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 كليه التمريض جامعه بغداد اهدكتور مدرس ايسن كمال محمد  .031

 الكيمياوي -الهندسة -المثنى دكتوراه مدرس بليغ سعود عبدالرزاق  .030

 جامعه المثنى/كليه الهندسه/قسم الكيمياوي دكتوراه مدرس حسنين كريم عطية  .030

 حامعة البصره كاية الهندسه دكتوراه مدرس حسين علي حسين كصب الكصب  .033

 جامعة ميسان كلية التربية قسم التاريخ وراهدكت مدرس حال عبد الكريم احمد  .034

 جامعة المثنى / كلية الهندسة / قسم الهندسة المدنية دكتوراه مدرس حيدر كامل شنباره  .035

 جامعة المثنى / كلية الهندسة / قسم هندسة العمارة دكتوراه مدرس حسين كريم سلطان  .036

  دكتوراه مدرس احسان محمد هادي  .037

 دكتوراه سمدر إكرام امين سعيد  .038
الجامعة التقنية الوسطى / معهد التكنولوجيا / قسم التقنيات 

 المدنية
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 جامعة االنبار كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة االنبار دكتوراه مدرس بالل محمد اسعد محمود   .039

 دكتوراه مدرس تيسير سمير جعاز  .041
جامعة الفرات االوسط التقنية/الكلية التقنية المسيب/قسم البناء 

 االنشاءاتو

 جامعة القادسية دكتوراه مدرس حسام سعيد العارضي  .040

 الجامعة المستنصرية / كلية الهندسة / قسم هندسة المواد دكتوراه مدرس حمزة مصطفى كمال  .040

 جامعة المثنئ كلية الهندسة  قسم الهندسة الكيمياوية دكتوراه مدرس حميد رشيد العامري  .043

 الكلية التقنية المسيب-جامعة الفرات األوسط التقنية كتوراهد مدرس حيدر طالب مهدي العجيلي  .044

 جامعة الموصل/الهندسة/المدني دكتوراه مدرس خولة احمد خليل  .045

 كلية تكنولوجيا المعلومات -بابل  دكتوراه مدرس رائد العبيدي  .046

 المعهد التقني المسيب -جامعة الفرات االوسط التقنية  دكتوراه مدرس رياض احمد سرحان  .047

 جامعة الموصل / كلية الهندسة / قسم السدود والموارد المائية دكتوراه مدرس زهير اسماعيل موسى قره باش  .048

 كلية الرافدين الجامعه /قسم الصيدلة دكتوراه مدرس سحر بلكت حسين  .049

 الجامعة التكنولوجية / قسم الهندسة الكهربائية دكتوراه مدرس شيماء عبدالغني محمد  .051

 جامعة تكريت/ كلية الزراعة/ قسم المحاصيل الحقلية دكتوراه مدرس ن محمدعبدهللا حس  .050

 جامعة المثنى / كلية الهندسة دكتوراه مدرس عالء سالم شاكر  .050

 دكتوراه مدرس علي غازي مطر  .053
جامعة بغداد / كلية الفنون الجميلة/ قسم التصميم / تخصص 

 التصميم

 ركوكجامعة ك دكتوراه مدرس علي هادي حسن حسين  .054

 جامعة الموصل/ كلية الهندسة/قسم المدني دكتوراه مدرس عماد نوئيل نعوم  .055

 الجامعة التكنولوجية قسم هندسه االنتاج والمعادن دكتوراه مدرس عمر هاشم حسون  .056

 جامعة ذي قار / كلية التربية للعلوم الصرفة / قسم علوم الحياة دكتوراه مدرس فاطمة عزيز مهدي  .057

 جامعة الموصل/كلية الهندسة دكتوراه مدرس فمحمد مخلف خل   .058

 معهد فنون جميلة للبنات دكتوراه مدرس ميرفت محمد جاسم  .059

 جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة/قسم علوم الحياة دكتوراه مدرس هيثم لطيف عبد الهادي  .061

 بة العلوم االساسيةجامعة الموصل /كلية الزراعة والغابات/ شع دكتوراه مدرس احمد نزار حسن  .060

 جامعة الموصل كلية الهندسة المدنية دكتوراه مدرس ايمان خالد ابراهيم  .060

 جامعة القادسية/ كلية القانون قسم العام دكتوراه مدرس سندس محمد عباس  .063

 جامعة البصرة/ كلية الزراعة/ قسم االنتاج الحيواني دكتوراه مدرس صباح كاظم مرزوق  .064

 الموصل / الهندسة /قسم الهندسة المدنية دكتوراه مدرس عدي عسل صالح  .065

 المدني-الهندسة-المستنصرية دكتوراه مدرس علي حسن علي  .066

 الجامعة المستنصرية/ كلية الهندسة دكتوراه مدرس علي عبد الحسين جواد  .067

 ادارة مواد دكتوراه مدرس محسن جبار كبيان  .068

 التكنولوجية دكتوراه مدرس عبدهللا فرج هوير   .069

 جامعة كركوك / االداب/ التاريخ دكتوراه مدرس دالل عبد الحسن جوالن  .071

 دكتوراه مدرس رسالن عبد الزهرة صافي  .070
جامعة االمام جعفر الصادق ع فرع النجف/كلية العلوم االدارية 

 والمالية/قسم المحاسبة

 مدنيةجامعة النهرين / كلية الهندسة / قسم الهندسة ال دكتوراه مدرس زهير خضر عالوي  .070

 دكتوراه مدرس زياد غازي عزيز  .073
جامعة الموصل كلية هندسة النفط والتعدين قسم هندسة المكامن 

 النفطيه
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 دكتوراه مدرس سامر عبد الباقي جبار الجاسم  .074
Basrah university- Engineering collage-civil 

department 

 واسط / العلوم/ الفيزياء دكتوراه مدرس ستار حسين سويلم  .075

 جامعة االنبار كلية الزراعة دكتوراه مدرس سفيان محمود فرحان  .076

 جامعة االنبار دكتوراه مدرس سمير أحمد عواد  .077

078.  
سهاد كريم راهي راضي 

 المكصوصي
 غير موظف دكتوراه مدرس

 جامعة بغداد كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم/قسم الفيزياء دكتوراه مدرس سهام حسن سلمان  .079

 جامعة ميسان كلية التربية البدنية وعلوم الرياضه دكتوراه مدرس سالم حافظ محمدضياء   .081

 جامعة المثنى/ كلية الهندسة/ قسم المدني دكتوراه مدرس طارق حسين عبيس  .080

 قسم الهندسة المدنية -كلية الهندسة  -جامعة البصرة  دكتوراه مدرس عبد الناصر محمد عباس  .080

 جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الهندسة المدنية دكتوراه مدرس عبداإلمام كريم مهدي  .083

 جامعة ديالى / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة دكتوراه مدرس عبدالرزاق وهيب ياسين  .084

 جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الهندسة المدنية دكتوراه مدرس عثمان حميد زنكاح  .085

 كوفةجامعةال دكتوراه مدرس عالء عبد الحسين  .086

 كلية القانون جامعة االمام جعفر الصادق فرع النجف دكتوراه مدرس علي عبد الزهرة صافي الجنابي  .087

 دكتوراه مدرس علي كريم نهر  .088
الجامعة التكنولوجية / قسم الهندسة الكهربائية /فرع الهندسة 

 االلكترونية

 نية وعلوم الرياضةكلية التربية البد -جامعة الموصل  دكتوراه مدرس عمر فاروق يونس  .089

 الموصل/الصيدلة دكتوراه مدرس فرح حازم عمر  .091

 المعهد التقني الموصل-الجامعة التقنية الشمالية دكتوراه مدرس فهد خلف ياسين  .090

 الجامعة المستنصرية كلية الهندسة قسم المدني دكتوراه مدرس لمى فاضل حسين  .090

 الجامعة /كلية الهندسة/ الهندسة المدنية كلية االسراء دكتوراه مدرس لمياء محمد جواد مهدي  .093

 دكتوراه مدرس ليلى علي غالب ياسين  .094
الجامعة التكنولوجية/قسم الهندسة المدنية/فرع الهندسة 

 االنشاءية

 جامعة بابل كلية التربيه البدنية وعلوم الرياضة دكتوراه مدرس سعاد خيري كاظم  .095

 ة التربية للعلوم الصرفه أبن الهيثم قسم الكيمياء جامعة بغدادكلي دكتوراه مدرس تغريد باقر علوان العتابي  .096

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قسم شؤون المواطنين دكتوراه مدرس علي طالب مهدي  .097

 الجامعة التقنية الوسطى / معهد تقني بعقوبة دكتوراه مدرس الره رياض عبد الواحد  .098

 المثنى / كلية الهندسة / قسم هندسة العمارة جامعة دكتوراه مدرس محمد بالي مهدي  .099

 كلية العلوم للبنات -جلمعة بابل دكتوراه مدرس محمد جواد جادر  .011

 Erbil Polytechnical University دكتوراه مدرس محمد موفق عزيز  .010

 وزارة التربية دكتوراه مدرس محمود حسن زغير  .010

 ية كلية التربية قسم الكيمياءجامعة القادس دكتوراه مدرس مرتضى عبد علي فرحان  .013

 الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الهندسة المدنية دكتوراه مدرس مها عبد الواحد عزت  .014

 دكتوراه مدرس ميادة صالح الدين تاج الدين  .015
جامعة الموصل / كلية االدارة واالقتصاد / قسم العلوم المالية 

 والمصرفية

 الهندسة -األنبار  دكتوراه مدرس نبيل شاكر محمود  .016

 الجامعة التكنولوجيه /قسم هندسة المواد دكتوراه مدرس نصير عبد الحسين ناصر  .017
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 جامعة المثنى كلية الهندسة القسم المدني دكتوراه مدرس هدى محمد سلمان  .018

 جامعة سومر كلية التربية األساسية قسم العلوم دكتوراه مدرس وسام نجم محمد  .019

 الموصل/التمريض/العلوم االساسيه ماجستير درسم ابراهيم طالل داود  .001

 جامعة سامراء كلية اآلثار قسم السياحة ماجستير مدرس إسحق يوسف حمدان  .000

 جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الهندسة المدنية ماجستير مدرس اسراء صالح حسين  .000

 م الهندسة المدنيةالجامعة المستنصرية / كلية الهندسة / قس ماجستير مدرس اسراء كمال جعفر  .003

 وزارة التربية / مديرية تربية ذي قار ماجستير مدرس اسعد عبدهللا صفوك  .004

 جامعة المثنى /كلية الهندسة/ القسم المدني ماجستير مدرس اميرة محمد عواد  .005

 ماجستير مدرس ايام منصور حسين  .006
ماجستير /كلية التربية للبنات العلوم التربوية والنفسية علم 

 تربويالنفس ال

 جامعة الموصل/كلية العلوم/قسم الكيمياء ماجستير مدرس باسمة احمد عبدالهادي سليم  .007

 كلية التمريض -جامعة الكوفة  ماجستير مدرس بشار رشيد محمد علي  .008

 الجامعة التكنولوجية / قسم الهندسة الكيمياوية ماجستير مدرس بشير احمد عبد الحسين  .009

 المستنصرية/الهندسة/المدني تيرماجس مدرس تمارا عدنان قاسم  .001

 الجامعة التكنولوجية / قسم الهندسة الكهربائية ماجستير مدرس جابر حميد مجيد حمادي  .000

 جامعة المثنى /كلية الهندسة /المدني ماجستير مدرس حيدر عرابي ابراهيم  .000

 ماجستير مدرس رشا عادل عبد النبي  .003
يب/ المقاومه المس -جامعه الفرات االوسط / الكليه التقنيه

 االحيائيه

 ماجستير مدرس رفيف محمد حمزة  .004
جامعة القادسيه/كلية علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/قسم 

 نظم المعلومات

 الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم علوم الحاسبات ماجستير مدرس رواء ابراهيم عيسى  .005

 ة االنبار/ كلية الزراعة/ قسم البستنة وهندسة الحدائقجامع ماجستير مدرس زياد محمد عبد الرزاق  .006

 قسم اللغة العبرية -كلية اللغات   -جامعة بغداد   ماجستير مدرس سعد عبد السادة صباح  .007

 جامعة الموصل /التربية للعلوم الصرفة/علوم الحياة ماجستير مدرس شيرين ياسين قاسم  .008

 وصل كلية التربية األساسية قسم التاريخجامعة الم ماجستير مدرس شيماء رافع سلطان  .009

 جامعة بابل/ كلية العلوم / قسم علوم الحياة ماجستير مدرس شيماء عبيس حسين  .031

 جامعة القادسية/ كلية الطب البيطري ماجستير مدرس عباس هادي جاسم  .030

 دهوك دهوك قانون ماجستير مدرس علي احسان تيلي  .030

 الزهراوي الجامعة/ قسم الصيدلة كلية ماجستير مدرس علي محمود ريشان  .033

 الجامعة التقنية الشمالية ماجستير مدرس فراس عزيز علي  .034

 الجامعة التكنولوجية/قسم الهندسة الكيمياوية ماجستير مدرس لمى حسين محمود  .035

 جامعه البصرة كليه الزراعه ماجستير مدرس مريم عبدالباري عربي مطرود  .036

 بغداد/ الهندسة/ المدني ماجستير مدرس مصطفى مالك جاسم  .037

 ماجستير مدرس مها عبداالله محمد حسن البدراني  .038
جامعة الموصل كلية علوم الحاسوب والرياضيات قسم 

 البرمجيات

 جامعة الفرات األوسط ماجستير مدرس مهند كريم صالح  .039

 المستنصرية / الهندسة / الحاسوب ماجستير مدرس نادية مقبل حسن الزبيدي  .041

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات / قسم الرياضيات ماجستير مدرس حمدندى جاسم م  .040

 قسم المدني\كلية الهندسة\جامعة المثنى ماجستير مدرس هادي محمد شيال  .040
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 جامعة الموصل /كلية اإلدارة واالقتصاد /قسم المحاسبة ماجستير مدرس وعد حسين شالش  .043

 / كلية العلوم/ قسم الكيمياء جامعة المثنى ماجستير مدرس وفاء مهدي ساجت  .044

 جامعة البصرة كلية التربية قسم الجغرافيا الطبيعية دكتوراه مدرس ايات جاسم محمد  .045

 جامعة االنبار / كلية التربيه للعلوم االنسانيه/ الجغرافيا دكتوراه مدرس  خالد صبار محمد  .046

 قسم الهندسة المدنية -كلية الهندسة -جامعة الموصل  دكتوراه مدرس  سمير سعدي شماس  .047

 جامعة بغداد /كلية الهندسة /المدني دكتوراه مدرس  ماهر مراد جبر  .048

 جامعة المثنى/الهندسة/الكيمياوي دكتوراه مدرس  محمد مزعل راشد  .049

 جامعة ديالئ-كلية التربية االساسية  دكتوراه --- افتخار مزهر علي عداي  .051

 ة للمساحةالهيأة العام دكتوراه ---- علي مطر فنوص  .050

 كلية االسراء الجامعة --- مدرس مساعد حنين محمد شاتول  .050

 جامعة الحمدانية/ كلية االدارة واالقتصاد/ قسم ادارة االعمال ماجستير مدرس مساعد ابتسام اسماعيل حنا  .053

 جامعة المثنى / كلية الهندسة / قسم الهندسة المدنية ماجستير مدرس مساعد اثير محمد علي جاسم  .054

 جامعة الكوفة / كلية العلوم / قسم علوم االرض ماجستير مدرس مساعد حمد جواد شاكرأ  .055

 جامعه ذي قار / كلية علوم الحاسوب والرياضيات/ الرياضيات ماجستير مدرس مساعد احمد حميد كامل  .056

 جامعة المثنى/كلية الهندسة/ قسم الهندسة المدنية ماجستير مدرس مساعد احمد رعد رديف  .057

 الجامعة العراقية /كلية التربية/قسم اللغة العربية ماجستير مدرس مساعد ضاري نصيف احمد  .058

 ماجستير مدرس مساعد احمد عصام سلمان  .059
الجامعة المستنصرية/الجامعة المستنصرية/ العلوم المختبرية 

 السريرية

 سة الطاقةجامعة بابل/كلية الهندسة المسيب /قسم هند ماجستير مدرس مساعد احمد هادي حسين  .061

 المديرية العامة للتربية الرصافة الثالثة-وزارة التربية ماجستير مدرس مساعد احمد يوسف علي  .060

 الجامعة التقنية الجنوبية ماجستير مدرس مساعد ازهار عبد محيسن الركابي  .060

 بغداد/ابن رشد/اللغة العربية ماجستير مدرس مساعد اسراء خلف كريم  .063

 جامعة بغداد/كلية الهندسة الخوارزمي /هندسة الطب الحياتي ماجستير ساعدمدرس م اسراء صفاء عبد  .064

 كلية المعارف الجامعة قسم العلوم المالية والمصرفية ماجستير مدرس مساعد اسالم محمد محمود  .065

 القادسية الطب االحياء المجهرية والمناعة ماجستير مدرس مساعد انتصار علي سلمان  .066

 وزارة التربية / المديرية العامة للتخطيط التربوي ماجستير مساعد مدرس انمار لطيف جاسم  .067

 جامعة ذي قار كلية اآلثار قسم االثار والحضارة االسالمية ماجستير مدرس مساعد إيالف شاكر زبيل  .068

 جامعة الفرات االوسط / المعهد التقني في السماوة ماجستير مدرس مساعد بالل ناجي حسين  .069
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 جامعة الكوفة /كلية التربية للبنات/علوم االسوب بكلورويس أخرى اسراء محمد راهي  .417

 مديرية تربية تلعفر بكلورويس أخرى إسماعيل ابراهيم خليل البرزنجي  .418

 شركة شيخان للمقاوالت العامة بكلورويس أخرى أياد طارق ناجي  .419

 /كلية هندسة المواد/قسم المعادنجامعه بابل بكلورويس أخرى بلقيس مالك هالل  .401

 ------ بكلورويس أخرى حسن عبد شراد  .400

 جامعة ميسان / كلية العلوم السياسية بكلورويس أخرى حسن فاضل قاسم  .400

 أخرى حسن هادي حسين  .403

طالب 

دراسات 

 اولية

---- 

 وزارة التربية بكلورويس أخرى حسنين نعيم شنين  .404

 ركز الوطني للمختبرات االنشائية/مختبر كركوك االنشائيالم بكلورويس أخرى حسين عصمت محمد  .405

 مكتب هندسي بكلورويس أخرى حوراء ناظم محمد  .406

 شركة كهرباء بكلورويس أخرى حيدر جاسب مجبل  .407

 جامعة المثنى / كلية الهندسة / القسم المدني بكلورويس أخرى حيدر عبدعلي والي سلمان  .408

 الكفيل/كلية طب األسنان جامعة بكلورويس أخرى حيدر قاسم رحيم  .409
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 جامعه اإلمام كاضم ع بكلورويس أخرى حيدر ناصر حسين  .401

 دائره البيطره /مستشفى ديالى البيطري بكلورويس أخرى امواج داود راضي  .400

 جامعة ميسان كلية الهندسة قسم المدني بكلورويس أخرى دنيا جمعة عودة  .400

 ة التربية للعلوم الصرفةجامعة ديالى كلي بكلورويس أخرى رسل حميد محمود  .403

 مديريه تربيه القادسيه بكلورويس أخرى رنا محمود محمد عطا  .404

 كلية الهادي الجامعه بكلورويس أخرى رهف محمد مخلف  .405

 جامعة الكوفه كلية التمريض بكلورويس أخرى رونق حسين جحيل  .406

 تبر كركوك االنشائيالمركز الوطني للمختبرات االنشائية/مخ بكلورويس أخرى ريمة موسى محيسن  .407

 جامعة بغداد بكلورويس أخرى زهراء عباس زياره  .408

 كلية المنارة للعلوم الطبية /قسم الحسابات بكلورويس أخرى زهراء عبد حسين  .409

 جامعة ميسان /كلية العلوم السياسية بكلورويس أخرى زهراء كريم حسين  .431

 خارجي بكلورويس أخرى زينب محسن حسن  .430

 جامعه بغداد كليه التربيه ابن الهيثم للعلوم الصرفه بكلورويس خرىأ سراب جاسم محمد  .430

 مديريه تربيه نينوى بكلورويس أخرى سرى خليل حمودي  .433

 وزارة الصحة بكلورويس أخرى سعد كاظم طاهر  .434

 قسم الهندسة المدنية-كلية الهندسة -جامعة االنبار  بكلورويس أخرى سمية طالب خيري  .435

 جامعة ديالى كلية التربية للعلوم الصرفة قسم الحاسبات بكلورويس أخرى شهد علي محيسن  .436

 جامعة االنبار كلية الهندسه قسم الهندسه المدنيه بكلورويس أخرى شهد كريم خلف  .437

 ----- بكلورويس أخرى صادق علي محمد  .438

 ----- بكلورويس أخرى علي جعفر عبيد  .439

 مجلس القضاء االعلى بكلورويس أخرى علي حسين حسن  .441

 ---- بكلورويس أخرى علي عبد الساده مزهر الجبوري  .440

 مجلس القضاء األعلى بكلورويس أخرى علي عبد الكاظم ابوشنين  .440

 جامعه ميسان كلية طب االسنان بكلورويس أخرى علي كريم حسين  .443

 التكنولوجية بكلورويس أخرى علي ناظم محيسن  .444

 التربية للعلوم الصرفةجامعة ديالى كلية  بكلورويس أخرى عمر خاجي محمد  .445

 وزارة النفط بكلورويس أخرى فراس ابراهيم خالد  .446

 وزارة التربية بكلورويس أخرى فهمي فخري حميد الطائي  .447

 الجامعه العراقيه/كليه التربيه /قسم الكيمياء بكلورويس أخرى لمى اسماعيل ابراهيم المشهداني  .448

 البستنة وهندسة الحدائق جامعة ذي قار كلية الزراعة قسم بكلورويس أخرى لينا علي حميد  .449

 مديرية التخطيط والمتابعة /صالح الدين بكلورويس أخرى مزعل فياض عويد  .451

 جامعة القادسية كلية االدارة واالقتصاد قسم ادارة اعمال بكلورويس أخرى محمد حمودي كاظم  .450

 بكلورويس أخرى محمد طاهر رضا  .450
ياضيات /قسم علوم جامعة تكريت /كلية علوم الحاسوب والر

 الحاسوب

 جامعة االنبار / كلية القانون والعلوم السياسية / االدارية بكلورويس أخرى محمد فاروق عبدالرزاق  .453

 قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة االنبار بكلورويس أخرى محمود عبد سليمان  .454

 ية االساسية قسم رياضياتالجامعة المستنصرية/كلية الترب بكلورويس أخرى مرفت محمد عبدهللا  .455

 كلية االمام الجامعة بكلورويس أخرى مروان سالم محمد  .456
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 جامعة الفلوجة/ كلية العلوم االسالمية/ الحسابات بكلورويس أخرى مروان محي الدين خلف  .457

 وزارة التربية بكلورويس أخرى مروة زكريا محمد المولى  .458

 ركوك. كلية القانون.جامعة ك بكلورويس أخرى مصطفى احمد عبدالسالم  .459

 جامعة االنبار / رئاسة الجامعة / العقود الحكومية بكلورويس أخرى مصطفى خاشع فرج الهيتي  .461

 وزارة الصحة والبيئة / دائرة شؤون االلغام / بغداد بكلورويس أخرى منتهى خضير محمد  .460

 وزارة الصحة والبيئة بكلورويس أخرى نبراس فاخر مطرود  .460

 ---- بكلورويس أخرى نسرين حسين علي  .463

 جامعة بابل بكلورويس أخرى نسرين سعد هادي  .464

 جامعة االنبار/كلية الهندسة/القسم مدني بكلورويس أخرى نور عادل داود  .465

 جامعة بغداد/ كلية التربية للعلوم الصرفه ابن الهيثم/ كيمياء بكلورويس أخرى هالة بدري عيسى  .466

 كليه دجله الجامعه ويسبكلور أخرى هاله غريب محيسن العبودي  .467

 جامعه بغداد بكلورويس أخرى هيثم محمد مشرف  .468

 مديرية زراعة ديالى/شعبة زراعة الخالص بكلورويس أخرى وسام علي ابراهيم  .469

 بكلورويس أخرى والء كطران حسن  .471
جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية المسيب قسم هندسة 

 تقنيات مكائن ومعدات

 هيئة اإلعالم واالتصالت بكلورويس أخرى صور حسينوئام من  .470

 مديرية تربية ديالى/قسم تربية الخالص دبلوم أخرى بتول كاصد جعفر  .470

 ميسان دبلوم أخرى حيدر صبيح كاظم  .473

 كليه القلم الجامعه القسم / هندسه تقنيات حاسوب دبلوم أخرى علي حسين سليمان  .474

 امعة التقنية الشمالية / المعهد التقني الطبي كركوكالج دبلوم أخرى الدين عطية حسين عماد  .475

 ---- ماجستير أخرى احمد عبدالساده مزهر الجبوري  .476

 سلجوق/تركيا ماجستير أخرى حسين غلي عثمان جوبان  .477

 ديوان الرقابة المالية االتحادي ماجستير أخرى راسم حسين كاظم الشمري  .478

 / مركز الحاسبة االلكترونيةجامعة ميسان  ماجستير أخرى شيماء عبد حسين  .479

 كلية المناره للعلوم الطبيه ماجستير أخرى الضحى حسن عيسى  .481

 دائرة صحة نينوى .مسؤول وحدة التعليم المستمر ماجستير أخرى عبدالخالق شاكر يوسف  .480

 وزارة الموارد المائية ماجستير أخرى علي كامل جابر الشاهر  .480

 الموارد المائية وزارة ماجستير أخرى كرار رشيد ياسر  .483

 قسم القانونية / المديرية العامة لتربية في محافظة ميسان ماجستير أخرى حيدر جاسب عريبي   .484

 شركة نفط الوسط ماجستير أخرى مهند خيري فاضل  .485

 جامعة النهرين/ كلية الهندسة/ قسم الهندسة المدنية ماجستير أخرى ميس ربيع عبد الغني  .486

 جامعة كرميان/كلية التربية/قسم اللغة االنكليزية ماجستير رىأخ هبه عبد الستار مهدي  .487

 ----- ماجستير ---- لمياء طالب راشد  .488
 

 


