
قسم الحاسبة االلكترونية 2018-2017    المرشحين على قناة المتميزين للسنة الدراسية 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولجهة األنتسابالفرعالمحافظةاألسم ت
الميكانيك/ الهندسة / جامعة البصرة الجامعة التقنية الجنوبيةالميكانيكالبصرةميعاد احمد راضي سلطان1

الكهرباء/ الهندسة / جامعة الكوفة الجامعة التقنية الجنوبيةقوى كهربائيةذي قارعلي رضا علي عزيز2

االنتاج الحيواني/ الزراعة واالهوار / جامعة ذي قار الجامعة التقنية الجنوبيةإنتاج حيوانيذي قاركريم نعيم مطشر لهماد3

الكهرباء/ الهندسة / جامعة تكريت الجامعة التقنية الشماليةكهرباءكركوكشاهو عصام صدرالدين4

إدارة األعمال/ االدارة واالقتصاد / جامعة تكريت الجامعة التقنية الشماليةمخازنكركوكخالد محمود حديد وسمي5

تقنيات العمليات/ الموصل / الكلية التقنية االدارية / الجامعة التقنية الشمالية الجامعة التقنية الشماليةمخازنالموصلمحمد اسماعيل عابد غفار6

االقتصاد المنزلي/ التربية للبنات / جامعة تكريت الجامعة التقنية الشماليةتقنيات صناعة المالبسكركوكزينب عبد األميرحسن حسين7

المدني/ الهندسة / الجامعة المستنصرية الجامعة التقنية الوسطىبناء وإنشاءاتبغدادابتهال حسين عبدالرحمن عبد العزيز8

الميكانيك/ الهندسة / الجامعة المستنصرية الجامعة التقنية الوسطىالميكانيكبغدادضرغام عيدان عرب9

الكهرباء/ الهندسة / جامعة بغداد الجامعة التقنية الوسطىقوى كهربائيةديالىلؤي حكمت شالل خلف10

إدارة األعمال/ االدارة واالقتصاد / جامعة واسط الجامعة التقنية الوسطىإدارةواسطنصرة شريف جاسم11

القانون/ القانون والعلوم السياسية / الجامعة العراقية الجامعة التقنية الوسطىادارة قانونيةبغداداسماء مصلح حسن حمود12

القانون/ الجامعة المستنصرية الجامعة التقنية الوسطىادارة قانونيةبغدادنبيل ابراهيم بدن حسين13

الصيدلة/ الجامعة المستنصرية الجامعة التقنية الوسطىصيدلةبغدادسارة نعيم طابور حسوني14

الجامعة التقنية الوسطىصحة مجتمعواسطاسامة سعد علي محسن15
تقنيات صحة / الكوفة / الكلية التقنية الصحية والطبية / جامعة الفرات االوسط التقنية 

مجتمع

تقنيات صحة مجتمع/ البصرة / الكلية التقنية الصحية والطبية / الجامعة التقنية الجنوبية الجامعة التقنية الوسطىصحة مجتمعواسطاسعد جاسم محمد علي16

التربية الفنية/ التربية االساسية / الجامعة المستنصرية الجامعة التقنية الوسطىتقنيات صناعة المالبسواسطعلياء علي هادي عباس17

التمريض/ جامعة بغداد الجامعة التقنية الوسطىفرع القبالة والتوليد/تقنيات التمريضبغدادسماح مكي كاظم دفش18

المحاسبة/ االدارة واالقتصاد / جامعة بغداد امانة بغدادالمحاسبةبغدادنغم حميد مجيد19

جامعة الفرات االوسط التقنيةقوى كهربائيةبابلزيدون عبد علي ابراهيم20
هندسة تقنيات / المسيب / الكلية التقنية االقسام الهندسية / جامعة الفرات االوسط التقنية 

القدرة الكهربائية

التمريض/ جامعة المثنى جامعة الفرات االوسط التقنيةالتمريضالمثنىاحمد حسين سلمان21

المحاسبة/ االدارة واالقتصاد / جامعة القادسية جامعة القادسيةالمحاسبةالقادسيةاخالص حياوي ظاهر حسين22

ادارة اعمال/ االدارة واالقتصاد / جامعة بابل جامعة القاسم الخضراءإدارةبابلحسين علي نعمة اسماعيل23

المحاسبة/ االدارة واالقتصاد / جامعة الكوفة جامعة الكوفةالمحاسبةالنجفعلي عدنان عارف جدح24

التربية الفنية/ التربية / جامعة الكوفة جامعة الكوفةالتربية الفنيةالنجفحنان عيسى جعفر حسن25

القران الكريم والتربية االسالمية/ التربية / جامعة الكوفة جامعة الكوفةاللغة العربية والتربية اإلسالميةالنجفبيداء قاسم عمران موسى26

المحاسبة/ االدارة واالقتصاد / جامعة المثنى جامعة المثنىالمحاسبةالمثنىمروة عبد هللا ادويش محمدمحمد27

القانون/ جامعة بابل جامعة بابلادارة قانونيةبابلفاطمة عامر حسين عمران28

إدارة األعمال/ االدارة واالقتصاد / جامعة بغداد جامعة بغدادمخازنبغدادسحر عبد العزيز ابراهيم جاسم29

الحاسوب/ التربية للبنات / جامعة بغداد   جامعة بغدادعلوم ورياضياتبغداداسماء عدنان عبد القادر محمد30

اللغة العربية/ العلوم االسالمية / جامعة بغداد جامعة واسطالتربية اإلسالميةواسطسجاد عبد المحسن عزيز31

الحاسوب/ التربية / جامعة واسط جامعة واسطعلوم ورياضياتواسطصمود جاسم محمد32

علم المواد/ العلوم التطبيقية / الجامعة التكنولوجية ديوان الوقف السنيمكائن ومعداتبغدادصفاء عبد الفتاح احمد33

علوم الحياة/ ابن الهيثم / التربية للعلوم الصرفة/ جامعة بغداد ديوان الوقف السنيعلوم ورياضياتبغدادسجى اياد محمد امين34

المحاسبة/ االدارة واالقتصاد / جامعة بغداد ديوان الوقف الشيعيالمحاسبةبغداددنيا حميد عواد35

إدارة األعمال/ االدارة واالقتصاد / الجامعة المستنصرية ديوان الوقف الشيعيإدارةبغدادنور الهدى حمودي غالم عبد العظيم36

6 من 1صفحة 
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولجهة األنتسابالفرعالمحافظةاألسم ت

ديوان الوقف الشيعيإدارةبغدادنور جبار عدوان37
تقنيات ادارة الجودة / الرصافة - بغداد / الكلية التقنية االدارية / الجامعة التقنية الوسطى 

الشاملة

علوم القران والتربية االسالمية/ التربية / جامعة القادسية ديوان الوقف الشيعيالتربية اإلسالميةالقادسيةعلي ريسان حسين عاجل38

علوم القرآن والتربية االسالمية/ العلوم االسالمية / جامعة ديالى ديوان الوقف الشيعيالتربية اإلسالميةديالىسمية عبد القادر عبطان عويد39

علوم الحاسوب/ التربية االساسية / الجامعة المستنصرية ديوان الوقف الشيعيعلوم ورياضياتبغدادايسر توفيق خلف نوفي40

التقانات البيئية/ علوم البيئة / جامعة القاسم الخضراء ديوان محافظة بغدادالميكانيكبغدادكمال عايد علي ناهي41

إدارة األعمال/ االدارة واالقتصاد / جامعة بغداد ديوان محافظة ديالىمخازنديالىضياء ابراهيم احمد42

التصميم/ الفنون الجميلة / جامعة بابل مجلس محافظة النجف االشرفتفصيل وخياطةالنجفهدى حسين صاحب43

الكهرباء/ الهندسة / جامعة بغداد وزارة االتصاالتكهرباءبغدادمحمد احمد اسماعيل44

إدارة األعمال/ االدارة واالقتصاد / الجامعة المستنصرية وزارة االتصاالتالبريد والخدمات المصرفيةبغدادنسرين عزيز عبدهللا لفته45

االدارة العامة/ االدارة واالقتصاد / جامعة بغداد وزارة االعمار واالسكان والبلديات العامةسكرتاريةبغدادمريم علي محسن كاظم46

التقانات البيئية/ علوم البيئة / جامعة القاسم الخضراء وزارة التجارةالميكانيكبغدادعقيل عبود امشيفي عبود47

علوم الحاسوب/ العلوم / جامعة بغداد وزارة التجارةأنظمة الحاسباتبغدادسعد عبدهللا سعودي محمد48

المكتبات والمعلومات/ اآلداب / الجامعة المستنصرية وزارة التجارةمكتباتبغدادايمان مهدي خميس عبود49

االحصاء/ االدارة واالقتصاد / جامعة بغداد وزارة التخطيطاالحصاء والمعلوماتيةبغدادالفاروق سعدي علي خضير50

إدارة األعمال/ االدارة واالقتصاد / الجامعة العراقية وزارة التخطيطإدارةبغدادزهراء مجيد حميد عباس51

السينمائية والتلفزيونية/ الفنون الجميلة / جامعة بغداد وزارة التخطيطالسينما والتلفزيونبغدادنوار اياد عبداالمير52

المحاسبة/ االدارة واالقتصاد / جامعة بغداد وزارة التخطيطالمحاسبةبغدادهند احمد طه مهدي53

المحاسبة/ االدارة واالقتصاد / جامعة الكوفة وزارة التربيةالمحاسبةميسانعلي خالد عبود علي54

المحاسبة/ االدارة واالقتصاد / جامعة المثنى وزارة التربيةالمحاسبةالمثنىوالء سعد عبد جلوب55

المحاسبة/ االدارة واالقتصاد / الجامعة المستنصرية وزارة التربيةالمحاسبةميسانعالء ناجي راضي فلحي56

العلوم المالية والمصرفية/ االدارة واالقتصاد / جامعة بغداد وزارة التربيةالمالية والمصرفيةبغدادرنا رياض جدوع حسن57

ادارة اعمال/ االدارة واالقتصاد / جامعة ذي قار وزارة التربيةسكرتاريةذي قارعمار حشيش حميد فضل58

إدارة األعمال/ االدارة واالقتصاد / جامعة تكريت وزارة التربيةإدارةصالح الديناحمد عبدالواحد محمد سعد59

إدارة األعمال/ االدارة واالقتصاد / جامعة تكريت وزارة التربيةإدارةصالح الديننايف عبد العزيز علي60

االدارة العامة/ االدارة واالقتصاد / جامعة ديالى وزارة التربيةإدارةديالىعمار مهدي عباس جواد61

إدارة األعمال/ االدارة واالقتصاد / جامعة كركوك وزارة التربيةإدارةديالىسمير عامر محمود علي62

القانون/ جامعة ذي قار وزارة التربيةادارة قانونيةذي قارايمان عبد االمير نصيف جاسم63

علوم الحياة/ التربية للبنات / جامعة االنبار وزارة التربيةعلوم ورياضياتاالنبارانتصار احمد عساف64

الفنون المسرحية/ الفنون الجميلة / جامعة بغداد وزارة التربيةتمثيل/ مسرح بغدادنجالء فاضل هاشم عيسى65

نظم المعلومات/ علوم الحاسوب / الجامعة التكنولوجية وزارة الزراعةأنظمة الحاسباتواسطمريم حازم عجيل عبد66

وزارة الزراعةمخازنبغدادمصطفى جبار احمد هاني67
تقنيات ادارة الجودة / الرصافة - بغداد / الكلية التقنية االدارية / الجامعة التقنية الوسطى 

الشاملة

ادارة اعمال/ االدارة واالقتصاد / جامعة بابل وزارة الزراعةمخازنبابلمحمد حاتم دريب برهي68

االنتاج الحيواني/ الزراعة والغابات / جامعة الموصل وزارة الزراعةإنتاج حيوانيالموصلمحمد يوسف علي مصطفى69

االنتاج الحيواني/ الزراعة / جامعة ديالى وزارة الزراعةإنتاج حيوانيديالىاشواق ناصر حسين علي70

االنتاج الحيواني/ الزراعة واالهوار / جامعة ذي قار وزارة الزراعةإنتاج حيوانيذي قاررسل جهاد حمود راضي71

المكائن واالالت الزراعية/ الزراعة والغابات / جامعة الموصل وزارة الزراعةمكننة زراعيةالموصلعلي غانم اسماعيل قاسم72

6 من 2صفحة 
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القبولجهة األنتسابالفرعالمحافظةاألسم ت

وزارة الزراعةإنتاج نباتيبابلاركان صبري مهدي عنيد73
التقنيات / المسيب / الكلية التقنية االقسام الزراعية / جامعة الفرات االوسط التقنية 

الحياتية النباتية

إدارة األعمال/ االدارة واالقتصاد / جامعة ميسان وزارة الزراعةإدارةميساننبيل جواد كاظم بدن74

العلوم المالية والمصرفية/ االدارة واالقتصاد / جامعة بابل وزارة الزراعةالمحاسبةالقادسيةاحمد علي جبر جير75

االدارة العامة/ االدارة واالقتصاد / جامعة ديالى وزارة الزراعةإدارةديالىذو الفقار سليمان طاهر ناصر76

الحاسوب/ علوم الحاسوب والرياضيات / جامعة الموصل وزارة الصحةأنظمة الحاسباتالموصلقيصر وعد هللا محمد77

الحاسوب/ علوم الحاسوب والرياضيات / جامعة الموصل وزارة الصحةأنظمة الحاسباتالموصلزينة عبد الرحمن يونس78

المحاسبة/ االدارة واالقتصاد / جامعة القادسية وزارة الصحةالمحاسبةالمثنىباسم كريم حمود79

إدارة األعمال/ االدارة واالقتصاد / جامعة بغداد وزارة الصحةإدارة صحيةبغدادشيماء صالح الدين محمود80

إدارة األعمال/ االدارة واالقتصاد / جامعة القادسية وزارة الصحةمخازنالقادسيةهدى طارق سلمان81

إدارة األعمال/ االدارة واالقتصاد / جامعة الكوفة وزارة الصحةإدارة صحيةبغدادابتهال نجم عبد هللا82

التحليالت المرضية/ العلوم التطبيقية / جامعة سامراء وزارة الصحةتحليالت مرضيةصالح الدينهدى قيس محسن صالح83

التحليالت المرضية/ العلوم / جامعة ذي قار وزارة الصحةتحليالت مرضيةذي قاركريم زليف عزيز84

علوم الحياة/ العلوم / جامعة واسط وزارة الصحةتحليالت مرضيةواسطزينب كريم فليح85

علوم الحياة/ العلوم / جامعة البصرة وزارة الصحةتحليالت مرضيةالبصرةحيدر عبدالرزاق عبدهللا86

علوم الحياة/ العلوم / جامعة بغداد وزارة الصحةتحليالت مرضيةبغدادسارة خالد عبد الحر87

علوم الحياة/ العلوم / جامعة واسط وزارة الصحةتحليالت مرضيةواسطمريم عبد الكريم بنوان88

علوم الحياة/ العلوم / جامعة البصرة وزارة الصحةتحليالت مرضيةالبصرةزهراء قاسم مهدي صالح89

علوم الحياة/ العلوم / جامعة بغداد وزارة الصحةتحليالت مرضيةكركوكعمار فؤاد محمود يوسف90

علوم الحياة/ العلوم / جامعة بابل وزارة الصحةتحليالت مرضيةالنجففاضل عباس بلط91

علوم الحياة/ العلوم / جامعة بغداد وزارة الصحةتحليالت مرضيةواسطكفاح هادي عبد حسين92

علوم الحياة/ العلوم / جامعة الموصل وزارة الصحةتحليالت مرضيةبغدادسجى محمد شرابي93

علوم الحياة/ العلوم / جامعة بغداد وزارة الصحةتحليالت مرضيةميسانقيس خضير عباس94

علوم الحياة/ العلوم / الجامعة المستنصرية وزارة الصحةتحليالت مرضيةواسطشيرين حسين مزيد95

علوم الحياة/ العلوم / جامعة البصرة وزارة الصحةتحليالت مرضيةالبصرةحمود عبدهللا زغير96

علوم الحياة/ العلوم / جامعة الموصل وزارة الصحةتحليالت مرضيةالموصلحكمت رعد عبد الستار97

علوم الحياة/ العلوم / جامعة تكريت وزارة الصحةتحليالت مرضيةصالح الدينرواية عبد اللطيف محمود98

علوم الحياة/ العلوم / جامعة ذي قار وزارة الصحةتحليالت مرضيةالبصرةوسن قاسم سوادي99

علوم الحياة/ العلوم / جامعة المثنى وزارة الصحةتحليالت مرضيةالمثنىعلي عايد جاسم100

علوم الحياة/ العلوم / جامعة القادسية وزارة الصحةتحليالت مرضيةواسطرواسي ساجت عويد ناصر101

علوم الحياة/ العلوم / جامعة ميسان وزارة الصحةتحليالت مرضيةواسطشذى جليل منعم طاهر102

علوم الحياة/ العلوم / جامعة تكريت وزارة الصحةتحليالت مرضيةصالح الديناحمد كوان علي احمد103

علوم الحياة/ العلوم / جامعة بابل وزارة الصحةتحليالت مرضيةواسطندم حويل غراب104

التحليالت المرضية/ العلوم / جامعة ذي قار وزارة الصحةتحليالت مرضيةذي قارنجم عبدهللا حسين105

علوم الحياة/ العلوم / جامعة كركوك وزارة الصحةتحليالت مرضيةالموصلحسام محمد عبد احمد106

علوم الحياة/ العلوم / جامعة القادسية وزارة الصحةتحليالت مرضيةواسطعلي عبد الخضر جدح107

التقانات االحيائية/ العلوم / جامعة بغداد وزارة الصحةتحليالت مرضيةبغداداحمد كوثر طه108

علوم الحياة/ العلوم / جامعة المثنى وزارة الصحةتحليالت مرضيةالمثنىمحمد هليل محمد109

علوم الحياة/ العلوم / جامعة ذي قار وزارة الصحةتحليالت مرضيةذي قاراحسان حسن جابر110
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علوم الحياة/ العلوم / الجامعة المستنصرية وزارة الصحةتحليالت مرضيةواسطمريم سعد عباس111

علوم الحياة/ العلوم / جامعة الكوفة وزارة الصحةتحليالت مرضيةواسطرياض كاظم مسعود112

علوم الحياة/ العلوم / جامعة كركوك وزارة الصحةتحليالت مرضيةالموصلعبد العظيم عقيل احمد113

علوم الحياة/ العلوم / جامعة الكوفة وزارة الصحةتحليالت مرضيةالبصرةايمان حاجم عبد القادر114

علوم الحياة/ العلوم / جامعة االنبار وزارة الصحةتحليالت مرضيةالموصلعبد الرحمن عبيد احمد115

علوم الحياة/ العلوم / الجامعة المستنصرية وزارة الصحةتحليالت مرضيةبغدادفرح عبد الهادي عكاب116

التحليالت المرضية/ العلوم التطبيقية / جامعة سامراء وزارة الصحةتحليالت مرضيةصالح الديناثير عدنان عبد هللا117

علوم الحياة/ العلوم / جامعة االنبار وزارة الصحةتحليالت مرضيةالموصلمحمد حاجم سلطان118

الصيدلة/ جامعة الكوفة وزارة الصحةصيدلةالنجفمحمد جواد جميل119

الصيدلة/ الجامعة المستنصرية وزارة الصحةصيدلةبغداددالل محسن محمود120

الصيدلة/ جامعة الكوفة وزارة الصحةصيدلةالنجفاحمد صالح مهدي121

الصيدلة/ جامعة الكوفة وزارة الصحةصيدلةالنجفارجوان هادي يوسف122

الصيدلة/ جامعة الكوفة وزارة الصحةصيدلةالنجفرسل عامر صالح123

الصيدلة/ جامعة الكوفة وزارة الصحةصيدلةالنجفرؤى محمد عبد زيد124

الصيدلة/ جامعة الموصل وزارة الصحةصيدلةالموصلدالل عبد الجبار سعد هللا125

الصيدلة/ جامعة الموصل وزارة الصحةصيدلةالموصلازهر عدنان محمود126

التمريض/ جامعة بغداد وزارة الصحةالتمريضديالىمهند طالب حسن محمد127

التمريض/ جامعة بغداد وزارة الصحةالتمريضبغدادفائز كاظم طويرش128

التمريض/ جامعة بغداد وزارة الصحةالتمريضواسطمهند قاسم كريم129

التمريض/ جامعة بغداد وزارة الصحةالتمريضبغدادعبد السالم عبد هللا حسن130

التمريض/ جامعة البصرة وزارة الصحةالتمريضالبصرةدعاء عبد الباسط غازي131

التمريض/ جامعة القادسية وزارة الصحةالتمريضالقادسيةغزوان نعمة حدود132

التمريض/ جامعة ميسان وزارة الصحةالتمريضميسانعلي حنتاو عريبي133

التمريض/ جامعة البصرة وزارة الصحةالتمريضالبصرةاسامة حيال جادر134

التمريض/ جامعة بابل وزارة الصحةالتمريضديالىرامي معد لطيف كشكوك135

التمريض/ جامعة بابل وزارة الصحةالتمريضديالىمختار علي مهدي136

التمريض/ جامعة ميسان وزارة الصحةالتمريضميسانبيان جميل عبود137

التمريض/ جامعة ذي قار وزارة الصحةالتمريضذي قارجاسم محمد شرهان138

التمريض/ جامعة ذي قار وزارة الصحةالتمريضذي قارجمال محيسن رمضان139

التمريض/ جامعة الكوفة وزارة الصحةالتمريضميسانماجد حمدان عبد علي140

التمريض/ جامعة ذي قار وزارة الصحةالتمريضذي قارمحمود حسين ربيع141

التمريض/ جامعة المثنى وزارة الصحةالتمريضذي قارعلي حمود مهاوش142

التمريض/ جامعة الكوفة وزارة الصحةالتمريضميسانسجاد كريم حزام143

التمريض/ جامعة القادسية وزارة الصحةالتمريضالقادسيةشهد عادل كريم144

التمريض/ جامعة الكوفة وزارة الصحةالتمريضالبصرةرويدة رمضان مهلهل145

التمريض/ جامعة الكوفة وزارة الصحةالتمريضميسانعباس حسين شنشيل146

التمريض/ جامعة كربالء وزارة الصحةالتمريضذي قاروسام كاظم مكي147

التمريض/ جامعة كربالء وزارة الصحةالتمريضالنجفعلي احسان عبد العباس148

التمريض/ جامعة الموصل وزارة الصحةالتمريضالموصلبسام صباح فاضل149
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التمريض/ جامعة كركوك وزارة الصحةالتمريضكركوكسوزان كاكل صابر عثمان150

التمريض/ جامعة تكريت وزارة الصحةالتمريضصالح الدينسلمان فائز سلمان151

التمريض/ جامعة الموصل وزارة الصحةالتمريضالموصلسعد محمود احمد152

التمريض/ جامعة تلعفر وزارة الصحةالتمريضالنجفاحمد عباس كريم153

التمريض/ جامعة الموصل وزارة الصحةالتمريضالموصلكرم مزاحم صبري154

التمريض/ جامعة تكريت وزارة الصحةالتمريضصالح الدينازهر فوزي عبد ابراهيم155

التمريض/ جامعة كركوك وزارة الصحةالتمريضالموصلخلود جمال سعد هللا156

التمريض/ جامعة تكريت وزارة الصحةالتمريضالموصلسلوان عبد االله عمر157

التمريض/ جامعة تكريت وزارة الصحةالتمريضصالح الدينسعد جاسم حسين158

وزارة الصحةصحة مجتمعذي قارمحمد عبد حمود159
تقنيات صحة / الكوفة / الكلية التقنية الصحية والطبية / جامعة الفرات االوسط التقنية 

مجتمع

تقنيات صحة المجتمع/ بغداد / كلية التقنيات الصحية والطبية / الجامعة التقنية الوسطى وزارة الصحةصحة مجتمعالنجفعايد نعمة مظلوم160

تقنيات صحة مجتمع/ البصرة / الكلية التقنية الصحية والطبية / الجامعة التقنية الجنوبية وزارة الصحةصحة مجتمعالقادسيةافراح عبد الرضا كاظم161

تقنيات العالج الطبيعي/ بغداد / كلية التقنيات الصحية والطبية / الجامعة التقنية الوسطى وزارة الصحةالتأهيل الطبي فرع رعاية المعوقينبغدادرسل حكمت احمد162

تقنيات األشعة/ بغداد / كلية التقنيات الصحية والطبية / الجامعة التقنية الوسطى وزارة الصحةاألشعةبغداداحمد مصطفى كامل163

تقنيات التخدير/ بغداد / كلية التقنيات الصحية والطبية / الجامعة التقنية الوسطى وزارة الصحةالتخديربغدادمروان حميد علي حسين164

إدارة األعمال/ االدارة واالقتصاد / جامعة الموصل وزارة الصحةمخازنالموصلناظم ضياء علي حسين165

اللغة العربية/ التربية للبنات / جامعة بغداد   وزارة العدلاللغة العربيةبغدادنور معتز صبيح مجيد166

الحاسوب/ علوم الحاسوب والرياضيات / جامعة الكوفة وزارة الماليةأنظمة الحاسباتالنجفاصيل علوان هاشم سعد الياسري167

تكنولوجيا النفط/ هندسة تكنولوجيا النفط / الجامعة التكنولوجية وزارة النفطالنفط واإلنتاج والقياسات الحقليةميسانباقر عابر حنون كريم168

النفط/ الهندسة / جامعة بغداد وزارة النفطالنفط واإلنتاج والقياسات الحقليةبغدادمصطفى رحيم عبد برخي169

النفط/ الهندسة / جامعة البصرة وزارة النفطحفر اآلبار النفطيةالبصرةنورالدين صباح داود سالم170

النفط/ الهندسة / جامعة بغداد وزارة النفطالنفط واإلنتاج والقياسات الحقليةبغدادسيف علي حسين جبر171

النفط/ الهندسة / جامعة البصرة وزارة النفطالنفط واإلنتاج والقياسات الحقليةالبصرةماهر مزهر عيسى ثرير172

النفط والغاز/ الهندسة / جامعة ذي قار وزارة النفطالنفط واإلنتاج والقياسات الحقليةذي قارنبراس عبد الرزاق عبدهللا173

النفط/ الهندسة / جامعة ميسان وزارة النفطالنفط واإلنتاج والقياسات الحقليةواسطاحمد جاسم خلف سرحان174

النفط/ الهندسة / جامعة كركوك وزارة النفطالنفط واإلنتاج والقياسات الحقليةكركوكنور محمد نصر الدين فرج175

هندسة النفط والغاز/ هندسة النفط والغاز / جامعة البصرة للنفط والغاز وزارة النفطالنفط واإلنتاج والقياسات الحقليةالبصرةصادق يوسف محمد فراج176

وزارة النفطالتشغيل والسيطرةكركوكمصطفى عباس كاظم177
هندسة تقنيات الوقود / كركوك / الكلية التقنية االقسام الهندسية / الجامعة التقنية الشمالية 

والطاقة

الكيمياوية/ الهندسة / جامعة بغداد وزارة النفطتقنية الغازبغدادانمار فوزي فاضل عباس178

الكيمياوية/ الهندسة / جامعة بغداد وزارة النفطتقنية الغازصالح الدينناطق جمعة محمد عبد هللا179

الكيمياوي/ الهندسة / جامعة النهرين وزارة النفطالتشغيل والسيطرةواسطنزار باسم امبيرم باني180

الكيمياوية/ الهندسة / جامعة البصرة وزارة النفطالتشغيل والسيطرةالبصرةفراس ابراهيم خليل181

الكيمياوية/ الهندسة / جامعة البصرة وزارة النفطالتشغيل والسيطرةالبصرةضياء ثامر عبيد ثامر182

الكيمياوي/ الهندسة / جامعة المثنى وزارة النفطالتشغيل والسيطرةالبصرةناصر عبدالجبار جاسم محمد183
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الكيمياوي/ الهندسة / جامعة تكريت وزارة النفطتقنية الغازصالح الديناسامة غازي شهاب حميد184

الكيمياوي/ الهندسة / جامعة المثنى وزارة النفطتقنية الغازالمثنىمحمد عكاب شراد185

الميكانيك/ الهندسة / جامعة بغداد وزارة النفطالمضخات والتوربيناتبغدادامجد علي سهر سعيد186

الميكانيك/ الهندسة / جامعة كركوك وزارة النفطالمضخات والتوربيناتكركوكهدايت وهاب عباس187

ميكانيك عام/ الهندسة الميكانيكية / الجامعة التكنولوجية وزارة النفطاللحام الغازي والكهربائيذي قارحسين علي ياسين مسير188

الكهرباء/ الهندسة / جامعة ميسان وزارة النفطكهرباءميسانمرتضى هادي جبارة كاظم189

الكهرباء/ الهندسة / جامعة بغداد وزارة النفطالقياس والسيطرةبغدادمحمد نصرت خلف حمود190

البيئة/ الهندسة / جامعة تكريت وزارة النفطالسالمة الصناعيةصالح الدينرامي بشير شريف عيسى191

البيئة/ العلوم / جامعة البصرة وزارة النفطالسالمة الصناعيةالبصرةعلي عبد الجبار حليم امين192

البيئة/ العلوم / جامعة البصرة وزارة النفطالسالمة الصناعيةالبصرةعمار عباس محسن الزم193

علوم الحاسوب/ العلوم / الجامعة المستنصرية وزارة النفطأنظمة الحاسباتبغدادرواء كاظم غالم كريم194

وزارة النفطالمعدات النفطية/كهرباءكركوكعباس عدنان خضر احمد195
هندسة تقنيات القدرة / الموصل / الكلية التقنية الهندسية / الجامعة التقنية الشمالية 

الكهربائية

النفط/ الهندسة / جامعة كربالء وزارة النفطحفر اآلبار النفطيةالبصرةعقيل عبدالمنعم بدر ياسين196

الجيولوجيا التطبيقية/ العلوم / جامعة ذي قار وزارة النفطحفر اآلبار النفطيةالمثنىعلي جميل حسن جاسم197

هندسة تقنيات الوقود والطاقة/ البصرة / الكلية التقنية الهندسية / الجامعة التقنية الجنوبية وزارة النفطالتشغيل والسيطرةالبصرةعمار لفتة عبود حسون198

وزارة النفطالتشغيل والسيطرةالبصرةحسين عبد الكريم علي199
التقنيات الكيميائية / البصرة / الكلية التقنية الهندسية / الجامعة التقنية الجنوبية 

والبتروكيميائية

الكيمياوية/ الهندسة / جامعة بابل وزارة النفطالتشغيل والسيطرةالبصرةغزوان احمد مرزوق200

6 من 6صفحة 




