
اسم المشرفالموقعالشهراسم الدائرةالدراسةالمرحلةالقسماالسمت

فالح نغيمش. د.مذي قار7مستشفى االمام الحسين/ صحة ذي قار صباحيالثالثعلوم ماليةغسان طعيمه كاظم1

سمير جعفر. د.م.اشارع فلسطين7الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغدادصباحيالثالثعلوم ماليةابراهيم محمود شاكر2

محمد محسن. د.مالكاظمية8(ع)مدينة االمامين الكاظمين صباحيالثالثعلوم ماليةاحمد مجيد حميد3

مضر صالح. م.مباب الشرقي8دائرة المباني/ االعمار واالسكان صباحيالثالثعلوم ماليةاحمد يوسف سالم4

محمد محسن. د.مالصالحية8دائرة التخطيط/ العدل صباحيالثالثعلوم ماليةاسراء جعفر عبد الواحد5

ثامر كاظم. م.ممدينة الصدر8تربية الرصافة الثالثةصباحيالثالثعلوم ماليةافراح علي حسين6

سندس رضيوي . م.أالدورة7قسم الماء/ بلدية الدورة صباحيالثالثعلوم ماليةاكرام اركان اكرم نافع7

نهى بشار.مالرفاعي7قطاع الرفاعي للرعاية الصحيةصباحيالثالثعلوم ماليةاالء مطشر ثامر8

مضر صالح. م.مديالى8شركة ديالى العامةصباحيالثالثعلوم ماليةامير محمد مهدي احمد9

محمد محسن. د.مالكرادة8المصرف العراقي التجاريصباحيالثالثعلوم ماليةانعام عبد الزهرة رحمة عبد هللا10

محمد كريم. م.مالكرخ8ضرائب فرع كرخ االطرافصباحيالثالثعلوم ماليةاية عادل رسن شنيشل11

احمد هادي. د.م.امدينة الصدر7مستشفى ابن البلديصباحيالرابععلوم ماليةباقر علي زايد12

محمد كريم. م.مالكرخ8تربية الكرخ الثانيةصباحيالثالثعلوم ماليةتبارك عبد الرحمن حميد داود13

فراس منذر. م.مالدورة8بلدية الدورة صباحيالثالثعلوم ماليةتقى وليد خالد جاسم 14

محمد محسن. د.مالكاظمية8(ع)مدينة االمامين الكاظمين صباحيالثالثعلوم ماليةحسن باسم عبد الرزاق15

ميثاق حسوني.ممدينة الصدر7مستشفى الرشاد التدريبيصباحيالثالثعلوم ماليةحسين احمد عداي غائب16

فالح نغيمش. د.مالشعب7فرع الشعب/ ضرائب صباحيالثالثعلوم ماليةحسين جاسم رضا محمد17

حسام حسن . م.مباب المعظم7الوكيل االداري/ الصحة صباحيالثالثعلوم ماليةدعاء فاروق عبدالمنعم جاسم18

مضر صالح. م.مبابل8رئاسة محكمة استئناف بابلصباحيالثالثعلوم ماليةرسل صالح محمد19

سمير جعفر. د.م.اشارع فلسطين7التدريب و التطوير/ النفط صباحيالثالثعلوم ماليةرسل عدنان ردام حسن العنبكي20

محمد محسن. د.مالصويرة8مستشفى الصويرة العامصباحيالثالثعلوم ماليةرقية صبيح محمود عبود21

حسام حسن . م.مبعقوبة7مديرية بلدية بعقوبةصباحيالثالثعلوم ماليةرنده حسن عبدعلي خميس22

نهى بشار.مالصويرة7مستشفى الصويرة العامصباحيالثالثعلوم ماليةرونق شاكر حسون علي23

سمير جعفر. د.م.اشارع فلسطين7التدريب و التطوير/ النفط صباحيالثالثعلوم ماليةزهراء باسم جعفر حمد24

محمد محسن. د.مالشعلة8دائرة بلدية الشعلةصباحيالثالثعلوم ماليةزهراء ثائر عبدالحسين25

عدي طه. د.م.امدينة الصدر7تربية الرصافة الثالثةصباحيالثالثعلوم ماليةزهراء حسين فريح راضي26

ثامر كاظم. م.ممدينة الصدر8تربية الرصافة الثالثةصباحيالثالثعلوم ماليةسجى ستار جبار محمد27

عدي طه. د.م.اشارع النضال7شركة اشور العامة للمقاوالت االنشائيةصباحيالثالثعلوم ماليةسجى سمير حمزة حسن28

حافظ عبد االمير .د.مشارع حيفا7القانونية/ وزارة العدل صباحيالثالثعلوم ماليةسجى ميثم عباس فزاع29

فراس منذر. م.مالجادرية8القانونية/ العلوم والتكنلوجيا صباحيالثالثعلوم ماليةسرى علي محمود حميد30

عبد الزهرة فيصل.د.م.االكرادة7الهيئة العامة لصيانة مشاريع الري والبزلصباحيالثالثعلوم ماليةسهى سعد كريم حمادي31
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ليث فاضل.م.ممدينة الصدر7مستشفى الشهيد الصدر العامصباحيالثالثعلوم ماليةسيف عادل محمد جواد32

فراس منذر. م.مالدورة8بلدية الدورة  صباحيالثالثعلوم ماليةصفا كريم ابراهيم خليل33

محمد كريم. م.مالوزيرة8الشركة العامة للفحص والتاهيل الهندسي / وزارة الصناعة صباحيالثالثعلوم ماليةضحى حسن رديني34

مضر صالح. م.مشارع النضال8الشركة العامة لتصميم وتنفيذ المشاريع/ الصناعة صباحيالثالثعلوم ماليةطيبة سعدون عجمي طوفان35

مضر صالح. م.مشارع حيفا8دائرة كاتب التخطيط العدليصباحيالثالثعلوم ماليةعبد هللا محمد ناصر36

مضر صالح. م.مزيونة8دائرة االستثمار/ الشباب والرياضة صباحيالثالثعلوم ماليةعبدهللا حسن قاسم محمد37

فراس منذر. م.مالحسينية8مستشفى الشهيد ضاري الفياض العامصباحيالثالثعلوم ماليةعذراء جاسم محمد صكر38

ثامر كاظم. م.ممدينة الصدر8مجلس بلدي مدينة الصدرصباحيالثالثعلوم ماليةعلي حسين حسن39

محمود حسين. د.مباب الشرقي7شركة التامين الوطنيةصباحيالثالثعلوم ماليةعلي شوقي عبداحمد40

سندس رضيوي . م.أالشعلة7مستشفى الشهيد محمد باقر الحكيمصباحيالثالثعلوم ماليةعلي صالح محيسن41

محمد محسن. د.مالصويرة8تربية الصويرةصباحيالثالثعلوم ماليةعلي عزيز سلمان42

عدي طه. د.م.امدينة الصدر7تربية الرصافة الثالثةصباحيالثالثعلوم ماليةعلي محمد كريم حمزه43

محمود حسين. د.مبلد7شعبة زراعة بلدصباحيالثالثعلوم ماليةعلي مزعل جاسم عطية44

ثامر كاظم. م.ممدينة الصدر8مجلس بلدي مدينة الصدرصباحيالثالثعلوم ماليةعمر صادق يوسف45

سمير جعفر. د.م.اشارع فلسطين7التدريب و التطوير/ النفط صباحيالثالثعلوم ماليةغدير علي حسن مهدي46

احمد هادي. د.م.ااالعظمية7مستشفى النعمان العامصباحيالرابععلوم ماليةفراس راضي عبود احمد47

محمد كريم. م.مالكرادة8قسم االحصاء/ الموارد المائية صباحيالثالثعلوم ماليةلينا حاتم حسين ابراهيم48

محمد محسن. د.مالكاظمية8(ع)مدينة االمامين الكاظمين صباحيالثالثعلوم ماليةمحمد حسن ابراهيم علي49

احمد هادي. د.م.امدينة الصدر7مستشفى ابن البلديصباحيالرابععلوم ماليةمحمد عباس ناجي50

رحيم شراد. د.مخانقين7مستشفى خانقين العامصباحيالثالثعلوم ماليةمحمد علي سهيل51

عدي طه. د.م.امدينة الصدر7المجلس البلدي لمدينة الصدرصباحيالثالثعلوم ماليةمحمد علي وليد52

نهى بشار.مالصالحية7دائرة التخطيط/ العدل صباحيالثالثعلوم ماليةمحمد نصير صبحي مهدي53

محمد محسن. د.مالصالحية8دائرة التخطيط/ العدل صباحيالثالثعلوم ماليةمروة علي جواد كاظم54

سمير جعفر. د.م.اشارع فلسطين7التدريب و التطوير/ النفط صباحيالثالثعلوم ماليةمريم عباس فتحي سعيد55

نهى بشار.مالصالحية7دائرة التخطيط/ العدل صباحيالثالثعلوم ماليةمصطفى عباس جمعة56

محمد محسن. د.مالكاظمية8(ع)مدينة االمامين الكاظمين صباحيالثالثعلوم ماليةمصطفى فالح هادي فرهود57

عبد الزهرة فيصل.د.م.االنهضة7مستشفى الكندي العامصباحيالثالثعلوم ماليةمصطفى كامل عبد الكاظم58

سندس رضيوي . م.أالشعلة7مستشفى الشهيد محمد باقر الحكيمصباحيالثالثعلوم ماليةمصطفى مهدي محمد صالح59

سندس رضيوي . م.أالشعلة7مستشفى الشهيد محمد باقر الحكيمصباحيالثالثعلوم ماليةمنتظر حسن حاتم طاهر60

سمير جعفر. د.م.اشارع فلسطين7التدريب و التطوير/ النفط صباحيالثالثعلوم ماليةمهند ابراهيم صبر61

نهى بشار.مالكاظمية7معمل القطنية/ الشركة العامة لصناعات النسيج صباحيالثالثعلوم ماليةمهند جاسم حسين بلفوط62
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ميثاق حسوني.ممدينة الصدر7مستشفى الرشاد التدريبيصباحيالثالثعلوم ماليةمهيمن عادل خشان63

سمير جعفر. د.م.اشارع فلسطين7الشركة العامة الدارة النقل الخاصصباحيالثالثعلوم ماليةنهلة عبد الرضا فليح64

سمير جعفر. د.م.اشارع فلسطين7التدريب و التطوير/ النفط صباحيالثالثعلوم ماليةنور سعدي جاسم رهيف65

سمير جعفر. د.م.اشارع فلسطين7الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغدادصباحيالثالثعلوم ماليةنور عباس عبود جبر66

حافظ عبد االمير .د.مساحة عدن7الشركة العامة لتسويق االدوية صباحيالثالثعلوم ماليةنور عزيز عبد هللا محمد 67

سمير جعفر. د.م.اشارع فلسطين7التدريب و التطوير/ النفط صباحيالثالثعلوم ماليةهاجر محمد خلف لفتة68

سمير جعفر. د.م.اشارع فلسطين7التدريب و التطوير/ النفط صباحيالثالثعلوم ماليةهدى عدنان قاسم69

سمير جعفر. د.م.اشارع فلسطين7التدريب و التطوير/ النفط صباحيالثالثعلوم ماليةهيام راسم خليل ناهض70

احمد هادي. د.م.اشارع فلسطين7شركة تعبئة الغازصباحيالرابععلوم ماليةياسر احمد عبد الحسن71

احمد هادي. د.م.االراشدية7المجلس المحلي لناحية الراشديةصباحيالرابععلوم ماليةيحيى محروت سلمان عبد72

سمير جعفر. د.م.اشارع فلسطين7الشركة العامة للنقل البحريمسائيالثالثعلوم ماليةاحمد زكي قاسم73

محمود حسين. د.مباب الشرقي7شركة االشغال / االعمار واالسكان مسائيالثالثعلوم ماليةاسراء محمد خلف حسوني74

احمد هادي. د.م.االنهضة7مستشفى الكندي العاممسائيالرابععلوم ماليةاوس جمعة الشيخ مطشر75

محمد محسن. د.مالقناة8مستشفى ابن القف الصابات الحبل الشوكيمسائيالثالثعلوم ماليةاية عاشور لطيف76

محمود حسين. د.مباب الشرقي7شركة االشغال / االعمار واالسكان مسائيالثالثعلوم ماليةاية عدنان جابر كريم77

حافظ عبد االمير .د.مشارع حيفا7هيئة التقاعد الوطنيةمسائيالثالثعلوم ماليةباقر محمد كاظم78

محمود حسين. د.مباب الشرقي7شركة االشغال / االعمار واالسكان مسائيالثالثعلوم ماليةجيهان سالم مناتي79

احمد هادي. د.م.االراشدية7المجلس المحلي لناحية الراشديةمسائيالرابععلوم ماليةحسن نامس مهدي80

فالح نغيمش. د.مالشعب7فرع الشعب/ ضرائب مسائيالثالثعلوم ماليةحسين سعد حسن81

ميسون عبد الكريم. د.ماالنبار7مركز التدريب والتنمية / صحة االنبار مسائيالثالثعلوم ماليةحسين علي فليح82

عبد الزهرة فيصل.د.م.االنهضة7الشركة العامة للنقل البريمسائيالثالثعلوم ماليةحنين جبار ثامر83

حافظ عبد االمير .د.مالكرخ7تربية الكرخ الثانيةمسائيالثالثعلوم ماليةحنين كاظم دربي84

سمير جعفر. د.م.اشارع فلسطين7التدريب و التطوير/ النفط مسائيالثالثعلوم ماليةحنين يوسف محمد85

ليث فاضل.م.ممدينة الصدر7مستشفى الشهيد الصدر العاممسائيالثالثعلوم ماليةرؤى حيدر جعفر86

حسام حسن . م.مباب المعظم7االدارية / البنك المركزي مسائيالثالثعلوم ماليةريام رعد محمد87

مضر صالح. م.مشارع النضال8هيئة البحث والتطوير/ الصناعة مسائيالثالثعلوم ماليةزهراء عادل عبدالرضا88

ثامر كاظم. م.م7مستشفى االمل الوطنيمسائيالرابععلوم ماليةزين العابدين جاسم رحيم89

مضر صالح. م.مزيونة8دائرة االستثمار/ الشباب والرياضة مسائيالثالثعلوم ماليةزين العابدين نصيف جاسم سعد90

ليث فاضل.م.مشارع فلسطين7شركة توزيع المنتجات النفطية مسائيالثالثعلوم ماليةسجاد حسن قاسم91

محمود حسين. د.مباب الشرقي7شركة االشغال والصيانة/ وزارة االعمار مسائيالثالثعلوم ماليةصباح علي حسين92

فالح نغيمش. د.مزيونة7مركز التدريب والتاهيل/ وزارة الشباب مسائيالثالثعلوم ماليةضحى جميل فاخر عباس 93
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نهى بشار.ممدينة الطب7مستشفى الشهيد غازي الحريريمسائيالثالثعلوم ماليةطيبة احمد فاضل عبود94

فالح نغيمش. د.مالشعب7فرع الشعب/ ضرائب مسائيالثالثعلوم ماليةعباس محمد جاسم95

ليث فاضل.م.ممدينة الصدر7مستشفى الشهيد الصدر العاممسائيالثالثعلوم ماليةعبد هللا دريد عبد الحافظ96

فالح نغيمش. د.مشارع النضال7الشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريعمسائيالثالثعلوم ماليةعبير فرج جبار97

حسام حسن . م.مباب المعظم7كلية االداب/ جامعة بغداد مسائيالثالثعلوم ماليةعلي بدر محمد98

عدي طه. د.م.امدينة الصدر7مستشفى ابن البلديمسائيالثالثعلوم ماليةعلي عبد االمير محمد حسين99

حافظ عبد االمير .د.مساحة عدن7الشركة العامة لتصنيع الحبوبمسائيالثالثعلوم ماليةعلي كاظم زامل100

فاضلة علي . د.مالكرادة7الشركة العامة للمنتوجات الغذائيةمسائيالثالثعلوم ماليةعلي ماجد حسن101

محمود حسين. د.مبغداد الجديدة7ضرائب فرع بغداد الجديدةمسائيالثالثعلوم ماليةغيداء حسين مفتن102

فالح نغيمش. د.مالشعب7بلدية الشعبمسائيالثالثعلوم ماليةفاطمة عمار عبدالحسين103

فراس منذر. م.مالشعب8بلدية الشعبمسائيالثالثعلوم ماليةلينا عمار احمد محمود104

ميسون عبد الكريم. د.ماالنبار7مركز التدريب والتنمية / صحة االنبار مسائيالثالثعلوم ماليةمحمد ضياء علي105

احمد هادي. د.م.اسبع ابكار7دائرة التعليم الديني/ الوقف السني مسائيالرابععلوم ماليةمحمد عبد االمير هاشم106

فاضلة علي . د.مالكرادة7الشركة العامة للمنتوجات الغذائيةمسائيالثالثعلوم ماليةمصطفى عامرعبد الستار107

عدي طه. د.م.امدينة الصدر7مستشفى ابن البلديمسائيالثالثعلوم ماليةمصطفى فراس حسين108

مضر صالح. م.مشارع النضال8المديرية العامة للتنمية الصناعية/ الصناعة مسائيالثالثعلوم ماليةمصطفى مشتاق يحيى109

محمد محسن. د.مالصالحية8دائرة التخطيط/ العدل مسائيالثالثعلوم ماليةمقتدى خالد محمود110

احمد هادي. د.م.اشارع فلسطين8تربية الرصافة الثانيةمسائيالرابععلوم ماليةمنتظر فالح  حسن  سلطان 111

نهى بشار.ممدينة الطب7مستشفى الشهيد غازي الحريريمسائيالثالثعلوم ماليةنور باسم كاطع112

ميسون عبد الكريم. د.مالكرادة7مستشفى العلوية التعليميمسائيالثالثعلوم ماليةهديل عبد المنعم كريم113
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