
اسم المشرفالموقعالشهراسم الدائرةالدراسةالمرحلةالقسماالسمت

حسام حسن . م.مالوزيرية7الشركة العامة لصناعة السياراتصباحيالثالثالمحاسبةامال خالد احمد1

هيثم صاحب. م.مشارع فلسطين7تربية الرصافة الثانيةصباحيالثالثالمحاسبةابراهيم كاظم جاسم2

فاضلة علي . د.مالكرادة7الشركة العامة للبريد والتوفيرصباحيالثالثالمحاسبةابراهيم موسى بطيخ3

مضر صالح. م.م8الموارد/ الكلية صباحيالثالثالمحاسبةاحمد جميل شامي4

ميسون عبد الكريم. د.ماالمين الثانية7 نيسان9مجلس قاطع صباحيالثالثالمحاسبةاحمد حسين غيدان جواد5

سندس رضيوي . م.أالشعلة7دائرة بلدية الشعلةصباحيالثالثالمحاسبةاحمد محمود رحيم منخي6

فالح نغيمش. د.م7بلدية الشعبصباحيالثالثالمحاسبةاركان رعد جليل ناصر7

عبد الزهرة فيصل.د.م.االمنصورية7قطاع الرعاية الصحية في المنصوريةصباحيالثالثالمحاسبةاركان ستار عبد الجبار شجاع8

ميسون عبد الكريم. د.مالكرادة7مستشفى الشيخ زايد العامصباحيالثالثالمحاسبةاسد هللا ستار عيدان9

فالح نغيمش. د.مساحة االندلس7المالية/ التعليم العالي صباحيالثالثالمحاسبةاسراء جمعة احمد جبر10

ليث فاضل.م.مالوزيرية7الشركة العامة لتجارة المواد االنشائيةصباحيالثالثالمحاسبةاسراء دريد عبد المطلب احمد11

سندس رضيوي . م.أالكاظمية7كلية الطب/ جامعة النهرين صباحيالثالثالمحاسبةامير عبد هللا رسول عبد الوهاب12

رحيم شراد. د.مالحرية7مجلس المحلي لمدينة الحريةصباحيالثالثالمحاسبةانعام عدنان مظلوم13

محمد محسن. د.مالكاظمية8(ع)مدينة االمامين الكاظمين صباحيالثالثالمحاسبةاية صالح مهدي داوود14

ليث فاضل.م.مشارع فلسطين7تربية الرصافة االولىصباحيالثالثالمحاسبةاية عبد الحسين كريم15

مضر صالح. م.مشارع فلسطين8الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغدادصباحيالثالثالمحاسبةاية عماد سعدون رشيد16

حسام حسن . م.مباب المعظم7االدارية/ المالية صباحيالثالثالمحاسبةايالف عبد كريم ياسين17

عدي طه. د.م.امدينة الصدر7توزيع كهرباء الصدرصباحيالثالثالمحاسبةبراق باسم جاسم18

فاضلة علي . د.مالخالص7مستشفى الخالص العامصباحيالثالثالمحاسبةبهاء الدين حيدر محمد 19

فاضلة علي . د.مالكرادة7قسم االحصاء/ الموارد المائية صباحيالثالثالمحاسبةتقى كاظم عزيز محمد20

فاضلة علي . د.مالعبيدي7المجلس المحلي لحي العبيديصباحيالثالثالمحاسبةثريا صادق رحيم21

فالح نغيمش. د.مالشعب7بلدية الشعبصباحيالثالثالمحاسبةجبريل شاكر عبد الرضا22

سندس رضيوي . م.أالكاظمية7كلية الطب/ جامعة النهرين صباحيالثالثالمحاسبةجعفر باسل علي مردان23

سندس رضيوي . م.أالكاظمية7كلية الطب/ جامعة النهرين صباحيالثالثالمحاسبةجعفر عدنان عزيز غانم24

حسام حسن . م.مالوزيرية7الشركة العامة لصناعة السياراتصباحيالثالثالمحاسبةجمانة حسين محمد علي25

حسام حسن . م.مباب المعظم7االدارية / البنك المركزي صباحيالثالثالمحاسبةجواد عبد الكاظم محمد ياسين26

سندس رضيوي . م.أالكاظمية7كلية الطب/ جامعة النهرين صباحيالثالثالمحاسبةحسن عادل محمد علي27

رحيم شراد. د.مواسط7االدارية/ دائرة صحة واسط صباحيالثالثالمحاسبةحسن فاضل سالم مزعل28

سندس رضيوي . م.أالكاظمية7كلية الطب/ جامعة النهرين صباحيالثالثالمحاسبةحسنين محمد باقر محمد29

ليث فاضل.م.ممدينة الصدر7مستشفى الشهيد الصدر العامصباحيالثالثالمحاسبةحسين خزعل شواي30

سندس رضيوي . م.أالكاظمية7كلية الطب/ جامعة النهرين صباحيالثالثالمحاسبةحسين خضير عباس جبار31
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سمير جعفر. د.م.اشارع فلسطين7الشركة العامة للنقل البحريصباحيالثالثالمحاسبةحسين سالم هاشم مهدي32

سندس رضيوي . م.أالكاظمية7كلية الطب/ جامعة النهرين صباحيالثالثالمحاسبةحسين سمير عبد اللطيف33

عبد الزهرة فيصل.د.م.االمشتل7فرع المشتل/ ضرائب صباحيالثالثالمحاسبةحسين عماد حسين مفرود34

فاضلة علي . د.مالكرادة7الهيئة العامة للمناطق الحرة/ المالية صباحيالثالثالمحاسبةحسين محمد مهذول خميس35

حسام حسن . م.مبعقوبة7مستشفى بعقوبة العامصباحيالثالثالمحاسبةحمزة غفور حسين خلف36

فراس منذر. م.مالشعب8فرع الشعب/ ضرائب صباحيالثالثالمحاسبةحنين حامد حمزة شالل37

ليث فاضل.م.مشارع فلسطين7تربية الرصافة االولىصباحيالثالثالمحاسبةحنين عبد الرحمن عمارة38

ليث فاضل.م.مشارع فلسطين7تربية الرصافة الثانيةصباحيالثالثالمحاسبةحنين كاظم جواد نعيس39

ليث فاضل.م.مشارع فلسطين7شركة خطوط االنابيب النفطيةصباحيالثالثالمحاسبةحوراء ثامر علي بستان40

سمير جعفر. د.م.اشارع فلسطين7الشركة العامة النتاج الطاقة الكهربائيةصباحيالثالثالمحاسبةحوراء صبري صعيب41

ميثاق حسوني.م7(ع)مستشفى اال مام علي صباحيالثالثالمحاسبةحيدر حسين نعمة عبد42

رحيم شراد. د.مالخالني7قسم الكهرباء/ امانة بغداد صباحيالثالثالمحاسبةحيدر محمد طارش عبد الرضا43

محمد كريم. م.مالكرمة8مدير بلدية الكرمةصباحيالثالثالمحاسبةخالد جمعة عباس44

رحيم شراد. د.مالخالني7دائرة مجاري بغدادصباحيالثالثالمحاسبةخواطر نصير خالد احمد45

رحيم شراد. د.مديالى7رئاسة محكمة استئناف ديالىصباحيالثالثالمحاسبةدعاء حمزة كريم نايف46

ثامر كاظم. م.مواسط8االدارية/ صحة محافظة واسط صباحيالثالثالمحاسبةدعاء علي حامد ناجي47

ميثاق حسوني.ممدينة الصدر7(ع)مستشفى االمام علي صباحيالثالثالمحاسبةرائد ثويني شارف عنيد48

محمد كريم. م.مالكرادة8االدارية والمالية/ الهجرة والمهجرين صباحيالثالثالمحاسبةرباب سالم انعيم علي49

حسام حسن . م.مباب المعظم7كلية االداب/ جامعة بغداد صباحيالثالثالمحاسبةرجاء ريسان عبدهللا خوير50

سمير جعفر. د.م.اشارع فلسطين7الشركة العامة للنقل البحريصباحيالثالثالمحاسبةرغد عادل نعمان51

حافظ عبد االمير .د.مالمحمودية7تربية المحمودية / 2تربية كرخ صباحيالثالثالمحاسبةرغد علي عطية حمود 52

فاضلة علي . د.مالكرادة7قسم االحصاء/ الموارد المائية صباحيالثالثالمحاسبةرفل عبد االمير شاكر53

حسام حسن . م.مباب المعظم7دائرة الدين العام/ المالية صباحيالثالثالمحاسبةرنين عبد الكريم ياسين علي 54

فراس منذر. م.مالحسينية8مجلس بلدي قضاء الزهورصباحيالثالثالمحاسبةرونق محمد طابور55

سمير جعفر. د.م.اشارع فلسطين7التدريب و التطوير/ النفط صباحيالثالثالمحاسبةريهام حسن ناصر56

عبد الزهرة فيصل.د.م.االكرادة7صندوق االسكان العراقيصباحيالثالثالمحاسبةزهراء عصام محمد57

ليث فاضل.م.مالموال7كلية الهندسة/ الجامعة المستنصريةصباحيالثالثالمحاسبةزهراء قيس صاحب كريم58

نهى بشار.مالعالوي7الدائرة االدارية/ الكهرباء صباحيالثالثالمحاسبةزيدون عامر محمد حسين59

سمير جعفر. د.م.اشارع فلسطين7الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائيةصباحيالثالثالمحاسبةزين العابدين عامر محمود لفتة60

محمد كريم. م.مالمدائن8التسجيل العقاري في المدائنصباحيالثالثالمحاسبةسارة محمد فيصل غايب61

فالح نغيمش. د.مالشعب7بلدية الشعبصباحيالثالثالمحاسبةسارة ناصر عنيد62
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حسام حسن . م.مبعقوبة7مستشفى بعقوبة العامصباحيالثالثالمحاسبةسامر خميس ابراهيم نجم 63

عبد الزهرة فيصل.د.م.االكرادة7شركة العامة النتاج المواد االنشائيةصباحيالثالثالمحاسبةسجاد جودة طالب رهيف64

سمير جعفر. د.م.اشارع فلسطين7التدريب و التطوير/ النفط صباحيالثالثالمحاسبةسجاد حسن عبد علي حمدان65

محمود حسين. د.مباب الشرقي7دائرة المباني/ االعمار واالسكان صباحيالثالثالمحاسبةسجاد خالد داود محسن66

سمير جعفر. د.م.اشارع فلسطين7الشركة العامة للنقل البحريصباحيالثالثالمحاسبةسجاد سعد عواش راضي67

نهى بشار.مالعالوي7دائرة التشغيل/ الكهرباء صباحيالثالثالمحاسبةشمس عالء كريم68

ثامر كاظم. م.ممدينة الصدر8تربية الرصافة الثالثةصباحيالثالثالمحاسبةشهد حيدر محسن علي69

مضر صالح. م.مشارع فلسطين8التخطيط والمتابعة/ النقل صباحيالثالثالمحاسبةشهد ياسين مطشر عبد هللا70

رحيم شراد. د.مديالى7مديرية اتصاالت ديالىصباحيالثالثالمحاسبةصفاء احمد جليل71

حسام حسن . م.مبعقوبة7مستشفى بعقوبة العامصباحيالثالثالمحاسبةطارق ساجد عبد عبطان 72

فراس منذر. م.مالحبيبة8(ع)مستشفى فاطمة الزهراء صباحيالثالثالمحاسبةظفر ياسين سالم73

حافظ عبد االمير .د.مالمنصور7الشركة العامة للمعارض والخدمات/ التجارة صباحيالثالثالمحاسبةعباس فاضل سعود74

فاضلة علي . د.مالحسينية7مستشفى الشهيد ضاري الفياض العامصباحيالثالثالمحاسبةعباس محمد مغامس شامول75

سندس رضيوي . م.أحي الجهاد7مستشفى الفرات العامصباحيالثالثالمحاسبةعبد الرحمن محمد عبد رميض76

حافظ عبد االمير .د.مالمنصور7الشركة العامة للمعارض والخدمات/ التجارة صباحيالثالثالمحاسبةعبد هللا احسان عطا هللا مليك77

فاضلة علي . د.مالخالص7مستشفى الخالص العامصباحيالثالثالمحاسبةعبد هللا ساجد كاظم علوان 78

محمد محسن. د.مالكاظمية8(ع)مدينة االمامين الكاظمين صباحيالثالثالمحاسبةعذراء عطا جافل منخي79

محمود حسين. د.ماليرموك7مستشفى اليرموك التعليميصباحيالثالثالمحاسبةعذراء علي يونس80

ميسون عبد الكريم. د.مالكرادة7مستشفى الشيخ زايد العامصباحيالثالثالمحاسبةعلي عماد سلمان بريج81

محمد محسن. د.مالشعلة8دائرة بلدية الشعلةصباحيالثالثالمحاسبةعلي عيدان حميد حسوني82

فالح نغيمش. د.مالشعب7فرع الشعب/ ضرائب صباحيالثالثالمحاسبةعلي قاسم كاظم طاهر83

حسام حسن . م.مبعقوبة7مستشفى بعقوبة العامصباحيالثالثالمحاسبةعلي كتيب ناصر هزاع84

سندس رضيوي . م.أالشعلة7دائرة بلدية الشعلةصباحيالثالثالمحاسبةعلي هيثم عبد الحسن كنبار85

عدي طه. د.م.امدينة الصدر7تربية الرصافة الثالثةصباحيالثالثالمحاسبةعلي والي لفتة ادهيم86

ميثاق حسوني.ممدينة الصدر7(ع)مستشفى االمام علي صباحيالثالثالمحاسبةغفران عباس جري كلخان87

ميثاق حسوني.ممدينة الصدر7(ع)مستشفى االمام علي صباحيالثالثالمحاسبةغيث حسان ونان حسين88

ثامر كاظم. م.ممدينة الصدر8دائرة مدينة الطبصباحيالثالثالمحاسبةغيث عباس عليوي ياسر89

سمير جعفر. د.م.اشارع فلسطين7التدريب و التطوير/ النفط صباحيالثالثالمحاسبةفاطمة اثير محمود عبد الجبار90

محمود حسين. د.مباب الشرقي7مشاريع الري والبزلصباحيالثالثالمحاسبةفاطمة برهان عبد حسين91

مضر صالح. م.مشارع النضال8االدارية والمالية/الصناعة والمعادن صباحيالثالثالمحاسبةفرح ابراهيم عباس عبد92

عبد الزهرة فيصل.د.م.االكرادة7الهيئة العامة لصيانة مشاريع الري والبزلصباحيالثالثالمحاسبةفرح محمد حسين علوان93
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ميثاق حسوني.ممدينة الصدر7(ع)مستشفى االمام علي صباحيالثالثالمحاسبةكرار رافد جبار عبد الحسين94

محمد محسن. د.مالكاظمية8(ع)مدينة االمامين الكاظمين صباحيالثالثالمحاسبةكرار علي حنون عبد الحسين95

ميسون عبد الكريم. د.مالزعفرانية7مستشفى الزعفرانية العامصباحيالثالثالمحاسبةكرار علي هالل عبد الحسين96

حسام حسن . م.مبعقوبة7مستشفى بعقوبة العامصباحيالثالثالمحاسبةليث عبد الكريم موسى97

عبد الزهرة فيصل.د.م.االمسيب7مستشفى المسيب العامصباحيالثالثالمحاسبةماهر حسن داود محسن98

رحيم شراد. د.م7مستشفى الزهراء للنسائية صباحيالثالثالمحاسبةمجيد نوري هيجيل حسين99

محمد محسن. د.مالكرادة8مصنع النسيج/ الشركة العامة لصناعات النسيج صباحيالثالثالمحاسبةمحمد المنتظر حيدر دهلوز100

مضر صالح. م.مباب المعظم8االدارية / البنك المركزي صباحيالثالثالمحاسبةمحمد اوس عبد الهادي101

ميثاق حسوني.ممدينة الصدر7(ع)مستشفى االمام علي صباحيالثالثالمحاسبةمحمد باقر عالء حسين102

ليث فاضل.م.ممدينة الصدر7مستشفى الشهيد الصدر العامصباحيالثالثالمحاسبةمحمد جليل رسن مهدي103

نهى بشار.مكرادة مريم7مكتب المفتش العام/ التخطيط صباحيالثالثالمحاسبةمحمد حميد عذاب104

رحيم شراد. د.مديالى7تربية محافظة ديالىصباحيالثالثالمحاسبةمحمد سالم عبد سلمان105

سمير جعفر. د.م.اشارع فلسطين7الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائيةصباحيالثالثالمحاسبةمحمد صباح عبد النور جمعة106

فاضلة علي . د.مالكرادة7الشركة العامة لالتصاالت والبنى التحتيةصباحيالثالثالمحاسبةمحمد طه عبد المنعم محمد 107

مضر صالح. م.مشارع حيفا8دائرة كاتب العدلصباحيالثالثالمحاسبةمحمد عماد محسن حمد108

عبد الزهرة فيصل.د.م.االمنصورية7ديالى/ بلدية المنصورية صباحيالثالثالمحاسبةمحمد نجم عبد الرحمن109

ميثاق حسوني.ممدينة الصدر7مستشفى البتول التعليميصباحيالثالثالمحاسبةمحمد ياسين كريم طة110

حسام حسن . م.مباب المعظم7دائرة االمور الفنية المركز الوطني للرقابة الدوائية/ الصحةصباحيالثالثالمحاسبةمحمود حسين رشيد111

نهى بشار.مكرادة مريم7االدارية والمالية / التخطيط صباحيالثالثالمحاسبةمحمود شكري كفيش112

ليث فاضل.م.ممدينة الصدر7مستشفى الشهيد الصدر العامصباحيالثالثالمحاسبةمرتضى جبار جهلول دعيم113

فراس منذر. م.مابو غريب8ضرائب ابو غريبصباحيالثالثالمحاسبةمريم اسماعيل نصيف جاسم114
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