربائية الصويره-المعهد التقن 

ي كريمه احمد شهيبمريم مهدي علي حمد440
91.4142020/2019الصويرة/واسط1تقنيات محاسبةالصويره-المعهد التقن 

ي سعدهبه مجيد معن زمام441 ي أسماء العينر
87.1162020/2019الصويرة/واسط2تقنيات محاسبةالصويره-المعهد التقن 

ي يشى صبار  محمدمها زياد فاضل جواد442
86.8722020/2019العزيزية/واسط3تقنيات محاسبةالصويره-المعهد التقن 

ي سليمه رهيف كاطعاسماء علي خفيف كاطع443
87.86742020/2019البلديات/بغداد1سيارات- تقنيات ميكانيك القدرة الصويره-المعهد التقن 

ي أحالم إسماعيل حسي  عباس سعد يونس محمد444
87.7012020/2019المدائن/بغداد2سيارات- تقنيات ميكانيك القدرة الصويره-المعهد التقن 

ي شهالء قاسم لفتهحسن خضي  عبدالحمزة حمد445
82.9732020/2019الكوت/واسط3سيارات- تقنيات ميكانيك القدرة الصويره-المعهد التقن 

ي ايمان حسي   حسانحسي   يوسف شناوه فرج446
89.0922020/2019حي الوحدة/بغداد1انتاج- تقنيات ميكانيكية الصويره-المعهد التقن 

ي كجبل447
ي سليمه طعمه داودابرار عبدالحمزة ردين 

85.0962020/2019العزيزية/واسط2انتاج- تقنيات ميكانيكية الصويره-المعهد التقن 

ي روضه دعيم كريفعمريم عبدالكاظم مطر كريفع448
81.4192020/2019العزيزية/واسط3انتاج- تقنيات ميكانيكية الصويره-المعهد التقن 

ي حوريه كويعه ذويهخالد جميل عبدخنجر449
تشغيل وصيانة ميكانيكية- تقنيات ميكانيكية الصويره-المعهد التقن  79.082020/2019الكوت/واسط1 

ي سعاد عويد سفاحرحمه نوري جوده سفاح450
تشغيل وصيانة ميكانيكية- تقنيات ميكانيكية الصويره-المعهد التقن  78.7872020/2019الزبيدية/واسط2 

451
 هبة علي ذياب عبد

يالسادة ي عدوية حميد ناحر
ي التقن  تقنيات صناعة االسنانبغداد/ الطنر

االول
2د/40ز/805بياع م/بغداد

٧٧.٩٣
2016-2017

452
 حيدر عبد  عبد الحسي  

ي فوزية ياش عباسعواد
ي التقن  يتقنيات صناعة االسنانبغداد/ الطنر

الثان 
الصويرة/واسط  

٧٥.٩٣
2016-2017

زينب كريم كطوف عذوب453
ي صبيحة طعمة عابس

ي التقن  تقنيات صناعة االسنانبغداد/ الطنر
الثالث

2202د/3ز/3الصويرة م/ واسط
٧٤.٤٠

2016-2017

ي علواناميمة احمد حميد مجيد454 ي حليمة حسونر
ي التقن  2017-45٩٥.١١2016د79ز0االعظمية م/بغداداالولتقنيات وقاية االسنانبغداد/ الطنر

هللا مش455 ي بدعة موىس سلطانزينب كاظم خي 
ي التقن  يتقنيات وقاية االسنانبغداد/ الطنر

2017-414٩٤.٧٠2016/الرحمة د/النجفالثان 

ي علية عبد صالح احمدهبة احمد مهدي صالح456
ي التقن  2017-93٩٤.١٥2016د1 ز1الطارمية م/بغدادالثالثتقنيات وقاية االسنانبغداد/ الطنر

ي خولة جاسم محمدانسام بحر خلف محمد457
ي التقن  محمودية/بغداداالولتقنيات صحة المجتمعبغداد/ الطنر  ٩٢.٧٢2016-2017

458
 ايات عدنان سعدي

ي حمدية عباس محمدمظلوم
ي التقن  يتقنيات صحة المجتمعبغداد/ الطنر

الثان 
محمودية/ بغداد  

٩٢.٤٥
2016-2017

زينب عبد نور شاب راشد459
ي حنوه كاظم عذاب

ي التقن  تقنيات صحة المجتمعبغداد/ الطنر
الثالث

23د351/71الشعب م/بغداد
٩١.٩٣

2016-2017

ايالف حمدي خض  احمد460
ي شور لفتة احمد

ي التقن  تقنيات العالج الطبيعيبغداد/ الطنر
االول

90د5ز9بلد م /صالح الدين
٨٩.١٣

2016-2017



ي عاضي461 سماهر حسن ناحر
ي فهيمة طوفان عيدان

ي التقن  تقنيات العالج الطبيعيبغداد/ الطنر
ي
الثان 

792 د15ز10صويرة م/واسط
٨٥.٥٥

2016-2017

ي سعاد محمد حمزةاساور كريم علي بخيت462
ي التقن  2017-4٨٥.٠٨2016د26ز824م/ بغدادالثالثتقنيات العالج الطبيعيبغداد/ الطنر

463
 كاظم عبد االله عبد

ي سلوى باقر جعفرالكاظم
ي التقن  فرع االطراف والمساندبغداد/ الطنر

االول
217د3ز2ذي قارالرفاعي م

٧٩.٧٥
2016-2017

اس عبيد بدر محمد464 ي عدوية شياع خضي نير
ي التقن  يفرع االطراف والمساندبغداد/ الطنر

2017-168٧٧.٦٨2016د/13/9بلد /صالح الدينالثان 

465
 فرح ماجد عباس عبد

ي فردوس عبداالمي  محمدالمجيد
ي التقن  فرع االطراف والمساندبغداد/ الطنر

الثالث
99 د30ز/416كرخ /بغداد 

٧٤.٦٨
2016-2017

الزهراء حيدر ضياء مظلوم466
ي منتىه محمود لفته

ي التقن  رعاية ذوي االحتياجات الخاصةبغداد/ الطنر
االول

9د70ز321رصافة م/بغداد
٩٠.٥١

2016-2017

يزينه علي حمد سماري467 ي   امل عبد السادة لعينر
ي التقن  يرعاية ذوي االحتياجات الخاصةبغداد/ الطنر

2017-27٨٦.٣٢2016د43ز813كرخ /بغدادالثان 

يتمارة عالء حسي   قوجان468 ي اشاء جاسم عبدالننر
ي التقن  2017-25٨١.٧٦2016د61ز454كاظمية /بغدادالثالثرعاية ذوي االحتياجات الخاصةبغداد/ الطنر

469
 نجالء صباح كاظم عبد

ي  ابتسام مسي  عطيةالحسي  
ي التقن  تقنيات التمريضبغداد/ الطنر

االول
2011د3ز799م/بغداد

٩٤.٥٣
2016-2017

ي فرحة طعمة زغي نوره ابريسم نعمة زغي 470
ي التقن  يتقنيات التمريضبغداد/ الطنر

2017-93٩٢.٤٨2016د1ز/799بغداد الجديدة/ بغدادالثان 

ي زينب حسي   غياضدعاء مهدي محمد عمي 471
ي التقن  2017-25٩١.٣٧2016ز454كاظمية /بغدادالثالثتقنيات التمريضبغداد/ الطنر

ي رسمية كريم حميدايه عباس دعي  خلف472
ي التقن  2017-1٨٨.٣٠2016د33ز951الزعفرانية /بغداداالولفرع القبالة والتوليدبغداد/ الطنر

473
 من  موىس عبد الكاظم

يعبد هللا
ي عذراء مجيد راض 

ي التقن  يفرع القبالة والتوليدبغداد/ الطنر
الثان 

117د73ز440الكاظمية /بغداد
٨٣.٧٧

2016-2017

ي محمددعاء صادق سعيد رضا474
ي وداد حفى

ي التقن  2017-7٨٠.٧٢2016د31ز756م/بغدادالثالثفرع القبالة والتوليدبغداد/ الطنر

ي ليل ضمد عليسارة حيدر شفيق محمد475
ي التقن  2017-8٩٠.٦٦2016د9ز9بعقوبة م/دياىلاالول فرع االسعافات االوليةبغداد/ الطنر

رسل حسي   هاشم جعونة476
ي
ي ميادة منىح 

ي التقن  ي فرع االسعافات االوليةبغداد/ الطنر
الثان 

43د16ز738/بغداد
٨٨.٦٥

2016-2017

سونيا وليد مدلول عرسان477
ي رابعة احسان عبيد

ي التقن   فرع االسعافات االوليةبغداد/ الطنر
الثالث

11د27ز830/بغداد
٨٦.٦٠

2016-2017

ي انتصار احمد صالحعلي نعمان محمود حميد478
ي التقن  تقنيات االشعةبغداد/ الطنر

االول
17 د36ز36م/ دياىل

٩٢.٨٤
2016-2017

ي بيداء ابراهيم احمدضىح شاكر عبد القهار479
ي التقن  يتقنيات االشعةبغداد/ الطنر

2017-907٨٨.٦٧2016د13ز/االنبارالثان 

ي كريمة محمود جسامشيماء عبد كاظم غيدان480
ي التقن  2017-20٨٧.٦٥2016د65ز223م/بغدادالثالثتقنيات االشعةبغداد/ الطنر

ي سارة خضي  ركانمحمود جاسم محمود481
ي التقن  اسكندرية/ بابل االول فرع المعالجة الشعاعيةبغداد/ الطنر  ٨٦.٧٩2016-2017

482
 عبدهللا ستار عبد الحميد

ي طلبة حويس عبدهللارباط
ي التقن  ي فرع المعالجة الشعاعيةبغداد/ الطنر

الثان 
4د11ز331فحامة /بغداد

٨٤.٦٤
2016-2017



ضىح فاضل عبد الحسي  483
ي سهامة كاظم عمار

ي التقن   فرع المعالجة الشعاعيةبغداد/ الطنر
الثالث

52د6ز/422حرية / بغداد
٨٤.١٩

2016-2017

ي نوال كامل مطلوبسمر عماد تركي فارس484
ي التقن  2017-5٩٢.٢٤2016د6ز363الشعب م/بغداداالولتقنيات التخدديربغداد/ الطنر

محمد حيدر سمي  حسي  485
ي دنيا صالح مهدي

ي التقن  يتقنيات التخدديربغداد/ الطنر
الثان 

72د57ز/339الشعب /بغداد
٩٢.٠٢

2016-2017

486
 مصطف  حسن فاضل

ي نوال لطيف توفيقطعمه
ي التقن  تقنيات التخدديربغداد/ الطنر

الثالث
2014/ 42/42/بهرز / دياىل

٩٠.٦٩
2016-2017

رندا نزار عبد الرضا خضي 487
ى بجاي محسن ي بشر

ي التقن   تقنيات التغذية الصحيةبغداد/ الطنر
االول

1د1ز765مدائن /بغداد
٨٦.٧٦

2016-2017

ي من  نعمة عبدزهراء ازهر مهدي عبد488
ي التقن  ي تقنيات التغذية الصحيةبغداد/ الطنر

2017-٨٥.٧٤2016بلد جوبدة/صالح الدينالثان 

489
 رقية حسي   احمد عبد

ي سعاد عباس حمودعلي
ي التقن   تقنيات التغذية الصحيةبغداد/ الطنر

الثالث
1 /8د42ز964كرادة / بغداد

٨٤.٩٦
2016-2017

ي زينب بري  ىهي سواديعبد المجيد مؤيد عباس490
ي التقن  2018-35٨٩.٢٠2017د/29ز/855م/بياع/بغداداالولتقنيات صناعة االسنانبغداد/ الطنر

491
 صابرين فاضل مطلب

ي جاسمية علي عبيسعبيد
ي التقن  يتقنيات صناعة االسنانبغداد/ الطنر

الثان 
5164د52ز/26م/ بابل

٨٧.٢٣
2017-2018

ي هدى حوري عبد االلهعبي  عبد الواحد محمد492
ي التقن  2018-3٨٦.٧٧2017د29ز/301الرصافة/بغدادالثالثتقنيات صناعة االسنانبغداد/ الطنر

ي  فطيم عبيدمريم فلفل كاظم عبد هللا493
ي التقن  2018-210٩٣.٨٧2017د/1ز/5محموديةم/بغداداالولتقنيات وقاية االسنانبغداد/ الطنر

سمية مؤيد محمد خضي 494
ي بان حامد جاسم

ي التقن  يتقنيات وقاية االسنانبغداد/ الطنر
الثان 

784د8ز4مسيب م/بابل 
٩٣.٧٤

2017-2018

495
 مريم مصعب نعمان

ي انعام عبدالرحمن عبدالرزاقمحمود
ي التقن  تقنيات وقاية االسنانبغداد/ الطنر

الثالث
8د21ز/879كرخ م/بغداد

٩١.٧٩
2017-2018

ي مجدة شحاذة محمدعبد السالم ادريس احمد496
ي التقن  2018-171٩٤.١٠2017ز17ابوغريب م/بغداداالولتقنيات صحة المجتمعبغداد/ الطنر

ي ايدن احمد يونسنوزت مهدي يونس امي  497
ي التقن  يتقنيات صحة المجتمعبغداد/ الطنر

2018-٩٢.٠٥2017دعرصة2ز799/معامل/بغدادالثان 

ة محمد498 ي ليل غربال محمدجنان حميد صير
ي التقن  2018-16/101٩١.٦٨2017ز/16ابوغريب /بغدادالثالثتقنيات صحة المجتمعبغداد/ الطنر

499
 فاطمة عباس فاضل

ي  اشاء خالدمحمد
ي التقن  تقنيات العالج الطبيعيبغداد/ الطنر

االول
7د79ز/631كرخ/بغداد

٨٩.٢٨
2017-2018

ي كاظمايمان سعد حلو كاظم500 ي زينب هونر
ي التقن  يتقنيات العالج الطبيعيبغداد/ الطنر

2018-53٨٨.٥٣2017/ 26د46ز/553/بغداد الثان 

ي حنان عامر عليويمحمد علوان موىس501
ي التقن  2018-195٨٧.٦٣2017د17ز/575الصدر/بغدادالثالثتقنيات العالج الطبيعيبغداد/ الطنر

وز شحان502 ي  ازهار محمد عليكرار صدام ني 
ي التقن  المدائن/بغداداالولفرع االطراف والمساندبغداد/ الطنر  ٩١.٠٣2017-2018

ا رهفكاظم جبار ناىسي بدر503 ي جير
ي التقن  يفرع االطراف والمساندبغداد/ الطنر

2018-19٨٩.٧١2017د/57ز/ 551/بغدادالثان 

عبد الرحمن عباس فاضل504
ي نىه نجم عبد هللا

ي التقن  فرع االطراف والمساندبغداد/ الطنر
الثالث

 /االنبارالقائم
٨٥.٥٦

2017-2018



عقيل كاظم رحيم عصمان505
ي  رسمية كاظم

ي التقن  رعاية ذوي االحتياجات الخاصةبغداد/ الطنر
االول

12د/26ز/673/ بغداد
٩٣.٤١

2017-2018

ي حكيمة شواي ربيعزياد خلف ضباب ربيع506
ي التقن  يرعاية ذوي االحتياجات الخاصةبغداد/ الطنر

2018-٩٣.٢٣2017اور/ذي قارالثان 

ي  احالم سوادي خليفةداود إسماعيل سلمان507
ي التقن  2018-7٩٢.١٧2017د14ز/620المامون / بغدادالثالثرعاية ذوي االحتياجات الخاصةبغداد/ الطنر

فاطمة نعيم سعيد خضي 508
ي  اخالص قدوري خضي 

ي التقن  تقنيات التمريضبغداد/ الطنر
االول

4 د3ز /214/بغداد
٩٦.٧٧

2017-2018

ي  افكار هاشمنور صباح عبد الزهرة509
ي التقن  يتقنيات التمريضبغداد/ الطنر

2018-15٩٦.٠٥2017ز/955الصدرم/ بغدادالثان 

ي شيماء علي حسنمريم حيدر عبود سعيد510
ي التقن  2018-3٩٢.٥٨2017/ 1د67ز424بغداد حريةالثالثتقنيات التمريضبغداد/ الطنر

ي سناء غازي صالحزهراء محمد منور جليهم511
ي التقن  2018-49٩١.١١2017د39ز548الصدرم/بغداداالولفرع القبالة والتوليدبغداد/ الطنر

رسل كاظم جمعه دحبوش512
ي مهدية محيميد

ي التقن  يفرع القبالة والتوليدبغداد/ الطنر
الثان 

ابوغريب/بغداد  
٨٤.١٤

2017-2018

زهراء عباس فاضل مهدي513
ي انعام عبدالرزاق

ي التقن  فرع القبالة والتوليدبغداد/ الطنر
الثالث

124د/ 23ز 717بياع/بغداد
٨٢.٧١

2017-2018

ي شيماء كريم علياحمد ضياء محمد خلف514
ي التقن  2018-102٩٢.٤٥2017د57ز/343الشعب /بغداداالول فرع االسعافات االوليةبغداد/ الطنر

ي خديجة عبد خضي شهد حازم عبد الجبار515
ي التقن  ي فرع االسعافات االوليةبغداد/ الطنر

2018-177/2٩٢.١٧2017د94م/بغدادكاظمية الثان 

طيف صالح جاسم جميل516
ي زينب علي عبد هللا

ي التقن   فرع االسعافات االوليةبغداد/ الطنر
الثالث

37د8ز/54قرة تبة م/دياىل
٨٦.٥٩

2017-2018

ي نارصرهام عمر عبد الستار517
ي نادية لطف 

ي التقن  2018-26٩٥.٥١2017 د1 ز11هيت م/االنباراالولتقنيات االشعةبغداد/ الطنر

حسن محمد حمزة عذاب518
ي سعدية كاظم راهن

ي التقن  يتقنيات االشعةبغداد/ الطنر
الثان 

30/االنتصارش/الموصل
٩٤.٥٤

2017-2018

ي  سندس حودتدنيس سالم محمد صالح519
ي التقن  2018-13٩٣.٧٤2017د20ز/357الشعب /بغدادالثالثتقنيات االشعةبغداد/ الطنر

ي سندس فوزي عبداالمي حسن رضا عبد علي520
ي التقن  2018-70٩٠.٣٠2017د26ز450الشعلة /بغداداالول فرع المعالجة الشعاعيةبغداد/ الطنر

ي سعدية غازي محمدشجاع كريم عبيد نجم521
ي التقن  ي فرع المعالجة الشعاعيةبغداد/ الطنر

2018-٨٩.٦٠2017الحلة قرية العوامر/بابلالثان 

ي من  حسن عبداالمي سكينة علي عبد الرضا522
ي التقن  2018-15٨٨.٨٤2017د57ز637/بغدادالثالث فرع المعالجة الشعاعيةبغداد/ الطنر

ي عبي  فاضل عبدزينب عمر فاضل عبد523
ي التقن  2018-5٩٣.٥٦2017د4ز426االعظمية /بغداداالولتقنيات التخدديربغداد/ الطنر

ي ابتهال لطيف توفيقاحمد وليد نزال صالح524
ي التقن  يتقنيات التخدديربغداد/ الطنر

2018-81٩٢.٨٦2017د38ز741/بغدادالثان 

فاطمة عماد سلمان ضعن525
ي مياسة سالم ظعن

ي التقن  تقنيات التخدديربغداد/ الطنر
الثالث

عزيزية/واسط
٩٠.٩٢

2017-2018

ي تغريد عبداالله جوادسجاد عبد الرزاق جبار526
ي التقن  2018-1/11٩٧.٤٨2017د 3ز307القاهرة م/بغداداالول تقنيات التغذية الصحيةبغداد/ الطنر

527
 هناء عبد الباسط عبيد

يفطه ي  انتصار شر
ي التقن  ي تقنيات التغذية الصحيةبغداد/ الطنر

الثان 
6د82ز308الفلوجة/ االنبار

٩٣.١٤
2017-2018

528
 فاطمة موىس عبد هللا

ي ايمان جدوع ناهيكاظم
ي التقن   تقنيات التغذية الصحيةبغداد/ الطنر

الثالث
عزيزية/ واسط

٨٨.٨٦
2017-2018



529
 امي  جبار عبد الكاظم

ي رجاء حاكم عبدالكاظمغياض
ي التقن  تقنيات صناعة االسنانبغداد/ الطنر

االول
الحرية/الشامية /القادسية 

٩٠.٠٦
2018-2019

ي والء مؤيد عبداالمي امي  فارس عبيد530
ي التقن  يتقنيات صناعة االسنانبغداد/ الطنر

2019-2442٨٨.٦٩2018/ 63/ 3/حلة/بابلالثان 

ي  خالدة علي حسي  زينب ماجد قدوري مجيد531
ي التقن  تقنيات صناعة االسنانبغداد/ الطنر

الثالث
العضي/الوجيهية /مقدادية/ دياىل

٧٩.٥٣
2018-2019

ي فاطمة شنان خلفحنان عباس رايد عطيه532
ي التقن  2019-96٨٧.٩٤2018د/20ز/573م/الصدر/بغداداالولتقنيات وقاية االسنانبغداد/ الطنر

ي سعدية عليامنه علي حسي   عبد هللا533
ي التقن  يتقنيات وقاية االسنانبغداد/ الطنر

2019-٨٥.٤٥2018المدائن/قرب الخنساء/نهروان/بغدادالثان 

ي كواكب سافحبتول رياض اجعي  دهام534
ي التقن  2019-40٨٤.٠٠2018د/7ز/771رصافة /بغدادالثالثتقنيات وقاية االسنانبغداد/ الطنر

ي شكرية هاديسىحر كريم حسن خلف535
ي التقن  2019-3/5٨٣.٠٧2018/ 43ز/504م/مستنضية /بغداداالولتقنيات صحة المجتمعبغداد/ الطنر

ي رقية حسي  إيهاب نبيل كامل احمد536
ي التقن  يتقنيات صحة المجتمعبغداد/ الطنر

ي/بغداد الثان  كاظمية شاطي التاحر  ٨١.١٤2018-2019

ي عداي سيد537
ي سعاد كاظمفاطمة غن 

ي التقن  2019-159٨٠.٤٠2018د/34ز/539/الصدر /بغدادالثالثتقنيات صحة المجتمعبغداد/ الطنر

538
 مريم صالح عبد الحميد

ي جميلة عبدالحسي  كاظم
ي التقن  تقنيات العالج الطبيعيبغداد/ الطنر

االول
23د/11ز/329م/حي اور/بغداد

٩٠.١٥
2018-2019

ي ميسون علينبأ قيس ماجد ياسي  539
ي التقن  يتقنيات العالج الطبيعيبغداد/ الطنر

2019-5٨٧.٥١2018د/44ز/883م/الضباط/بغدادالثان 

540
 محمد مصطف  محمد

يوهيب ي فاتن صلينر
ي التقن  تقنيات العالج الطبيعيبغداد/ الطنر

الثالث
724/1د/9ز/9م/فحامة/بغداد

٧٦.٧١
2018-2019

ي رائدة هيثمهدير عقيل عطية هاشم541
ي التقن  2019-4٨٣.٠٧2018د/49ز/430م/الحرية/بغداداالولفرع االطراف والمساندبغداد/ الطنر

ي سحر عبدااللهسارة عمار طه خض 542
ي التقن  يفرع االطراف والمساندبغداد/ الطنر

2019-7٨١.١٤2018د/23ز/324/بغدادقاهرة الثان 

ي ليل انصيفعال مني  بشي  عبد هللا543
ي التقن  2019-12٨٠.٤٠2018د/5ز/412/السالم/بغدادالثالثفرع االطراف والمساندبغداد/ الطنر

ي من  صباحنغم حسي   خواف مرعب544
ي التقن  2019-194٨٨.٦٢2018د/48 /552الصدرم/بغداداالولرعاية ذوي االحتياجات الخاصةبغداد/ الطنر

545
 هيفاء عبد السالم جياد

ي علية جبارعبد
ي التقن  يرعاية ذوي االحتياجات الخاصةبغداد/ الطنر

الثان 
اللطيفية/المحمودية /بغداد

٨٥.٢٦
2018-2019

546
 ميامي سليم عبد الكريم

ي هناء جميل عيىسجمعة
ي التقن  رعاية ذوي االحتياجات الخاصةبغداد/ الطنر

الثالث
حي السالم/المحمودية /بغداد

٨٤.٠٦
2018-2019

منار جذول  خليف عيدان547
ي ي ليل محمود حرنر

ي التقن  تقنيات التمريضبغداد/ الطنر
االول

24/ 13 /737/االمي   الثانية/بغداد
٩٥.١٧

2018-2019

ي ربيعة غانم خلفعقيلة علي حسن عجالن548
ي التقن  يتقنيات التمريضبغداد/ الطنر

الثان 
عرصة/ 799المعامل /بغداد

٩٤.١٦
2018-2019

ي  سهام جودةقيض رعد رشيد هامل549
ي التقن  بلد روز قزانية/دياىل الثالثتقنيات التمريضبغداد/ الطنر  ٩٣.٠٧2018-2019

ي حمدة حسي   فرجسىه خالد عبد هللا فرج550
ي التقن  2019-36٨٨.٣٧2018 /5/ 651رسالة/بغداداالولفرع القبالة والتوليدبغداد/ الطنر

ي سهام محمد عرارشكران رحيم كاظم عاضي551
ي التقن  يفرع القبالة والتوليدبغداد/ الطنر

2019-758/9/31٨٦.٣٧2018الشماعية /بغدادالثان 

ي سهام حمود جاسماشاء محمد حمزة عبود552
ي التقن  2019-30٨٢.٨٠2018/ 314العسكري /الديوانية الثالثفرع القبالة والتوليدبغداد/ الطنر

ى حردان حسنهالة احمد رشيد حسي  553 ي بشر
ي التقن  2019-21٩٢.٦٩2018/ 39 /430/الطارمية/ بغداداالول فرع االسعافات االوليةبغداد/ الطنر



ي فخرية محمد ممدوحشهد ربيع جابر ممدوح554
ي التقن  ي فرع االسعافات االوليةبغداد/ الطنر

2019-49٨٨.٨١2018د/9ز/517الصدر/ بغدادالثان 

555
 عبي  احمد عبد العباس

ي افراح فرحانعباس
ي التقن   فرع االسعافات االوليةبغداد/ الطنر

الثالث
7د/53ز/751/المعلمي   /بغداد

٨٧.٤٧
2018-2019

ي  ابتسام عبدالكريماحمد محمد طالب علي556
ي التقن  2019-22/1٩٤.٠٩2018د/7ز/317الشعب/بغداداالول تقنيات االشعةبغداد/ الطنر

ي فاطمة محمد حسننادين فتىحي حسن حمزة557
ي التقن  ي تقنيات االشعةبغداد/ الطنر

2019-٩٣.٧٧2018المسيب سدة الهندية/ بابلالثان 

558
 حسن عبد الهادي حيدر

ي  وردة خليلحميد
ي التقن   تقنيات االشعةبغداد/ الطنر

الثالث
الجامع/قرة تبة / دياىل 

٩٣.٤٢
2018-2019

 علينور احمد عباس الجاك559
ي سناء حسي  

ي التقن  2019-6٩١.٢١2018د/ 68ز/ 861م/الرشيد/ بغداداالول فرع المعالجة الشعاعيةبغداد/ الطنر

ي زهرة كاظم عبلكوثر كريم كاطع كحيط560
ي التقن  ي فرع المعالجة الشعاعيةبغداد/ الطنر

2019-15/7٩٠.٩١2018/ 41ز/ 565/بغدادالثان 

ي  فرحة عايدعلي لطيف جاسم صبح561
ي التقن  2019-5٨٨.٦٢2018د/9ز/560/الصدر/بغدادالثالث فرع المعالجة الشعاعيةبغداد/ الطنر

ي جير562 ي قسمة هادي حسي  هديل خالد خضي 
ي التقن  حي القدس/الصويرة /واسطاالول تقنيات التخديربغداد/ الطنر  ٨٦.٧٧2018-2019

563
 حسن محمد عبد الرضا

ي باسمة كطافة عليحمود
ي التقن  ي تقنيات التخديربغداد/ الطنر

الثان 
3د/57ز /540الصدر/بغداد

٨٥.٨٤
2018-2019

نور رعد علك عبد الحسن564
ي ندى زبون نذير

ي التقن   تقنيات التخديربغداد/ الطنر
الثالث

84د/40ز/542الصدر/بغداد
٨٤.٢٣

2018-2019

565
 علي حسن عبد اللطيف

ي ازهار عبداالمي  عليعلي
ي التقن   تقنيات التغذية الصحيةبغداد/ الطنر

االول
16د/22ز/416الحرية /بغداد

٩٣.٩٥
2018-2019

ريام حسي   دعدوش احمد566
ي هناء علوان سلمان

ي التقن  ي تقنيات التغذية الصحيةبغداد/ الطنر
الثان 

2/ 14د /15ز/639المنصور/بغداد
٨٨.٠٨

2018-2019

ي مريم مهدي هاديهدى احمد عارف نارص567
ي التقن  2019-٨٧.٣٣2018الوحدة/المدائن/بغدادالثالث تقنيات التغذية الصحيةبغداد/ الطنر

ي غازية اسماعيلنور محمد خضي  سلمان568
ي التقن  2020-789,5452019د/6ز/212م/االنباراالولتقنيات صناعة االسنانبغداد/ الطنر

هدى محسن خلف طهي 569
ي عجيبة عبد الحسن

ي التقن  يتقنيات صناعة االسنانبغداد/ الطنر
الثان 

36د/46ز/5220م/الثورة/بغداد
88,442

2019-2020

ي هدية علييحن  عهد عمران دخنه570
ي التقن  2020-1286,4912019د/11ز/424الحرية م/بغدادالثالثتقنيات صناعة االسنانبغداد/ الطنر

يفيقي   جاسم محمد غريب571 ي نظيمة شر
ي التقن  2020-15987,1362019د/50ز/جلوالء/دياىلاالولتقنيات وقاية االسنانبغداد/ الطنر

ية رشيدنور عزيز شحاذه محمود572 ي خي 
ي التقن  يتقنيات وقاية االسنانبغداد/ الطنر

2020-37812019د/7ز/7م/طارمية/بغدادالثان 

ي حياة محيسنزهراء خض  عبد الواحد573
ي التقن  2020-80,1732019الغراف/ذي قارالثالثتقنيات وقاية االسنانبغداد/ الطنر

ي ارزيجة عطيةاحمد شاكر علي حسي  574
ي التقن  2020-91,2032019النض/الرفاعي/ذي قاراالولتقنيات صحة المجتمعبغداد/ الطنر

ي ايناس محمدازينب ماجد حميد مجيد575
ي التقن  يتقنيات صحة المجتمعبغداد/ الطنر

2020-1688,3662019د/68ز/214م/الحسينية/بغدادالثان 

ي سندس سياوزهراء حسي   جبار موىس576
ي التقن  2020-1187,9202019د/37ز/732م/بلديات/بغدادالثالثتقنيات صحة المجتمعبغداد/ الطنر

 حميد عبد علي577
ي سلوى عزيز  حسي  

ي التقن  2020-1592,6432019د/27ز/721م/الخليج/بغداداالولتقنيات العالج الطبيعيبغداد/ الطنر

ي نجالء حسي   رقية فائز كريم نارص578
ي التقن  يتقنيات العالج الطبيعيبغداد/ الطنر

2020-86,8512019طهمازية/بابلالثان 

ي  نادية فاضل  فاطمة كريم حسن رضا579
ي التقن  2020-1919/385,3262019د/عروبة /النجفالثالثتقنيات العالج الطبيعيبغداد/ الطنر



ي زناد580
ى
ي سعاد صاحب عليعلي اكرم عبدالباف

ي التقن  2020-2482,9982019د/27ز/428م/كاظمية /بغداد االولفرع اطراف ومساندبغداد/ الطنر

581
 هبة عبدهللا اسماعيل

ي جواهر احمد مهيديمهيدي
ي التقن  يفرع اطراف ومساندبغداد/ الطنر

الثان 
25د/16ز/211م/تأميم /االنبار

82,350
2019-2020

ية عبد الهادي راشدعبدهللا دحام كريم عباس582 ي خي 
ي التقن  2020-81,9562019العسكري/ جبلة /بابلالثالثفرع اطراف ومساندبغداد/ الطنر

ي جنان فاضلورود صادق عبار دفار583
ي التقن  2020-555/4/4987,7242019/الشعب التجار/بغداداالولرعاية ذوي االحتياجات الخاصةبغداد/ الطنر

ي رسمية جاسمحيدر زامل خلف رمي  584
ي التقن  يرعاية ذوي االحتياجات الخاصةبغداد/ الطنر

2020-3487,6272019د/4ز/771م/النض/بغدادالثان 

585
 زهراء اسكندر حميد

ي نعيمة مطي  محسنمحسن
ي التقن  رعاية ذوي االحتياجات الخاصةبغداد/ الطنر

الثالث
2د/6ز/738م/بلديات /بغداد

82,533
2019-2020

شى عدنان صبيح عيدان586
ي ابتسام كريم

ي التقن  تقنيات التمريضبغداد/ الطنر
االول

20د/3ز/853م/بياع/بغداد
95

2019-2020

ي نورية حسي  ايات صباح غايب عطيه587
ي التقن  يتقنيات التمريضبغداد/ الطنر

2020-2694,4542019د/9ز/765م/الشهداء/بغدادالثان 

588
 زينب نصيف جاسم

ي ابتسام هاشمبجاوي
ي التقن  تقنيات التمريضبغداد/ الطنر

الثالث
 زراعي401م/الشالجية/بغداد

94,167
2019-2020

ي جميلة كاظمزينب لفتة طنش محسن589
ي التقن  2020-487,9492019د/53ز/551م/الصدر/بغداداالولفرع القبالة والتوليدبغداد/ الطنر

ي امل عبدهللا اكرمهناء شهاب احمد فرزا590
ي التقن  يفرع القبالة والتوليدبغداد/ الطنر

2020-13/2583,9482019ش/11ز/817م/بياع/بغدادالثان 

ي انتصار جعوحنان خضي  سبهان جابر591
ي التقن  ي/ميسانالثالثفرع القبالة والتوليدبغداد/ الطنر 2020-82,9132019الفاطمية/علي الغرنر

ي اشاء خليل حمادينور الهدى عارف شهاب592
ي التقن  2020-83,1312019الطارمية/الشهداء/ بغداداالولفرع اسعافات اوليةبغداد/ الطنر

ي  رضية ثجيلفاطمة الزهراء كاظم جبار593
ي التقن  يفرع اسعافات اوليةبغداد/ الطنر

2020-109/81/1182,7172019/ام الخيل /الديوانيةالثان 

ي من  كاظم موزاناية احمد كريم سيد594
ي التقن  2020-782,092019د/59ز/811م/العامل/بغدادالثالثفرع اسعافات اوليةبغداد/ الطنر

 علي عيىس علوان595
ي ستة كاظمحسي  

ي التقن  2020-90,8692019المدحتية/هاشمية/بابلاالولتقنيات االشعةبغداد/ الطنر

ي جير بنيان596 ي نورية نارص عبدهللازهراء خي 
ي التقن  يتقنيات االشعةبغداد/ الطنر

2020-489,2972019د/3ز/783م/المعامل /بغدادالثان 

ي فاطمة عبدالكاظم شيالويايات حاكم عبد زيد كريم597
ي التقن  2020-11286,1882019د/المركز /كربالءالثالثتقنيات االشعةبغداد/ الطنر

ابتهال مظلوم احمد عبود598
ي فطيم زيدان خلف

ي التقن  فرع المعالجة الشعاعيةبغداد/ الطنر
االول

121د/35ز/826م/الدورة /بغداد
86,906

2019-2020

ي سعاد غاىلي منكاشنور عبدالزهرة عامرجربوع599
ي التقن  يفرع المعالجة الشعاعيةبغداد/ الطنر

2020-5486,0352019د/39ز/612الوشاش/بغدادالثان 

600
 ماري عالء الدين

ي ثريا محمود اجبي عبدالرحمن
ي التقن  فرع المعالجة الشعاعيةبغداد/ الطنر

الثالث
7د/1ز/649م/الغزالية /بغداد

81,566
2019-2020

 عبد الكاظم حميد علي601

ي زهرة حسي   ادريسرؤوف
ي التقن  تقنيات التخديربغداد/ الطنر

االول
المناذرة/مشخاب/النجف

90,758
2019-2020

 زينب عبدهللا يحن 602

ي ميادة لفتة مطرودحمادي
ي التقن  يتقنيات التخديربغداد/ الطنر

الثان 
الزبيدية/صويرة/واسط  

89,229
2019-2020

ي سلىم كاظم جوادعلي فاضل عبيس عرموط603
ي التقن  تقنيات التخديربغداد/ الطنر

الثالث
3/95/حي الصحة/بابل

89,109
2019-2020



604
 مصطف  اسعد محمد

ي قاذفة عبد الهادي عبدهللاعبدهللا
ي التقن  تقنيات تغذية صحيةبغداد/ الطنر

االول
التحرير/بعقوبة /دياىل

82,28
2019-2020

ي سكينة حسي   محمددعاء جواد كاظم وحيد605
ي التقن  يتقنيات تغذية صحيةبغداد/ الطنر

2020-81,012019شطرة ال بو عليان/ذي قارالثان 

ي عائدة رخت مدبطيبة خالد شحان عبد606
ي التقن  2020-80,362019شهداء/صقالوية /فلوجة /االنبارالثالثتقنيات تغذية صحيةبغداد/ الطنر

محلة الشاي/ حي الربيع / النعمانية / واسط االولتقنيات االعالنكلية الفنون التطبيقية دالل هادي مذخورمصطف  هيثم محمد عواش607  84.0162016-2017

يتقنيات االعالنكلية الفنون التطبيقيةندى شالل كاظمنور قاسم عباس طه608
2017-4878.5762016د  / 54ز  / 805م /حي العامل/بغداد الثان 

ي داؤدلونا فارس جورج نارص609
2017-574.7932016د  / 27ز  / 721م / حي الخليج / بغداد الثالثتقنيات االعالنكلية الفنون التطبيقيةنادية عبد الغن 

36د  / 16ز  / 962م / الزعفرانية / بغداد االولتصميم داخلي كلية الفنون التطبيقيةنشين عبد الجبار عبد رحيمغدير نايف حميد بنيان610  80.7082016-2017

احمد هاشم علي محمد611
يتصميم داخلي كلية الفنون التطبيقية وزيرة خليل مصطف 

22د  / 54ز  / 745م /  / بغداد الثان   78.2922016-2017

17د  / 62ز  / 209م / الحسينية / بغداد الثالثتصميم داخلي كلية الفنون التطبيقية سوسن خالد بشي سيف عبد الستار جبار هاشم612  78.1132016-2017

ية محمد دواحبيداء نوري ذياب جاسم613 2018-81.2282017قرية تويثة الغربية/ ناحية جش دياىل / المدائن / بغداد االولتقنيات االعالنكلية الفنون التطبيقيةصير

ي جيرنور الهدى مطشر جارهللا614 يتقنيات االعالنكلية الفنون التطبيقية سعاد هونر
2018-4578.5052017د  / 31ز  / 515م / مدينة الصدر / بغداد  الثان 

4د  / 3ز  / 508م / شارع فلسطي   / بغداد الثالثتقنيات االعالنكلية الفنون التطبيقيةانتصار فالح حسنحسي   هاشم سيد حافظ615  76.4272017-2018

2018-88.2522017حي السجاد/ الجعارة / المدائن / بغداد االولتصميم داخلي كلية الفنون التطبيقية مائدة جاسم غركانفاطمة كامل عبيد خضي 616

ة كاظم عيىسكوثر عباس سلمان جير617 يتصميم داخلي كلية الفنون التطبيقية سمي 
2018-2284.7742017د  / 7ز  / 702م / بغداد الجديدة / بغداد الثان 

34د  / 5ز  / 853م / البياع / بغداد الثالثتصميم داخلي كلية الفنون التطبيقيةغيداء عبد نصيف جاسمضىح عبدالواحد محمد صالح618  83.8362017-2018

17د  / 14ز  / 702م / بغداد الجديدة / بغداد االولتقنيات االعالنكلية الفنون التطبيقيةنضال خلف سعيدايمان مؤيد مهاوي ثجيل619  80.4822018-2019

يتقنيات االعالنكلية الفنون التطبيقية سعدية زبار جيادزينة احمد جاسم محمد620
21د  / 45ز  / 952م / الزعفرانية / بغداد  الثان   78.8432018-2019

2019-177.7322018د  / 33ز  / 835م / السيدية /بغداد الثالثتقنيات االعالنكلية الفنون التطبيقيةايش راشد شكرشهد علي يوسف محمود621

القدس/ مدينة / هوير / العز / البضة االولتصميم داخلي كلية الفنون التطبيقيةمهدية عبد الرزاق وحيدسجاد اسعد مختاص عالوي622  93.9872018-2019

يتصميم داخلي كلية الفنون التطبيقيةقبس عزاوي مذريرند عبد الوهاب علي جاسم623
2019-2288.0212018د  / 75ز  / 811م / حي العامل / بغداد الثان 

2019-2286.4822018د  / 54ز  / 729م / المشتل / بغداد الثالثتصميم داخلي كلية الفنون التطبيقية من  ياس خضي صفا خليل ابراهيم عباس624

2020-6388,2872019د  / 28ز  / 315م / بغداد االولتقنيات االعالنكلية الفنون التطبيقيةباسمة عبود حسنافياء محمد فاروق نجم الدين625

يتقنيات االعالنكلية الفنون التطبيقيةنجالء حمود مساعدرباب سامي حسن كريم626
49د  / 30ز  / 771م / حي النض / بغداد  الثان   87.5212019-2020

18د  / 78ز  / 854م / ابو دشي  /بغداد الثالثتقنيات االعالنكلية الفنون التطبيقيةجميلة عزيز حكيمرشا هشام سعودي عباس627  83.5972019-2020

2020-20/291,3262019د  / 19ز  / 727م / بغداد الجديدة / بغداد االولتصميم داخلي كلية الفنون التطبيقيةنادية سالم بشي فادي نشأت مجيد عيىس628

يتصميم داخلي كلية الفنون التطبيقيةامينة ياسي   سليمانروجي   عبد الجبار رحيم629
2020-13989,8492019د  / 65ز  / 718م / زيونة / بغداد الثان 

15د  / 18ز  / 804م / المهدية / الدورة / بغداد الثالثتصميم داخلي كلية الفنون التطبيقيةرسمية علي صالحياسي   خالد مهيدي مصلح630  88,9932019-2020

سلوى نايفوسام سامي سوادي631
 الكلية التقنية الهندسية

الكهربائية

 قسم هندسة

 تقنيات القدرة

الكهربائية

71.73بغداد ابو غريباالول

2016-2017



من  جراد مصطف محمد عباس فاضل عايد632
 الكلية التقنية الهندسية

الكهربائية

 قسم هندسة

 تقنيات القدرة

الكهربائية
ي
الثان 

١٢/ زقاق١/بغداد محلة  

٩٢٢/دار 
69.26

2016-2017

 محمد علي633
فاطمه موىساحمد حسي  

 الكلية التقنية الهندسية

الكهربائية

 قسم هندسة

 تقنيات القدرة

الكهربائية

الثالث
٨/ زقاق٧٦٢بغداد محلة   

١٠/دار
68.99

2016-2017

ندى عبد هللاعبدهللا جعفر محمد634
 الكلية التقنية الهندسية

الكهربائية

 قسم هندسة

تقنيات الحاسوب
االول

٧٢٩/بغداد محلة   

٢٨/ دار٥٢/زقاق
86.08

2016-2017

يحسي   عالء نوري635 رقية صير
 الكلية التقنية الهندسية

الكهربائية

 قسم هندسة

يتقنيات الحاسوب
80.7بغداد المحموديةالثان 

2016-2017

نجاة اسماعيلضبث حسي   راشد636
 الكلية التقنية الهندسية

الكهربائية

 قسم هندسة

تقنيات الحاسوب
٣٠77.81/ د٢٥/ ز٨٢٤/بغداد مالثالث

2016-2017

غفران علينورالدين قاسم علي637
 الكلية التقنية الهندسية

الكهربائية

 قسم هندسة

 تقنيات االجهزة

الطبية

١٠85.78/ د١٠/ ز٨٧٥/بغداد ماالول

2016-2017

مريم يوسفمصطف  حبيب جياد638
 الكلية التقنية الهندسية

الكهربائية

 قسم هندسة

 تقنيات االجهزة

الطبية
ي
78.28كربالءالثان 

2016-2017

سندس صير علوانليث محمود حسي  639
 الكلية التقنية الهندسية

الكهربائية

 قسم هندسة

 تقنيات االجهزة

الطبية

٥٩70.67/ د٥/ ز٨٢٦/بغداد مالثالث

2016-2017

ميادة بهجتحارث بشي  حسي  640
 الكلية التقنية الهندسية

الكهربائية

 قسم هندسة

 تقنيات القدرة

الكهربائية

85.6موظفاالول

2017-2018

نشمية محمودضياء مصطاف محمد641
 الكلية التقنية الهندسية

الكهربائية

 قسم هندسة

 تقنيات القدرة

الكهربائية
ي
١٦80.2/ د١٥/ ز٦٣٢/بغداد مالثان 

2017-2018

عذراء سلمانزينة ميثم حسي  642
 الكلية التقنية الهندسية

الكهربائية

 قسم هندسة

 تقنيات القدرة

الكهربائية

٥76.06/ د١٩/ ز٤٣٦/بغداد مالثالث

2017-2018

سهاد صادقياسمي   خالد حمد643
 الكلية التقنية الهندسية

الكهربائية

 قسم هندسة

تقنيات الحاسوب
٩84.63/ د٣٣/ ز٦٣٠/بغداد ماالول

2017-2018



644
 حذيفة عبدالمنعم

عبدالحميد
حمدية ماجد

 الكلية التقنية الهندسية

الكهربائية

 قسم هندسة

يتقنيات الحاسوب
٥83.76/ د١٢/ ز٣٤٠/بغداد مالثان 

2017-2018

سهاد عدايرسل جبار حسن علي645
 الكلية التقنية الهندسية

الكهربائية

 قسم هندسة

تقنيات الحاسوب
٦80.13/ د٧٩/ ز٨٥٣/بغداد مالثالث

2017-2018

رقية فيصلاحمد محمد جليل646
 الكلية التقنية الهندسية

الكهربائية

 قسم هندسة

 تقنيات االجهزة

الطبية

٤١78.81/ د٥٠/ ز٧٢١/بغداد ماالول

2017-2018

هناء عيد عبدمحمود عبدالرزاق احمد647
 الكلية التقنية الهندسية

الكهربائية

 قسم هندسة

 تقنيات االجهزة

الطبية
ي
الثان 

٢/مجمع الوليد ز/بغداد م  

٩/د
73.36

2017-2018

اس حلو عبدالحسي  648 فخرية سالمنير
 الكلية التقنية الهندسية

الكهربائية

 قسم هندسة

 تقنيات االجهزة

الطبية

الثالث
 ذي قار قضاء الرفاعي ناحية

النض
72.25

2017-2018

649
مناهل نوريهالة عقيل عصام

 الكلية التقنية الهندسية

الكهربائية

 قسم هندسة

 تقنيات القدرة

االولالكهربائية
٣79.42/ د٨/ ز٨٨٣/بغداد م

2018-2019

650

يشى عبد الوهاباسماعيل ثامر اسماعيل

 الكلية التقنية الهندسية

الكهربائية

 قسم هندسة

 تقنيات القدرة

الثالثالكهربائية

١٠٤78.48/ د٤٢/ ز٣١٤/بغداد م

2018-2019

651

مها سالماحمد وليد ابراهيم محمد

 الكلية التقنية الهندسية

الكهربائية

 قسم هندسة

 تقنيات القدرة

يالكهربائية
الثان 

٨77.76/ د٢٥/ ز٣٠٥/دياىل م

2018-2019

652
كفاح كريمعبدالسالم عارف جمعة

 الكلية التقنية الهندسية

الكهربائية

 قسم هندسة

تعيي  االولتقنيات الحاسوب
89.23

2018-2019

653
زينب محمدزهراء صباح جبار

 الكلية التقنية الهندسية

الكهربائية

 قسم هندسة

يتقنيات الحاسوب
الثان 

٤٤81.91/ د٩/ ز٥٥٠/بغداد  م 
2018-2019

جاسمية سعيدغيداء فاضل حسي  654
 الكلية التقنية الهندسية

الكهربائية

 قسم هندسة

الثالثتقنيات الحاسوب
79.44دياىل الخالص جديدة الشط

2018-2019

655
ي اسماعيل خليل

ثامره احمدحفى

 الكلية التقنية الهندسية

الكهربائية

 قسم هندسة

 تقنيات االجهزة

االولالطبية
٢٢88.87/ د١٢/ ز٦٦٥/بغداد  م

2018-2019



656

بيداء ياسي  محمد ظافر جبار

 الكلية التقنية الهندسية

الكهربائية

 قسم هندسة

 تقنيات االجهزة

يالطبية
الثان 

١86.41/ د٢٢/ ز٢٠٣/األنبار م

2018-2019

657

ه جاسمعلياء مهدي عبدهللا امي 

 الكلية التقنية الهندسية

الكهربائية

 قسم هندسة

 تقنيات االجهزة

الثالثالطبية

٣83.77/ د٣/ ز٣٤١/بغداد  م

2018-2019

نغم حميدصفا فارس بشارة سلمان658
 الكلية التقنية الهندسية

الكهربائية

 قسم هندسة

 تقنيات االجهزة

الطبية

٢90,098/ د٢٧/ ز٨١١/بغداد ماالول

2019-2020

659
ين قاسم بليص  شي 

حمادي
عالهن جياد

 الكلية التقنية الهندسية

الكهربائية

 قسم هندسة

 تقنيات االجهزة

الطبية
ي
١٦85,889/ د١٨/ ز٣٠٧/االنبار  مالثان 

2019-2020

سليمة كاطعفاطمة علي طاهر حبيب660
 الكلية التقنية الهندسية

الكهربائية

 قسم هندسة

 تقنيات االجهزة

الطبية

77,670بابل  المحاويل ناحية االمامالثالث

2019-2020

661
 حسام عبد الكريم عبد

الرضا كاظم
ازهار جواد

 الكلية التقنية الهندسية

الكهربائية

 قسم هندسة

 تقنيات القدرة

الكهربائية

٦٩89,099/ د٥٥* ز٦١١/بغداد ماالول

2019-2020

سعدية محمودحسن سامي حسن جاسم662
 الكلية التقنية الهندسية

الكهربائية

 قسم هندسة

 تقنيات القدرة

الكهربائية
ي
82,718بغداد اليوسفيةالثان 

2019-2020

انتصار بديويمودة صباح درع عبد663
 الكلية التقنية الهندسية

الكهربائية

 قسم هندسة

 تقنيات القدرة

الكهربائية

٣79,279/ د١٤/ ز٥١٦/بغداد مالثالث

2019-2020

664
 صهيب مؤيد حسي  

سهيل
ثناء هاتف

 الكلية التقنية الهندسية

الكهربائية

 هندسة تقنيات

شبكات/ الحاسوب 
ياالول 87,517بغداد التاحر

2019-2020

665
 شهد ضياء علي عبد

الكريم
سحر عبد الكريم

 الكلية التقنية الهندسية

الكهربائية

 هندسة تقنيات

يشبكات/ الحاسوب 
١٤86,428/ د٣٤/ ز٤١٦/بغداد مالثان 

2019-2020

666
 محمد بشي  محمد

محمود
فاطمة صالح

 الكلية التقنية الهندسية

الكهربائية

 هندسة تقنيات

شبكات/ الحاسوب 
83,540بغداد  الطارمية حي الضباطالثالث

2019-2020

667
 هارون رشيد عطشان

كريم
ي كوتسعدية مجيد كزار

االولتقنيات المساحةالمعهد التقن 
الموفقية/ الىحي/ واسط / 

قرية الحرية
84.8362016-2017



ي كوتكميلة فياض عاضيمحمد فرحان جير زغي 668
يتقنيات المساحةالمعهد التقن 

الثان 
البشائر/ الىحي/واسط  / 

قرية الشهيد غاىلي
83.7192016-2017

ي كوتزهراء فرحان دنيفساجد نعيم يوسف محمد669
الثالثتقنيات المساحةالمعهد التقن 

قلعة/الرفاعي/ ذي قار   

الصالحية/سكر
81.1232016-2017

670
 حمزة عبد المحسن نعمة

شناوة
ي كوتصبيحة جير عبيد

المعهد التقن 
 تقنيات الموارد

المائية
االول

الزهراء/ الكوت / واسط   / 

16 ز 313م 
75.8392016-2017

671
 محمود جبار دعبول

بجاي
ي كوتعهيدة محمد هليل

المعهد التقن 
 تقنيات الموارد

يالمائية
الثان 

سوق الشيوخ/ ذي قار  / 

حي الغدير
75.7342016-2017

واة بطي  672 ي كوتناجحة الزم محمدعباس وسىمي شر
المعهد التقن 

 تقنيات الموارد

المائية
الثالث

ز / 25م / بدرة /واسط   

231د  / 41
73.1022016-2017

ي كوتاحالم غالب كاظمفاطمه سامي طالب كاظم673
االولالتقنيات الكهربائيةالمعهد التقن 

الفجر/ رفاعي / ذي قار   / 

4956د  / 880ز  / 21م 
88.3392016-2017

ي كوتشهالء عبد صمدريحانة جليل كريم علي674
يالتقنيات الكهربائيةالمعهد التقن 

الثان 
حي/ الكوت / واسط   

الحكيم
85.9752016-2017

ي محمد675
ي كوتامينة حسن علي اكيرامي  سليمان نفى

الثالثالتقنيات الكهربائيةالمعهد التقن 

الفالحية/ كوت / واسط   / 

د / 703ز  / 703م   

70865

82.9452016-2017

حاتم كريم محمد خليفة676
 هاشمية محان عبد

هللا
ي كوت

االولالمكائن والمعداتالمعهد التقن 

 واسط

/ 1زقاق/302محلة/داموك

6/ 4دار

84.7572016-2017

677
ي عناد  حسي   حضي 

خماط
ي كوتفضيلة كاظم حاجم

يالمكائن والمعداتالمعهد التقن 
الثان 

الىحي العسكري/ واسط  / 

85دار/88زقاق/113محلة
78.0582016-2017

ي كوتمديحة رحم  حمدهمام حامد خيون حمد678
الثالثالمكائن والمعداتالمعهد التقن 

الىحي العسكري/ واسط  / 

320دار/7زقاق/113محلة
76.2712016-2017

ي كوتايمان فلخلوص فرهوداحمد عايد ثجيل مخيلف679
2017-85.3732016حي الحوراء/ كوت / واسط االولالتقنيات الميكانيكيةالمعهد التقن 

680
 حيدر سعد عبد المحسن

سعيد
ي كوترجاء محسن مانع

يالتقنيات الميكانيكيةالمعهد التقن 
الثان 

حي/ العزيزية / واسط   

العسكري
82.2882016-2017

ي كوتملكية جير اطعيمعقيل محمد شناوة حمود681
الثالثالتقنيات الميكانيكيةالمعهد التقن 

دور/ كوت / واسط   

64ز  / 301م / العمال 
81.8262016-2017

علي حبيب عباس سلطان682
 هناء عبد الحسي  

ديوان
ي كوت

االولالتحليالت المرضيةالمعهد التقن 
حي الوحدة/ الىحي / واسط   

124د  / 20ز  / 1م  /
94.6342016-2017



ي كوتحليمة شذر عاشورندى عالوي سمرمد عبيد683
يالتحليالت المرضيةالمعهد التقن 

2017-94.5892016حي الحوراء/ كوت / واسط الثان 

أمل علي جاسم علوان684
 شكرية عباس عبد

الحسن
ي كوت

الثالثالتحليالت المرضيةالمعهد التقن 

حي/ النعمانية / واسط   

د / 265ز  / 3م / الشهداء   

13

92.6182016-2017

ي كوترسمية كوينرنا رشيد بشي  سالم685
االولصحة مجتمعالمعهد التقن 

حي/ الىحي / واسط   

8ز  / 103م / المعلمي     / 

54د 

93.72016-2017

 علي كريم عبيد686
ي كوتسهام حسن ناهيحسي  

يصحة مجتمعالمعهد التقن 
الثان 

الحفرية/ الصويرة / واسط   

209_2د  / 9ز  / 2م  /
91.322016-2017

ي كوتفوزية صالح حسنرواء رشاد فليح حسن687
الثالثصحة مجتمعالمعهد التقن 

الدجيلي/ كوت / واسط   / 

735د  / 15ز  / 3م 
88.5572016-2017

ة كون عليلزهراء حامد خلف عليل688 ي كوتسمي 
االولمحاسبةالمعهد التقن 

216محلة/كوت/ واسط  / 

العزة الجديدة
93.5112016-2017

ي زاير689
 

ي كوتفاطمة كاظم علييعقوب لهمود طاع
يمحاسبةالمعهد التقن 

2017-93.4372016حي الجهاد/ كوت/ واسط الثان 

ي كوتفوزية حسنزهراء اركان علي حسي  690
الثالثمحاسبةالمعهد التقن 

حي/ الزبيدية/ واسط   

الزهراء
89.1792016-2017

ي عبد هليلمجيد حمزة شبيلي غيالن691
 
ي كوتكاف

االولادارة الموادالمعهد التقن 
حي/ العة/ كوت/ واسط   

الحوراء
80.7132016-2017

ي كوترازقية ابراهيم خليلمحمد رحمان محمد عزيز692
يادارة الموادالمعهد التقن 

الثان 
علما ان/ كوت/ واسط  

ي
 
الطالب متوف

79.762016-2017

ي كوتيشى  كريمفارس نصي  كاظم كريم693
الثالثادارة الموادالمعهد التقن 

العزة دار/ كوت/ واسط   

الرحمة
78.4072016-2017

694
 مصطف  جاسم محمد

حمد
ي كوتنجاة خزعل زبن

االولالمساحةالمعهد التقن 

العزة/ كوت/ واسط   

218محلة/ القديمة / 

2دار/ 5زقاق

85.782017-2018

695
 حسناء محمود شاكر عبد

علي
ة عباس سميت ي كوتسمي 

يالمساحةالمعهد التقن 
الثان 

داموك/كوت/ واسط  / 

23دار/ 9زقاق/ 1محلة
83.2132017-2018

ي كوتحليمة عبد خليفعقيل باسم عبد فرحان696
الثالثالمساحةالمعهد التقن 

زين/ كوت/ واسط   

1زقاق/ 9محلة/ القوس / 

5دار

81.6842017-2018



697
 حسني   محمد قاسم

عذيفة

 حليمة عويد عبد

عذيفة
ي كوت

لالمعهد التقن  االولالري والير 

حي/ كوت / واسط   

56ز  / 310م / الشهداء   / 

17د 

85.6842017-2018

ي كوتحميدة حسي   زيداننورة مجيد كاظم شاعل698
لالمعهد التقن  يالري والير 

2018-83.3552017الكارضية/ كوت / واسط الثان 

699
 عبد هللا محمد جبار

عجيل
ي كوتنديمة عجيل عودة

لالمعهد التقن  الثالثالري والير 

الىحي/ الىحي / واسط   

د / 1ز  / 109م / العضي   

427

80.72017-2018

ي700 يايات هادي فرحان حرنر ة صبيح حرنر ي كوتبشي 
االولالتقنيات الكهربائيةالمعهد التقن 

32م / النعمانية / واسط   

109د  / 18ز  /
88.2282017-2018

701
 محمد جاسم كشاش

نصار
ي كوتاوطار عبد نصار

يالتقنيات الكهربائيةالمعهد التقن 
الثان 

حي/ كوت / واسط   

13ز  / 312م / الشهداء   / 

95د 

87.2782017-2018

702
ى عبد الرحمن  بشر

حسي   علوان
ي كوتهناء فالح عبد المهدي

2018-86.6882017النعمانية/ واسط الثالثالتقنيات الكهربائيةالمعهد التقن 

703
ي عبد الجبار

 احمد شمىح 

راهي
ي كوتحسنة خض 

االولالمكائن والمعداتالمعهد التقن 
الموفقية/ الىحي/ واسط  / 

182دار/ 15زقاق/ 1محلة
83.1122017-2018

ي كوتامال عزيز سعيدمرثد حسن جياد محمود704
يالمكائن والمعداتالمعهد التقن 

الثان 

زين/ كوت/ واسط   

4زقاق/ 3محلة/ القوس / 

418دار

80.9472017-2018

ي كوتوجدان كاظم سميثمريم اتحاد عاجل كعيد705
2018-30577.8912017محلة / كوت/ واسط الثالثالمكائن والمعداتالمعهد التقن 

706
 فاطمة عبد الرايات

سنادي مري  هج
ي كوتسعدية نجم جابر

االولالتقنيات الميكانيكيةالمعهد التقن 
حي الجهاد/ كوت / واسط   

53د  / 54ز  / 402م  /
87.432017-2018

ي707
ي كوتسعاد شمال شوكةرائد حمود هادي راض 

يالتقنيات الميكانيكيةالمعهد التقن 
الثان 

3م / الموفقية / واسط   / 

د ط / 4ز 
85.7792017-2018

ي سلمان708
ية خفيف عليايالف رياض غن  ي كوتخي 

الثالثالتقنيات الميكانيكيةالمعهد التقن 
داموك/ الكوت / واسط   / 

3د  / 12ز  / 309م 
83.4912017-2018

709
 احمد عبد الحسي   كاظم

نهاب
ي كوتغزة عبد شيد

2018-94.0242017النعمانية/ واسط االولالتحليالت المرضيةالمعهد التقن 

710
 كرار هاشم عبد الحسي  

جابر
ي كوتفوزية عبد حسي  

يالتحليالت المرضيةالمعهد التقن 
2018-90.5242017الفجر/ الرفاعي / ذي قار الثان 



ي كوتسحر محمد ربيعدعاء احمد عبيد مظلوم711
الثالثالتحليالت المرضيةالمعهد التقن 

ز / 8م / العزيزية / واسط   

362د  / 19
89.3452017-2018

ي كوتسليمة كاظم زويديحيدر داود سلمان مهاوش712
2018-93.1552017الفالحية/ الكوت / واسط االولصحة المجتمعالمعهد التقن 

ي كوتسليمة حسن كريمنور فالح كريم طراد713
يصحة المجتمعالمعهد التقن 

الثان 
ز / 109م / الىحي / واسط   

7د  / 7
89.5072017-2018

714
ي عبد الحسن

 زينب راض 

عبد هللا
 هيلة عبد العاىلي

مشعل
ي كوت

الثالثصحة المجتمعالمعهد التقن 
م/ المشخاب / النجف   

67د  / 75ز  / 75
88.7082017-2018

ي كوتنعيمة عزيز ورشمحمد هاشم كرم خض 715
االولالمحاسبةالمعهد التقن 

حي/ الكوت/ واسط   

الحوراء االوىل
89.682017-2018

ي كوترسمية ماجان حسونعلي عبد مذخور كربول716
يالمحاسبةالمعهد التقن 

الثان 
حي/ الكوت/ واسط   

الحوراء االوىل
86.372017-2018

ي سلمان717
يعيىس جير راض 

ي كوتجميلة زيون ناىسر
الثالثالمحاسبةالمعهد التقن 

شيخ/ الكوت/ واسط   

قرية ام القيس/ سعد
81.4392017-2018

718
 حسي   عبد الهادي

ي عليوي
حلبونى

ي كوتمنال ياسي   خضي 
االولادارة الموادالمعهد التقن 

الكوت/ واسط  / 

111محلة/ الكفاءات / 

990/م/9زقاق

81.8932017-2018

719
 مرتض  حسي   محسن

حمد هللا
ي كوتخميسة حسي   رضا

يادارة الموادالمعهد التقن 
2018-79.72017الرفاعي/ ذي قارالثان 

هبة صالح عناد حسن720
 رضية عبيد عبد

الحسن
ي كوت

الثالثادارة الموادالمعهد التقن 
العزة/ الكوت/ واسط   

القديمة
78.92017-2018

721
 عباس فضل حسون

جدوع
ي كوتاحضية عبادي محمد

االولالمساحةالمعهد التقن 

 / واسط

221محلة/الفالحية/الىحي / 

انوار الصدر االوىل

89.7462018-2019

722
 علياء عبد الكريم فرحان

مسي 
ي كوتفوزية كامل شحان

يالمساحةالمعهد التقن 
الثان 

الكوت/ واسط  / 

42زقاق/ 216محلة
79.1582018-2019

ي كوتحياة عبد فهدعلي جواد زاير محمد723
الثالثالمساحةالمعهد التقن 

الكوت/ واسط  / 

زقاق/ حي الميمون/داموك  

9822دار /29

78.9152018-2019

ي كوتسعدية عبد كاطعوليد جوده ساجت عكيلي724
لالمعهد التقن  2019-88.8272018الفالحية/ الكوت / واسط االولالري والير 

ي كوتحميدة نعيمة الزمامجد صادق جعفر بداي725
لالمعهد التقن  يالري والير 

2019-88.1432018الحرية/ الىحي / واسط الثان 



مريم ناجح حسون ملك726
 فاطمة عبد المحسن

جمعة
ي كوت

لالمعهد التقن  الثالثالري والير 
المعلمي  / الىحي / واسط   / 

53د  / 10ز  / 101م 
86.3952018-2019

ي كوتايمان عبد هللا محسنابراهيم رعد جبي  حسي  727
االولالتقنيات الكهربائيةالمعهد التقن 

الفالحية/ الكوت / واسط   

د ك / 1ز  / 1م  /
86.1392018-2019

728
 منتظر محمد رضا موىس

فرحان
ي كوتنضال عبد عليوي

يالتقنيات الكهربائيةالمعهد التقن 
الثان 

الشهداء/ الكوت / واسط   

204د  / 33ز  / 310م  /
78.1612018-2019

729
 عماد عادل محمد عبد

الفتاح
ي كوتاقياس اسماعيل عباس

الثالثالتقنيات الكهربائيةالمعهد التقن 
وع/ الكوت / واسط  المشر  

13ز  / 101م  /
74.1612018-2019

يكرار حسن علي محمد730
ي كوتموزة عبد صىح 

المعهد التقن 
 ميكانيك

سيارات/قدرة
االول

قرية/ شيخ سعد/ واسط   

االسكندرونة
91.432018-2019

731
 بيداء محمد دعدوش

عوده
ي كوتسهام حسي   نعمة

المعهد التقن 
 ميكانيك

يسيارات/قدرة
الثان 

الىحي العسكري/ واسط  / 

10زقاق/ 311محلة / 

14دار

83.3972018-2019

ي كاطعزينب علي كطن علوان732
 
ي نوف

 
ي كوتكاف

المعهد التقن 
 ميكانيك

سيارات/قدرة
الثالث

قرية/ شيخ سعد/ واسط   

الجوالن
81.2832018-2019

733
 حبيب محمد عبد الرزاق

ي كوتقبيلة اصبيح عليجواد
االولالتقنيات الميكانيكيةالمعهد التقن 

النعمانية/ واسط    / 

د / 236ز  / 7م / الشهداء   

17

79.8582018-2019

ي كوتسكنة حسي   عسكرافراح مهدي فرهود بشيت734
يالتقنيات الميكانيكيةالمعهد التقن 

2019-79.1692018الميمون/ الكوت / واسط الثان 

ي كوتهدية داود مهرجواد محمد جواد محسن735
الثالثالتقنيات الميكانيكيةالمعهد التقن 

24م / النعمانية / واسط   

81د  / 2ز  /
77.4822018-2019

محمد خالد حمزه مرعي736
 مريم عبد الفضيل

جاسم
ي كوت

االولالتحليالت المرضيةالمعهد التقن 
3م / النعمانية / واسط   / 

477د  / 256ز 
91.4972018-2019

737
 حوراء خليف مشحوت

عطيه
ي كوتروية عبد شي    ح

يالتحليالت المرضيةالمعهد التقن 
الثان 

حي/ الكوت / واسط   

96ز  / 414م / الجهاد 
90.9142018-2019

738
 نرجس حسي   عالوي

سلطان
ي كوتدالل ياش حسي  

الثالثالتحليالت المرضيةالمعهد التقن 
حي/ الكوت / واسط   

الجهاد
90.9022018-2019

739
 حنان حاشوش شاكر

رحيمه
ي كوتعلية ثامر رحيمة

2019-91.6792018البتار/ الكوت / واسط االولصحة المجتمعالمعهد التقن 

ي كوتفوزية جواد كاظماحمد علي جبار محمود740
يصحة المجتمعالمعهد التقن 

الثان 
حي/ النعمانية / واسط   

المصانع
90.8912018-2019



741
 حسن هادي حاشوش

حنظل
ي كوتخليلة فزاع كريم

2019-87.4882018المزاك/ االحرار / واسط الثالثصحة المجتمعالمعهد التقن 

ي كوتحسنية جير خضي لمياء شالل كاظم دحام742
االولالمحاسبةالمعهد التقن 

الىحي العسكري/ واسط  / 

77زقاق / 113محلة / 

213دار

92.8492018-2019

743
 محمد كريم طعيمه

ي
يرويض 

ي كوتجميلة نعيمة رويض 
يالمحاسبةالمعهد التقن 

الثان 
الفالحية/ الكوت/ واسط  / 

الجوادين
88.0152018-2019

ي كوتحمدية معلول جلودكاظم جواد كاظم كصان744
الثالثالمحاسبةالمعهد التقن 

العروبة/ الدجيلي/ واسط  / 

العمالية
87.8742018-2019

745
 مصطف  محمد خشان

شخي 
ي كوتامل كاظم شخي 

2019-94.7582018تعيي  االولادارة الموادالمعهد التقن 

ي كوتيشى صباح سلمانجمانه ماجد محسن كاظم746
يادارة الموادالمعهد التقن 

الثان 
محلة/ الكوت/ واسط   

221
86.2532018-2019

747
 ايمان صالح طعيمه

ي كوتنبيهة عبيد عليعليوي
الثالثادارة الموادالمعهد التقن 

حي/ الكوت/ واسط   

303محلة/ الزهراء / 

61دار/ 75زقاق

84.9872018-2019

ي كوتحسيبة علي سلماننور محسن قاسم دنبوس748
االولتقنيات المساحةالمعهد التقن 

قرية/ االحرار/ واسط   

الجهاد
85.99

2019-2020

749
 هبه فاضل عبد العباس

جسام
ي كوتسوزان حسن كاظم

يتقنيات المساحةالمعهد التقن 
الثان 

م/ الموفقية/ واسط  . 

االمام علي
78.987

2019-2020

ي كوتزهرة لعيوس محمدعلي مجيد هنيدس لفته750
الثالثتقنيات المساحةالمعهد التقن 

محلة/ الكوت/ واسط   

17دار/ 11زقاق /101
77.202

2019-2020

يمحمد علوان عزيز جعفر751
ي كوتصبحة محيل ماىسر

المعهد التقن 
 /التقنيات المدنية

البناء واالنشاءات
االول

الخاجية/ الكوت / واسط   

47ز  / 408م  /
86.144

2019-2020

ة علي صهيودهدى غالب مطشر جير752 ي كوتامي 
المعهد التقن 

 /التقنيات المدنية

يالبناء واالنشاءات
الثان 

العمارات/ الكوت / واسط   

22ز  / 12م / السكنية   / 

225د 

85.512
2019-2020

حيدر ماجد موىس عباس753
ان عبد االمي   ني 

اصعيصع
ي كوت

المعهد التقن 
 /التقنيات المدنية

البناء واالنشاءات
الثالث

الزهراء/ الكوت / واسط   / 

7د  / 10ز  / 313/ م 
81.831

2019-2020

ي كوتباسمة محمد عليمنتظر نعيم حميد علي754
االولالتقنيات الكهربائيةالمعهد التقن 

الزهراء/ الكوت / واسط   / 

210د  / 46ز  / 311م 
89.163

2019-2020



علي رياض حميد محسن755
ي كوتبتول حسي   خض 

يالتقنيات الكهربائيةالمعهد التقن 
الثان 

المجمع/ الكوت / واسط   

ي 
د / 178ز  / 1م / السكن   

45

88.789
2019-2020

756

 محمد مهدي عبد

 المنتظر جاسم محمد

صالح

ي كوتزينب داود سلمان
الثالثالتقنيات الكهربائيةالمعهد التقن 

الكوت/ الكوت / واسط   

الجديدة
86.527

2019-2020

757
 شهد صالح سليمان

كشاش
ي كوتدالل اهالل هادي

االولميكانيك القدرةالمعهد التقن 

مجمع/ الكوت/ واسط   

ي المعهد
 
ي ف

 الىحي السكن 

ي كوت
التقن 

92.317
2019-2020

758
 علياء يوسف يعقوب

ضاحي
ي كوتباسمة محمد حمزة

يميكانيك القدرةالمعهد التقن 
الثان 

العزة/ الكوت/ واسط   

القديمة
90.238

2019-2020

ي كوتنهاد سلمان كيمعفراء رعد عبيد عصواد759
الثالثميكانيك القدرةالمعهد التقن 

داموك/ الكوت/ واسط  / 

10زقاق/ 109محلة / 

23دار

89.658
2019-2020

760
ي عبد

ى
 عباس رزوف

الحسي   حياوي
ي كوتحكمة عاشور حياوي

االولالتقنيات الميكانيكيةالمعهد التقن 
20م / شيخ سعد / واسط   

102د  / 22ز  /
85.514

2019-2020

761
 عبد المحسن محمد جبار

عجيل
ي كوتنديمة عجيل عودة

يالتقنيات الميكانيكيةالمعهد التقن 
الثان 

8ز  / 1م / الىحي / واسط   

1 _427د  /
78.391

2019-2020

ي كوتشكرية صاحب غيالنعلي حامد كريم غيالن762
الثالثالتقنيات الميكانيكيةالمعهد التقن 

حي/ النعمانية / واسط   
الحسي  

74.902
2019-2020

ي كوتاسيل خميس مطي فاطمه مزهر غافل عبد763
المعهد التقن 

ات  تقنيات المختير

الطبية
92.699االحرار/ النعمانية / واسط االول

2019-2020

ي كوتنعيمة جياد حسي  االء ياس حسي   جاسم764
المعهد التقن 

ات  تقنيات المختير

يالطبية
90.405الكريمية/ الكوت / واسط الثان 

2019-2020

ي كوتليل محمد عبد هللافاطمه خلف عويد صابط765
المعهد التقن 

ات  تقنيات المختير

الطبية
الثالث

ز / 1م / الكوت / واسط   

170_7د  / 23
90.321

2019-2020

766
 منتظر محمد حمزه

حسي  
ي كوتسعدية ويس حمزة

المعهد التقن 
 تقنيات صحة

المجتمع
االول

حي/ الصويرة / واسط   
المعلمي  

89.244
2019-2020

ي كوتقسمة حاتم غديرعلي خي  هللا صباح اغدير767
المعهد التقن 

 تقنيات صحة

يالمجتمع
الثان 

البشائر/ الكوت / واسط   / 

36د  / 158ز  / 18م 
87.26

2019-2020

ي كوتمن  حسن رحيمكرار كريم عمران طعان768
المعهد التقن 

 تقنيات صحة

المجتمع
الثالث

حي/ الصويرة / واسط   
المعلمي  

86.832
2019-2020



ي كوتانتصار عبد هللا عكيليسجاد علي جواد حسي  769
االولتقنيات المحاسبةالمعهد التقن 

البشائر/ الىحي/ واسط  / 

مركز الناحية
82.986

2019-2020

770
 محمود كريم حسن

حميدي

 حليمة عبد هللا

اهتيىمي
ي كوت

يتقنيات المحاسبةالمعهد التقن 
الثان 

سيد/ النعمانية/ واسط   

عبيس
80.291

2019-2020

ي كوتفليحة حسن خميسامي  علي حسي   خميس771
الثالثتقنيات المحاسبةالمعهد التقن 

داموك/ الكوت/ واسط   

 /الشهداء الرابعة

13دار/ 8زقاق/ 312محلة

79.994
2019-2020

حمزه نارص حسي   محمد772
 رشيدة فرهود

فدعوص
ي كوت

االولادارة الموادالمعهد التقن 

حي/الكوت/ واسط   

412محلة/ الجهاد / 

66دار/ 26زقاق

86.523
2019-2020

773
 ناديه باسم عبد الرزاق

جابر
ي كوتحنان حمود جابر

يادارة الموادالمعهد التقن 
الثان 

العزة/ الكوت/ واسط   

216محلة/ الجديدة
84.929

2019-2020

ي كوتتسواهن جبار غياضرحيم حسن الزم بغيل774
الثالثادارة الموادالمعهد التقن 

النعمانية/ واسط  / 

قرية الجوالن/ االحرار
81.871

2019-2020

رابحة ياسي   طهمصطف  سلمان داود سالم775
 -معهد التكنولوجيا

بغداد

 / مكائن ومعدات

يد 1تير
طة الخامسة/بغداد 1482.952017/2016دار / 12زقاق / 867محلة / الشر

 نادية عبدالقادر زايرالزهراء ضاري طارق رشيد776
 -معهد التكنولوجيا

بغداد

 / مكائن ومعدات

يد 2تير
4980.432017/2016 د 19 ز 929الكرادة خارج محلة 

باسم عامر منعم محسن777
نجاة عبد الكريم

 -معهد التكنولوجيا

بغداد

 /مكائن ومعدات

دار/ نيسان٩/النهروان / بغداد 3ميكاترونكس (١/١١١) 
80.282017/2016

رئيسة جواداحمد حسن نعمة حسن778
 -معهد التكنولوجيا

بغداد

 قسم التقنيات

ونية ون/االلكيى االلكيى

1يك

90.6982017/2016بغداد

خالدة محمودمحمود كريم خلف حمد779
 -معهد التكنولوجيا

بغداد

 قسم التقنيات

ونية ون/االلكيى االلكيى

2يك

88.7622017/2016بغداد

فيفيان جوزيفسيف باسل فرج روفو780
 -معهد التكنولوجيا

بغداد

 قسم التقنيات

ونية ون/االلكيى االلكيى

3يك

81.8482017/2016بغداد

781

ي حصموت
هيثم حامد كباىسر

زينة محمد حسن عبد األمي 

 -معهد التكنولوجيا

بغداد

 صناعات

تشغيل/كيمياوية  

وحدات صناعية

1

٨١ / ٣ / ٥١٥/ مدينة الصدر / بغداد 

92.9742017/2016



782

ي مهودر حواس
محمد راض 

عمشة حسي   علوان
 -معهد التكنولوجيا

بغداد

 صناعات

تشغيل/كيمياوية  

وحدات صناعية

2

149دار  / 50زقاق  / 458محلة / الشعلة / الكرخ الثالثة / بغداد  82.492017/2016

783

محمد حسن هاتو عواد

ميسون وارد رهيف
 -معهد التكنولوجيا

بغداد

 صناعات

تشغيل/كيمياوية  

وحدات صناعية

3

1580.1162017/2016دار  / 39زقاق  / 544محلة / الرصافة الثالثة / بغداد 

 يشى عامر عيىس          مرتض  صباح صادق سعد784
 -معهد التكنولوجيا

بغداد
التقنيات الكهربائية

1
١/١٥٦٠٠88.4242017/2016سبع البور رقم الدار / بغداد 

سهام شاكر حسن       مهند شاكر محمود عبد الحسن785
 -معهد التكنولوجيا

بغداد
التقنيات الكهربائية

محلة السوق/ قضاء القرنة/ البضة2
88.0932017/2016

ايمان توفيق محمدانس عبد السالم زاهد سعيد786
 -معهد التكنولوجيا

بغداد
التقنيات الكهربائية

3
23دار  - 34زقاق  - 508محلة -  تموز 14حي - شارع فلسطي   - بغداد  85.4922017/2016

مريم محمد لفتة حسي  787
 -معهد التكنولوجيا

بغداد

 / التقنيات المدنية

1رسم هندىسي
85.9672017/2016

 نجالء ابراهيم سعيد محمد ماجد شهيد كاظم788
 -معهد التكنولوجيا

بغداد

 التقنيات المدنية

2إنشاء طرق/
3083.4742017/2016الزقاق  - 10الدار  - 728المحله - بغداد 

يمىه سمي  عبد االمي  كاظم789
مائده جعفر غن 

 -معهد التكنولوجيا

بغداد

 التقنيات المدنية

/ 3رسم هندىسي
3980.4922017/2016دار/4زقاق/430محلة/بغداد

790
ياسي   رعد حسي   حطيط

 سهاد حياوي مراد
 -معهد التكنولوجيا

بغداد

ري/ موارد مائية  

1وبزل
1189.5052017/2016 دار26 زقاق715محلة/بغداد الجديدة/بغداد

791
بهاء الدين جابر فائق

حنان توفيق
 -معهد التكنولوجيا

بغداد

تشغيل/ موارد مائية  

2مشاري    ع
88.012017/2016بغداد

792
هبة فراس زامل صالح

شيماء جمعة خلف
 -معهد التكنولوجيا

بغداد

ري/ موارد مائية  

3وبزل
387.0072017/2016 رقم الدار 14 زقاق 522محلة 

793
هدى شاكر عبد عليعدي حاتم مرزة حمزة

 -معهد التكنولوجيا

بغداد

 التقنيات الميكانيكية

ي/ حي الرسول / المحمودية / بغداد 1االنتاج /
شارع الحمدان   

84,6662017/2016

794
هدية زاير طليعكمال كاظم طعمة جالل

 -معهد التكنولوجيا

بغداد

 التقنيات الميكانيكية

9. الدار /29. زقاق / 557.محلة/ مدينة الصدر / بغداد 2االنتاج /
83,0832017/2016

795
يف صالح تاج الش محمد الشيخ شر

 هناء فالح شهيد
 -معهد التكنولوجيا

بغداد

 التقنيات الميكانيكية

3االنتاج /
٩١دار /٢٠زقاق /محلة خمسة /حي اباذر / ناحية الوحدة/ قضاء المدائن/ بغداد 81,2632017/2016

796

 فاطمة محسن تويةحوراء عبد الكريم جاسم محمد

 -معهد التكنولوجيا

بغداد

 تكنولوجيا

 المعلومات

١٢د/٣٠ز/٣٦١م/الشعب /بغداد1واالتصاالت

82.9632017/2016



797

مني  حامد مزهر مرير
ابتسام هادي علي

 -معهد التكنولوجيا

بغداد

 تكنولوجيا

 المعلومات

2واالتصاالت

80.4752017/2016ناحية الرشيد/ المحمودية / بغداد

798
الزهراء حسن منجل حسي  

انتصار عبد
 -معهد التكنولوجيا

بغداد

 تكنولوجيا

 المعلومات

3واالتصاالت

80.4312017/2016بغداد

ريام وسام رميض حمزة799
سوزان مرزة حمزة

 -معهد التكنولوجيا

بغداد

 / تقنيات المساحة

1د  /1ز  /896م/ شهداء /البياع /بغداد 1المساحة
84.1932017/2016

انعام عبدالوهاب معي  الصادق ابراهيم جير شنيت800
 -معهد التكنولوجيا

بغداد

 / تقنيات المساحة

2المساحة
٤٤82.8532017/2016د/٢٢ز/٨٢١م/السيديه/بغداد

 الهام جاسم محمدمحمد صفاء حسي   محمد801
 -معهد التكنولوجيا

بغداد

 / تقنيات المساحة

3المساحة
١ شقة رقم ٢٢٩عمارة  / ٣زقاق  / ٣٤١محلة / مجمع شقق الطالبية /بغداد 82.6272017/2016

ي جاسم802
 علي راض 

حبابة احمدحسي  
 -معهد التكنولوجيا

بغداد

 مكائن ومعدات

1الميكاترونكس/
84.172018/2017بغداد

جعفر جواد كاظم ثامر803
اسمهان هادي عباس

 -معهد التكنولوجيا

بغداد

 / مكائن ومعدات

يد 2تير خلف مدرسه سكينه للبنات/حي الجمعيه/قضاء الزبيديه/واسط
83.612018/2017

 انعام عبد علي مرزه حسي   عباس عماد عواد عبد804
 -معهد التكنولوجيا

بغداد

 / مكائن ومعدات

3قوى ميكانيكية
380.662018/2017دار _1زقاق_212محله_بغداد

سهي  جرجيس داودفادي مازن عبدهللا فرنسو805
 -معهد التكنولوجيا

بغداد

 قسم التقنيات

ونية ون/االلكيى االلكيى

1يك

118دار  / 83زقاق  / 702محلة / بغداد الجديدة / الرصافة الثانية / بغداد  92.5852018/2017

سعاد عبد الكريم عبدعلياحمد داود سلمان حميد806
 -معهد التكنولوجيا

بغداد

 قسم التقنيات

ونية ون/االلكيى االلكيى

2يك

1884.7092018/2017:د/ 48:ز/ 729:م/ المشتل/الرصافة الثانية/بغداد

جنان كاظم حنتوشمريم محمد حامد محمود807
 -معهد التكنولوجيا

بغداد

 قسم التقنيات

ونية ون/االلكيى االلكيى

3يك

حي الجهاد/الكرخ الثانية/بغداد  83.7062018/2017

808

 علي حسن
رقية حسي  

فليحة حسن خلفة
 -معهد التكنولوجيا

بغداد

 صناعات

تشغيل/كيمياوية  

1وحدات صناعية

9دار  / 10زقاق  / 965محلة / الرصافة الثانية / الزعفرانية / بغداد  86.0582018/2017

809

صفا عبد الكريم عبد هللا

لطيفة محمد نصيف
 -معهد التكنولوجيا

بغداد

 صناعات

تشغيل/كيمياوية  

2وحدات صناعية

685.7292018/2017دار  / 2زقاق  / 804محلة / الكرخ الثانية / الدورة / بغداد 



810
محمد طاهر سعدون حسي  

حياة عبد االمي  علي
 -معهد التكنولوجيا

بغداد

 صناعات

تشغيل/كيمياوية  

3وحدات صناعية

8دار / 19زقاق   / 734محلة  / الرصافة الثانية / البلديات / بغداد  83.2772018/2017

 احالم رحيم شني            علي خالد جبار موحي811

 -معهد التكنولوجيا

بغداد
التقنيات الكهربائية

1 ١١دار  /٣٦زقاق  /١١٧محلة /حي الفضل / باب المعظم/ بغداد/العراق 
`2018/2017

 رضيه مهدي باقرعبد الحسن طه حسن هاشم812
 -معهد التكنولوجيا

بغداد
التقنيات الكهربائية

2
١٥87.4612018/2017د  / ٢٠ز  / ٨٧٥م / شهداء البياع / بغداد 

امي  ماجد عوده ثجيل813
اعتدال جواد كاظم

 -معهد التكنولوجيا

بغداد
التقنيات الكهربائية

١٣ د ٧٧ ز ٤٣٢بغداد الحرية م 3
87.2632018/2017

زينب عبدالحميد عليعبد الحميد عماد عبد المحسن حمادي814
 -معهد التكنولوجيا

بغداد

 / التقنيات المدنية

1بناء وانشاءات
٢٨85.4182018/2017 د ٦ ز ٥٠٤بغداد شارع فلسطي   م 

نهله عبدالحسن عطيهزينب عبد الكريم عبد االمي  عطية815
 -معهد التكنولوجيا

بغداد

 / التقنيات المدنية

2رسم هندىسي
٥84.2172018/2017 د٢٤ ز٨٤٥م /شهداء السيديه /بغداد

رجاء محمدكرار مازن قاسم محمد816
 -معهد التكنولوجيا

بغداد

 التقنيات المدنية

/ 3رسم هندىسي
82.5142018/2017بغداد

817
احمد حسي   غالم حسن

عدوية سليم سلمان
 -معهد التكنولوجيا

بغداد

تشغيل/ موارد مائية  

1مشاري    ع
83.5432018/2017دياىل

818
محمد جبار رجب محمد

 جميلة گريط هيدي
 -معهد التكنولوجيا

بغداد

ري/ موارد مائية  

2وبزل
880.0862018/2017 د 3 ز 336م / الصليخ / بغداد 

819
كاترين بهنام عزيز سمعان

نغم بهنام
 -معهد التكنولوجيا

بغداد

ري/ موارد مائية  

3وبزل
2277.4172018/2017/ د20/ ز704/الغدير م

820
 علي

خالد عبدالكريم عبدالحسي  
رجاء اسماعيل احمد

 -معهد التكنولوجيا

بغداد

 التقنيات الميكانيكية

1االنتاج /
) (105-د) (13_ ز )/ مكتب معلومات حي العامل / سويب/ بغداد  871- م  )87.912018/2017

821
محمد كريم نصيف جاسم

 -معهد التكنولوجيا

بغداد

 التقنيات الميكانيكية

2االنتاج /
82.5832018/2017

822
وحيده علي دادقتيبة عبدالستار عبدالوهاب عبداللطيف

 -معهد التكنولوجيا

بغداد

 التقنيات الميكانيكية

اء /بغداد3لحام / 152د /35ز /641م/مكتب معلومات الخض 
82.5332018/2017

823

 علي محمد صالح
حسي  

 امنه حمزه عواد
 -معهد التكنولوجيا

بغداد

 تكنولوجيا

 المعلومات

96 / 3 / 824/ الدوره / بغداد 1واالتصاالت  

87.1782018/2017

824

ابتسام مطر مهودرحسي   امي   جاسم محمد

 -معهد التكنولوجيا

بغداد

 تكنولوجيا

 المعلومات

107د /31ز /515م/مدينة الصدر /بغداد2واالتصاالت

83.0232018/2017



825

 علي فالح حسن علي

خديجة عباس حنفوش
 -معهد التكنولوجيا

بغداد

 تكنولوجيا

 المعلومات

336/2/سبع قصور/بغداد3واالتصاالت

80.6642018/2017

 وفاء سعيد ياسي  اثي  جاسم ابراهيم محمد826
 -معهد التكنولوجيا

بغداد

 / تقنيات المساحة

1المساحة
382.3752018/2017د  / 97ز  / 651م /الغزالية /بغداد 

 سعاد حسي   كنيرفادية رعد فالح محيسن827
 -معهد التكنولوجيا

بغداد

 / تقنيات المساحة

2المساحة
6/6280.5472018/2017د/40ز/535م/الشقق السكنية/الحبيبية/بغداد 

ناديه ثامر محسنعال قدوري علي محمد828
 -معهد التكنولوجيا

بغداد

 / تقنيات المساحة

3المساحة
79.7062018/2017(دائره حكوميه) محطه الشاشات 513م /مدينه الصدر / بغداد 

829
 محسن داود سلمان رشيد

سناء كاظم رشيد
 -معهد التكنولوجيا

بغداد

 / ميكانيك القدرة

1سيارات
2018-886,6952019الدار  / 30الزقاق  / 828محلة / السيدية / بغداد 

830
بدرية شنيشل كاظم حسي   عبد الكريم خضي 

 -معهد التكنولوجيا

بغداد

 / ميكانيك القدرة

8دار /27زقاق / 852محلة /ابودشي /بغداد2قوى ميكانيكية
80,4512019-2018

831
 ياسي   طه نجيب طاهر

ي كاظم
 إشاء بان 

 -معهد التكنولوجيا

بغداد

 / ميكانيك القدرة

١٢/٢دار  / 79زقاق  / 729محلة / المشتل / بغداد 3قوى ميكانيكية
78,7822019-2018

832
 محمد حميد حلو محمد

ميادة جير كاظم
 -معهد التكنولوجيا

بغداد
الشبكات/ الكهرباء 

22الدار  / 31زقاق  / 527محله / مدينه الصدر / بغداد 1
87,4592019-2018

833
 تبارك نارص فاضل عبد

فوزية عجرش محسن
 -معهد التكنولوجيا

بغداد

القوى/ الكهرباء   

2اتلكهربائية
2018-١٩83,3362019د/ ١٤ز /٣٣٦م /بغداد 

834
 مصطف  جواد كاظم رصع

ي داخل ة ناحر  نضي 
 -معهد التكنولوجيا

بغداد

القوى/ الكهرباء   

3اتلكهربائية
2018-1282,3942019دار / 12زقاق / 713محلة / بغداد الجديدة /بغداد

835
ي
 مرتض  هيثم عزيز راض 

 نداء اسماعيل ربيع
 -معهد التكنولوجيا

بغداد
المساحة/ المساحة 

٢٣دار  / ١زقاق  / ٧٣٤محلة /بلديات / بغداد 1
90,5212019-2018

 رغيد رائد دينار حسي  836
 سوالف محمد حسي  

 -معهد التكنولوجيا

بغداد
المساحة/ المساحة 

١٨/٦د  / ٦ز  / ٤م / حديثة / االنبار 2
85,1102019-2018

837
ي ابراهيم

ى
 سيف الدين علي رزوف

ة يوسف منصور سمي 
 -معهد التكنولوجيا

بغداد
المساحة/ المساحة 

3
2018-1378,9362019دار / 71زقاق  /739محلة /االمي   الثانية/بغداد

838
امل جاسم حسي   علي مزهر عمي 

 -معهد التكنولوجيا

بغداد

 / الموارد المائية

ل  مجمان7مقاطعة /قزى و ارياف / الطارميه /بغداد 1الري و الير 
86,2652019-2018

839
 االء محمد عايش

مائده عبدالواحد احمد
 -معهد التكنولوجيا

بغداد

 / الموارد المائية

ل 2الري و الير 
2018-٣٨82,3772019/ د٢٦/ ز٨٦٥/م



840

 حسن منعم كامل

احالم طعمة حسن
 -معهد التكنولوجيا

بغداد

 / الموارد المائية

 تشغيل مشاري    ع

٩دار/٥٩زقاق/محلة٧٥٢/البلديات/بغداد 3المياه

81,8932019-2018

841
 محمد عالء كاظم عبد الحسي  

ي عبدهللا
اس هان  نير

 -معهد التكنولوجيا

بغداد

 الصناعات

تشغيل/ الكيمياوية   

1وحدات صناعية

13دار  / 6زقاق  / 895محلة / حي الجهاد / الكرخ الثانية / بغداد   88,7832019-2018

842

 زهراء خضي  مزعل مهدي

نورس ضيدان محمد
 -معهد التكنولوجيا

بغداد

 الصناعات

تشغيل/ الكيمياوية   

2وحدات صناعية

2502دار  / 10زقاق  / 10محلة / النض والسالم / ابو غريب / الكرخ الوىل /بغداد  86,3892019-2018

843

 جعفر جبار نعيس صوالغ

رباب علي صوالغ
 -معهد التكنولوجيا

بغداد

 الصناعات

تشغيل/ الكيمياوية   

3وحدات صناعية

زقاق ودار زراعي / 752محلة /  الضباط / البلديات / الرصافة الثانية / بغداد   85,6412019-2018

844
 زهراء تحسي   خضي 

فداء محمد
 -معهد التكنولوجيا

بغداد

ي 
رسم/ المدن   

تعيي  1هندىسي
90,6032019-2018

845
 علي احمد عبد اللطيف

نجلة هادي
 -معهد التكنولوجيا

بغداد

ي 
بناء/ المدن   

2وانشاءات
2018-87,4472019بغداد

846
 مصطف  ضياء موىس

اشواق قاسم
 -معهد التكنولوجيا

بغداد
ي 
طرق/ المدن 

3
2018-84,7482019بغداد

847
 صفاء ابراهيم اسماعيل كريم

افراح محمد حيان منصور
 -معهد التكنولوجيا

بغداد
االنتاج/ الميكانيك 

1
ديرية ام محار/اليوسفية _بغداد   85,8532019-2018

848
 مايكل بهنام عزيز سمعان

 نغم بهنان يونو
 -معهد التكنولوجيا

بغداد
االنتاج/ الميكانيك 

2
2018-٢٢84,4452019: د  / ٢٠: ز  / ٧٠٤: م /الغدير 

849
كوثر جاسم مزيرع وريش

فاطمة خضي  عباس بدير
 -معهد التكنولوجيا

بغداد
االنتاج/ الميكانيك 

3
2018-٢٠82,2952019دار  / ٦٤زقاق  / ٨٦١محلة 

850

ي ريس
محمد صباح سبنى

هيفاء خاشع عبداللطيف
 -معهد التكنولوجيا

بغداد

 تكنلوجيا المعلومات

و االتصاالت
1

2018-٧88,6932019د  / ٤٣ز  / ٧١٥م / بغداد الجديدة / بغداد

851

 عباس موزان زايد جار هللا

ه وحيد بريس سمي 
 -معهد التكنولوجيا

بغداد

 تكنلوجيا المعلومات

و االتصاالت
2

2018-١٠٧٣85,4222019د/٣٢ز/٧٧٧م/بغداد

852

 زهراء مظلوم كيطان فهد

افتخار فاضل مجيد
 -معهد التكنولوجيا

بغداد

 تكنلوجيا المعلومات

و االتصاالت
3

٥٤د  / ٧٤ز / ٤٥٠م / حي الجوادين / بغداد   82,4122019-2018



853

 سىحر جعفر عسكر المي

 جميله ساجت المي دعيم
 -معهد التكنولوجيا

بغداد

ونيك  انظمة/ االلكيى  

الهواتف الذكية
1

2018-61788,4932019دار  /342زقاق  /3محلة /قضاء الصويرة/واسط 

854

 علي لطيف رحمن عبيس

 كميلة جاسم كاطع
 -معهد التكنولوجيا

بغداد

ونيك  انظمة/ االلكيى  

الهواتف الذكية
2

2018-٢٦86,2202019/  دار٤١/  زقاق٧٣٧/ محلة/ األمي   الثانية / بغداد 

855

 سناء ضياء سالم عبيد

وداد علي أحمد
 -معهد التكنولوجيا

بغداد

ونيك  انظمة/ االلكيى  

الهواتف الذكية
3

2018-٦٧85,1472019د  / ٣٧ز / ٧٢٥م / بغداد 

856

 علي حسن
زين العابدين حسي  

 فليحة حسن خلفة
 -معهد التكنولوجيا

بغداد

ونية -التقنيات االلكيى

ونيك  االلكيى
1

بغداد

89.7592020-2019

857

االمي  نبيل كاظم رؤوف
سها عبد الرزاق عبد االمي 

 -معهد التكنولوجيا

بغداد

ونية -التقنيات االلكيى

التقنيات الجوية 
2

موك_ بغداد  18دار _6زقاق _608محلة_الي 

88.1922020-2019

858

علي محمد صاحب عويد

ابتسام جبار
 -معهد التكنولوجيا

بغداد

ونية -التقنيات االلكيى

التقنيات الجوية 
3

بغداد

88.0342020-2019

859
احمد نافع جريمخ دبعون

اسمهان هادي عباس
 -معهد التكنولوجيا

بغداد

 التقنيات الكهربائية

1قوى / 2019-85.8832020خلف مدرسه سكينه للبنات/حي الجمعيه/قضاء الزبيديه/واسط

860
 علي حميد داود سلمان

سناء نعمة سكران
 -معهد التكنولوجيا

بغداد

 التقنيات الكهربائية

2قوى / 2019-5285.3932020دار/42زقاق/215محلة/قضاء الحسينية/1الرصافة/بغداد

861
مرتض  محمد كاظم نايف

 نورس محمد جعفر
 -معهد التكنولوجيا

بغداد

 التقنيات الكهربائية

3شبكات /
146الدار  / 13الزقاق  / 817محلة / البياع / بغداد 

85.0552020-2019

862
نوبار شانت نوبر اوادیس

يان مارال مختار كاسير
 -معهد التكنولوجيا

بغداد

 التقنيات الميكانيكية

1انتاج /
١٠دار / ٣٥زقاق  / ٩١٠محلة  / (كمب سارة)الىحي حي الرياض / محافظة بغداد 

82.6222020-2019

863
 علي

ناديه حسن علياحسان عبدالرزاق حسي  
 -معهد التكنولوجيا

بغداد

 التقنيات الميكانيكية

2لحام /
٢٢دار/١٨زقاق /٨٣٧محله/السيدية حي االعالم/ بغداد 

82.0742020-2019

864
علي عادل عبدالحسن كریم

عذراء صالح عذاب
 -معهد التكنولوجيا

بغداد

 التقنيات الميكانيكية

3انتاج /
٤٢ الدار٧٠ الزقاق٨٥١المحله/البياع /بغداد

79.1232020-2019

865
 اكرم برزان ذجر سالم

حكيمة مالك خض 
 -معهد التكنولوجيا

بغداد

 / صناعات كيمياوية

1تشغيل وحدات
قرية السكك/ الرميله الشماليه / قضاء الزبي  / البضه   

87.7812020-2019



866
 رسل عدي صبىحي سلمان

همسة سامي عبدهللا
 -معهد التكنولوجيا

بغداد

 / صناعات كيمياوية

2تشغيل وحدات
14دار / 78زقاق  / 681محلة / الغزالية / الكرخ االوىل/ بغداد   

87.6312020-2019

867
 احمد عبد الحسي   كاظم عجالن

نجاح قاسم حزيم
 -معهد التكنولوجيا

بغداد

 / صناعات كيمياوية

3تشغيل وحدات
الدور المصف / الشعيبة / الزبي  / بضة 

87.4562020-2019

868
ه نوري جليلعلي يعرب يوسف عمران  امي 

 -معهد التكنولوجيا

بغداد

 /ميكانيك قدره

٨/ د٣٤/ ز٦٥٣/ م1السيارات
84.69

2020-2019

انجلو ثائر الياس خوشابه869
فائزة ميخا اشائيل

 -معهد التكنولوجيا

بغداد

 /ميكانيك قدره

15 / 25 / 706/ حي سومر - الغدير / بغداد 2الميكاترونكس
83.934

2020-2019

870
 وفية جميل علينبأ اسماعيل ابراهيم علي محمد

 -معهد التكنولوجيا

بغداد

 /ميكانيك قدره

طه _ بغداد 3توليد الطاقة 3/د/1/ز/846/م/ الدوره حي الشر
83.806

2020-2019

871

ق سامي عبد عون استير

زينب عبداالمي  محسن
 -معهد التكنولوجيا

بغداد

 / التقنيات المدنية

 فرع الرسم

1بالحاسوب

42:دار  / 5: زقاق  / 709: محلة / بغداد الجديدة / بغداد   

86.3672020-2019

872

ايالف علي عباس حمد

سوالف حمزة سلمان
 -معهد التكنولوجيا

بغداد

 / التقنيات المدنية

 فرع الرسم

7الدار / 35زقاق /858محلة / الىحي ابو دتشي  / محافظة بغداد 2بالحاسوب 85.1912020-2019

873

ابتسام جبار صالحهدى سعد عبد العزيز مجيد

 -معهد التكنولوجيا

بغداد

 / التقنيات المدنية

 فرع الرسم

2019-882.92020دار / 29زقاق / 421محلة/الكاظمية/بغداد3بالحاسوب

ة محمدطاهراكرم عبد هللا874 امي 
 -معهد التكنولوجيا

بغداد

 تقنيات الموارد

ل/ المائية الري والير 
2019-82.1952020بغداد1

فطيم محمود حسي  اياد سلمان محمد حسون875
 -معهد التكنولوجيا

بغداد

 تقنيات الموارد

ل/ المائية الري والير 
2

76دار/1زقاق/5محلة/ناحية الرشيد/بغداد 
81.7852020-2019

876
 عبد هللا عباس خضي 

عباس
فاطمه كاطع زغي 

 -معهد التكنولوجيا

بغداد

 تقنيات الموارد

تشغيل/المائية  

مشاري    ع المياه

3

دار زراعي/زقاق زراعي /٧٦٠محله /العبيدي حي السفي  /بغداد   

79.0122020-2019

مهدي سليم مهدي موزان877
 منار مني  عبد اللطيف

 -معهد التكنولوجيا

بغداد

 /تقنيات المساحة

مساحه
1

14د  / 47ز  / 860م / ابو دشي  -الدوره/ بغداد 
88,6622020-2019

أزهار سلمان مشكورمحمود ماهر رحيم محمد878
 -معهد التكنولوجيا

بغداد

 /تقنيات المساحة

مساحه
2

دور/البلديات /بغداد   

رقم المحلة/العمال   

٧٣٢/ رقم/٥٩رقم الزقاق   

٧/٦٠الدار 

88,3262020-2019



نضال خماس كطافهصبا مالك كاظم جزل879
 -معهد التكنولوجيا

بغداد

 /تقنيات المساحة

مساحه
3

مدينه/بغداد   

539:محله/الصدر / 

44:دار /32:زقاق

86,2772020-2019

880

حيدر رافد عباس جواد

دنيا وجيه
 -معهد التكنولوجيا

بغداد

 تكولوجيا المعلومات

واالتصاالت
1

بغداد

94.7322020-2019

881

حامد جمعه محمود صالح

رقية خالد احمد
 -معهد التكنولوجيا

بغداد

 تكولوجيا المعلومات

واالتصاالت
2

٩٠د /٦ز /٦م/ابو شيويل / بغداد 

87.7972020-2019

882
صادق عاطف علي عبدالحسي  

نغم محمود حسي  
 -معهد التكنولوجيا

بغداد

 تكولوجيا المعلومات

واالتصاالت
2019-8584.5812020/ د28/ ز520/بغداد م3

883
ن ميعاد عزيز خصافعلي عبد الرزاق عريبي عويد ن التقنيي  89.893ذي قار الغراف حي االعالماألولالميكانيكمعهد اعداد المدربي 

2016-2017

884
ن سارة ابراهيم رشيداية علي عطا راشد ن التقنيي  954بغداد الزعفرانية مالثانيالميكانيكمعهد اعداد المدربي   

8 د54ز

83.69
2016-2017

885
ن سامية كريم خضي نورهادي احمد مراد ن التقنيي    بغداد الدورة المهدية الثالثالميكانيكمعهد اعداد المدربي 

2د21 ز826م

82.469
2016-2017

886
ن ضمياء قاسم حموديفاطمة عباس فاضل مهدي ن التقنيي  731بغداد بغداد الجديدة ماألولالكترونيكمعهد اعداد المدربي   

35 د4ز

87.094
2016-2017

887
ن سهام بلعوط محيمحمد حسن طويخ جبارة ن التقنيي  9 ز64ذي قار الرفاعي مالثانيالكترونيكمعهد اعداد المدربي   

878د

86
2016-2017

888
ن شاويتبارك عادل كاظم هاشم ن بتول عبد الحسي  ن التقنيي  803بغداد حي العامل مالثالثالكترونيكمعهد اعداد المدربي   

8 د53ز

85.919
2016-2017

889
ن ارساء علي عبد السادةمريم احمد قاسم صغير ن التقنيي  42 ز 32بغداد الشماسية ماألولكهرباءمعهد اعداد المدربي   

1دج

86.846
2016-2017

890
ن سعاد عبد الغفور مرعياسيد صائب رحيم فتحي ن التقنيي    د10 ز4االنبار القائم مالثانيكهرباءمعهد اعداد المدربي 

727

85.777
2016-2017

891
 سهام عبد المهديسجى ثائر حيدر علوان

محمد

ن  ن التقنيي  13 ز 2بغداد المحمودية مالثالثكهرباءمعهد اعداد المدربي   

31د

84.174
2016-2017

892
ن خلود نعمة محمدعلي جابر ذيبان حسن ن التقنيي   بغداد الكرادة الشرقية ماألولميكانيك القدرةمعهد اعداد المدربي 

26د44ز 913

86.912
2016-2017

893
نمغيث عادل داود سلمان ن اخالص صادق امي  ن التقنيي  13 ز806بغداد الدورة مالثانيميكانيك القدرةمعهد اعداد المدربي   

47د

79.72
2016-2017



894
ن سناء جاسم ابراهيمنور قاسم محمد جاسم ن التقنيي   بغداد المدائن السالم الثانيةالثالثميكانيك القدرةمعهد اعداد المدربي 

5685 د7 ز7م

79.567
2016-2017

895
ن سعاد احمد علوان محمد عبد االمير محمد خلف ن التقنيي  821بغداد السيدية ماألولالميكانيكمعهد اعداد المدربي   

29د65ز

84.81
2017-2018

896
 سرى سعيد باقر عبد

الزهرة

ن انوار حسن حسون ن التقنيي  506بغداد شارع فلسطين مالثانيالميكانيكمعهد اعداد المدربي   

67 د14ز

79.886
2017-2018

897
ي عذيبسارة قاسم هليل علوان ن جميلة مشر ن التقنيي  557بغداد البلديات مالثالثالميكانيكمعهد اعداد المدربي   

39د7ز

79865
2017-2018

898
ن زينب نارص كاظممنتظر صالح موسى حسن ن التقنيي  48 ز731بغداد المشتل ماألولالكترونيكمعهد اعداد المدربي   

8د

91.406
2017-2018

ن علية حسن عالوياية صباح سدخان محيبس899 ن التقنيي  2018-84.2192017ذي قار قلعة سكر المعلمينالثانيالكترونيكمعهد اعداد المدربي 

900
 ذو الفقار عدنان ورد

خليف

ن فضيلة جاسم عبد السادة ن التقنيي  35ذي قار الرفاعي مالثالثالكترونيكمعهد اعداد المدربي   

17د121ز

84.097
2017-2018

901
ن سامية رحيم سلماناحمد شاكر عسل بدر ن التقنيي  555بغداد مدينة الصدر ماألولكهرباءمعهد اعداد المدربي   

8د53ز

86.891
2017-2018

902
ن خالدية نعيم عاشورعلي طالب مناتي شاني ن التقنيي  537بغداد مدينة الصدر مالثانيكهرباءمعهد اعداد المدربي   

61 د34ز

82.708
2017-2018

903
يمحمد ماهر حميد داود

ن هيفاء غالب لوشر ن التقنيي  5 ز961بغداد الزعفرانية الثالثكهرباءمعهد اعداد المدربي   

17د

75.713
2017-2018

904
نعمار سامي شهاب احمد ن نهلة جاسم حسي  ن التقنيي   ديالى الخالص هبهباألولميكانيك القدرةمعهد اعداد المدربي 

298د46ز46م

75.644
2017-2018

905
 مصطفى صالح علي

برغش

ن فاطمة كندم حمادي ن التقنيي   ديالى بعقوبةالثانيميكانيك القدرةمعهد اعداد المدربي 

4696د27ز27م

71.42
2017-2018

906
ن االء يونس شهابسمي محمد خزعل احمد ن التقنيي   بغداد االعظميةالثالثميكانيك القدرةمعهد اعداد المدربي 

10د15ز316م

70.497
2017-2018

ن بحيحرضا مطر راهي جلهام907 ن حبيبة عبد الحسي  ن التقنيي  2019-178.9542018د13ز2القادسية عفك ماألولكهرباءمعهد اعداد المدربي 

908
ن انعام فالح حسنسجاد عادل صاحب حبيب ن التقنيي    عمارة831بغداد االعالم مالثانيكهرباءمعهد اعداد المدربي 

3شقة 155

77.038
2018-2019

909
ن سناء غضبان جاسمحسن عدنان الزم كريم ن التقنيي   بغداد حي العاملالثالثكهرباءمعهد اعداد المدربي 

18د36ز809م

76.711
2018-2019

ن خولة عطية شجيخزهراء صباح نايف خفيف910 ن التقنيي  2019-83.272018تعيي  األولالكترونيكمعهد اعداد المدربي 

911
ن  كفية خضي  عطيةكرار عماد كاظم محمد ن التقنيي  54ذي قار قلعة سكر مالثانيالكترونيكمعهد اعداد المدربي   

401د878ز

82.416
2018-2019



912
ن وسام عبد محمدنور محمد رضا حسن محمد ن التقنيي   ذي قار قلعة سكرالثالثالكترونيكمعهد اعداد المدربي 

80د7ز2م

80.443
2018-2019

913
ن سناء حمزة مطلكمصطفى احمد مبرد عبد ن التقنيي   بغداد الرشيداألولميكانيك القدرةمعهد اعداد المدربي 

46د22ز855م

79.927
2018-2019

914
ن علواناوس احمد فندي اغوان ن وحيدة حسي  ن التقنيي   بغداد التاجياتالثانيميكانيك القدرةمعهد اعداد المدربي 

95د32ز496م

75.073
2018-2019

915
ن بركاتضرغام تحسين رحيم بركات ن اسيا حسي  ن التقنيي   بغداد الكاظميةالثالثميكانيك القدرةمعهد اعداد المدربي 

23د22ز446م

73.079
2018-2019

916
ن صفية بدر محسنتبارك فوزي موسى عبد ن التقنيي   بغداد الزعفرانيةاألولالميكانيكمعهد اعداد المدربي 

6د41ز966م

80.794
2018-2019

917
ن لقاء علي احمدناهدة حسين فاضل عبد ن التقنيي   بغداد الحريةالثانيالميكانيكمعهد اعداد المدربي 

29د24ز420م

78.622
2018-2019

ن سميعة فرحان مزبانمحمد ستار رميض ربيع918 ن التقنيي  2019-575.5692018د6 ز314االنبار مالثالثالميكانيكمعهد اعداد المدربي 

ن ميالد محمد عبد الرحمنعبدهللا احمد مجبل زيدان919 ن التقنيي  1182.092020/2019د29ز317بغداد الشعب االول الكهربائيةمعهد اعداد المدربي 

 علي920
ن ن امنة كنوم حمادي ليث صدام حسي  ن التقنيي  ي الكهربائيةمعهد اعداد المدربي 

7678.882020/2019د45ز47دياىل الخالص هبهب م الثانن

ن بهيجة جير خليفايوب امجد حميد عبيد921 ن التقنيي  78.1482020/2019كربالء الحسينية ام الحمامالثالث الكهربائيةمعهد اعداد المدربي 

ن سعاد نجم عبدوشفريدة تاج الش عبد هللا جمعة922 ن التقنيي  ونيةمعهد اعداد المدربي  3987.5192020/2019د11 ز103بغداد م االولااللكير

ن حميدة جاسم فياضسجر محمد هاشم فياض923 ن التقنيي  ونيةمعهد اعداد المدربي  يااللكير
483.0382020/2019د50ز788بغداد حي الجهاد مالثانن

ن حنان هليت كاظمزهراء ريسان جياد كاظم924 ن التقنيي  ونيةمعهد اعداد المدربي  82.9132020/2019ذي قار قلعة سكر قرية هور حافظالثالثااللكير

يف كسار جازع925 ن دالل غانم محمدسجاد رسر ن التقنيي  82.6642020/2019ذي قار دور الضباطاالول الميكانيكيةمعهد اعداد المدربي 

ي جاسم926
ة جاسب هنديرسل محمد راضن ن امي  ن التقنيي  ي الميكانيكيةمعهد اعداد المدربي 

1979.4242020/2019د16ز954بغداد الزعفرانية مالثانن

ن هندية عبد الجليل محمدايمن عمار جاسم محمد927 ن التقنيي  1577.6922020/2019د20 ز838بغداد الدورة مالثالث الميكانيكيةمعهد اعداد المدربي 

ن عدنان عباس عبيد928 ن فاطمة عبد الزهرة جيرحسي  ن التقنيي  ي االول ميكانيك القدرةمعهد اعداد المدربي  81.82020/2019 ابو عظام24بغداد التاحر

ن صفية خماس عبودرانية خزعل علي كنبار929 ن التقنيي  ي ميكانيك القدرة معهد اعداد المدربي 
76.52020/2019 بغداد جش دياىل حي الحكيمالثانن

ن كاظمية كريم خلفزينة خليل محسن كاظم930 ن التقنيي  71.82020/2019 بغداد المحمودية اللطيفية حي الزهورالثالث ميكانيك القدرة معهد اعداد المدربي 

ي سالمضياء جبار خضي 931
 
1088.6352016/2017/    د23  ز960/بغداد م1تصميم معماريمعهد الفنون التطبيقيةكاف

3/579.2022016/2017/    د12/   ز762/بغداد م2تصميم معماريمعهد الفنون التطبيقيةصبيحة كامل  تعيسرهان محمود جواد932

2178.4672016/2017/    د61/     ز424/بغداد م3تصميم معماريمعهد الفنون التطبيقيةامل عمر سعيدسمية سعدي هاشم933

189.212017/2018/   د49/     ز723/بغداد م1تصميم معماريمعهد الفنون التطبيقيةتورس خوشابه اوراهاماريان سفر خوشابا سفر934

3088.0182017/2018/    د7/     ز332/دياىل  م2تصميم معماريمعهد الفنون التطبيقيةهند عباس عليريم اركان سلمان شنيار935

4881.9842017/2018/   د13/   ز762/بغداد م3تصميم معماريمعهد الفنون التطبيقيةسليمة خلف ناويجيالن حسن فليح حسن936

ي عذابرسل كريم عبد المطلب عذاب937
ى غن  3287.2162018/2019/   د25/   ز854/بغداد م1تصميم معماريمعهد الفنون التطبيقيةبشر

34182.2422018/2019/    د42/   ز550/بغداد م2تصميم معماريمعهد الفنون التطبيقيةقسيمة صيوان شبوطاحمد رياض خلف حمزة938



879.3722018/2019/    د4/     ز218/بغداد م3تصميم معماريمعهد الفنون التطبيقيةوداد محمد حمودشهد علي جبار حمود939

984.9332016/2017/     د11/   ز534/بغداد م1تصميم طباعيمعهد الفنون التطبيقيةعقيلة قاسم جعفربتول عودة مجبل صحن940

3582.7622016/2017/    د19/   ز102/بغداد م2تصميم طباعيمعهد الفنون التطبيقيةيشى نارص محمدمروة جواد عبد الكاظم محسن941

يهديل داود جبار طه942
3682.7472016/2017/   د4/   ز952/بغداد  م3تصميم طباعيمعهد الفنون التطبيقيةكريمة لفتة منىح 

987.21672017/2018/  د17/  ز530/بغداد م1تصميم طباعيمعهد الفنون التطبيقيةسحر مىحي عبد الزهرةغفران حسي   محمد عبد الزهرة943

1/1586.1332017/2018/   د4/   ز3/جش دياىل  م/بغداد2تصميم طباعيمعهد الفنون التطبيقيةبركة صكب عليعذراء مهدي تناي علي944

1285.822017/2018/    د26/   ز1/بغداد م3تصميم طباعيمعهد الفنون التطبيقيةرحاب جبار عليرسل جاسم خليفة945

687.6312018/2019/    د7/   ز15/المحمودية   م/ بغداد1تصميم طباعيمعهد الفنون التطبيقيةامل خضي  حمزةمحمد عمار نوفل حمزة946

1185.1532018/2019/   د38/    ز965/بغداد  م2تصميم طباعيمعهد الفنون التطبيقيةنغم اسعد موىساية فاضل محمد حافظ947

1/583.1312018/2019/   د38/   ز827/بغداد  م3تصميم طباعيمعهد الفنون التطبيقيةاسماء خلف شكرطيبة مؤيد عبد الواحد توفيق948

88.9922016/2017بغداد المحمودية  حي الكرار1تصميم خياطةمعهد الفنون التطبيقيةزنوبة يوسف  حمزةسمر عبد الحليم جواد949

586.362016/2017/   د12/   ز949/بغداد م2تصميم خياطةمعهد الفنون التطبيقيةشامية فياضهديل محمد عبد الصمد950

5/183.7542016/2017/     د8/   ز953/بغداد م3تصميم خياطةمعهد الفنون التطبيقيةحدهن محمد حسي  زينة جاسب حسن951

يمريم عامر عباس شنيشل952
ى
81.4192017/2018   كرافانات949/بغداد م1تصميم خياطةمعهد الفنون التطبيقيةهدى وهيب رزوف

3377.7832017/2018/     د58/   ز729/بغداد م2تصميم خياطةمعهد الفنون التطبيقيةندى كمال عليضىح عمر عبد هللا عسكر953

3277.0162017/2018/     د140/   ز814/بغداد م3تصميم خياطةمعهد الفنون التطبيقيةايمان محموداشاء صبىحي علي فرج954

7185.8392018/2019/    د1/     ز530/بغداد م1تصميم خياطةمعهد الفنون التطبيقيةزهرة محمد راشدحوراء عبد السادة رسن جالب955

2185.4462018/2019/    د20/    ز852/بغداد م2تصميم خياطةمعهد الفنون التطبيقيةعفراء فاضل عمرانعلياء عدنان شتوي لفتة956

1283.9942018/2019/   د19/   ز703/بغداد م3تصميم خياطةمعهد الفنون التطبيقيةسوسن فالح حسنزهراء جعفر داخل جيجان957

89.622016/2017تعيي  1الخزفمعهد الفنون التطبيقيةبسعاد حسي  بشي  محمد نعمة958

2088.6152016/2017/   د52/   ز827/بغداد م2الخزفمعهد الفنون التطبيقيةبسامة جابرسوزان نجاح سعيد959

ي960
ى
ي رزوف ي غريب/ بغداد 3الخزفمعهد الفنون التطبيقيةشيماء جمعة عبد الرزاقطيبة مقداد هونر 79.1582016/2017النض والسالم انر

590.512017/2018/   د38/   ز827/بغداد  م1الخزفمعهد الفنون التطبيقيةخواطر جلوباحمد حسن بطل961

ي962 1085.7072017/2018/  د37/  ز809/بغداد م2الخزفمعهد الفنون التطبيقيةماجدة صالح مهدييونس عباس سليم عرينر

ي963  سليم عرينر
1085.3592017/2018/    د37/   ز809/بغداد حي العامل  م3الخزفمعهد الفنون التطبيقيةسعاد صالح مهديطه حسي  

3483.5182018/2019/   د6/    ز953/بغداد م1الخزفمعهد الفنون التطبيقيةحنان ابراهيم جوبانفرح قيس علوان حسون964

583.5182018/2019/   د21/   ز856/بغداد م2الخزفمعهد الفنون التطبيقيةانسام زيارة ساريعلي جمال داخل جاسم965

192/780.792018/2019/   د7/    ز15/االنبار  م3الخزفمعهد الفنون التطبيقيةنعيمة محمد حسي  االء حميد فرحان حسي  966

2020-1282.6662019/   د6/   ز725/بغداد  م1تصميم مجوهراتمعهد الفنون التطبيقيةنازك مهدي عبيدرشا عبد حمزة967

2020-9/778.2262019/ د26/ ز127/بغداد م2تصميم مجوهراتمعهد الفنون التطبيقيةنازادار محمد محمودتارا توفيق علي تايمز968

2020-875.3332019/  د66/ ز885/بغداد م3تصميم مجوهراتمعهد الفنون التطبيقيةساهرة عبداالمي  رشيدرغد ة جاسب عبد عون969

2020-180.4332019/  د9/  ز762/بغداد م1تصميم مجوهراتمعهد الفنون التطبيقيةاخالص هاشم  شالفالزهراء رحمن صابر حاجم970

2020-41478.112019/  د34/بغدااد مدينة الصدر  ز2تصميم مجوهراتمعهد الفنون التطبيقيةامل تركي عيدانمها كريم عبد الحسي   صلبوخ971



2020-177.6732019/  د73/  ز427/بغداد  م3تصميم مجوهراتمعهد الفنون التطبيقيةزهور عزيز  احمدمريم شكري شحان عبد هللا972

2020-1/3577.7522019/  د14/   ز602/بغداد م1تصميم مجوهراتمعهد الفنون التطبيقيةخلود علي محمدحني   حسي   شاكر حسي  973

2020-3377.2482019/   د81/  ز418/بغداد م2تصميم مجوهراتمعهد الفنون التطبيقيةايمان حسي   محيسنمقتدى نصي  محمد حسي  974

2020-75.0922019الحبانية/ النض والسالم 3تصميم مجوهراتمعهد الفنون التطبيقيةحميدة مرعيد شحاذةعلي كاظم علي فزع 975

94.0582018/2019تعيي  1تصميم اقمشةمعهد الفنون التطبيقيةناهدة اوراها ألياسنادين سعد لويس منصور976

4093.7912018/2019/  د36/   ز873/ بغداد م2تصميم اقمشةمعهد الفنون التطبيقيةفاتن شاكر درويشنور حيدر عادل محمود سلمان977

1390.4622018/2019/  د34/   ز743/بغداد م3تصميم اقمشةمعهد الفنون التطبيقيةغنية محسن جاسمعبي  علي حمود جاسم الجابري978

 رمزي علي979
2020-41489.4062019/  د34/بغدااد مدينة الصدر  ز1التصميم الطباعيمعهد الفنون التطبيقيةشذى جمعة سلمانشهد حسي  

يامنة ليث صادق جعفر980
ى
2020-1/588.5352019/   د6/    ز980/بغداد  م2التصميم الطباعيمعهد الفنون التطبيقيةزهراء محمد رزوف

2020-184.5032019/  د9/  ز762/بغداد م3التصميم الطباعيمعهد الفنون التطبيقيةسعدية عبد الكاظم رميضرسل قحطان طه ابراهيم981

2020-4089.8632019/  د36/   ز873/ بغداد م1تصميم معماريمعهد الفنون التطبيقيةسلوى ابراهيم عبد الوهابسجاد مصطف  راشد نجيدي982

2020-386.0512019/   د6/   ز725/بغداد  م2تصميم معماريمعهد الفنون التطبيقيةاحالم رحيم صالحرنا عبد الرحمن جواد عبد الواحد983

2020-1/582.8692019/   د6/    ز980/بغداد  م3تصميم معماريمعهد الفنون التطبيقيةفادية رضاسوزان عبد الرزاق هادي عداي984

2020-1192.5942019/    د32/    ز873/بغداد م1تصميم االقمشةمعهد الفنون التطبيقيةميسون مهدي كريمفاطمة منذر ابراهيم مسلم985

2020-4384.6712019/    د34/   ز725/بغداد م2تصميم االقمشةمعهد الفنون التطبيقيةشذى محمود طهنور نزار سمي  عبد هللا986

2020-4084.0972019/  د36/   ز873/ بغداد م3تصميم االقمشةمعهد الفنون التطبيقيةلىم رياض محمودسما انهار عبد الجليل فرج987

2020-3082.3762019/   د11/     ز332/دياىل  م1تصميم مجوهراتمعهد الفنون التطبيقيةحبية احمد طعمةهدى عثمان توفيق صالح988

2020-3081.8412019/    د7/     ز332/دياىل  م2تصميم مجوهراتمعهد الفنون التطبيقيةرقية برويز  درويشعلي فؤاد مراد شاه مراد989

وق صالح مهديزينب رائد سعيد عبد االمي 990 2020-581.8372019/  د10/    ز980/بغداد  م3تصميم مجوهراتمعهد الفنون التطبيقيةشر

2020-191.2112019/   د36/    ز980/بغداد  م1تصميم خياطةمعهد الفنون التطبيقيةحسنة علي حماديصف  نارص عراك حمادي991

2020-1/586.5132019/   د6/    ز980/بغداد  م2تصميم خياطةمعهد الفنون التطبيقيةانتصار حسن جيرنور الهدى رشاد اسماعيل نعمة992

ي993 2020-1/585.622019/  د27/    ز980/بغداد  م3تصميم خياطةمعهد الفنون التطبيقيةعفراء عزالدين عبد الحسي  منار مشتاق طالب ناحر

2020-3094.4942019/   د25/     ز332/دياىل  م1الخزفمعهد الفنون التطبيقيةبدور طعمةحسي   علوان حمادي علوان994

2020-392.5682019/   د6/   ز725/بغداد  م2الخزفمعهد الفنون التطبيقيةسعدية جاسمليث خضي  سلمان هربود995

2020-1/588.7872019/   د6/    ز980/بغداد  م3الخزفمعهد الفنون التطبيقيةشهالء فاضلرند جعفر صادق عباس996

ى عبداللطيف محمودمحمد صلهوم كريم يقين997 ي المنصوربشر
ي التقن  94.4302017/2016الكرخ/ بغداداألولتقني دبلوم/  صيدلةالطنر

ي المنصوراحالم هندي حسي  شحاذه كاظم عبداالمير عبدالحكيم998
ي التقن  92.1042017/2016 بابل3961د159ز40مالثانيتقني دبلوم/  صيدلةالطنر

تركي هالل زهراءعلي999 ي المنصورافراح مهدي شنيان 
ي التقن  89.2042017/2016الكرخ/  بغداد40د31ز452مالثالثتقني دبلوم/  صيدلةالطنر

ي المنصورلىم محمد حسنعبد هادي حسنين هدى1000
ي التقن  94.3012017/2016 بغداد الكرخ60 د 59 ز 419م األولتقني دبلوم/ مرضية تحليالت الطنر

ي المنصورزينب مران سيمرادمريود حمود حسن مصطفى1001
ي التقن  92.6352017/2016 بغداد الكرخ6 د 43 ز 742م الثانيتقني دبلوم/ مرضية تحليالت الطنر

ه سعاد هللا مرادمراد هللا يد طالب دعاء1002 ي المنصورسمي 
ي التقن  90.7832017/2016 بغداد الرصافة4 د 37 ز 526م الثالثتقني دبلوم/ مرضية تحليالت الطنر

ي المنصوراالء طارق كاظمابراهيم عبدالهادي ثامر سجى1003
ي التقن  92.9182017/2016الكرخ/ بغداد 5 د 55 ز 803م األولتقني دبلوم/ البصر فحص الطنر



ي المنصوراشواق لطيف توفيقموسى عباس ثامر رانيا1004
ي التقن  87.5642017/2016الرصافة/  بغداد9 د 25 ز 741م الثانيتقني دبلوم/ البصر فحص الطنر

ي المنصورحميده جبار حماديحمود كاظم هللا عبد قاسم1005
ي التقن  86.0142017/2016الكرخ/  بغداد 11 د 26 ز 450م الثالثتقني دبلوم/ البصر فحص الطنر

ي المنصوررجاء صاحب عبدالكريمعبيد جواد عماد الحسن1006
ي التقن  89.9522017/2016االوىل/ حي المعليمن د/ اسيا ز/ ماألولتقني دبلوم/ الكترونيك الطنر

ى شاكر حموديحسين وحيد سعيد ضحى1007 ي المنصوربشر
ي التقن  84.4552017/2016الكرخ/  بغداد 8 د 54 ز 438م الثانيتقني دبلوم/ الكترونيك الطنر

ي المنصوراحالم مزهر مريرمرير علي يحيى مصطفى1008
ي التقن  83.2612017/2016بغداد الكرخ/ السده الثالثتقني دبلوم/ الكترونيك الطنر

علوان حسين علي اسراء1009 ي المنصورنبيه ابراهيم احمد 
ي التقن  86.3602017/2016 بغداد الكرخ43 د 10 ز 430م األولتقني دبلوم/ صحية إدارة الطنر

ي المنصورزينب حنون سلمانرحمة إبراهيم جاسم نبا1010
ي التقن  85.2532017/2016 بغداد الكرخ41 د 25 ز 522م الثانيتقني دبلوم/ صحية إدارة الطنر

ي المنصوررضية صالح جابرعلي حسين علي حيدر1011
ي التقن  84.6102017/2016سبع البورالثالثتقني دبلوم/ صحية إدارة الطنر

ي المنصورنجمة مشط اهليلهليل عيال طاهر سيف1012
ي التقن  90.2972017/2016الرصافة/  بغداد3 4 د13 ز 547م األولتقني دبلوم/ جنائية ادلة الطنر

علي محمود عبدالكريم مصطفى1013 ي عبداللطيف  ي المنصورهدى صير
ي التقن  يالثانيتقني دبلوم/ جنائية ادلة الطنر 90.0252017/2016التاحر

ي المنصورنجاة اسود جاسممحمد مردان محمد رائد1014
ي التقن  89.4182017/2016 نجف11828 د 11 ز 11م الثالثتقني دبلوم/ جنائية ادلة الطنر

ي المنصورساهرة حسي   حميدحميد جاسم احمد انس1015
ي التقن  94.9642018/2017 بغداد الكرخ19 د 8 ز 425م األولتقني دبلوم/  صيدلةالطنر

هاشم موسى عباس زينة1016 ي المنصورانتظار علي فارس 
ي التقن  94.3412018/2017 بغداد الكرخ2 د 3 ز 3م الثانيتقني دبلوم/  صيدلةالطنر

ي المنصورنجمة عبدالرزاق احمداحمد متعب قدري عذراء1017
ي التقن  94.3312018/2017 بغداد الكرخ1 د 1 ز 1مالثالثتقني دبلوم/  صيدلةالطنر

يراضي كامل جبار رضا1018
ي المنصورايمان حسي   راض 

ي التقن  94.5642018/2017 القادسية60 د 5 ز 15م األولتقني دبلوم/ مرضية تحليالت الطنر

ي المنصورصبيحة عبد زايدحسين عواد عبدالحسين ساره1019
ي التقن  90.4212018/2017 بغداد الرصافة27 د 64 ز 351م الثانيتقني دبلوم/ مرضية تحليالت الطنر

ي المنصورفوزه كامل مرواننايف زوين وليد محمد1020
ي التقن  89.8502018/2017بغداد الكرخ2 د 22 ز 826م الثالثتقني دبلوم/ مرضية تحليالت الطنر

ي المنصوراحالم عبد خضي علي عبد حسين هادي عبدهللا1021
ي التقن  88.7152018/2017بابل المتحديةاألولتقني دبلوم/ البصر فحص الطنر

ي المنصورهيفاء عبدالهادي عبيدهعلي حسين عماد عبدالرحمن1022
ي التقن  1587.4702018/2017 د 33 ز 630بغداد م الثانيتقني دبلوم/ البصر فحص الطنر

ي المنصوراشاء احمد عبد عليعلي عبداللطيف مروان اشرف1023
ي التقن  87.1902018/2017 االنبار542 د 7 ز 101م الثالثتقني دبلوم/ البصر فحص الطنر

ي المنصورجميلة يوسف عدوانحسين علي حمد زهراء1024
ي التقن  92.5772018/2017بغداد الكرخ /52 د 21 ز 1م األولتقني دبلوم/ الكترونيك الطنر

حسين ناصر علي ناصر1025 ي المنصورسعدية كاظم حسي   
ي التقن  90.8732018/2017بغداد الكرخ /21 د 14 ز 843م الثانيتقني دبلوم/ الكترونيك الطنر

ة ناهي عجيلعجيل عبدالحسين مالك زينب1026 ي المنصوربشي 
ي التقن  88.9442018/2017بغداد الرصافة /16 د 53 ز 521م الثالثتقني دبلوم/ الكترونيك الطنر

إسماعيل فاضل صالح ميسم1027 ي المنصورهيفاء حسي   ابراهيم 
ي التقن  92.8202018/2017بغداد الكرخ /15 د 6 ز 426م األولتقني دبلوم/ صحية إدارة الطنر

ي المنصوراسماء حسي   عباسمطر خلف يعقوب محمد1028
ي التقن  90.2932018/2017النبار/ ا50 د 1 ز 10م الثانيتقني دبلوم/ صحية إدارة الطنر

ي المنصوركرجية عواد سلمانمحمد احمد محمد احمد1029
ي التقن  87.5672018/2017بغداد الرصافة /309 د 4 ز 4م الثالثتقني دبلوم/ صحية إدارة الطنر

حسن فليح عادل دعاء1030 ي المنصورحنان محمد سلمان 
ي التقن  92.1972018/2017بغداد الكرخ/ 200 د 25 ز 801م األولتقني دبلوم/ جنائية ادلة الطنر

ي المنصورهند مجيد حميدحسن صبيح وجدي زهراء1031
ي التقن  91.3822018/2017بغداد الكرخ /42 د 29 ز 824م  الثانيتقني دبلوم/ جنائية ادلة الطنر

يعبدالحسين عدنان حسين دعاء1032
ى
ي المنصورشيماء عامر رزوف

ي التقن  88.2882018/2017بغداد الكرخ /38 د 22 ز 416م  الثالثتقني دبلوم/ جنائية ادلة الطنر

ي المنصورنجوان هادي عبودحسين ناصر صفاء قصي1033
ي التقن  93.7932019/2018 بغداد الكرخ58 د37 ز 867م األولتقني دبلوم/  صيدلةالطنر

ي المنصوربيداء محمد حسي  صالح مدحت علي رؤى1034
ي التقن  93.1432019/2018 بغداد الرصافة44 د 32 ز 335م الثانيتقني دبلوم/  صيدلةالطنر

ي المنصورلقاء ثامر عطيهمحمود علي المحسن عبد فاطمة1035
ي التقن  93.0272019/2018 دياىل193 د 15 ز 25م الثالثتقني دبلوم/  صيدلةالطنر



1036
عبد الدين عماد زهراء  

ي المنصورشور عزيز مرتض علي احمد الفتاح
ي التقن  الطنر

األولتقني دبلوم/ مرضية تحليالت 
 بغداد الكرخ21 د 23 ز 430م 

93.5752019/2018

ي المنصوركوثر جاسم حسي  سعيد محمود يوسف  هبة1037
ي التقن  92.7292019/2018 بغداد الكرخ4 د 40 ز 867مالثانيتقني دبلوم/ مرضية تحليالت الطنر

ى موىس محمودجراخ مهدي حسن زهراء1038 ي المنصوربشر
ي التقن  90.1142019/2018 بغداد13 د 71 ز 517م الثالثتقني دبلوم/ مرضية تحليالت الطنر

ي المنصورسندس هاشم محمديوسف محمد مهند سيف1039
ي التقن  91.2592019/2018حي الزهور ابو غريباألولتقني دبلوم/ البصر فحص الطنر

ي المنصورناهده فاضلعلي حميد عزيز رباب1040
ي التقن  89.3972019/2018 بابل2665 د 107 ز 27م الثانيتقني دبلوم/ البصر فحص الطنر

ي المنصورايمان خليل عباسمولود احمد نعمة حنين1041
ي التقن  87.7142019/2018 بغداد الكرخ64 د 17 ز 17م الثالثتقني دبلوم/ البصر فحص الطنر

1042
جاسم قحطان محمود  

ي المنصورعروبة علي جاسمسعيد محمد
ي التقن  الطنر

األولتقني دبلوم/ الكترونيك 
 االنبار3 د 33 ز 306م 

92.1222019/2018

ي المنصورفضيلة عواد مشايمشاي عطية عباس سجاد1043
ي التقن  90.3282019/2018 واسط216م الثانيتقني دبلوم/ الكترونيك الطنر

ي المنصورشكرية رسنطاطوش هللا عبد محمد باسم1044
ي التقن  85.7752019/2018 الديوانية6 د 1 ز 12م الثالثتقني دبلوم/ الكترونيك الطنر

محمد جدوع غازي محمد1045 ي المنصورالهام محمد جاسم 
ي التقن  92.3392019/2018 بغداد الكرخ11 د 85 ز 829م األولتقني دبلوم/ صحية إدارة الطنر

ي المنصورسعاد عبد هللا فياضشاهين منجل مهدي الملك عبد1046
ي التقن  86.3792019/2018 بغداد الكرخ48 د17 ز 17م الثانيتقني دبلوم/ صحية إدارة الطنر

ي المنصورحياة عوده كشاشناشي اجياد هادي حوراء1047
ي التقن  78.7532019/2018 ذي قار672 د 13 ز 7م الثالثتقني دبلوم/ صحية إدارة الطنر

ي المنصوركامله برسيم جيرجبر راشد كريم رقية1048
ي التقن  90.1922019/2018 بغداد الكرخ165 د 72 ز 460م األولتقني دبلوم/ جنائية ادلة الطنر

ي المنصورابتسام شاكر حميدعلي عبد محمد علي سجى1049
ي التقن  89.6702019/2018 بغداد الرصافة22 د 11 ز 530م الثانيتقني دبلوم/ جنائية ادلة الطنر

ي المنصورزينب عارف خضي جبر علي حلمي ايات1050
ي التقن  88.8332019/2018 بغداد الرصافة33 د 22 ز 758م الثالثتقني دبلوم/ جنائية ادلة الطنر

ي المنصورشيخة عالوي نجدامعمر علي عبد هللا خلف1051
ي التقن  92,1542020/2019الجوبية/ الشعلة االولتقني دبلوم/  صيدلةالطنر

ي المنصورنجاة جبار كاظم زهراء عبد الهادي محمود عبد1052
ي التقن  91,6432020/2019 بغداد الكرخ34 د 37 ز 636م الثانيتقني دبلوم/  صيدلةالطنر

ي المنصوراحالم شبيب مجيددعاء عباس محمد جامل1053
ي التقن  91,3952020/2019 دياىل97 د 24 ز 24م الثالثتقني دبلوم/  صيدلةالطنر

ي المنصورنشين سعدون محمدشغاف حامد عباس عبد هللا1054
ي التقن  89,6302020/2019 االنبار1 د 15 ز 8م االولتقني دبلوم/ مرضية تحليالت الطنر

ي المنصورحليمة عبدهللا رحالايوب محمد احمد فياض1055
ي التقن  يتقني دبلوم/ مرضية تحليالت الطنر

89,5892020/2019 بغداد الكرخ297 د 17 ز 17م الثان 

ى حميد موىسساىلي علي رحومي رشيد1056 ي المنصوربشر
ي التقن  89,0622020/2019 بغداد الكرخ61 د 22 ز 1م الثالثتقني دبلوم/ مرضية تحليالت الطنر

ي المنصورشكرية كريم حسي  رسل رشيد حميد صكب1057
ي التقن  91,3232020/2019 بغداد الكرخ6 د 60 ز 820م االولتقني دبلوم/ البصر فحص الطنر

ي حسنفرح جواد كاظم بجاي1058
ي المنصورنجاة ماض 

ي التقن  يتقني دبلوم/ البصر فحص الطنر
1164291,3152020/2019سبع البور دار الثان 

ي المنصورلىم عباس نارص زينب طارق مرتض  اسماعيل1059
ي التقن  90,8072020/2019 بغداد الكرخ29 د 48 ز 617م الثالثتقني دبلوم/ البصر فحص الطنر

ي المنصورخالدة موىس شاللنور سعد عبيد حسي  1060
ي التقن  91,9802020/2019 بغداد الكرخ5 د 36 ز 809م االولتقني دبلوم/ الكترونيك الطنر

ي المنصورسعاد محمد دغيمنوال حمزه عبد علي1061
ي التقن  يتقني دبلوم/ الكترونيك الطنر

89,1992020/2019النجفالثان 

يه احمد خلف محمد1062
ّ
ي المنصورغادة شيحان عبدا

ي التقن  87,9502020/2019 االنبار6 د 2 ز 3م الثالثتقني دبلوم/ الكترونيك الطنر

ي المنصورافراح نجم عبدالحسي  زهراء صالح رمضان جاسم1063
ي التقن  91,032020/2019 بغداد الكرخ3 د39 ز801م االولتقني دبلوم/ صحية إدارة الطنر

ي المنصورنعيمه دعالن خليلشيماء عاجل جياد مطي 1064
ي التقن  يتقني دبلوم/ صحية إدارة الطنر

86,262020/2019ذي قار الرفاعيالثان 

ي المنصورفاطمه حميد عبد حسن حميد عبد علي1065
ي التقن  85,652020/2019 بغداد الرصافة15 د 27 ز 721م الثالثتقني دبلوم/ صحية إدارة الطنر

ي المنصورفائزة ابراهيم حماديحني   عادل عبد هللا ياسي  1066
ي التقن  87,8442020/2019 بغداد الرصافة12 د 24 ز 326م االولتقني دبلوم/ جنائية ادلة الطنر



ي المنصورسامية هادي عبدالحسي  زهراء مهند سهيل عبد هللا1067
ي التقن  يتقني دبلوم/ جنائية ادلة الطنر

86,2032020/2019 بابل500 د 5 ز 3م الثان 

زا1068 ي المنصورزهراء محمد رسولانعام جواد عباس مي 
ي التقن  86,1702020/2019 كربالء922 د 54 ز 47م الثالثتقني دبلوم/ جنائية ادلة الطنر

80,911بغداد1هنسة تقنيات المساحةبغداد- التقنية الهندسية حمدية حسينطارق ياسين محمود عباس1069
2016-2017

78,525بغداد2هنسة تقنيات المساحةبغداد- التقنية الهندسية هناء كاظمزهراء علي فاضل عباس1070
2016-2017

78,372البصره3هنسة تقنيات المساحةبغداد- التقنية الهندسية ازهار شاكر شمريمشاري  عايد خضير صحن1071
2016-2017

بغداد- التقنية الهندسية سعاد جاسم يحيىنبا طالب كريم حسن1072
 هندسة تقنيات

الميكاترونكس
75,579بغداد1

2016-2017

بغداد- التقنية الهندسية لطيفة علي المحمودمنى عدنان راهي عليوي1073
 هندسة تقنيات

الميكاترونكس
69,325بغداد2

2016-2017

بغداد- التقنية الهندسية ابتسام كاظم عليعمار عبد الحسين محمد زبون1074
 هندسة تقنيات

الميكاترونكس
67,518بغداد3

2016-2017

بغداد- التقنية الهندسية هناء حمد مهديعلي فرحان عباس حسين1075
 هندسة تقنيات التبريد

والتكييف
73,230بغداد1

2016-2017

بغداد- التقنية الهندسية حمدية احمد حسينوالء جمال ناصر حسين1076
 هندسة تقنيات التبريد

والتكييف
73,031بغداد2

2016-2017

بغداد- التقنية الهندسية تماضر مخلف ادريسياسين عماد وجيه رؤوف1077
 هندسة تقنيات التبريد

والتكييف
72,999بغداد3

2016-2017

بغداد- التقنية الهندسية رازقية عليلبنى سعد جميل هاشم1078
 هندسة تقنيات

القوالب والعدد
78,883بغداد1

2016-2017

بغداد- التقنية الهندسية اسراء جواد علوانوالء فريد جابر علوان1079
 هندسة تقنيات

القوالب والعدد
64,650بغداد2

2016-2017

بغداد- التقنية الهندسية راقية طارق عبد الكريمنور انور اسماعيل خليل1080
 هندسة تقنيات

القوالب والعدد
64,253بغداد3

2016-2017

2017-73,3602016بغداد1هندسة تقنيات الموادبغداد- التقنية الهندسية زينب سليم ذيباننور فاضل خليل ابراهيم1081

2017-72,0452016بغداد2هندسة تقنيات الموادبغداد- التقنية الهندسية االء هادي عبد الحسنزينب صفاء عبد الجليل عبد1082

2017-61.8722016بغداد3هندسة تقنيات الموادبغداد- التقنية الهندسية عفراء جبار كاظمحسناء بكر عبد الستار حمود1083

بغداد- التقنية الهندسية خديجة حسن جاسمحنين احمد عباس خميس1084
 هندسة تقنيات

السيارات
71,417ديالى1

2016-2017

بغداد- التقنية الهندسية لبنى عبد الكريم عليسمر احمد محمد علي1085
 هندسة تقنيات

السيارات
66,100بغداد2

2016-2017



بغداد- التقنية الهندسية سعاد عدنان رزاقحسن ياسين حسين فرحان1086
 هندسة تقنيات

السيارات
65,891بغداد3

2016-2017

2017-76,4902016المثنى1هندسة تقنيات اللحامبغداد- التقنية الهندسية شكرية هادي مطروداحمد ادريس محمد موسى1087

2017-73,7992016بغداد2هندسة تقنيات اللحامبغداد- التقنية الهندسية زينب كاظمامير المؤمنين يحيى حنون حسين1088

2017-69,4852016المثنى3هندسة تقنيات اللحامبغداد- التقنية الهندسية ازهار حسن هلولرضا كمال صاحب عبد الرضا1089

84,630بغداد1هنسة تقنيات المساحةبغداد- التقنية الهندسية جنان علي جوادعبد الكريم هشام عبود عليوي1090
2017-2018

81,158الحلة2هنسة تقنيات المساحةبغداد- التقنية الهندسية قسمة قيس مهذولشهد علي حسين خويدم 1091
2017-2018

80,887بابل3هنسة تقنيات المساحةبغداد- التقنية الهندسية عليه منعم حيدرعمر علي زبالة سالم 1092
2017-2018

بغداد- التقنية الهندسية رسمية كاظم رسنرنين صالح محمود شهاب 1093
 هندسة تقنيات

الميكاترونكس
68,133بغداد1

2017-2018

بغداد- التقنية الهندسية بشرى زبالة جبرمريم سليم حمادي خشكوري1094
 هندسة تقنيات

الميكاترونكس
66,322بغداد2

2017-2018

بغداد- التقنية الهندسية بسعاد سعد هللا غضبانلمى جابر عبد هللا غضبان1095
 هندسة تقنيات

الميكاترونكس
65,455بغداد3

2017-2018

بغداد- التقنية الهندسية ايمان مزعل عبدسجاد صفاء عبد الجبار عبد الرضا1096
 هندسة تقنيات التبريد

والتكييف
81,848بغداد1

2017-2018

بغداد- التقنية الهندسية امال كاظم حسينعهود زياد طارق جابر1097
 هندسة تقنيات التبريد

والتكييف
81,218بغداد2

2017-2018

بغداد- التقنية الهندسية قسمة ندمانمصطفى محمد محي جاسم1098
 هندسة تقنيات التبريد

والتكييف
74,320بغداد3

2017-2018

بغداد- التقنية الهندسية انتصار هادي محمودمصطفى فاضل عباس محمود1099
 هندسة تقنيات

القوالب والعدد
81,516بغداد1

2017-2018

بغداد- التقنية الهندسية كوثر عليعلي احمد جبر عباس1100
 هندسة تقنيات

القوالب والعدد
70,856كربالء2

2017-2018

بغداد- التقنية الهندسية انسام سعدي عليايات فاضل عباس الوس1101
 هندسة تقنيات

القوالب والعدد
65,658بغداد3

2017-2018

2018-74,2382017بغداد1هندسة تقنيات الموادبغداد- التقنية الهندسية لحاظ محمد جعفرزينب طالب مشتاق حمزة1102

2018-70,4222017بغداد2هندسة تقنيات الموادبغداد- التقنية الهندسية سهام عباس علياسراء فالح حسن علي1103

2018-64,0602017بغداد3هندسة تقنيات الموادبغداد- التقنية الهندسية ايمان فهمي عبد الحليمحامد محمد حامد سعيد1104

بغداد- التقنية الهندسية فخرية نعمة محمدمعراج حارس كريم جحالي1105
 هندسة تقنيات

السيارات
74,155واسط1

2017-2018



بغداد- التقنية الهندسية سميرة عبود خلفعصام فالح عبد الهادي عطية1106
 هندسة تقنيات

السيارات
68,420بغداد2

2017-2018

بغداد- التقنية الهندسية عواطف سعيد عيدانزهراء عباس حمزة نجم1107
 هندسة تقنيات

السيارات
62,059بغداد3

2017-2018

2018-75,1592017بغداد1هندسة تقنيات اللحامبغداد- التقنية الهندسية كفاح عباس حسونعال عودة عبود زيدان1108

1109
 محمد زين العابدين اكبر

اصغر
74,790كركوك2هندسة تقنيات اللحامبغداد- التقنية الهندسية بشرى حسن شهباز

2017-2018

2018-73,8432017بابل3هندسة تقنيات اللحامبغداد- التقنية الهندسية باسمة سلمان عبدليث خلف حمزة عباس1110

1111
 مصطفى علي عبد الحسين

عبد الصاحب
بغداد- التقنية الهندسية علياء عبد االله محمد علي

 هنسة تقنيات

السيارات
تعيي  1

93,949
2018-2019

بغداد- التقنية الهندسية وفاء نورعلي ناصر جواد محمد1112
 هنسة تقنيات

السيارات
89,483كربالء2

2018-2019

بغداد- التقنية الهندسية رسمية نديمةسجى جمعة محمد نظيف1113
 هنسة تقنيات

السيارات
78,893بغداد3

2018-2019

بغداد- التقنية الهندسية سعدة جبار خابطزهور كاطع ثامر خابط1114
 هندسة تقنيات

المساحة
89,029بغداد1

2018-2019

بغداد- التقنية الهندسية فاطمة طالب جعفرشهد عالء عبود كاظم1115
 هندسة تقنيات

المساحة
79,612بغداد2

2018-2019

بغداد- التقنية الهندسية ميمونة مسافر محمدحسين هادي عباس حسين1116
 هندسة تقنيات

المساحة
78,317بغداد3

2018-2019

بغداد- التقنية الهندسية رحاب عبد الفتاح شاكرمنير محمد عدنان شاكر1117
 هندسة تقنيات

الميكاترونكس
79,088بغداد1

2018-2019

بغداد- التقنية الهندسية اقبال محمد واديعلي عبد الستار حسين كاظم1118
 هندسة تقنيات

الميكاترونكس
73,175بغداد2

2018-2019

بغداد- التقنية الهندسية زينة لقمان خليلمازن مصطفى احمد سلمان1119
 هندسة تقنيات

الميكاترونكس
69,976بغداد3

2018-2019

بغداد- التقنية الهندسية فاطمة محمد عليلمى طالب عبد السادة عبد1120
 هندسة تقنيات

القوالب والعدد
73,183بغداد1

2018-2019

بغداد- التقنية الهندسية نغم عبد الرحمن غالمزينب حيدر اسماعيل ابراهيم1121
 هندسة تقنيات

القوالب والعدد
68,661بغداد2

2018-2019

بغداد- التقنية الهندسية عليه شافي محمدبنين حسين حتروش سويد1122
 هندسة تقنيات

القوالب والعدد
68,074البصره3

2018-2019

2019-74,2772018بغداد1هندسة تقنيات الموادبغداد- التقنية الهندسية زينب عبد هللا لطيفميسره صفاء عبد مجيد1123

2019-65,9652018كربالء2هندسة تقنيات الموادبغداد- التقنية الهندسية بشرى صالح عبد هللامحمد شاكر مجدي مهدي1124



2019-65,2902018بغداد3هندسة تقنيات الموادبغداد- التقنية الهندسية افتخار طه علوانعلي عبد الجليل عباس جاسم1125

بغداد- التقنية الهندسية افراح شاكرحنين محمد عبد الرحمن محمود1126
 هندسة تقنيات البناء

واالنشاءات
75,172بغداد1

2018-2019

بغداد- التقنية الهندسية امل عيسى عبداسيل بدر محمد حميد1127
 هندسة تقنيات البناء

واالنشاءات
70,756صالح الدين2

2018-2019

بغداد- التقنية الهندسية ساهرة حسن يونسساره صبحي داود سلمان1128
 هندسة تقنيات البناء

واالنشاءات
70,597بغداد3

2018-2019

بغداد- التقنية الهندسية فاتن جالل عليصباح محمد سمير عبد الحفيظ1129
 هندسة تقنيات التبريد

والتكييف
84,104بغداد1

2018-2019

بغداد- التقنية الهندسية رفل خضرعلي رائد جبارقاسم1130
 هندسة تقنيات التبريد

والتكييف
76,237بغداد2

2018-2019

بغداد- التقنية الهندسية ساهرة ناصر عليمصطفى فراس عبد النبي عبيد1131
 هندسة تقنيات التبريد

والتكييف
74,133بغداد3

2018-2019

2019-79,5892018بغداد1هندسة تقنيات اللحامبغداد- التقنية الهندسية خولة عبد الهادي محمودفهد محمود مولود خماس1132

2019-79,0872018بغداد2هندسة تقنيات اللحامبغداد- التقنية الهندسية ميادة عليمحمد قاسم ناكود عبد1133

2019-76,2582018بغداد3هندسة تقنيات اللحامبغداد- التقنية الهندسية هدى عبد المهدي عباسمصطفى قاسم علي كاظم1134

2020-88.6032019بغداد1 هندسة تقنيات البناء واالنشاءاتبغداد- التقنية الهندسية فاطمة احمد حسي  طه حيدر حبيب شناوة1135

2020-83.5622019حي الجهاد- بغداد 2 هندسة تقنيات البناء واالنشاءاتبغداد- التقنية الهندسية منار كامل محمد طاهرابراهيم غزان ناطق سعيد1136

2020-80.4392019بغداد3 هندسة تقنيات البناء واالنشاءاتبغداد- التقنية الهندسية عبي  احمد سلطاننور محمد مثن  خلف1137

2020-86.6242019بغداد كمب سارة1 هندسة تقنيات السياراتبغداد- التقنية الهندسية احالم فاضلبشي  فؤاد احمد ملك1138

2020-83.3092019الكرادة- بغداد 2 هندسة تقنيات السياراتبغداد- التقنية الهندسية فاطمة ياس حمدانعلي يوسف داخل احيمد1139

2020-77.8382019الدورة- بغداد 3 هندسة تقنيات السياراتبغداد- التقنية الهندسية عليه علي وىليتبارك مهدي صبىحي مهدي1140

يد والتكييفبغداد- التقنية الهندسية خولة حسن علواننرجس محمد كامل سلومي الجبوري1141 2020-84.6732019المدائن- بغداد 1 هندسة تقنيات التير

 علي عبد الكريم الساعدي1142
يد والتكييفبغداد- التقنية الهندسية سهي  سامي شكيبحسي   2020-79.8492019ابو دشير- بغداد2 هندسة تقنيات التير

يد والتكييفبغداد- التقنية الهندسية ساجدة خضي  خليفةمدين سعد جلوب محمد االميري1143 2020-78.8442019مدينة الصدر- بغداد 3 هندسة تقنيات التير

 عليفاطمة عادل جميل سلطان1144
2020-82.1362019االعظمية- بغداد 1 هندسة تقنيات المساحةبغداد- التقنية الهندسية حنان حسي  

ى فاضل محمد ايه صالح عبد محمد1145 2020-81.52019بغداد2 هندسة تقنيات المساحةبغداد- التقنية الهندسية بشر

2020-81.2592019بغداد3 هندسة تقنيات المساحةبغداد- التقنية الهندسية هند احمد محمدشهد معتز فاضل ياسين الحبابي1146

2020-80.8772019الشعب/بغداد1 هندسة تقنيات الميكاترونكسبغداد- التقنية الهندسية هدف طارق محمودابراهيم ياش خالد حسون1147

2020-79.212019الشرطه الخامسه/البياع /بغداد2 هندسة تقنيات الميكاترونكسبغداد- التقنية الهندسية شكرية صالح مهدياشاء لطيف حميد فرهود1148

ي1149
 علي مجيد راض 

ى عبد الرحمن قاسمحسي   2020-73.22019شارع اللباني| ابي الخصيب | البصرة 3 هندسة تقنيات الميكاترونكسبغداد- التقنية الهندسية بشر

2020-80.5152019البصرة1 هندسة تقنيات اللحامبغداد- التقنية الهندسية فليحة حسنعبد الزهراء عادل حاتم جير1150

2020-77.3072019المنصور- بغداد 2 هندسة تقنيات اللحامبغداد- التقنية الهندسية شيماء فاضل عبد الحميد عبد هللا مصعب صالح الدين1151



2020-74.0552019القادسية3 هندسة تقنيات اللحامبغداد- التقنية الهندسية الهام عباس عالويمهند ناظم رشيد جواد1152

 علي حسن1153
2020-78.8362019الزعفرانية- بغداد 1 هندسة تقنيات الموادبغداد- التقنية الهندسية فليحه حسنزينب حسي  

2020-73.0162019المنصور- بغداد2 هندسة تقنيات الموادبغداد- التقنية الهندسية اشاء اسامة عبد الرحمنهديل احمد عدنان قاسم1154

2020-72.6432019االعظمية- بغداد 3 هندسة تقنيات الموادبغداد- التقنية الهندسية ايناس حسيب قادرنور محمد سالم سعد هللا1155

2020-74.6362019مدينة الصدر- بغداد 1 هندسة تقنيات القوالب والعددبغداد- التقنية الهندسية عزيزه سمار زبونميديا جبار عبد الحسي   زبون1156

2020-74.2192019بغداد2 هندسة تقنيات القوالب والعددبغداد- التقنية الهندسية سعاد هاشم حسونايه عمار محمود مبارك1157

2020-71.3692019الدورة- بغداد 3 هندسة تقنيات القوالب والعددبغداد- التقنية الهندسية جنان جبار قاسمتبارك ثامر عبد مهدي1158

ن عباسحنان عبد المحسن جابر مهنا1159 ٢٦ دار ٤٣ زقاق ٨٥٣االعالم محلة /بغداد االولبكالوريوس تقنيات تحليالت مرضيةكلية التقنيات الصحية والطبيةكريمة حسي   84.4452017/2016

ن1160 ة كاظم عبودحسام جابر جالب حسي  يبكالوريوس تقنيات تحليالت مرضيةكلية التقنيات الصحية والطبيةسمي 
583.9612017/2016 د 33 ز102جش دياىل م /المدائن/بغدادالثان 

ن1161 الزراعي/ الشعلة / بغداد الثالثبكالوريوس تقنيات تحليالت مرضيةكلية التقنيات الصحية والطبيةسعاد صبيح احمد االء صالح جير حسي   83.7952017/2016

٢٢د / ١ز / ٣١٨م / االعظمية/  بغداداالولبكالوريوس تقنيات التخديركلية التقنيات الصحية والطبيةهدى لفتة حسنامجد عدنان خضي  عباس1162  86.7322017/2016

ى ثجيل عبد عىلي خليف1163
يبكالوريوس تقنيات التخديركلية التقنيات الصحية والطبيةغريبة جودة جاسمبشر

7385.2082017/2016 د 71  ز 512جميلة م/بغدادالثان 

79082.1382017/2016 د457 ز 17الصويرة م/واسطالثالثبكالوريوس تقنيات التخديركلية التقنيات الصحية والطبيةعروبة ناهي هراطةارساء عامر يحي  عبد هللا1164

ي1165
شاب سلوبابتهال مزهر حسن راضن ٦٧87.5562017/2016/الثانية/بير الحمام /اليوسفية/بغداداالولبكالوريوس تقنيات االشعةكلية التقنيات الصحية والطبيةسعدية رسر

يبكالوريوس تقنيات  االشعةكلية التقنيات الصحية والطبيةزينب رشيد جبارزاهر هادي جمعة زغي 1166
482.1262017/2016 د16 ز768بغداد الجديدة م /بغدادالثان 

16980.4942017/2016حي الشهيد الصدر د /المناذرة/النجفالثالثبكالوريوس تقنيات  االشعةكلية التقنيات الصحية والطبيةرقية عباس نارصرشا محمد زوير عكلة ابو خليفة1167

534081.8692017/2016/ د78/ ز209/م/الشعب/بغداد االولبكالوريوس تقنيات  صناعة االسنانكلية التقنيات الصحية والطبيةسندس قاسم حسننورا مصدق قاسم محمد1168

يبكالوريوس تقنيات  صناعة االسنانكلية التقنيات الصحية والطبيةفطيمة حسن عبداحمد سليم جبي  حسن البو تفيجه1169
٥71.8962017/2016 / ٢٣ / ٣٣٦/ الكريعات / بغداد الثان 

ي1170
ن
ن مظفر نجم حسن  الصاف 70.6472017/2016منطقة الحارس/ كوفة/النجف الثالثبكالوريوس تقنيات  صناعة االسنانكلية التقنيات الصحية والطبيةرجاء فاروق شاللحني 

88.1032017/2016المنصور/بغداداالولبكالوريوس تقنيات  البضياتكلية التقنيات الصحية والطبيةخديجة نايف جاسمايات احمد حمزه جودة1171

يبكالوريوس تقنيات  البضياتكلية التقنيات الصحية والطبيةرجاء عبد الرؤوف جمعةيشى كاظم محمد جمعة1172
86.7992017/2016حي الضباط/ الهنديه / كربالءالثان 

12283.0652017/2016 د27 ز 817البياع م /بغدادالثالثبكالوريوس تقنيات  البضياتكلية التقنيات الصحية والطبيةمديحة حمد حسناالء خالدعواد حسون1173

ي1174
ن
ن الخيكاث 584.6782017/2016 ش 5 ط34 عمارة 222الصالحية م /بغداداالولبكالوريوس تقنيات العالج الطبيعيكلية التقنيات الصحية والطبيةفليحة مبدر مزهر خلفرسمد سامي غازي عبد الحسي 

يبكالوريوس تقنيات العالج الطبيعيكلية التقنيات الصحية والطبيةهيفاء يحي  طههبه نجم عبد هللا نعمة1175
يالثان  ي/بابل الحمزه الغرنر

ى
ف 73.8062017/2016خيكان الشر

توفيق حميد عبد عىلي جاسم1176
ن 542/49/1673.612017/2016/الصدر. م/بغداد الثالثبكالوريوس تقنيات العالج الطبيعيكلية التقنيات الصحية والطبيةحليمة عويد حسي 

منطقة الشيطة/ قضاء الحسينية / كربالء االولبكالوريوس تقنيات صحة المجتمعكلية التقنيات الصحية والطبيةرجوة حيال عودةحيدر محمد حسن شبيب1177  85.5272017/2016

يبكالوريوس تقنيات صحة المجتمعكلية التقنيات الصحية والطبيةشافية خلف عزيزمريم فوزي سهم طعمه1178
78.7292017/2016سيد دخيل/ ذي قارالثان 

٢٢٠٧/٤٢/٤٢78.3522017/2016/بعقوبة/دياىلالثالثبكالوريوس تقنيات صحة المجتمعكلية التقنيات الصحية والطبيةميسون قادر وليندى احمد حميد مجيد الجاف1179

ي1180
 
نمحمد كريم جاسم محمد الطاث 2386.8392018/2017/ الدار 73/  الزقاق 752/ محلة. حي أكد. بغداداالولبكالوريوس تقنيات تحليالت مرضيةكلية التقنيات الصحية والطبيةهدى عبد الصاحب حسي 

ي1181
يبكالوريوس تقنيات تحليالت مرضيةكلية التقنيات الصحية والطبيةازهار سالم خميسنور حيدر برهان راضن

٨٢٩/٨١/٦86.6792018/2017/ حي االعالم / بغداد الثان 

85.2232018/2017الىحي/ واسطالثالثبكالوريوس تقنيات تحليالت مرضيةكلية التقنيات الصحية والطبيةنهاد نعمان نجمزينب اياد كاظم عبد1182

ي ندى عباس1183
ن
5186.4382018/2017 د 13 ز 817البياع م /بغداداالولبكالوريوس تقنيات التخديركلية التقنيات الصحية والطبيةفاطمة محمد ضايميسون صاف

يبكالوريوس تقنيات التخديركلية التقنيات الصحية والطبيةفرحة عبد هللا كعييرابراهيم اشنيشل رسن كعيد1184
85.2182018/2017البوعيثة/ بغداد الثان 



5484.0852018/2017 د5 ز775حي اكد م /بغدادالثالثبكالوريوس تقنيات التخديركلية التقنيات الصحية والطبيةيشى هشام علوان ميالد محمد خلف خميس التميمي1185

٤١٠80.0352018/2017الدار /٦٦الزقاق /٦٦المحلة /شهربان-المقدادية /دياىلاالولبكالوريوس تقنيات االشعةكلية التقنيات الصحية والطبيةيشى هشام علوان ميالد محمد خلف خميس التميمي1186

يبكالوريوس تقنيات االشعةكلية التقنيات الصحية والطبيةامل عىلي حمود حسن هدير احمد سهيل حمد القيسي1187
١٦/٦٣/٦٨٥78.7432018/2017/الغزالية/بغدادالثان 

ي ظاهردعاء عىلي مهدي ظاهر1188
15377.4852018/2017 د37 ز109الىحي م/واسطالثالثبكالوريوس تقنيات  االشعةكلية التقنيات الصحية والطبيةشمعة راضن

ي1189
ن
ن الموزاث ي غازي حوراء جبار حميدي صحي  ٢٢٣١١84.7552018/2017.د/٣٩.ز/٢٠٧.م /(الراشديه)الحسينيه /بغداد االولبكالوريوس تقنيات صناعة االسنانكلية التقنيات الصحية والطبيةميسون لعيير

ن عبد الستار عدنان شدهان1190 يبكالوريوس تقنيات صناعة االسنانكلية التقنيات الصحية والطبيةتغريد عباس حسنحني 
٣٦/١٥/٣١٣82.4992018/2017/حي التحرير/محافظة دياىلالثان 

ي1191
ن
82.1862018/2017حي الفارس/الطارميه/بغداد الثالثبكالوريوس تقنيات صناعة االسنانكلية التقنيات الصحية والطبيةكرامة محمد عىلي زينب ضياء فوزي عبد هللا المشهداث

ن عبد1192 ي عبودعالء خماس حسي 
ن
3393.1972018/2017 د51 ز521الحبيبية م/بغداداالولبكالوريوس تقنيات البضياتكلية التقنيات الصحية والطبيةحميدة ثاث

يبكالوريوس تقنيات البضياتكلية التقنيات الصحية والطبيةزينب طالب جابرريام عىلي عبد عىلي حميد1193
84.9232018/2017الهاشمية/بابلالثان 

83.4882018/2017بعقوبة/دياىل الثالثبكالوريوس تقنيات البضياتكلية التقنيات الصحية والطبيةخالدة سبع خميسغفران احمد سلمان عبد هللا1194

ي1195 2979.2252018/2017   دار 39  زقاق 561محلة / مدينة الصدر/بغداد االولبكالوريوس تقنيات العالج الطبيعيكلية التقنيات الصحية والطبيةصبيحة عاضي شلشزهراء عالوي عبود علوان  الكعير

ي1196 يبكالوريوس تقنيات العالج الطبيعيكلية التقنيات الصحية والطبيةخولة حسن عبد الجليل اقتصاد حامد سلمان عبود المفرجر
36/6/102778.742018/2017/بعقوبة الجديدة/دياىلالثان 

٦١٧/٢٥/٧٣78.2122018/2017/القاسم/بابلالثالثبكالوريوس تقنيات العالج الطبيعيكلية التقنيات الصحية والطبيةخولة عباس عسكرزينب حيدر كاظم ابراهيم العوادي1197

١85.7622018/2017    د ٣    ز ٩٥٩الزعفرانية   م / بغداداالولبكالوريوس تقنيات صحة المجتمعكلية التقنيات الصحية والطبيةندى عبد الخالق  يونسفاطمة محمد مطشر زبون  المياح1198

يبكالوريوس تقنيات صحة المجتمعكلية التقنيات الصحية والطبيةكلثوم جليل ابراهيمارساء وسام فاضل داود1199
21681.2052018/2017حي الزهراء د/المسيب /بابلالثان 

 عىليتبارك سلمان خضي  عبد هللا1200
ن 32078.4472018/2017 د 207الكوت ز/واسطالثالثبكالوريوس تقنيات صحة المجتمعكلية التقنيات الصحية والطبيةسناء عبد الحسي 

92.3842018/2019تعيي  االولبكالوريوس تقنيات البضياتكلية التقنيات الصحية والطبيةسليمة سعد حسنسماح صباح شاكر جير ال عيس1201

فرح عىلي سليمان علوان االنباري1202
ن يبكالوريوس تقنيات البضياتكلية التقنيات الصحية والطبيةنهاد ابراهيم حسي 

١٦٧/٢٢٧/٤90.6362018/2019/اليوسفية/بغددالثان 

ن1203 ٤٥٠/٨٢/٥٣88.012018/2019/حي الجوادين/بغدادالثالثبكالوريوس تقنيات البضياتكلية التقنيات الصحية والطبيةميادة جبار عىلي عىلي جالل حسن نجم الدني 

ي1204
ن
ن ثجيلميساء عيدان جير عودة الطلباث ٢٣90.4932018/2019د  /٦٢ز  /٣٣١م  /الشعب/بغداداالولبكالوريوس تقنيات تحليالت مرضيةكلية التقنيات الصحية والطبيةجميلة حسي 

ي1205
ن
يبكالوريوس تقنيات تحليالت مرضيةكلية التقنيات الصحية والطبيةاالء جاسم داودريام عىلي جلوب منهي  السوداث

٦٥88.9012018/2019 د ١٥ ز ٥٣٢بغداد مدينة الصدر م الثان 

988.872018/2019د / 93ز / 438م / الحرية / بغدادالثالثبكالوريوس تقنيات تحليالت مرضيةكلية التقنيات الصحية والطبيةهناء عبد مسلم علوانريام عبد الكريم زيدان سالم العكيىلي1206

ين_جديدة الشط/دياىل االولبكالوريوس تقنيات صناعة االسنانكلية التقنيات الصحية والطبيةيشى خليل محمدارساء مثين فارس الماس الحيالي1207 القصي   86.3622018/2019

يعىلي ثائر كاظم عىلي1208 يبكالوريوس تقنيات صناعة االسنانكلية التقنيات الصحية والطبيةانوار محمد صير
3484.9542018/2019د/12ز/416م/الحريه/بغدادالثان 

ة قتيبة هاشمنور مني  عبد الصاحب حسن1209 ٢٢84.732018/2019الدار/٢٥زقاق/٩٠٥محله/الكراده/بغداد الثالثبكالوريوس تقنيات صناعة االسنانكلية التقنيات الصحية والطبيةسمي 

)االولبكالوريوس تقنيات التخديركلية التقنيات الصحية والطبيةنوريه مطر سلطانالصديق هالل جابر مهدي  الجوداوي1210 3/ 59/ 101/جش دياىل/بغداد )86.1532018/2019

يبكالوريوس تقنيات التخديركلية التقنيات الصحية والطبيةخولة فاضل كريممحمد جاسم محمد صالح العطار1211
٣78.022018/2019د/٥٦ز/٩٦١م/زعفرانية/الرصافة/بغدادالثان 

22دار/38زقاق /418محلة /الحرية/بغدادالثالثبكالوريوس تقنيات التخديركلية التقنيات الصحية والطبيةازهار محمد جاسمايمان عادل زيدان مجيد الكروي1212  74.8712018/2019

٢٩83.7832018/2019د/٢٨ز/٤٢٣م/الكاظمية/بغداداالولبكالوريوس تقنيات االشعةكلية التقنيات الصحية والطبيةفتحية عبد الرسول مهديمريم بشي  خليل مهدي الحساب1213

يبكالوريوس تقنيات االشعةكلية التقنيات الصحية والطبيةشيماء حميد رشيدكوثر عباس عبد الكريم توفيق الدليمي1214
ة)الفحامة/بغدادالثان  783.7352018/2019د/13ز/32م/(الجزيرة السياحية_ كمي 

مريم جالل عىلي شاطي1215
82.0582018/2019د٣٣/ز٣٤/م٤٢٦/الحرية/بغداد الثالثبكالوريوس تقنيات  االشعةكلية التقنيات الصحية والطبيةشفاء عبد الجبار مصطفن

اللطيفيه_بغداد االولبكالوريوس تقنيات صحة المجتمعكلية التقنيات الصحية والطبيةصبيحة ابراهيم غثيث غفران علوان عبيد فرحان العامري1216  82.9592018/2019

يبكالوريوس تقنيات صحة المجتمعكلية التقنيات الصحية والطبيةتركية مطلك خشانرفل عبد الزهرة عىلي خشان الجبوري1217
١٨77.4372018/2019د /٥ز/٥م /الهنديه/كربالءالثان 



ن علوان حوراء محمد جاسم محمد1218 76.4172018/2019الحلة/بابلالثالثبكالوريوس تقنيات صحة المجتمعكلية التقنيات الصحية والطبيةوفاء حسي 

١٦80.6322018/2019دار  / ١٥زقاق / ٧٣٤محله /االمي   الثانيه /بغداد االولبكالوريوس تقنيات العالج الطبيعيكلية التقنيات الصحية والطبيةجنان قاسم مزعلزهراء حامد حنتوش محمد1219

 عبد عىلي1220
ن يبكالوريوس تقنيات العالج الطبيعيكلية التقنيات الصحية والطبيةسهام محسن جاسمايالف نارص حسي 

79.3482018/2019 د٥/  ز٢٥/ م ٣٤٨/الشعب / بغداد الثان 

76.4812018/2019الشطره/ذي قارالثالثبكالوريوس تقنيات العالج الطبيعيكلية التقنيات الصحية والطبيةسعاد صاحب عبد الكريماالء مكي موىس عبد الكريم1221

ي1222
ن
ن نعمه الصاف  عىلي محمد حسي 

ن ٣92.6722019/2020دار  /٨٠زقاق /٤٣٢المحلة /الدولعي-الحريه/بغداداالولبكالوريوس تقنيات  البضياتكلية التقنيات الصحية والطبيةزينب عبد الكريم عبد الزهرة رياحي 

يبكالوريوس تقنيات  البضياتكلية التقنيات الصحية والطبيةحميدة جبار حماديقاسم عبدهللا كاظم حمود الساعدي1223
٥٠/٨٨/٤٥٠85.0312019/2020/حي الجوادين/بغدادالثان 

٢٦83.562019/2020د/١٦ز /٣٤٦م /الشعب /بغداد الثالثبكالوريوس تقنيات  البضياتكلية التقنيات الصحية والطبيةرحيمه مسافر حسنرسل عىلي سيد حسن1224

ن  هادي عبد التميمي1225 ٦٠89.6772019/2020/ د٥٩/ ز٤١٩/بغداد الكرخ الكاظمية ماالولبكالوريوس تقنيات تحليالت مرضيةكلية التقنيات الصحية والطبيةلم محمد حسن عبد الرضاهدى حسني 

يبكالوريوس تقنيات تحليالت مرضيةكلية التقنيات الصحية والطبيةابتسام شاكر عىليعىلي شاكر فليح هداد ال جوعان1226
١٢88.0432019/2020 / ٤٨ / ٨٨٧/ حي الجهاد / بغدادالثان 

نتفى عقيل محمد ابراهيم الفهد1227 885.9752019/2020د/ 82ز  /202م/بعقوبة الجديدة/دياىل الثالثبكالوريوس تقنيات تحليالت مرضيةكلية التقنيات الصحية والطبيةازهار محمود ياسي 

ي عبد الرحمن العبيدي1228 ٣١٧/٣٢/١٤٩88.8322019/2020/الشعب/بغداداالولبكالوريوس تقنيات التخديركلية التقنيات الصحية والطبيةبان خلف عبد الحسن نور فارس هوثر

ي1229 يبكالوريوس تقنيات التخديركلية التقنيات الصحية والطبيةغنية شاكر محمود انعام خميس عبد محمود الركاثر
4488.2732019/2020/ 56/ 363/الشعب /بغداد الثان 

4886.8722019/2020دار /27زقاق /809محلة /حي العامل/بغدادالثالثبكالوريوس تقنيات التخديركلية التقنيات الصحية والطبيةسعاد سعدون محمد           زهراء طالب جعفر اسماعيل النوري1230

١٤88.0492019/2020د /١٢ز /٧٤٣م /القوش/نينوىاالولبكالوريوس تقنيات  االشعةكلية التقنيات الصحية والطبيةامينة صالح غثوانعبد الستار محمد شكر حمود1231

ي1232
ى
يبكالوريوس تقنيات  االشعةكلية التقنيات الصحية والطبيةفاطمة يونس صالح عمر فيصل عواد خضن المتيوث

قية/الموصل /نينوى الثان  85.6462019/2020يارمجة الشر

ي1233 زنجر ناحية المنصورية/الخالص/دياىلالثالثبكالوريوس تقنيات  االشعةكلية التقنيات الصحية والطبيةامينة عويد عزيز خديجة ابراهيم اسماعيل عىلي  الير  84.5152019/2020

87.2172019/2020الدغارة/ الديوانية االولبكالوريوس تقنيات صحة المجتمعكلية التقنيات الصحية والطبيةجميلة صير كاظمزينب كريم محسن كاظم1234

ن سعدون جمعه حمد العيساوي1235 يبكالوريوس تقنيات صحة المجتمعكلية التقنيات الصحية والطبيةسعدية خلف جاسم نرمي 
١٣83.982019/2020 / ٧٤ /٢٠٥/فلوجة حي نزال /االنبار الثان 

ن هاشم1236 ق عىلي حسي  83.5382019/2020جبلة/ بابل الثالثبكالوريوس تقنيات صحة المجتمعكلية التقنيات الصحية والطبيةنعيمة عبود عاشوراستير

ن منعم دخان الظالمي1237 86.7462019/2020الوركاء/الرميثه/المثن االولبكالوريوس تقنيات  صناعة االسنانكلية التقنيات الصحية والطبيةمريم جاسم محمد باقر حسي 

ي1238 يبكالوريوس تقنيات  صناعة االسنانكلية التقنيات الصحية والطبيةسوزان جمعة عىليايه محمد جبار عبود الناجر
٥٨82.9722019/2020الدار  / ٤٩الزقاق / ٤٣٠المحلة / الحرية الثالثة / بغداد الثان 

ولي الربيعي1239 ١٥80.3012019/2020دار /٢٠زقاق /٥١٨محلة /جميلة/بغداد الثالثبكالوريوس تقنيات  صناعة االسنانكلية التقنيات الصحية والطبيةبلقيس سعيد حسنسوزان سمي  يعقوب مي 

٢٧83.1162019/2020/، د١٢/،ز ٦٧/الغزالية م . بغداد االولبكالوريوس تقنيات العالج الطبيعيكلية التقنيات الصحية والطبيةصفاء محمد عبودمريم مزهر حميد ربيع الماجدي1240

ق رمضان عىلي عبيد1241 يبكالوريوس تقنيات العالج الطبيعيكلية التقنيات الصحية والطبيةليىل جابر عبيداستير
حي العسكري/قلعه سكر /ذي قار الثان   /82.8692019/2020

ن عبودزهراء محمد صباح حريجه1242 ف/ قضاء المشخاب الثالثبكالوريوس تقنيات العالج الطبيعيكلية التقنيات الصحية والطبيةنازكة حسي  النجف االشر  82.852019/2020

1243
بلد- المعهد التقني اية حسين هادي احمد

 تقنيات المختبرات

الطبية
94.339كربالءاالول

2019/2020

1244
بلد- المعهد التقني ليث خالد ابراهيم

 تقنيات المختبرات

الطبية
91.047صالح الدينالثاني

2019/2020

1245
 زينب محمد عبد الرضا

بلد- المعهد التقني محمد

 تقنيات المختبرات

الطبية
89.799صالح الدينالثالث

2019/2020

96.0612019/2020صالح الديناالولتقنيات محاسبةبلد- المعهد التقني زهراء حيدر ناجي مجيد1246

94.2632019/2020صالح الدينالثانيتقنيات محاسبةبلد- المعهد التقني امنه صادق احمد عبد1247



91.9232019/2020صالح الدينالثالثتقنيات محاسبةبلد- المعهد التقني هديل احمد سعيد محمد1248

المعهد التقني االنبار محمد عادل عوده عبد الجبار1249

ي 
تقنيات/دبلوم تقن   

قوى/ الكهربائية  

كهربائية

االول

تم تعينه

96.0932017/2016

المعهد التقني االنبارافراح صباح كاملريب طالب خليل عباس1250

ي 
تقنيات/دبلوم تقن   

قوى/ الكهربائية  

كهربائية
ي
1593.6352017/2016د/15ز/1م/رمادي/االنبارالثانن

المعهد التقني االنبارانعام حسن عليويعمر محمد عبد الرحمن محمود1251

ي 
تقنيات/دبلوم تقن   

قوى/ الكهربائية  

كهربائية

2191.6062017/2016د/19ز/311م/حي القاهرة/بغدادالثالث

المعهد التقني االنبارسكنه حميد غزايطه خالد نايف عبد1252

ي 
تقنيات/دبلوم تقن   

بناء/المدنية  

وانشاءات

4675.8752017/2016د/17ز/17م/ابي غريب/بغداداالول

المعهد التقني االنبارمي كامل فليحفاطمة باسم عزيز فليح1253

ي 
تقنيات/دبلوم تقن   

بناء/المدنية  

وانشاءات
ي
73.6392017/2016مجمع االخاء السكني/عامرية/االنبارالثانن

 علي1254
ن ن عباسعمر علي حسي  المعهد التقني االنباررسميه حسي 

ي 
تقنيات/دبلوم تقن   

بناء/المدنية  

وانشاءات

4171.9682017/2016د/8ز/27م/رمادي/االنبارالثالث

المعهد التقني االنبارباسمة ربيع توفيق محمد سوري جميل جارس1255
ي 
تقنيات/دبلوم تقن   

االنتاج/ الميكانيكية 
2588.5182017/2016د/7ز/6م/هيت/االنباراالول

المعهد التقني االنبارمفيده عبدالسالم محمديوسف علي نارص محمد سعيد1256
ي 
تقنيات/دبلوم تقن   

ياالنتاج/ الميكانيكية 
2887.6112017/2016د/2ز/1م/هيت/االنبارالثانن

ن يوسف احمد جاسم1257 المعهد التقني االنبارسوده عبدحسي 
ي 
تقنيات/دبلوم تقن   

االنتاج/ الميكانيكية 
1284.3362017/2016د/7ز/16م/القائم/االنبارالثالث

المعهد التقني االنبارخوله احمد عبودنورس محمود رشيد عبود1258

ي 
تقنيات/دبلوم تقن   

 /المكائن والمعدات

السيارات

79.2482017/2016بغداداالول

علي فاضل مهدي حمادي1259
ن المعهد التقني االنبارعروبه حميد حسي 

ي 
تقنيات/دبلوم تقن   

 /المكائن والمعدات

السيارات
ي
963.7552017/2016د/14ز/16م/صقالوية/االنبارالثانن



المعهد التقني االنبارسالم كامل سليمان عبدهللا1260

ي 
تقنيات/دبلوم تقن   

 /المكائن والمعدات

السيارات

62.4302017/2016االنبارالثالث

يغزوان سعدي عبدهللا هزاع1261 المعهد التقني االنبارحليمة عبدهللا صلبر

ي 
تقنيات/دبلوم تقن   

 الصناعات

تشغيل/الكيمياوية  

وحدات

185.0332017/2016د/4ز/208م/فلوجة/االنباراالول

المعهد التقني االنباروزيره علي عباسشيماء خليل ابراهيم صالح1262

ي 
تقنيات/دبلوم تقن   

 الصناعات

تشغيل/الكيمياوية  

وحدات

ي
3277.3622017/2016د/65ز/317م/فلوجة/االنبارالثانن

المعهد التقني االنبارجميله محمد خلفليل احمد متعب نايف1263

ي 
تقنيات/دبلوم تقن   

 الصناعات

تشغيل/الكيمياوية  

وحدات

35676.0502017/2016د/39ز/314م/فلوجة/االنبارالثالث

المعهد التقني االنبارعليه عبدهللا عليدعاء كمال جاسم محمد1264

ي
تقنيات/ دبلوم تقن   

 انظمة

انظمة/الحاسوب  

الحاسوب

2790.1792017/2016د/73ز/1م/راوه/االنباراالول

المعهد التقني االنباربتول حميد فرحانعبدهللا محمود عبدهللا فرحان1265

ي
تقنيات/ دبلوم تقن   

 انظمة

انظمة/الحاسوب  

الحاسوب

ي
21285.8502017/2016د/71ز/205م/فلوجة/االنبارالثانن

المعهد التقني االنبارهدى إبراهيم فزعزينب عطية علي احمد1266

ي
تقنيات/ دبلوم تقن   

 انظمة

انظمة/الحاسوب  

الحاسوب

4180.2882017/2016د/16ز/4م/فلوجة/االنبارالثالث

ن سعدون جمعه حمد1267 المعهد التقني االنبارسعديه خلف جاسم نرمي 

ي 
تقنيات/دبلوم تقن   

 /صحة المجتمع

صحة المجتمع

1392.8582017/2016د/74ز/205م/فلوجة/االنباراالول

المعهد التقني االنبارمصطفن ابراهيم جاسم محمد1268

ي 
تقنيات/دبلوم تقن   

 /صحة المجتمع

صحة المجتمع
ي
92.1992017/2016االنبارالثانن



المعهد التقني االنبارعلي مصدف فرحان عبيد1269

ي 
تقنيات/دبلوم تقن   

 /صحة المجتمع

صحة المجتمع

92.1342017/2016االنبارالثالث

المعهد التقني االنبارسليمه حمد عبدرساب هادي احمد عبد1270

ي 
تقنيات/دبلوم تقن   

 /المحاسبة

المحاسبة

89.3252017/2016جويبة/حبانية/االنباراالول

المعهد التقني االنبارمبن حمود شاب رياض محمد عباس عنيفص1271

ي 
تقنيات/دبلوم تقن   

 /المحاسبة

المحاسبة
ي
2688.5702017/2016د/37ز/319م/فلوجة/االنبارالثانن

المعهد التقني االنباروجرية احمد جسام االء علي صالح جاسم1272

ي 
تقنيات/دبلوم تقن   

 /المحاسبة

المحاسبة

2088.0472017/2016د/30ز/319م/فلوجة/االنبارالثالث

المعهد التقني االنبارنورية هندي عبيدأنغام محمد فرحان محمد1273

ي 
تقنيات/ دبلوم تقن   

 /االدارة القانونية

االدارة القانونية

890.8002017/2016د/14ز/314م/فلوجة/االنباراالول

المعهد التقني االنبارنهلة حمود عبدرسل محمد نواف محمد1274

ي 
تقنيات/ دبلوم تقن   

 /االدارة القانونية

االدارة القانونية
ي
190.7332017/2016د/3ز/8م/خالدية/االنبارالثانن

المعهد التقني االنبارحمده حماد طفي  مصطفن خميس مهيدي صالح1275

ي 
تقنيات/ دبلوم تقن   

 /االدارة القانونية

االدارة القانونية

1889.0692017/2016د/3ز/5م/حبانية/االنبارالثالث

المعهد التقني االنبارايمان مخلف عبداللطيفمحمد جمال سلمان عبدالرزاق1276

ي 
تقنيات/ دبلوم تقن   

ادارة/ ادارة المكتب  

المكتب

3793.6782017/2016د/459ز/5م/رمادي/االنباراالول

المعهد التقني االنبارسليمة عواد شاهرصبا نبيل صبجي حمد1277

ي 
تقنيات/ دبلوم تقن   

ادارة/ ادارة المكتب  

المكتب
ي
991.9992017/2016د/82ز/312م/فلوجة/االنبارالثانن



المعهد التقني االنبارمديحة فارس عبداللطيفلينا محمد فصيح ثامر1278

ي 
تقنيات/ دبلوم تقن   

ادارة/ ادارة المكتب  

المكتب

1491.7312017/2016د/67ز/205م/فلوجة/االنبارالثالث

المعهد التقني االنبارأحالم عبد هادييارس محمود صالح  عليوي1279

ي 
تقنيات/ دبلوم تقن   

ادارة/ ادارة المواد  

المواد

1374.8672017/2016د/12ز/315م/فلوجة/االنباراالول

ن احمدعذراء حميد عبد الفتاح عبدهللا1280 المعهد التقني االنبارعليه حسي 

ي 
تقنيات/ دبلوم تقن   

ادارة/ ادارة المواد  

المواد
ي
6574.4612017/2016د/18ز/301م/رمادي/االنبارالثانن

المعهد التقني االنبارفردوس جاسم محمدمحمد فراس عبد هللا احمد1281

ي 
تقنيات/ دبلوم تقن   

ادارة/ ادارة المواد  

المواد

873.8092017/2016د/13ز/302م/فلوجة/االنبارالثالث

المعهد التقني االنبارعبدالحميد رشيد مصلح عبد1282

ي 
تقنيات/دبلوم تقن   

قوى/ الكهربائية  

كهربائية

94.8042018/2017االنباراالول

ى شهاب احمداحمد فالح محمد محمود1283 المعهد التقني االنباربشر

ي 
تقنيات/دبلوم تقن   

قوى/ الكهربائية  

كهربائية
ي
92.8532018/2017البعودة/الكرمة/االنبارالثانن

ي احمدعبد هللا محمد عبدالواحد محمد1284 المعهد التقني االنبارعائشة خي 

ي 
تقنيات/دبلوم تقن   

قوى/ الكهربائية  

كهربائية

56092.1192018/2017د/177ز/22م/هيت/االنبارالثالث

المعهد التقني االنبارغازيه حمد محمودمصطفن احمد عبيد محمود1285

ي 
تقنيات/دبلوم تقن   

بناء/المدنية  

وانشاءات

1583.0792018/2017د/77ز/310م/فلوجة/االنباراالول

ة عناد إبراهيممهند ماجد جاسم محمد1286 المعهد التقني االنبارسمي 

ي 
تقنيات/دبلوم تقن   

بناء/المدنية  

وانشاءات
ي
3282.9962018/2017د/1ز/11م/هيت/االنبارالثانن

ن فرحانقصي ناجح رافع عطاهللا1287 ى غبي  المعهد التقني االنباربشر

ي 
تقنيات/دبلوم تقن   

بناء/المدنية  

وانشاءات

6079.4362018/2017د/12ز/110م/رمادي/االنبارالثالث

المعهد التقني االنبارمنفية عبيد حمدشاكر فواز شالل خلف1288
ي 
تقنيات/دبلوم تقن   

االنتاج/ الميكانيكية 
783.3852018/2017د/19ز/8م/حديثه/االنباراالول



المعهد التقني االنبارزهور دليان ظاهرظاهر نعمان مطر ظاهر1289
ي 
تقنيات/دبلوم تقن   

ياالنتاج/ الميكانيكية 
878.7112018/2017د/8ز/1م/حديثة/االنبارالثانن

المعهد التقني االنبارختام فائق صالحمجاهد عزام زعل طه1290
ي 
تقنيات/دبلوم تقن   

االنتاج/ الميكانيكية 
1778.6922018/2017د/17ز/2م/حديثة/االنبارالثالث

نمصطفن خليل ابراهيم حميد1291 المعهد التقني االنبارنضال خلف حسي 

ي 
تقنيات/دبلوم تقن   

 /المكائن والمعدات

السيارات

675.2812018/2017د/81ز/317م/فلوجة/االنباراالول

المعهد التقني االنبارمبن زيدان خلف محمد قاسم عبد مطر1292

ي 
تقنيات/دبلوم تقن   

 /المكائن والمعدات

السيارات
ي
1769.2392018/2017د/12ز/216م/فلوجة/االنبارالثانن

المعهد التقني االنبارحكيمة علي مرعيضياء محمد جميل عبد1293

ي 
تقنيات/دبلوم تقن   

 /المكائن والمعدات

السيارات

166.6972018/2017د/24ز/1م/حبانية/االنبارالثالث

المعهد التقني االنبار جميلة محمد خلفايناس احمد متعب نايف1294

ي 
تقنيات/دبلوم تقن   

 الصناعات

تشغيل/الكيمياوية  

وحدات

1783.3582018/2017/م/5/د/8ز/الفلوجة /االنباراالول

المعهد التقني االنبارسمعيه إبراهيم غفتانيعقوب عبدالكريم عبدهللا عفتان1295

ي 
تقنيات/دبلوم تقن   

 الصناعات

تشغيل/الكيمياوية  

وحدات

ي
1477.8882018/2017د/3ز/214م/فلوجة/االنبارالثانن

ن1296 المعهد التقني االنبارلىم خالد سويدانشكرية حسن علي حسي 

ي 
تقنيات/دبلوم تقن   

 الصناعات

تشغيل/الكيمياوية  

وحدات

2175.4492018/2017د/63ز/305م/فلوجة/االنبارالثالث

يرسول محمد هالل نطاح1297
المعهد التقني االنبارنجية احمد منفن

ي
تقنيات/ دبلوم تقن   

 انظمة

انظمة/الحاسوب  

الحاسوب

2085.3562018/2017شارع /كرمة/االنباراالول

المعهد التقني االنبارسهام احمد عبدهللاازهار يحب  شلش جاسم1298

ي
تقنيات/ دبلوم تقن   

 انظمة

انظمة/الحاسوب  

الحاسوب

ي
7984.6922018/2017د/15ز/5م/فلوجة/االنبارالثانن



المعهد التقني االنبارسوسن إسماعيل عليارساء حكمت نجم عبدهللا1299

ي
تقنيات/ دبلوم تقن   

 انظمة

انظمة/الحاسوب  

الحاسوب

54883.6382018/2017د/5ز/6م/فلوجة/االنبارالثالث

المعهد التقني االنبارعلي هادي طالل تركي1300

ي 
تقنيات/دبلوم تقن   

 /صحة المجتمع

صحة المجتمع

94.0002018/2017االنباراالول

المعهد التقني االنباراحمد رافع اسماعيل مجبل1301

ي 
تقنيات/دبلوم تقن   

 /صحة المجتمع

صحة المجتمع
ي
92.6792018/2017االنبارالثانن

ي جاسم حمد1302 ن ناحر المعهد التقني االنبارياسي 

ي 
تقنيات/دبلوم تقن   

 /صحة المجتمع

صحة المجتمع

90.8242018/2017االنبارالثالث

المعهد التقني االنبارعمر سعدي عبدالهادي حمد1303

ي 
تقنيات/دبلوم تقن   

 /المحاسبة

المحاسبة

االول
ي
ي المعهد التقيين

ن
 تم تعينة ف

 االنبار

2020/12/27بتاري    خ
96.1062018/2017

ن1304 المعهد التقني االنبارنوال محمد عليحيدر حامد علي حسي 

ي 
تقنيات/دبلوم تقن   

 /المحاسبة

المحاسبة
ي
993.5462018/2017د/75ز/314م/فلوجة/االنبارالثانن

ن خلف سمي 1305 المعهد التقني االنبارفضيلة هندي احمدقاسم ياسي 

ي 
تقنيات/دبلوم تقن   

 /المحاسبة

المحاسبة

92.6642018/2017ناحية الصقالوية/فلوجة/االنبارالثالث

ن احمد1306 ى محمد فياضريام علي حسي  المعهد التقني االنباربشر

ي 
تقنيات/ دبلوم تقن   

 /االدارة القانونية

االدارة القانونية

1793.6202018/2017د/23ز/88م/فلوجة/االنباراالول

المعهد التقني االنبارامل كامل فاضلوسن محمد طه رحال1307

ي 
تقنيات/ دبلوم تقن   

 /االدارة القانونية

االدارة القانونية
ي
1791.0002018/2017د/81ز/319م/فلوجة/االنبارالثانن



المعهد التقني االنبارسعدية محمد جاسماية عبيد حميد يعقوب1308

ي 
تقنيات/ دبلوم تقن   

 /االدارة القانونية

االدارة القانونية

88.9072018/2017ناحية الصقالوية/فلوجة/االنبارالثالث

المعهد التقني االنبارقدوه إسماعيل يونساسماء مخلف جايد عبد1309

ي 
تقنيات/ دبلوم تقن   

ادارة/ ادارة المكتب  

المكتب

3295.7442018/2017د/46ز/301م/رمادي/االنباراالول

نمريم محمد احمد عايد1310 المعهد التقني االنبارحكيمة فرحان حسي 

ي 
تقنيات/ دبلوم تقن   

ادارة/ ادارة المكتب  

المكتب
ي
95.3562018/2017النعيمية/فلوجة/االنبارالثانن

المعهد التقني االنبارنهاد إسماعيل حامدارساء خالد حميد صالح1311

ي 
تقنيات/ دبلوم تقن   

ادارة/ ادارة المكتب  

المكتب

4387.9612018/2017د/32ز/17م/صقالوية/فلوجة/االنبارالثالث

المعهد التقني االنبارهبه وليد صالح عالوي1312

ي 
تقنيات/ دبلوم تقن   

ادارة/ ادارة المواد  

المواد

االول

تم تعينه

96.0452018/2017

المعهد التقني االنبارنبيلة شالش حماديسفيان احمد عالوي جواد1313

ي 
تقنيات/ دبلوم تقن   

ادارة/ ادارة المواد  

المواد
ي
693.0062018/2017د/1ز/25م/عامرية/االنبارالثانن

المعهد التقني االنبارامل محيميد علياحمد محمود مشبت مظهور1314

ي 
تقنيات/ دبلوم تقن   

ادارة/ ادارة المواد  

المواد

884.2762018/2017د/23ز/18م/فلوجة/االنبارالثالث

المعهد التقني االنبارندى طارق فؤادمريم شامل محمد جابر1315
ي 
تقنيات/ دبلوم تقن   

ادارة المكتب
1396.8592019/2018د/74ز/221م/فلوجة/االنباراالول

المعهد التقني االنبارحكيمة خلف متعبعمر حاتم عالوي متعب1316
ي 
تقنيات/ دبلوم تقن   

يادارة المكتب
1289.3342019/2018د/4ز/12م/فلوجة/االنبارالثانن

ي عبد1317 المعهد التقني االنبارباسمة مخلف عوادجوان بدري صير
ي 
تقنيات/ دبلوم تقن   

ادارة المكتب
1187.9412019/2018د/9ز/5م/هيت/االنبارالثالث

المعهد التقني االنبارسهام خلف عليغفران عبيد عواد علي1318
ي 
تقنيات/ دبلوم تقن   

ادارة المواد
1094.9202019/2018د/219ز/3م/فلوجة/االنباراالول



المعهد التقني االنبارنضال قدوري عالويزينة علي حمادي شلش1319
ي 
تقنيات/ دبلوم تقن   

يادارة المواد
20993.2532019/2018د/7ز/1م/فلوجة/االنبارالثانن

المعهد التقني االنبارهدية احمد منصورايات حمدان عبيد منصور1320
ي 
تقنيات/ دبلوم تقن   

ادارة المواد
66292.2202019/2018د/17ز/17م/ابي غريب/بغدادالثالث

المعهد التقني االنبارلقاء خميس عبيدنماء دحام سنجار خابور1321
ي 
تقنيات/ دبلوم تقن   

االدارة القانونية
االول

 تم تعينه بتاري    خ

ي المعهد2021/1/18
ن
ف  

ي االنبار
التقين

97.2582019/2018

المعهد التقني االنبارراجحة محمد احمدغفران سمي  محمد حميد1322
ي 
تقنيات/ دبلوم تقن   

ياالدارة القانونية
995.8432019/2018د/42ز/309م/فلوجة/االنبارالثانن

ي1323
المعهد التقني االنبارهناء رسحان عليعمر قاسم محمد ثويبن

ي 
تقنيات/ دبلوم تقن   

االدارة القانونية
1693.8482019/2018د/57ز/305م/فلوجة/االنبارالثالث

ف عبيد1324 المعهد التقني االنبارأحالم محمد مضجيسارة هيثم مشر
ي 
تقنيات/ دبلوم تقن   

المحاسبة
6697.0862019/2018د/30ز/17م/صقالوية/االنباراالول

ن1325 نعمر نايف حسن حسي  المعهد التقني االنبارهدى علوان حسي 
ي 
تقنيات/ دبلوم تقن   

يالمحاسبة
391.6352019/2018د/29ز/3م/فلوجة/االنبارالثانن

المعهد التقني االنبارخالدة رشيد حميدعمر عبدالكريم مهدي صالح1326
ي 
تقنيات/ دبلوم تقن   

المحاسبة
2291.1562019/2018د/31ز/313م/فلوجة/االنبارالثالث

المعهد التقني االنبارنجية عيفان عزامهديل كامل حمود حمادي1327
ي 
تقنيات/ دبلوم تقن   

انظمة الحاسوب
3394.4012019/2018د/32ز/17م/فلوجة/االنباراالول

علي عدنان حميد لهيمص1328
ن المعهد التقني االنبارمريم خلف حسي 

ي 
تقنيات/ دبلوم تقن   

يانظمة الحاسوب
22089.8092019/2018د/548ز/4م/فلوجة/االنبارالثانن

ن جبي 1329 المعهد التقني االنباركفاح إبراهيم إسماعيلسجر ماجد امي 
ي 
تقنيات/ دبلوم تقن   

انظمة الحاسوب
1785.1082019/2018د/41ز/109م/رمادي/االنبارالثالث

نعمر ابراهيم خلف صالح1330 المعهد التقني االنبارابتسام علي حسي 

ي 
تقنيات/ دبلوم تقن   

بناء/المدنية  

وانشاءات

482.8232019/2018د/45ز/213م/فلوجة/االنباراالول



المعهد التقني االنبارعمر محمد حميد عنير1331

ي 
تقنيات/ دبلوم تقن   

بناء/المدنية  

وانشاءات
ي
77.2232019/2018االنبارالثانن

المعهد التقني االنبارايمان رافع زغي محمود محمد محمود سلمان1332

ي 
تقنيات/ دبلوم تقن   

بناء/المدنية  

وانشاءات

1075.1352019/2018د/90ز/31م/راوه/االنبارالثالث

نبركات احمد توفيق حمد1333 المعهد التقني االنبارسيناء محمد حسي 

ي 
تقنيات/ دبلوم تقن   

قوى/الكهربائية  

كهربائية

1695.6192019/2018د/71ز/308م/فلوجة/االنباراالول

المعهد التقني االنبارنظيمة محمد عبدهللااسامه عبد مخلف محمد1334

ي 
تقنيات/ دبلوم تقن   

قوى/الكهربائية  

كهربائية
ي
5194.2652019/2018د/4ز/2م/حديثة/االنبارالثانن

المعهد التقني االنباررجاء عايد حمادياسامه فرج غضيب هندي1335

ي 
تقنيات/ دبلوم تقن   

قوى/الكهربائية  

كهربائية

392.6452019/2018د/25ز/203م/فلوجة/االنبارالثالث

نصفاء الدين عادل حردان محمد1336 المعهد التقني االنبار نجاة منسي ياسي 
ي 
تقنيات/ دبلوم تقن   

االنتاج/ الميكانيكية
4683.4032019/2018/د/34/ ز630/م/بغداد االول

نصفاء سمي  شاكر توفيق1337 المعهد التقني االنبارأسماء فليح ياسي 
ي 
تقنيات/ دبلوم تقن   

ياالنتاج/ الميكانيكية
3679.5382019/2018د/4ز/4م/هيت/االنبارالثانن

ى فخري مجيدعلي سليمان عبد المجيد محمد1338 المعهد التقني االنباربشر
ي 
تقنيات/ دبلوم تقن   

االنتاج/ الميكانيكية
379.2882019/2018د/4ز/6م/حديث/االنبارالثالث

ية داودمحمد مساعد علي محمد1339 المعهد التقني االنبارامل خي 

ي
تقنيات/ دبلوم تقن   

 الصناعات

تشغيل/الكيمياوية  

وحدات

580.0462019/2018د/567ز/11م/راوه/االنباراالول



المعهد التقني االنبارنادية رويلي موشمهدي صالح شتيوي مرعي1340

ي
تقنيات/ دبلوم تقن   

 الصناعات

تشغيل/الكيمياوية  

وحدات

ي
2273.5602019/2018د/101ز/3م/القائم/االنبارالثانن

المعهد التقني االنبارايمان نصيف عيادهمريم صباح ابراهيم صغي 1341

ي
تقنيات/ دبلوم تقن   

 الصناعات

تشغيل/الكيمياوية  

وحدات

1473.2962019/2018د/12ز/15م/كرمة/االنبارالثالث

ة إبراهيم محمدخالد خليل ابراهيم صالح1342 المعهد التقني االنبارامي 
ي
 / دبلوم تقن 

 / ميكانيك القدرة

السيارات

2279.0852019/2018د/78ز/312م/حبانية/االنباراالول

المعهد التقني االنبارحمدية احمد مطلبمجيد إبراهيم حمد خلف1343
ي
 / دبلوم تقن 

 / ميكانيك القدرة

السيارات
ي
3171.1122019/2018د/6ز/6م/حبانية/االنبارالثانن

المعهد التقني االنبارسعدية شدهان عليعمار جاسم محمد شدهان1344
ي
 / دبلوم تقن 

 / ميكانيك القدرة

السيارات

10069.6062019/2018د/9ز/6م/حبانية/االنبارالثالث

ن فرحان سالم1345 المعهد التقني االنبارهاللة متعب فرحانجمال حسي 

 قسم صحة

صحة/ المجتمع   

المجتمع

96.5132019/2018االنباراالول

المعهد التقني االنباريشى صالح محمدعبد هللا حمدي عبد حمد1346

 قسم صحة

صحة/ المجتمع   

المجتمع
ي
5395.7682019/2018 د53ز10/م/راوه/االنبارالثانن

المعهد التقني االنباراثي  ثامر مطلب مشعان1347

 قسم صحة

صحة/ المجتمع   

المجتمع

94.6382019/2018االنبارالثالث

ي االنباراسيل خلف رسحان تركي1348
المعهد التقبن

تقنيات ادارة 

ادارة المواد/المواد 
1

االنبار

96.1462020/2019

ي االنباراحمد باسم حامد صالح1349
المعهد التقبن

تقنيات ادارة 

ادارة المواد/المواد 
2

االنبار

89.8702020/2019



ي االنباراحمد فاضل خلف نهار1350
المعهد التقبن

تقنيات ادارة 

ادارة المواد/المواد 
3

االنبار

88.7572020/2019

ي االنبارهاجر حبيب حمود فياض1351
المعهد التقبن

تقنيات ادارة 

ادارة /المكتب 

المكتب

1
االنبار

93.6582020/2019

ن عالوي1352 ي االنبارهاله محمود حسي 
المعهد التقبن

تقنيات ادارة 

ادارة /المكتب 

المكتب

2

االنبار

93.2522020/2019

ي االنبارمنار نصي  فياض احمد1353
المعهد التقبن

تقنيات ادارة 

ادارة /المكتب 

المكتب

3
االنبار

92.3932020/2019

ي االنبارغفران مجيد فهد حايف1354
المعهد التقبن

تقنيات االدارة 

االدارة /القانونية 

القانونية

1
االنبار

89.4692020/2019

ي االنبارمصطفن احمد حسن محمود1355
المعهد التقبن

تقنيات االدارة 

االدارة /القانونية 

القانونية

2
االنبار

88.5192020/2019

ي االنبارزياد طالب عرموط عكلة1356
المعهد التقبن

تقنيات االدارة 

االدارة /القانونية 

القانونية

3
االنبار

87.1812020/2019

ي االنباررقيه احمد حمد خلف1357
المعهد التقبن

تقنيات انظمة 

انظمة /الحاسوب

الحاسوب

1
االنبار

86.4902020/2019

ي االنبارسجر احمد عبيد هويش1358
المعهد التقبن

تقنيات انظمة 

انظمة /الحاسوب

الحاسوب

2
االنبار

83.9502020/2019

ن1359 ي االنبارابو بكر نايف حسن حسي 
المعهد التقبن

تقنيات انظمة 

انظمة /الحاسوب

الحاسوب

3

االنبار

80.7452020/2019



ي االنباردعاء خضي  عباس حسن1360
المعهد التقبن

تقنيات المحاسبة 

المحاسبة/
1

االنبار

96.8152020/2019

ي االنباراسماعيل رحيم إسماعيل مظهور1361
المعهد التقبن

تقنيات المحاسبة 

المحاسبة/
2

االنبار

94.0332020/2019

ي االنبارمحمد عامر عبد شكر1362
المعهد التقبن

تقنيات المحاسبة 

المحاسبة/
3

االنبار

90.4382020/2019

ي االنبارمها راشد وشيل محيميد1363
المعهد التقبن

تقنيات الصناعات 

تشغيل /الكيمياوية

وحدات

1

االنبار

85.1052020/2019

ي االنبارشهد عبدالحكيم زكي سليمان1364
المعهد التقبن

تقنيات الصناعات 

تشغيل /الكيمياوية

وحدات

2

االنبار

82.2942020/2019

ي االنباربشار صالح محمد جبار1365
المعهد التقبن

تقنيات الصناعات 

تشغيل /الكيمياوية

وحدات

3

االنبار

81.1632020/2019

ي االنباررقية جمال مصطفن محمد1366
المعهد التقبن

التقنيات 

قوى /الكهربائية

الكهربائية

1
االنبار

89.3812020/2019

ي االنبارأنهار أنور عواد داود1367
المعهد التقبن

التقنيات 

قوى /الكهربائية

الكهربائية

2
االنبار

88.6612020/2019

ي االنبارمصطفن جمال محمد ذياب1368
المعهد التقبن

التقنيات 

قوى /الكهربائية

الكهربائية

3

االنبار

87.1292020/2019



ي االنبارمصطفن عبد العزيز حمدان1369
المعهد التقبن

التقنيات المدنية 

بناء وانشاءات/
1

االنبار
80.6472020/2019

ي االنبارعلي هاشم عودة غزاي1370
المعهد التقبن

التقنيات المدنية 

بناء وانشاءات/
2

االنبار
78.8082020/2019

ي االنبارباسل عبد الستار اجبي  غذيان1371
المعهد التقبن

التقنيات المدنية 

بناء وانشاءات/
3

االنبار
78.4862020/2019

ي االنبارعبد هللا فيصل فرحان عبيد1372
المعهد التقبن

التقنيات 

االنتاج/الميكانيكية
1

االنبار

86.9612020/2019

ي االنباريوسف عبد الحكيم زكي سلمان1373
المعهد التقبن

التقنيات 

االنتاج/الميكانيكية
2

االنبار

86.7942020/2019

ي االنبارنافع عامج حسون ركاض1374
المعهد التقبن

التقنيات 

االنتاج/الميكانيكية
3

االنبار

85.7292020/2019

ن جلعوط1375 ي االنبارمحمود عيدان حسي 
المعهد التقبن

تقنيات ميكانيك 

السيارات/القدرة 
84.4822020/2019االنبار1

ي اسماعيل محمود1376
ي االنباراسماعيل حفر

المعهد التقبن
تقنيات ميكانيك 

السيارات/القدرة 
78.7312020/2019االنبار2

ي االنبارمروان سعد ظاهر خلف1377
المعهد التقبن

تقنيات ميكانيك 

السيارات/القدرة 
3

االنبار
75.0822020/2019

ي االنبارطارق رافع عبود محمد1378
المعهد التقبن

تقنيات صحة 

صحة /المجتمع 

المجتمع

1
االنبار

94.4822020/2019

ي االنبارغفران مؤيد فياض أحمد1379
المعهد التقبن

تقنيات صحة 

صحة /المجتمع 

المجتمع

2
االنبار

94.4822020/2019

ي االنبارفرقان عامر هالل مصلح1380
المعهد التقبن

تقنيات صحة 

صحة /المجتمع 

المجتمع

3

االنبار

94.3612020/2019


