
اسم المشرفالموقعالشهراسم الدائرةالدراسةالمرحلةالقسماالسمت

عبد الزهرة فيصل.د.م.االكرادة7الهيئة العامة لالثارالصباحيالثالثادارةابا صالح عبد الحسين صالح1

نهى بشار.مالكرادة7الهندسة الكهروميكانيكية/ الجامعة التكنلوجية الصباحيالثالثادارةاحمد جعفر عاصي سلمان2

سندس رضيوي . م.أالمقدادية7قطاع الرعاية الصحية في المقداديةالصباحيالثالثادارةاحمد حامد سعدي حمودي3

عبد الزهرة فيصل.د.م.االمدائن7مجلس قضاء المدائنالصباحيالثالثادارةاحمد عادل حسين4

نهى بشار.مالكرادة7الهندسة الكهروميكانيكية/ الجامعة التكنلوجية الصباحيالثالثادارةاحمد فالح حسن علي5

محمد كريم. م.مالوزيرية8الشركة العامة للصناعات الكهربائيةالصباحيالثالثادارةاسامه عامر علي حيدر6

فاضلة علي . د.مالكرادة7الشركة العامة لالنظمة االلكترونيةالصباحيالثالثادارةاسماعيل احمد خماس محمد7

فاضلة علي . د.مالحسينية7مركز مجاري الزهورالصباحيالثالثادارةالحسين حيال حمدي علوان8

محمد محسن. د.مالقناة8مستشفى ابن القف الصابات الحبل الشوكيالصباحيالثالثادارةالزهراء كاظم حديد اليد9

هيثم صاحب. م.مشارع فلسطين7تربية الرصافة الثانيةالصباحيالثالثادارةاماني هاشم محمد فنيص10

فاضلة علي . د.مالخالص7مستشفى الخالص العامالصباحيالثالثادارةامنه علي غازي خلف11

محمد محسن. د.مالكرادة8الشركة العامة لالتصاالت والمعلوماتيةالصباحيالثالثادارةامنه كريم داخل عبد12

نهى بشار.مالدجيل7قسم تربية الدجيلالصباحيالثالثادارةامير علي جسوم حسين13

عدي طه. د.م.اشارع النضال7شركة اشور العامة للمقاوالت االنشائيةالصباحيالثالثادارةانمار جمال سلمان14

عبد الزهرة فيصل.د.م.االمدائن7مستشفى المدائن العامالصباحيالثالثادارةاية حسين علوان15

عدي طه. د.م.امدينة الصدر7توزيع كهرباء الصدرالصباحيالثالثادارةايسم سلمان صالح16

رحيم شراد. د.مالحبيبة7(ع)مستشفى فاطمة الزهراء الصباحيالثالثادارةايمان حسين نفو شخيب17

فالح نغيمش. د.مالشعب7مكتب بريد الشعبالصباحيالثالثادارةايه حازم محمد احمد18

ميسون عبد الكريم. د.ماالمين الثانية7 نيسان9مجلس قاطع الصباحيالثالثادارةايه عامر حسن علي19

عدي طه. د.م.امدينة الصدر7مستشفى ابن البلديالصباحيالثالثادارةبان محسن بدر صيهود20

فراس منذر. م.مالخالص8مستشفى الخالص العامالصباحيالثالثادارةبراق محمد كرجي حسين21

ثامر كاظم. م.ممصفى الدورة8الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة/ النفط الصباحيالثالثادارةبلقيس عامر عيدان جازع22

فالح نغيمش. د.مالشعب7مكتب بريد الشعبالصباحيالثالثادارةتبارك سامي عبد حسين23

محمد محسن. د.مالكاظمية8المجلس البلدي لقاطع الكاظميةالصباحيالثالثادارةتبارك عبد الحسن صكبان مفتن24

سمير جعفر. د.م.اشارع فلسطين7الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغدادالصباحيالثالثادارةتقى طالب اضالل كاطع25

فراس منذر. م.مالشعب8بلدية الشعبالصباحيالثالثادارةتمارة هاشم خرميط نفل26

فالح نغيمش. د.مالشعب7بلدية الشعبالصباحيالثالثادارةجعفر علي لطيف سلمان27

ميسون عبد الكريم. د.مالزعفرانية7شركة الزوراء العامةالصباحيالثالثادارةحازم خضير عباس محمد28

سمير جعفر. د.م.اشارع فلسطين7الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغدادالصباحيالثالثادارةحسن هادي راضي حمد29

ميسون عبد الكريم. د.مالزعفرانية7شركة الزوراء العامةالصباحيالثالثادارةحسنين رائد عبد الرزاق عباس30

عدي طه. د.م.امدينة الصدر7توزيع كهرباء الصدرالصباحيالثالثادارةحسين حميد ناصر بهيدل31
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محمود حسين. د.مباب الشرقي7شركة االشغال / االعمار واالسكان الصباحيالثالثادارةحسين فاضل عباس32

ثامر كاظم. م.ممدينة الصدر8تربية الرصافة الثالثةالصباحيالثالثادارةحمزة حامد عبد الكريم 33

سندس رضيوي . م.أالمقدادية7قطاع الرعاية الصحية في المقداديةالصباحيالثالثادارةحمزه باسم عبد الهادي عناد34

هيثم صاحب. م.مالموال7القانونية/ العمل والشؤون االجتماعية الصباحيالثالثادارةحمزه محمد سليمان35

مضر صالح. م.مشارع فلسطين8الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائيةالصباحيالثالثادارةحنين شاكر محمود جبر36

فراس منذر. م.مالشعب8بلدية الشعبالصباحيالثالثادارةحوراء حيدر علي ابراهيم37

محمود حسين. د.مبلدروز7مستشفى بلدروزالصباحيالثالثادارةحيدر بدر داود38

ثامر كاظم. م.مشارع فلسطين8شركة توزيع المنتجات النفطيةالصباحيالثالثادارةخديجه ثائر داغر داود39

هيثم صاحب. م.مالموال7كلية االداب/ الجامعة المستنصرية الصباحيالثالثادارةخمائل زاير صالح حسين40

حافظ عبد االمير .د.مالكرخ7ضرائب فرع الكرخ المركزالصباحيالثالثادارةدانيه مثنى خالد ياسين41

ميثاق حسوني.مشارع فلسطين7االحصاء والقوى العاملة والتدريب/ النقل الصباحيالثالثادارةدعاء سمير عودة42

نهى بشار.مالعالوي7مكتب النائب االداري/ محافظة بغداد الصباحيالثالثادارةذو الفقار فاضل عبد العباس43

رحيم شراد. د.مديالى7الموارد البشرية/ محافظة ديالى الصباحيالثالثادارةرامي عباس حسين 44

فاضلة علي . د.مالعبيدي7المجلس المحلي لحي العبيديالصباحيالثالثادارةرانيه داخل طعان علي45

ليث فاضل.م.ممدينة الصدر7مستشفى الشهيد الصدر العامالصباحيالثالثادارةرائد سامي عزيز حسين46

محمود حسين. د.ممدينة الصدر7(ع)مستشفى االمام علي الصباحيالثالثادارةرسل علي كريم حمد47

ثامر كاظم. م.ممصفى الدورة8مركز البحث والتطوير النفطي/ النفط الصباحيالثالثادارةرسل فاضل عباس عبد48

نهى بشار.مالعالوي7الموارد البشرية/ محافظة بغدادالصباحيالثالثادارةرشا عادل جليل كريم49

محمود حسين. د.ممدينة الصدر7(ع)مستشفى االمام علي الصباحيالثالثادارةرغد ستار بريس حسان50

محمد محسن. د.مالكرادة8الشركة العامة لتجارة الحبوبالصباحيالثالثادارةرغد عمر احمد عبد العزيز51

رحيم شراد. د.مالحرية7مجلس المحلي لمدينة الحريةالصباحيالثالثادارةرفل حيدر كاظم موسى52

سندس رضيوي . م.أحي الجهاد7مجلس حي الجهاد المحليالصباحيالثالثادارةرونق رائد عبد هللا عبيد53

حافظ عبد االمير .د.مالكرخ7تربية الكرخ الثانيةالصباحيالثالثادارةرؤى طه كريم عيدان54

محمد محسن. د.مالكرادة8المجلس المحلي لحي الكرادةالصباحيالثالثادارةزهراء اديب عدنان 55

عدي طه. د.م.امدينة الصدر7مجلس بلدي مدينة الصدرالصباحيالثالثادارةزهراء حسين حميد عاتي56

عبد الزهرة فيصل.د.م.االكرادة7مديرية التربية / هيئة الحشد الشعبي الصباحيالثالثادارةزهراء حسين حيدر جاسم57

مضر صالح. م.مشارع فلسطين8المديرية العامة للتعليم المهنيالصباحيالثالثادارةزهراء رياض قاسم58

سمير جعفر. د.م.اشارع فلسطين7الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغدادالصباحيالثالثادارةزهراء علي سعدون محمد علي59

سندس رضيوي . م.أاالسكان7مستشفى الطفل المركزي التعليميالصباحيالثالثادارةزهراء محمد موحي عباس60

رحيم شراد. د.مالحرية7مجلس المحلي لمدينة الحريةالصباحيالثالثادارةزينب حامد يازع عويد61

محمد كريم. م.مالموال8كلية التربية / الجامعة المستنصرية الصباحيالثالثادارةزينب حسين عبد علوان62
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فالح نغيمش. د.مالشعلة7الشركة العامة للبريد والتوفيرالصباحيالثالثادارةزينب خالد رحيمه بريبت63

نهى بشار.مالعالوي7الشركة العامة لسكك حديد العراقالصباحيالثالثادارةزينب نزار عبد االمير64

محمد كريم. م.مالمدائن8مديرية بلدية المدائنالصباحيالثالثادارةزينب هندي كاظم زغدان 65

رحيم شراد. د.مخانقين7مديرية بلدية خانقينالصباحيالثالثادارةسارا علي سليمان بيجان66

حافظ عبد االمير .د.مالكرخ7تربية الكرخ الثانيةالصباحيالثالثادارةساره احمد علي حسين67

محمد كريم. م.مالموال8كلية التربية / الجامعة المستنصرية الصباحيالثالثادارةساره صالح مهدي صالح68

محمد محسن. د.مالشعلة8دائرة بلدية الشعةالصباحيالثالثادارةسالي جليل سيالن مرهج69

مضر صالح. م.مديالى8المجلس المحلي لحي ديالىالصباحيالثالثادارةسالي رياض بدر عبود70

عدي طه. د.م.امدينة الصدر7المجلس البلدي لمدينة الصدرالصباحيالثالثادارةسجاد جبار طاهر موسى71

ثامر كاظم. م.مميسان8ميسان/ المجلس المحلي لناحية السالم  الصباحيالثالثادارةسجاد حسن ابراهيم جابر72

رحيم شراد. د.مواسط7االدارية/ صحة محافظة واسط الصباحيالثالثادارةسجاد علي رديم جاسم73

محمود حسين. د.ممدينة الصدر7(ع)مستشفى االمام علي الصباحيالثالثادارةسجاد علي عباس74

حسام حسن . م.مباب المعظم7كلية االداب/ جامعة بغداد الصباحيالثالثادارةسجاد قاسم انصيف حنيش75

ثامر كاظم. م.ممدينة الصدر8مجلس بلدي مدينة الصدرالصباحيالثالثادارةسلوى باسم زويني محمد76

عدي طه. د.م.امدينة الصدر7مستشفى ابن البلديالصباحيالثالثادارةسهول عطيه داود عبد الساده77

عبد الزهرة فيصل.د.م.االنهروان7 الصحية االولى في النهروانالصباحيالثالثادارةسيف سعد ظاهر علي78

ميسون عبد الكريم. د.ماالنبار7االنبار/ مديرية بلدية الكرمة الصباحيالثالثادارةسيف عبد الرحيم جاسم79

محمود حسين. د.ممدينة الصدر7(ع)مستشفى االمام علي الصباحيالثالثادارةسيف قاسم جهاد80

سندس رضيوي . م.أالمقدادية7قطارع الرعاية الصحية في المقداديةالصباحيالثالثادارةشعيب عامر ابراهيم81

فاضلة علي . د.مالحسينية7مستشفى الشهيد ضاري الفياض العامالصباحيالثالثادارةشهد رائد علي نجم82

سندس رضيوي . م.أالكاظمية7(ع)مدينة االمامين الكاظمين الصباحيالثالثادارةصباح جبير كاظم عبد83

محمود حسين. د.ماليرموك7مستشفى اليرموك التعليميالصباحيالثالثادارةطيبه صادق حسين طلب84

سندس رضيوي . م.أالمقدادية7قطارع الرعاية الصحية في المقداديةالصباحيالثالثادارةظافر حامد حسين كاظم85

عبد الزهرة فيصل.د.م.االكرادة7مستشفى ابن الهيثم التعليميالصباحيالثالثادارةعادل عبد الرزاق جار هللا86

محمود حسين. د.مبغداد الجديدة7بلدية بغداد الجديدةالصباحيالثالثادارةعباس رحيل نغماس دليل87

رحيم شراد. د.م7مجلس بلدي قضاء االستقاللالصباحيالثالثادارةعبد االله سعد موسى علي88

مضر صالح. م.مديالى8المركز الصحي في الحويشالصباحيالثالثادارةعبد الحسين هادي داود89

فراس منذر. م.مالرمادي8دائرة الكاتب عدل في الرماديالصباحيالثالثادارةعبد الرحمن احمد فريح صالح90

هيثم صاحب. م.مشارع فلسطين7المديرية العامة للتقويم واالمتحانات/ وزارة التربية الصباحيالثالثادارةعبد الرحمن كوتي حسين91

عدي طه. د.م.امدينة الصدر7مجلس بلدي الصدرالصباحيالثالثادارةعبد هللا خريبط  كريم92

رحيم شراد. د.مديالى7الموارد البشرية/ محافظة ديالى الصباحيالثالثادارةعبد هللا محمد حسين93
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رحيم شراد. د.مديالى7مديرية تربية ديالىالصباحيالثالثادارةعثمان محمود مهدي صالح94

فاضلة علي . د.مالكرادة7الشركة العامة للبريد والتوفيرالصباحيالثالثادارةعذراء ابراهيم اكرم جواد95

ميسون عبد الكريم. د.مالزعفرانية7شركة الزوراء العامةالصباحيالثالثادارةعز الدين مجيد محي96

نهى بشار.مالكاظمية7مصنع القطنية/ الشكرة العامة للصناعات النسيجية الصباحيالثالثادارةعزي عالء عبد الحسين97

نهى بشار.مالصالحية7الكرخ/ الشركة العامة لالتصاالت الصباحيالثالثادارةعلي احسان عالء الدين98

محمد كريم. م.مالكرادة8مستشفى العلوية التعليميالصباحيالثالثادارةعلي جاسم كاظم فيصل99

فراس منذر. م.مالشعب8التسجيل / (ع)كلية االمام الكاظمالصباحيالثالثادارةعلي جواد كبيش قاسم100

فاضلة علي . د.مالكرادة7الشركة العامة لتجارة الحبوبالصباحيالثالثادارةعلي حسن ديان مطر101

حافظ عبد االمير .د.مساحة عدن7الشركة العامة لتسويق االدوية الصباحيالثالثادارةعلي حيدر محمود عبد102

محمود حسين. د.مبغداد الجديدة7بلدية بغداد الجديدةالصباحيالثالثادارةعلي صباح حطحوط103

رحيم شراد. د.مبوب الشام7قسم اطراف بغداد/ 2تربية الرصافة الصباحيالثالثادارةعلي عبد الزهره احمد مزبان104

حسام حسن . م.مبعقوبة7المركز/ بلدية بعقوبة الصباحيالثالثادارةعلي عطاء مهدي فليح105

محمود حسين. د.مبابل7الشركة العامة لتوزيع كهرباء فرع بابلالصباحيالثالثادارةعلي قاسم محمد غضيب106

فالح نغيمش. د.مالشعب7بلدية الشعبالصباحيالثالثادارةعلي نعمان داود سلومي107

مضر صالح. م.مجلوالء8مستشفى جلوالء العامالصباحيالثالثادارةعماد طه محمد احمد108

نهى بشار.مالرمادي7فرع تموين االنبار/ التجارة الصباحيالثالثادارةعمار محمد حمود109

حسام حسن . م.مالوزيرية7الشركة العامة للصناعات الفوالذيةالصباحيالثالثادارةعمر سعد احمد110

حافظ عبد االمير .د.مساحة عدن7الشركة العامة لتصنيع الحبوبالصباحيالثالثادارةغدير فاضل جدعان شعيب111

حافظ عبد االمير .د.مساحة عدن7الشركة العامة لتسويق االدوية الصباحيالثالثادارةغدير محمد عبد الرحيم مجيد112

محمد كريم. م.مالمدائن8بلدية المدائنالصباحيالثالثادارةغزوه فالح حسن علي113

محمد كريم. م.مالكرادة8مستشفى العلوية التعليميالصباحيالثالثادارةفاطمه ماجد فهد رسن114

حافظ عبد االمير .د.مالكرخ7تربية الكرخ الثالثةالصباحيالثالثادارةفاطمه محمد حسين حسن115

فاضلة علي . د.مالكرادة7الشركة العامة للبريد والتوفيرالصباحيالثالثادارةفاطمه نصيف جاسب فرج116

محمود حسين. د.مبابل7مستشفى القاسم العامالصباحيالثالثادارةقاسم جبار مذبوب117

عبد الزهرة فيصل.د.م.االكرادة7االدارية والمالية/ الهجرة والمهجرين الصباحيالثالثادارةكرار حسين جمعه فرج118

محمد محسن. د.مالشعلة8بلدية الشعلةالصباحيالثالثادارةكرار عبد الكريم حمد119

محمد كريم. م.مالكرادة8مستشفى العلوية التعليميالصباحيالثالثادارةكرار عماد جواد كاظم120

ميسون عبد الكريم. د.مالجادرية7مصنع الجلدية/ الشركة العامة لصناعات النسيج الصباحيالثالثادارةكرار ماجد كاظم شنات121

هيثم صاحب. م.مشارع فلسطين7شركة تعبئة الغازالصباحيالثالثادارةليث صدام حسين عبد122

سندس رضيوي . م.أالكاظمية7(ع)مدينة االمامين الكاظمين الصباحيالثالثادارةليلى حسن عبد الكاظم123

ثامر كاظم. م.ممدينة الصدر8مجلس بلدي مدينة الصدرالصباحيالثالثادارةمحمد ابراهيم حسوني124
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نهى بشار.مالعالوي7الدائرة االدارية/ الكهرباء الصباحيالثالثادارةمحمد احمد علي125

ثامر كاظم. م.منينوى8مركز التدريب/ صحة نينوى الصباحيالثالثادارةمحمد حسين مصطفى126

فاضلة علي . د.مالكوت/ الحي 7المجلس المحلي في قضاء الحيالصباحيالثالثادارةمحمد رمضان جبار عبيد127

سندس رضيوي . م.أاالسكندرية7مستشفى االسكندرية العامالصباحيالثالثادارةمحمد سعد صخيل128

مضر صالح. م.مباب المعظم8االدارية/ البنك المركزي الصباحيالثالثادارةمحمد عادل نجم الدين مولود129

ميسون عبد الكريم. د.مالزعفرانية7شركة الزوراء العامةالصباحيالثالثادارةمحمد عدنان عبد المجيد130

ثامر كاظم. م.ممدينة الصدر8(ع)مستشفى االمام علي الصباحيالثالثادارةمحمد علي نعمه طاهر131

هيثم صاحب. م.مشارع فلسطين7تربية الرصافة الثانيةالصباحيالثالثادارةمحمد كريم عبد الواحد132

عبد الزهرة فيصل.د.م.االنهروان7مديرية ناحية الوحدةالصباحيالثالثادارةمحمد نجاح يعقوب133

ميسون عبد الكريم. د.مالكرادة7مستشفى الشيخ زايد العامالصباحيالثالثادارةمحمد هيثم حميد علي134

رحيم شراد. د.مديالى7مستشفى الزهراء للنسائية الصباحيالثالثادارةمحمود احمد ياسين حمد135

ميسون عبد الكريم. د.مالزعفرانية7معهد االدارة التقني/ الجامعة التقنية الوسطة الصباحيالثالثادارةمحمود قاسم محمد136

هيثم صاحب. م.مالموال7هيئة الحماية االجتماعية/ العمل والشؤون االجتماعية الصباحيالثالثادارةمخلد عادل جواد كاظم137

حسام حسن . م.مالوزيرية7الشركة العامة لصناعة السياراتالصباحيالثالثادارةمرتضى حسين عبد شوباز138

فراس منذر. م.مالخالص8مستشفى الخالص العامالصباحيالثالثادارةمرتضى علي فاضل139

نهى بشار.مالصقالوية7مديرية ناحية الصقالويةالصباحيالثالثادارةمروان ناجي جلوب هندي140

حسام حسن . م.مباب المعظم7دائرة العبيادات الطبية الشعبية/ الصحة الصباحيالثالثادارةمروج ياسين جاسم141

ثامر كاظم. م.مشارع فلسطين8مركز الوليد للتدريب المهنيالصباحيالثالثادارةمريم عبد االمير جاسم142

سمير جعفر. د.م.اشارع فلسطين7الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغدادالصباحيالثالثادارةمريم كامل بطيخ مطرود143

رحيم شراد. د.مجلوالء7مستشفى جلوالء العامالصباحيالثالثادارةمسلم قصي علي144

فالح نغيمش. د.مالشعب7كاتب العدل في الشعبالصباحيالثالثادارةمصطفى حمودي فاخر145

رحيم شراد. د.مالخالني7دائرة مجاري بغدادالصباحيالثالثادارةمصطفى عدنان مجيد حسن146

حسام حسن . م.مبعقوبة7قطاع بعقوبة الصحي االولالصباحيالثالثادارةمصطفى نهاد محمد جالل147

محمد كريم. م.مالكرادة8مكتب المفتش/ مؤسسة السجناء السياسين الصباحيالثالثادارةمعتز كرم ناصر حسين148

ميسون عبد الكريم. د.مالزعفرانية7شركة الزوراء العامةالصباحيالثالثادارةنصر زيدان زامل149

محمد محسن. د.مالفضيلة8الشركة العامة للتجهيزات الزراعيةالصباحيالثالثادارةنور الهدى فوزي شاتي عبيد150

عدي طه. د.م.امدينة الصدر7مستشفى ابن البلديالصباحيالثالثادارةنور بشار عبد الجبار عبد الرحمن151

فراس منذر. م.مالشعب8الحسابات / (ع)كلية االمام الكاظمالصباحيالثالثادارةنور عبد الساده خنجر152

هيثم صاحب. م.مالموال7هيئة الحماية االجتماعية/ العمل والشؤون االجتماعية الصباحيالثالثادارةنور مجيد محمود محمد153

رحيم شراد. د.مبوب الشام7شركة نفط الوسطالصباحيالثالثادارةنور محمد علي قاسم154

سمير جعفر. د.م.اشارع فلسطين7الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغدادالصباحيالثالثادارةنورس خالد جبير خشان155
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فالح نغيمش. د.مالشعب7دائرة كاتب العدل في الشعبالصباحيالثالثادارةهاجر مؤيد حسين نعمه156

سندس رضيوي . م.أحي الجهاد7مستشفى الفرات العامالصباحيالثالثادارةهاشم حسين زيدان حمد157

محمد محسن. د.مالطوبجي8المجلس المحلي لحي السالمالصباحيالثالثادارةهاله كامل حسين158

حافظ عبد االمير .د.مساحة عدن7الشركة العامة لتسويق االدوية الصباحيالثالثادارةهايدي علي خضر159

محمد محسن. د.مالشعلة8دائرة بلدية الشعلةالصباحيالثالثادارةهبه جاسم كاظم محسن160

ميسون عبد الكريم. د.مالباب الشرقي7المديرية العامة لمشاريع نقل الكهرباءالصباحيالثالثادارةهبه حسين طرخان161

حافظ عبد االمير .د.مساحة عدن7الشركة العامة لتسويق االدوية الصباحيالثالثادارةهدى رافد نادر قادر162

رحيم شراد. د.مديالى7مديرية اتصاالت ديالىالصباحيالثالثادارةهدى نوري موسى163

ثامر كاظم. م.ممدينة الصدر8(ع)مستشفى االمام علي الصباحيالثالثادارةهديل جبار عطيه ياسين164

فالح نغيمش. د.مزيونة7الدار العراقية لالزياءالصباحيالثالثادارةهديل هاشم عبد االمير165

ثامر كاظم. م.ممدينة الصدر8(ع)مستشفى االمام علي الصباحيالثالثادارةهمام حكيم عاجل طلب166

هيثم صاحب. م.مالوزيرة7مصنع الكرامة/ شركة الصناعات الحربية الصباحيالثالثادارةياسر حسين علي عبد167

حافظ عبد االمير .د.مساحة عدن7الشركة العامة لتسويق االدوية الصباحيالثالثادارةياسمين صالح غني درب168

محمد كريم. م.مالمحمودية8مستشفى المحموديةالصباحيالثالثادارةياسمين عبد الحسين كاظم169

نهى بشار.مالراشدية7مديرية ناحية الراشدية الصباحيالثالثادارةيوسف محمد سهيل نجم170

هيثم صاحب. م.مشارع فلسطين7تربية الرصافة االولىالمسائيالثالثادارةاحمد جاسم محمد171

محمود حسين. د.مباب الشرقي7شركة الصناعات الحربية العامةالمسائيالثالثادارةاحمد عدنان خلف عاتي172

فراس منذر. م.ماالعظمية8مجلس قضاء االعظميةالمسائيالثالثادارةاحمد كريم ساهي173

هيثم صاحب. م.مالموال7كلية الهندسة/ الجامعة المستنصريةالمسائيالثالثادارةاقبال حمد راهي174

محمد كريم. م.مالموال8ضمان الجودة/ الجامعة المستنصرية المسائيالثالثادارةالهام غانم حسين175

عبد الزهرة فيصل.د.م.االكرادة7الهيأة العامة للسدود والخزاناتالمسائيالثالثادارةامير باسم عبد الحسين176

سمير جعفر. د.م.اشارع فلسطين7الشركة العامة النتاج الطاقة الكهربائيةالمسائيالثالثادارةامير محسن جابر محمد177

عدي طه. د.م.امدينة الصدر7مستشفى ابن البلديالمسائيالثالثادارةاميمه خنجر محسن نافع178

عدي طه. د.م.امدينة الصدر7تربية الرصافة الثالثةالمسائيالثالثادارةايناس عبد العباس رحيم179

ميسون عبد الكريم. د.مالجادرية7القانونية/ العلوم والتكنلوجيا المسائيالثالثادارةبشرى داخل فرحان180

عدي طه. د.م.امدينة الصدر7مجلس بلدي مدينة الصدرالمسائيالثالثادارةحسام باسم كتاب يحيى181

محمد كريم. م.مالموال8دائرة التقاعد والضمان/ العمل والشؤون االجتماعية المسائيالثالثادارةحسام كريم حمود182

عبد الزهرة فيصل.د.م.االكرادة7قسم التخطيط/ الهيئة العامة للمياه الجوفية المسائيالثالثادارةحسن جالل لفته183

فاضلة علي . د.مالكرادة7الشركة العامة لتجارة الحبوبالمسائيالثالثادارةحسين صباح نوري184

هيثم صاحب. م.مالموال7ضمان الجودة/ الجامعة المستنصرية المسائيالثالثادارةحنان دريول خلف لفته185

محمد كريم. م.مالموال8دائرة التقاعد والضمان االجتماعي للعمالالمسائيالثالثادارةحنين ضياء مجيد عاشور186
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محمود حسين. د.ممدينة الصدر7مؤسسة الشهداء الصدرالمسائيالثالثادارةحوراء سعد سفاح187

عدي طه. د.م.امدينة الصدر7مجلس بلدي مدينة الصدرالمسائيالثالثادارةحيدر مهدي زامل جبر188

هيثم صاحب. م.مالموال7دائرة التقاعد والضمان/ العمل والشؤون االجتماعية المسائيالثالثادارةخضر حسين مهدي صالح189

محمد كريم. م.مالكرادة8جمعية الهالل االحمرالمسائيالثالثادارةدعاء عبد الرزاق نعمه هادي190

عبد الزهرة فيصل.د.م.االمدائن7مديرية بلدية المدائنالمسائيالثالثادارةرمزي هادي رمزي فرهود191

حسام حسن . م.مباب المعظم7الوكيل االداري/ الصحة المسائيالثالثادارةرواء رائد خيري عباس192

ميسون عبد الكريم. د.ماالمين الثانية7 نيسان9مجلس قاطع المسائيالثالثادارةرؤى رعد ابراهيم سعيد193

نهى بشار.ممدينة الطب7مستشفى الشهيد غازي الحريريالمسائيالثالثادارةزهراء احمد هاشم194

عدي طه. د.م.امدينة الصدر27بلدية الصدر المسائيالثالثادارةزهراء صالح حسن195

ثامر كاظم. م.مشارع فلسطين8تربية الرصافة الثانيةالمسائيالثالثادارةزيد عامر سعود خليل196

سندس رضيوي . م.أالشعلة7مستشفى الشهيد محمد باقر الحكيمالمسائيالثالثادارةزين العابدين صبيح عبود197

ليث فاضل.م.ممدينة الصدر7مستشفى الشهيد الصدر العامالمسائيالثالثادارةزينب علي خلف جبار198

عدي طه. د.م.امدينة الصدر7تربية الرصافة الثالثةالمسائيالثالثادارةسجى سعد عليوي199

محمد كريم. م.مالموال8دائرة التقاعد والضمان/ العمل والشؤون االجتماعية المسائيالثالثادارةسجى محمد هادي حميد200

فالح نغيمش. د.مالشعب7بلدية الشعبالمسائيالثالثادارةسهام اثير عدنان201

فاضلة علي . د.مالطالبية7كلية العلوم السياحيةالمسائيالثالثادارةشيماء صالح حسن202

عبد الزهرة فيصل.د.م.االكرادة7مستشفى الواسطي التعليميالمسائيالثالثادارةصفاء علي قاسم203

ليث فاضل.م.ممدينة الصدر7مستشفى الشهيد الصدر العامالمسائيالثالثادارةعباس فاضل حميد راضي204

حسام حسن . م.مالوزيرية7مصنع البطاريات/ الشركة العامة للصناعة السيارة المسائيالثالثادارةعبد هللا محمد هادي205

ثامر كاظم. م.مشارع فلسطين8تربية الرصافة الثانيةالمسائيالثالثادارةعلي شهيد عزيز محسن206

عدي طه. د.م.اشارع النضال7المديرية العامة للتنمية الصناعية/ الصناعة المسائيالثالثادارةعلي صبحي جار هللا207

ثامر كاظم. م.مشارع فلسطين8تربية الرصافة الثانيةالمسائيالثالثادارةعلي فاضل عباس فرج208

عدي طه. د.م.امدينة الصدر7مجلس بلدي مدينة الصدرالمسائيالثالثادارةعلي فالح قاسم حسن209

عبد الزهرة فيصل.د.م.االكرادة7مستشفى الواسطي التعليميالمسائيالثالثادارةعلي كنعان علي عبد210

ثامر كاظم. م.مشارع فلسطين8تربية الرصافة الثانيةالمسائيالثالثادارةعلي محمد ناصر حسين211

عبد الزهرة فيصل.د.م.االنهضة7الشركة العامة للنقل البريالمسائيالثالثادارةعون حيدر عيدان212

ثامر كاظم. م.ممدينة الصدر8(ع)مستشفى االمام علي المسائيالثالثادارةغاده شمس هللا صالح213

فاضلة علي . د.مالطالبية7كلية العلوم السياحيةالمسائيالثالثادارةفاطمه فريد خليل214

محمد محسن. د.مالفضيلة8المجلس المحلي لحي الفضيلةالمسائيالثالثادارةفرحان حميد حسن جبر215

ثامر كاظم. م.مشارع فلسطين8تربية الرصافة الثانيةالمسائيالثالثادارةقاسم حوكان مزهر216

محمد محسن. د.مالعزيزية8مستشفى العزيزية العامالمسائيالثالثادارةماسي محمد علوان217
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محمد كريم. م.مالكرادة8الهيئة الوطنية للمسائلة والعدالةالمسائيالثالثادارةمحمد الباقر محمد علوان218

هيثم صاحب. م.مالموال7الموارد البشرية/ الجامعة المستنصرية المسائيالثالثادارةمحمد سالم خلف219

ليث فاضل.م.ممدينة الصدر7مستشفى الشهيد الصدر العامالمسائيالثالثادارةمحمد محسن عبد هللا220

محمود حسين. د.ممدينة الصدر7(ع)مستشفى االمام علي المسائيالثالثادارةمرتضى قاسم رحمه221

هيثم صاحب. م.مشارع فلسطين7تربية الرصافة الثانيةالمسائيالثالثادارةمريم قاسم محمد درجال222

هيثم صاحب. م.مالموال7الموارد البشرية/ الجامعة المستنصرية المسائيالثالثادارةمسلم حسن عبيد223

ميسون عبد الكريم. د.مالجادرية7القانونية/ العلوم والتكنلوجيا المسائيالثالثادارةمصطفى حسام جاسم224

محمود حسين. د.ممدينة الصدر7(ع)مستشفى االمام علي المسائيالثالثادارةمصطفى محمد عصواد225

فالح نغيمش. د.مزيونة7دائرة شؤون االقاليم/ الشباب والرياضة المسائيالثالثادارةمصطفى مهدي حسن226

عدي طه. د.م.اشارع النضال7المديرية العامة للتنمية الصناعية/ الصناعة المسائيالثالثادارةمضر كمال حسن227

حسام حسن . م.مباب المعظم7قسم التدريب والتنمية/ صحة بغداد المسائيالثالثادارةمنار طه شاكر228

محمود حسين. د.مباب الشرقي7شركة الصناعات الحربية العامةالمسائيالثالثادارةمنتظر رحيم جابر حمد229

حسام حسن . م.مباب المعظم7التدريب والتنمية/ صحة الرصافة المسائيالثالثادارةنبأ علي غالب عبود230

عدي طه. د.م.امدينة الصدر7المجلس البلدي لمدينة الصدرالمسائيالثالثادارةنبأ وليد عباس محسن231

محمد محسن. د.مالطالبية8كلية العلوم السياحيةالمسائيالثالثادارةنبراس ياسر محمود232

سمير جعفر. د.م.اشارع فلسطين7الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغدادالمسائيالثالثادارةنبيل كريم مهدي زمام233

ثامر كاظم. م.مشارع فلسطين8تربية الرصافة الثانيةالمسائيالثالثادارةنور طالب هاشم شاطي234

فالح نغيمش. د.مالشعب7نادي النفط الرياضي/ النفط المسائيالثالثادارةهبه باسل عبد الحسن235

ثامر كاظم. م.ممدينة الصدر8(ع)مستشفى االمام علي المسائيالثالثادارةهديل حميد سالم236

احمد هادي. د.م.احي الرسالة7مجلس الرسالة المحليصباحيالرابعادارةابراهيم قيس عبد هللا237

احمد هادي. د.م.االدورة7كاتب العدل في الدورةصباحيالرابعادارةاسامة حميد احمد238

احمد هادي. د.م.االشعب7بلدية الشعبصباحيالرابعادارةامجد خالد فهد239

احمد هادي. د.م.اباب المعظم7الدار الجامعية للطباعةصباحيالرابعادارةايمن موفق مصطفى240

احمد هادي. د.م.اباب المعظم7الدار الجامعية للطباعةصباحيالرابعادارةحامد عبد هللا خضير241

احمد هادي. د.م.االشعب7نادي النفط الرياضي/ النفط صباحيالرابعادارةحسين رياض كاظم 242

احمد هادي. د.م.اباب المعظم7قسم التدريب والتنمية/ صحة بغداد صباحيالرابعادارةحيدر عبد الرزاق جواد243

احمد هادي. د.م.امدينة الصدر7مستشفى ابن البلديصباحيالرابعادارةسرور كريم مجبل244

احمد هادي. د.م.االمحمودية7مستشفى المحموديةصباحيالرابعادارةعلي فالح محمد245

احمد هادي. د.م.اابي صيدا7بلدية ابي صيداصباحيالرابعادارةعمر ياسين طه246

احمد هادي. د.م.االوزيرية7معمل خياطة بغداد/ الشركة العامة لصناعات النسيج صباحيالرابعادارةكرار كريم عبد الحسن247

احمد هادي. د.م.اشارع فلسطين7تربية الرصافة الثانيةصباحيالرابعادارةمحمد جمعة صبيح248



اسم المشرفالموقعالشهراسم الدائرةالدراسةالمرحلةالقسماالسمت

احمد هادي. د.م.اباب المعظم7قسم التدريب والتنمية/ صحة بغداد صباحيالرابعادارةمحمد عالء حسن249

احمد هادي. د.م.امدينة الصدر7مستشفى ابن البلديصباحيالرابعادارةمحمد هاشم شبيب250

احمد هادي. د.م.االوزيرة7كلية الفنون الجميلة/ جامعة بغداد صباحيالرابعادارةمصطفى جاسم محمد251

احمد هادي. د.م.االحسينية7المجلس البلدي لقضاء الزهورصباحيالرابعادارةنشوان محمد ديجان252

احمد هادي. د.م.اديالى7مديرية زراعة ديالىصباحيالرابعادارةهادي جاسم محمد253

احمد هادي. د.م.االعالوي7شركة السالم العام/ االتصاالت مسائيمتخرجادارةزينب جبار عبد السادة254

احمد هادي. د.م.امدينة الصدر7مستشفى ابن البلديمسائيالرابعادارةسيف حسين عبد جعفر255

احمد هادي. د.م.االكرادة7مديرية اتصاالت الرصافة/ الشركة العامة لالتصاالت مسائيالرابعادارةصادق عيسى جعفر256

ثامر كاظم. م.ممدينة الصدر8مستشفى الشهيد الصدر العاممسائيالثالثادارةعلي حسن علي257

احمد هادي. د.م.امدينة الصدر7كهرباء الصدرمسائيمتخرجادارةعلي عبد الرضا خربيط258

احمد هادي. د.م.امدينة الصدر7مستشفى الشهيد الصدر العاممسائيمتخرجادارةمحمد علي هاشم259

عدي طه. د.م.امدينة الصدر47المجلس المحلي لحي الصدر مسائيالثالثادارةمحمد كرم لفته260

احمد هادي. د.م.اابي صيدا7مديرية بلدية ابي صيدامسائيالرابعادارةوائل منصور نعيم261


