
اسم المشرفالموقعالشهراسم الدائرةالدراسةالمرحلةالقسماالسمت

سندس رضيوي . م.أالشعلة7دائرة بلدية الشعلةالصباحيالثالثاالقتصاداحمد حسن مطلق ارما1

سندس رضيوي . م.أابو غريب7قطاع ابو غريب للرعاية الصحية االوليةالصباحيالثالثاالقتصاداحمد عباس محمد حسين2

احمد هادي. د.م.االسيدية7مجلس السيدية المحليالصباحيالرابعاالقتصاداحمد عضيد سكران علي3

ميسون عبد الكريم. د.ماالندلس7دائرة الغابات/ الزراعة الصباحيالثالثاالقتصاداكرم محمد علي نور محمد4

سمير جعفر. د.م.اشارع فلسطين7التدريب و التطوير/ النفط الصباحيالثالثاالقتصاداالء ماجد طالب جلوب5

عدي طه. د.م.امدينة الصدر7تربية الرصافة الثالثةالصباحيالثالثاالقتصادالمصطفى علي محمد كريم6

ميسون عبد الكريم. د.مالجادرية7القانونية/ العلوم والتكنلوجيا الصباحيالثالثاالقتصادامل داود خضير ياس7

عبد الزهرة فيصل.د.م.االكرادة7االدارية والمالية/ مؤسسسة السجناء الصباحيالثالثاالقتصادايات صفاء جايد محسن8

عبد الزهرة فيصل.د.م.االكرادة7االدارية والمالية/ مؤسسسة السجناء الصباحيالثالثاالقتصاداية علي حسن فياض9

سمير جعفر. د.م.اشارع فلسطين7الشركة العامة للنقل البحريالصباحيالثالثاالقتصادايالف جبار محسن10

سمير جعفر. د.م.اشارع فلسطين7التدريب و التطوير/ النفط الصباحيالثالثاالقتصادبراء هاشم محمد هادي11

عبد الزهرة فيصل.د.م.االكرادة7االحصاء/ وزارة الزراعة الصباحيالثالثاالقتصادبلسم حمد كاظم محمد12

ثامر كاظم. م.ممدينة الطب8مركز الجهاز الهضمي/ مدينة الطب الصباحيالثالثاالقتصادحسن جبار منصور بحر13

فراس منذر. م.ماالمين الثانية8 نيسان9مجلس قاطع الصباحيالثالثاالقتصادحسين كريم ثابت عليوي14

فاضلة علي . د.مالعزيزية7مستشفى العزيزية العامالصباحيالثالثاالقتصادحسين كريم عبد الكاظم حسين15

عدي طه. د.م.اشارع النضال7شركة ابن ماجد العامة/ الصناعة الصباحيالثالثاالقتصادحسين نزار عباس علي16

نهى بشار.مالعالوي7اللجنة االولمبية الوطنيةالصباحيالثالثاالقتصادحوراء رشيد حميد عبد العزيز17

ميسون عبد الكريم. د.مالزعفرانية7مستشفى الزعفرانية العامالصباحيالثالثاالقتصادخطاب عبد الستار عبد الوهاب عبد اللطيف18

سندس رضيوي . م.أالدورة7بلدية الدورةالصباحيالثالثاالقتصاددانية محمد صبيح مهدي19

حافظ عبد االمير .د.مالمحمودية7مستشفى المحموديةالصباحيالثالثاالقتصادداود سلمان كريم سمير20

حسام حسن . م.مالوزيرية7الشركة العامة للتجهيزات الزراعيةالصباحيالثالثاالقتصادزهراء حسن فرحان خابط21

فالح نغيمش. د.مساحة االندلس7دائرة البحوث الزراعيةالصباحيالثالثاالقتصادزهراء حيدر عامر حسن22

محمد محسن. د.مالقناة8مستشفى ابن القف الصابات الحبل الشوكيالصباحيالثالثاالقتصادزهراء خالد شعالن اعطيه23

مضر صالح. م.مشارع فلسطين8الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغدادالصباحيالثالثاالقتصادزهراء سالم حمودي مجيد24

سمير جعفر. د.م.اشارع فلسطين7التدريب و التطوير/ النفط الصباحيالثالثاالقتصادزهراء محمد احمد سلمان25

احمد هادي. د.م.امدينة الصدر7مستشفى الشهيد الصدر العامالصباحيالرابعاالقتصادزين العابدين نجم عبود عليوي26

هيثم صاحب. م.مالموال7كلية االداب/ الجامعة المستنصرية الصباحيالثالثاالقتصادزينب حميد عوده حسن27

حافظ عبد االمير .د.مالكرخ7فرع الشركة في الكرخ/ توزيع كهرباء بغدادالصباحيالثالثاالقتصادزينب سعدي ستار عبد الحسين28

سمير جعفر. د.م.اشارع فلسطين7الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغدادالصباحيالثالثاالقتصادسارة حياد ازهر ابراهيم29

ثامر كاظم. م.ممدينة الصدر8مستشفى الشهيد الصدر العامالصباحيالثالثاالقتصادسارة حيدر شاكر حسين30

سندس رضيوي . م.أاالسكان7مستشفى الطفل المركزي التعليميالصباحيالثالثاالقتصادسارة رياض صبيح عبد الصاحب31



اسم المشرفالموقعالشهراسم الدائرةالدراسةالمرحلةالقسماالسمت

حافظ عبد االمير .د.مساحة عدن7الشركة العامة لتسويق االدوية الصباحيالثالثاالقتصادسارة علي فاضل علوان32

محمد كريم. م.مالكرادة8مستشفى ابن الهيثم التعليميالصباحيالثالثاالقتصادسارة وسام حسن علي33

محمد محسن. د.مالكرادة8الشركة العامة للمنتوجات الغذائيةالصباحيالثالثاالقتصادسجاد حامد عبد الكريم كاظم34

فراس منذر. م.ماالعظمية8بلدية االعظميةالصباحيالثالثاالقتصادسجاد سعد قاسم رحيم35

احمد هادي. د.م.امدينة الصدر7(ع)مستشفى االمام علي الصباحيالرابعاالقتصادسجاد شنيشل مهاوي خنجر36

فالح نغيمش. د.مالشعب7بلدية الشعبالصباحيالثالثاالقتصادسجاد هادي كاظم حسن37

مضر صالح. م.م8المجلس البلدي لقاطع الرشيدالصباحيالثالثاالقتصادسمر كاظم سعد داغر38

محمد محسن. د.مالكرادة8الشركة العامة لالسواق المركزية/ التجارة الصباحيالثالثاالقتصادسمر محمد حسن رسن39

فاضلة علي . د.مالحسينية7مستشفى الشهيد ضاري الفياض العامالصباحيالثالثاالقتصادسيف احمد علي حسين40

ثامر كاظم. م.ممدينة الصدر8مستشفى الشهيد الصدر العامالصباحيالثالثاالقتصادشهد خليل ابراهيم محمد41

ليث فاضل.م.ممدينة الصدر7مستشفى الشهيد الصدر العامالصباحيالثالثاالقتصادشهد رحيم ظاهر صبار42

هيثم صاحب. م.مشارع فلسطين7شركة توزيع المنتجات النفطيةالصباحيالثالثاالقتصادصادق عدنان طه عبد43

فالح نغيمش. د.مالشعب7بلدية الشعبالصباحيالثالثاالقتصادطيبة العيبي جبار ظاهر44

ميسون عبد الكريم. د.مالكرادة7مستشفى الشيخ زايد العامالصباحيالثالثاالقتصادطيبة حازم حميد اسماعيل45

فراس منذر. م.مالحرية8مجلس المحلي لمدينة الحريةالصباحيالثالثاالقتصادطيبه مرتضى كامل جواد46

فالح نغيمش. د.مالشعب7بلدية الشعبالصباحيالثالثاالقتصادعباس فاضل واشي47

فاضلة علي . د.مالحسينية7مستشفى الشهيد ضاري الفياض العامالصباحيالثالثاالقتصادعبد االله قاسم عبد الواحد لعيبي48

مضر صالح. م.مبلدورز8قسم بلدروز/ تربية ديالى الصباحيالثالثاالقتصادعبد الرحمن معد عبد الوهاب شهاب49

ميسون عبد الكريم. د.مالكرادة7مشاريع الري والبزلالصباحيالثالثاالقتصادعبد هللا احمد لفتة حسين50

فاضلة علي . د.مالكرادة7المصرف الزراعي التعاونيالصباحيالثالثاالقتصادعبد الودود حامد غنام كاظم51

سمير جعفر. د.م.اشارع فلسطين7الشركة العامة النتاج الطاقة الكهربائيةالصباحيالثالثاالقتصادعذراء فالح مهدي كاطع52

ميسون عبد الكريم. د.مالكرادة7مؤسسة الشهداءالصباحيالثالثاالقتصادعقيل سعد عامر خليف53

عبد الزهرة فيصل.د.م.االكرادة7الهيئة العامة لالنواء الجوية والرصد الزلزاليالصباحيالثالثاالقتصادعلي ثائر محمود عبد الرزاق54

محمد محسن. د.مالكرادة8الشركة العامة لالسواق المركزيةالصباحيالثالثاالقتصادعلي جبار حبيب نايف55

احمد هادي. د.م.االمدائن7مجلس البلدي لقضاء المحموديةالصباحيالرابعاالقتصادعلي جمال نوري56

عبد الزهرة فيصل.د.م.االكرادة7الهيئة العامة لالنواء الجوية والرصد الزلزاليالصباحيالثالثاالقتصادعلي حمزه فاضل عبد محسن57

احمد هادي. د.م.امدينة الصدر7(ع)مستشفى االمام علي الصباحيالرابعاالقتصادعلي عامر عبدالحسن فرحان58

احمد هادي. د.م.احي الجهاد7مجلس محلي حي الجهادالصباحيالرابعاالقتصادعلي عبد الرزاق لطيف هالل59

فراس منذر. م.مابو غريب8مستشفى ابي غريب العامالصباحيالثالثاالقتصادعلي عدنان مهدي صالح60

رحيم شراد. د.مالخالني7امانة بغداد  الصباحيالثالثاالقتصادعلي عيسى خلف لفتة61

احمد هادي. د.م.امدينة الصدر7(ع)مستشفى االمام علي الصباحيالرابعاالقتصادعلي محسن اكريم فارس62



اسم المشرفالموقعالشهراسم الدائرةالدراسةالمرحلةالقسماالسمت

حافظ عبد االمير .د.مالكرخ7كهرباء بغداد الكرخالصباحيالثالثاالقتصادعلي محمد سالم سيد63

فراس منذر. م.مالدجيل8مجلس المحلي في قضاء الدجيلالصباحيالثالثاالقتصادعلي مظهر حسن حميد64

احمد هادي. د.م.امصفى الدورة7الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة/ النفط الصباحيالرابعاالقتصادعمر نبيل مسلم عويد65

سندس رضيوي . م.أاالعظمية7بلدية االعظميةالصباحيالثالثاالقتصادعمران حافظ جميل جسام66

فراس منذر. م.مالخالني8مكتب المعاون المالي/ امانة بغداد الصباحيالثالثاالقتصادغفران عباس حسان حسوني67

ثامر كاظم. م.ممدينة الصدر8مجلس بلدي مدينة الصدرالصباحيالثالثاالقتصادغفران عباس محمد بردي68

محمود حسين. د.مبابل7مديرية ماء بابلالصباحيالثالثاالقتصادفاطمة جخير مزيعل نجم69

فراس منذر. م.مالخالني8مكتب المعاون المالي/ امانة بغداد الصباحيالثالثاالقتصادفاطمة عقيل جاسم حمودي70

مضر صالح. م.مبوب الشام8شركة نفط الوسطالصباحيالثالثاالقتصادفرح خالد عبد حميد71

مضر صالح. م.مبوب الشام8شركة نفط الوسطالصباحيالثالثاالقتصادفرح عبد الرحمن طاهر نوري72

ثامر كاظم. م.مواسط8االدارية/ دائرة صحة واسط الصباحيالثالثاالقتصادفرقان احسان حافظ احمد73

سندس رضيوي . م.أالشعلة7دائرة بلدية الشعلةالصباحيالثالثاالقتصادكامل غالي صبر عايد74

رحيم شراد. د.م7الموارد/ الكلية الصباحيالثالثاالقتصادكرار حسين علي صالح75

سندس رضيوي . م.أالشعلة7دائرة بلدية الشعلةالصباحيالثالثاالقتصادكرار علي صبر وني76

احمد هادي. د.م.امدينة الصدر7مستشفى الشهيد الصدر العامالصباحيالرابعاالقتصادكرار كريم سعد مفتن    77

عدي طه. د.م.امدينة الصدر7مستشفى ابن البلديالصباحيالثالثاالقتصادلميس جاسم محمد جواد78

ميسون عبد الكريم. د.مالزعفرانية7الكلية التقنية الهندسية/ الجامعة التقنية الصباحيالثالثاالقتصادلينا عاصي سلطان ساكت79

احمد هادي. د.م.االموال7الموارد البشرية/ الجامعة المستنصرية الصباحيالرابعاالقتصادمحمد احمد بخت لفتة80

حافظ عبد االمير .د.مالكرمة7قائمقامية قضاء الكرمةالصباحيالثالثاالقتصادمحمد حامد ناجي عبد81

محمد كريم. م.مالوزيرية8الشركة العامة للصناعت الكهربائيةالصباحيالثالثاالقتصادمحمد حسن جخيم عريان82

فالح نغيمش. د.مزيونة7الدار العراقية لالزياءالصباحيالثالثاالقتصادمحمد سالم عبد الزهره نجر83

محمد محسن. د.مالطارمية8مستشفى الطارمية العامالصباحيالثالثاالقتصادمحمد مازن كاظم عبد النبي84

فراس منذر. م.مالزعفرانية8معهد االدارة التقني/ الجامعة التقنية الوسطة الصباحيالثالثاالقتصادمروه هاشم خزعل سبع85

سمير جعفر. د.م.اشارع فلسطين7الشركة العامة النتاج الطاقة الكهربائيةالصباحيالثالثاالقتصادمريم صبري حنين مريوش86

محمد كريم. م.مالكرخ8فرع الكرخ المركز/ ضرائب الصباحيالثالثاالقتصادمريم نبيل فاضل عبدهللا87

محمد محسن. د.مالطارمية8مستشفى الطارمية العامالصباحيالثالثاالقتصادمصطفى صالح عارف محمد88

محمد محسن. د.مالطارمية8مستشفى الطارمية العامالصباحيالثالثاالقتصادمصطفى محمد فائق ازعيتر89

فاضلة علي . د.مالكرادة7قسم االحصاء/ الموارد المائية الصباحيالثالثاالقتصادمنى اسماعيل جويد داخل90

احمد هادي. د.م.االصالحية7الكرخ/ الشركة العامة لالتصاالت الصباحيالرابعاالقتصادموسى صباح هاشم هندي91

سندس رضيوي . م.أحي الجهاد7مجلس حي الجهاد المحليالصباحيالثالثاالقتصادنبأ حسين سبع خميس92

ميسون عبد الكريم. د.مالكرادة7الرصافة/ مكتب انتخابات بغداد الصباحيالثالثاالقتصادنبأ علي صافي حسن93
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نهى بشار.مالصويرة7مستشفى الصويرة العامالصباحيالثالثاالقتصادنبأ كامل جبر زامل94

حافظ عبد االمير .د.مالكرخ7ضرائب فرع الكرخ المركزالصباحيالثالثاالقتصادنور الهدى باسم عبيد جابر95

نهى بشار.مالرشيد7اللجنة االولمبية الوطنيةالصباحيالثالثاالقتصادنور اياد شمسي عبد اللطيف96

هيثم صاحب. م.مشارع فلسطين7تربية الرصافة الثانيةالصباحيالثالثاالقتصادنور عبد هللا عوني صالح97

فراس منذر. م.مالزعفرانية8معهد االدارة التقني/ الجامعة التقنية الوسطة الصباحيالثالثاالقتصادنور علي خالد جبار98

رحيم شراد. د.مالحرية7ضرائب فرع الحريةالصباحيالثالثاالقتصادنور ليث محمد علي عبد99

فالح نغيمش. د.مشارع النضال7الشركة العامة لتصميم وتنفيذ المشاريع/ الصناعة الصباحيالثالثاالقتصادهدى احسان علي شدهان100

سمير جعفر. د.م.اشارع فلسطين7الشركة العامة النتاج الطاقة الكهربائيةالصباحيالثالثاالقتصادهدى عادل فاضل عباس101

محمد كريم. م.مالكرخ8تربية الكرخ الثالثةالصباحيالثالثاالقتصادهشام نديم محمد عبدالصاحب102

فالح نغيمش. د.مزيونة7دار الشؤون الثقافية العامة/ الثقافة الصباحيالثالثاالقتصادهيام حيدر باسم نصيف103

حسام حسن . م.مالوزيرية7الشركة العامة للتجهيزات الزراعيةالصباحيالثالثاالقتصادوردة نجم عبد عباس104

حسام حسن . م.مالوزيرية7الشركة العامة للتجهيزات الزراعيةالصباحيالثالثاالقتصادوسناء حسن عباس فاضل105

ليث فاضل.م.ممدينة الصدر7مستشفى الشهيد الصدر العامالصباحيالثالثاالقتصادوالء عبدالزهرة شاني106

حافظ عبد االمير .د.مالكرخ7تربية الكرخ االولىالصباحيالثالثاالقتصادوئام جمال محمد حسين107

سندس رضيوي . م.أاالعظمية7بلدية االعظميةالصباحيالثالثاالقتصاديحيى علي زيدان محمود108

ثامر كاظم. م.ممدينة الصدر8(ع)مستشفى االمام علي المسائيالثالثاالقتصاداثمار عباس سليم محمد109

عبد الزهرة فيصل.د.م.االكرادة7دائرة بلدية الكرادةالمسائيالثالثاالقتصاداحمد جميل كاظم حسن110
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