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دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

جهة القبول جهة االنتساب المحافظةالفرعاسم الطالبت

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة ذي قاروزارة الموارد المائيةكركوكتقتيات محاسبةعمار صاحب حثال وحيل1

عام-كلية التمريض-جامعة الموصلوزارة الصحة الموصلتمريضهيثم يوسف عويد2

ن جاسم3 ات الطبية-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية-الجامعة التقنية الوسىطوزارة الصحة بغدادتحليالت مرضيةايناس حسي  قسم تقنيات المختبر

بيةبغدادتقنيات الخزفشيماء مطلك ممدوح سالم4 بية الفنية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادوزارة البر قسم البر

عام-كلية الصيدلة-جامعة بغدادوزارة الصحة بغدادصيدلةغفران رضا عزيز5

عام-كلية التمريض-جامعة نينوىوزارة الصحة الموصلتمريضسيف عمر علي محمد6

قسم تقنيات صناعة االسنان-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية-الجامعة التقنية الوسىطوزارة الصحة بغدادصناعة االسنانزينب خالد كامل محمد7

بيةبغدادمكتباتذكرى حسن جاسم محمد8 قسم المعلومات وتقنيات المعرفة-كلية اآلداب-الجامعة المستنرصيةوزارة البر

قسم تقنيات صحة المجتمع-البرصة/الكلية التقنية الصحية والطبية-الجامعة التقنية الجنوبيةوزارة الصحة كركوكصحة مجتمعبراء عبد المجيد احمد حمد9

بية األساسية/جامعة دياىلجامعة دياىلدياىلالرياضياتناهده موىس اسماعيل عباس10 قسم  الحاسوب/كلية البر

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية-الجامعة التقنية الوسىطوزارة الصحة بغدادعالج طبيعينادية عبد الرضا جاسم11

يدسناء سلوم جواد كاظم12 قسم العلوم المالية والمرصفية-كلية االدارة واالقتصاد-الجامعة العراقيةوزارة االتصاالتبغدادالبر

عام-كلية الصيدلة-جامعة نينوىوزارة الصحة الموصلالصيدلةمريم محمد نور13

يحسن عبدعلي حويل اريقط14
ر
قسم المحاصيل الحقلية-كلية الزراعة-جامعة واسطمجلس محافظة ذي قارذي قارانتاج نبات

عام-كلية الصيدلة-جامعة تكريتوزارة الصحة الموصلالصيدلةمها عبد الهادي نجم15

عام-كلية الصيدلة-جامعة االنباروزارة الصحة الموصلالصيدلةعبد الستار خضب  ذنون16

ي-كلية الهندسة-جامعة بابلوزارة الصحة القادسيةاجهزة طبيةحسن كاظم عبد حمادي17
ر
قسم الطب الحيات

بيةبغدادتقنيات حاسباتيوسف عايد نارص سلمان18 قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادوزارة البر

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الكوفةوزارة الصحة النجفالمحاسبةانوار هاشم مزهر عبد19

يامال لؤي شهاب مولود20
ن
بيةالموصلانتاج حيوات ي-الموصل/الكلية التقنية الزراعية-الجامعة التقنية الشماليةوزارة البر

ن
قسم تقنيات االنتاج الحيوات

نمنن بشب  عبد سلطان21 بيةبغدادالتامي  قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادوزارة البر

بيةبغداداالدارة التقنيةسهام عبد علي هويدي جاسم22 عام-كلية القانون-جامعة بغدادوزارة البر

ن عبد الصمد موىس23 فالنجفالمساحةعقيل عبد الحسي  قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-النجف/الكلية التقنية الهندسية-جامعة الفرات االوسط  التقنيةديوان محافظة النجف االشر

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية-الجامعة التقنية الوسىطوزارة الصناعة والمعادنبغدادقسم الكهرباءخالد عبد الخالق محمد رؤوف24

ن25 ن حميد حسي  ي مكائن ومعداتعلي حسي 
يد والتكييف-الموصل/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةوزارة الصناعة والمعادنصالح الدينفنن قسم هندسة تقنيات التبر

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةوزارة الصحة الموصلاجهزة طبيةعلي رياض سعدي26

ن27 ن زبي  قسم علوم الحاسوب-كلية العلوم-الجامعة المستنرصيةامانة بغدادبغدادانظمة الحاسوبأنسام سالم ضعي 

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-الجامعة المستنرصيةوزارة الشباب والرياضةبغدادتقنيات ادارة مكتبعلي اسماعيل جابر موزان28

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-الجامعة المستنرصيةمؤسسة الشهداءذي قارسكرتاريةحيدر جمال عباس علي29
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