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ترتيبه 
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سنة التخرجالمعدلمحل السكن

 التقنية الوسىط اسماء سلمانانوار سعدي مجيد سعيد1
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 

تقنيات مالية 

ومحاسبية
االول

محلة/القاهرة/بغداد

16د/65ز/309 
89.7022004/2005

 التقنية الوسىط حميدة مجهولاحالم عبد المحسن حسن سلوم2
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 

تقنيات مالية 

ومحاسبية
الثالث

83م/السيدية/بغداد

13د/42ز/1
83.8082004/2005

 التقنية الوسىط ملكية نعيمسىه رحيم حويل جبر3
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 
يتقنيات  العمليات

الثان 
/55ز/546م/بغداد

20د
78.512005/2006

ياسيل طارق علي واصف4
 التقنية الوسىط سلوى لطف 

الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 
الثالثتقنيات  العمليات

بغداد /بغداد

/6ز/706م/الجديدة

6\5د

76.122005/2006

 التقنية الوسىط ميعاد رشيديارس نارص حسي   سلمان5
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 

تقنيات مالية 

ومحاسبية
الثالث

شارع /بغداد
4ز/503م/فلسطي  

37د/1

82.0622005/2006

 التقنية الوسىط امل عباسنوار عبد االمب  حميد معلة6
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 
يتقنيات المعلوماتية

الثان 
62م/العامرية/بغداد

26د/24ز/6
79.312005/2006

 التقنية الوسىط نجاح عبد هللاشيماء وليد عباس كاطع7
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 
الثالثتقنيات المعلوماتية

حي العامل /بغداد 

د  /63ز /807م /

27

78.782005/2006

 التقنية الوسىط خديجة عبد دخيلتمارة نضال شوكت محمد8
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 
االولتقنيات  العمليات

حي /بغداد

د/9ز/120م/االطباء

42

87.6222006/2007

 التقنية الوسىط فوزية منشدانتصار راغب محمود محمد9
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 
يتقنيات  العمليات

الثان 

مدينة /بغداد

/17ز/521م/الصدر

36د

80.3452006/2007

 التقنية الوسىط فضيلة كاظمرباب حسي   عليوي فرج10
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 
الثالثتقنيات  العمليات

/817م/البياع/بغداد

45د/13ز
79.9292006/2007

 التقنية الوسىط شهربانه سكندرايمان رضا محمد عبد هللا11
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 

تقنيات مالية 

ومحاسبية
االول

4م/الكاظمية/بغداد

56د/7ز/18
89.5162006/2007

ن الثالثة االوائل عىل االقسام للعام الدراسي من   للدراسة الصباحية2016-2015 ولغاية 2003-2002اسماء الخريجي 

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



 التقنية الوسىط رخيصة مخيلفعذراء خشان كيطان اسبوع12
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 

تقنيات مالية 

ومحاسبية
الثالث

بغداد /بغداد

1ز/721م/الجديدة

15د/8

85.0882006/2007

 التقنية الوسىط بدرية عبد هللاحيدر احميد علي جاسم13
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 
يتقنيات  العمليات

الثان 
/61ز/517م/بغداد

54د
88.7542007/2008

 التقنية الوسىط انتصار عباساالء ماجد هادي ديوان14
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 
الثالثتقنيات  العمليات

/83ز/673م/بغداد

13د
87.4162007/2008

 التقنية الوسىط فخرية عبد االمب رساب نوري فليح حسن15
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 

تقنيات مالية 

ومحاسبية
االول

/49ز/425م/بغداد

135د
87.1532007/2008

 التقنية الوسىط مهدية موىسزينب كاظم خليل دحام16
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 

تقنيات مالية 

يومحاسبية
الثان 

د/5ز/339م/بغداد

265
85.1742007/2008

 التقنية الوسىط هناء زكيهنده جمال زكي داود17
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 

تقنيات مالية 

ومحاسبية
الثالث

بغداد /بغداد

1ز/730م/الجديدة

1\15د/0

81.4312007/2008

 التقنية الوسىط مالك نورامنة سالم عبد الرسول حمودي18
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 
االولتقنيات المعلوماتية

 51ز /909م /بغداد

116د /
88.0662007/2008

 التقنية الوسىط نداء جلوبحوراء علي لفتة بخيت19
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 

 الجودة إدارة تقنيات 

يالشاملة
الثان 

ز /883م /بغداد

26د /66
86.9962007/2008

 التقنية الوسىط خالدة عبد الكريمسما زهب  حميد مجيد20
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 

 الجودة إدارة تقنيات 

الشاملة
الثالث

م /الكرخ/بغداد

57/1د/17ز /817
85.7412007/2008

 التقنية الوسىط فوزية علوانوسن جاسم غديرحسي  21
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 
االولتقنيات  العمليات

مدينة /بغداد

/40ز/546م/الصدر

423د

81.972008/2009

 التقنية الوسىط ندوة ثامرعلي نارص حسن شالكة22
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 
يتقنيات  العمليات

الثان 
م/المحمودية/بغداد

3د/10ز/222
78.172008/2009

ية فاضلانعام غالب عثمان نجم23  التقنية الوسىط خب 
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 
الثالثتقنيات  العمليات

د/16ز/101م/دياىل

4
77.362008/2009

ي خلف علوان24  التقنية الوسىط جميلة حسونسحر ناحر
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 

تقنيات مالية 

ومحاسبية
االول

9م/الزعفرانية/بغداد

1\5د/30ز/56
91.3712008/2009

 التقنية الوسىط حرية صالحارباي محمد مصطف  محمد25
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 

تقنيات مالية 

يومحاسبية
الثان 

بغداد /بغداد

8ز/751م/الجديدة

24د/5

88.522008/2009

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



 علي26
 ماجد حسي  

 التقنية الوسىط هدى جميلمصطف 
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 
الثالثتقنيات المعلوماتية

ز /الغزالية/ بغداد

80د /55
86.4072008/2009

 التقنية الوسىط انتصار عبد القادرسارة سعد صالح زكي27
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 

 الجودة إدارة تقنيات 

الشاملة
االول

م /زيونة/بغداد

د /14ز /718

15شقة /81عمارة

89.832008/2009

 التقنية الوسىط شياله جبرخولة محمد رحيمة هدير28
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 

 الجودة إدارة تقنيات 

يالشاملة
الثان 

م /االعظمية/بغداد

1د/31ز /340
89.252008/2009

 التقنية الوسىط سعاد جوادرنا حمزة سلمان حسي  29
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 
يتقنيات  العمليات

الثان 
3م/االعظمية/بغداد

3د/27ز/30
91.0452009/2010

االء كاظم مكي كاظم30
 التقنية الوسىط عالية حسي  

الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 
الثالثتقنيات  العمليات

/17ز/826م/بغداد

116د
89.0632009/2010

 التقنية الوسىط نجاة عبد الكريمسهب  اسماعيل جاسم علي31
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 

تقنيات مالية 

ومحاسبية
االول

/152ز/301م/دياىل

1\20د
86.7932009/2010

 التقنية الوسىط وفاء حسي  هديل عصام عبد الوهاب عبد الرزاق32
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 

تقنيات مالية 

يومحاسبية
الثان 

/15ز/891م/بغداد

41د
81.8122009/2010

 التقنية الوسىط نعيمة حسنانغام صالح حسن لفتة33
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 

تقنيات مالية 

ومحاسبية
الثالث

/33ز/561م/بغداد

76د
81.5582009/2010

 علي حسي   عطوان34
 التقنية الوسىط ليل مخلفمصطف 

الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 
الثالثتقنيات المعلوماتية

م /المأمون /بغداد 

3د  /74ز /826
83.052009/2010

وز35  التقنية الوسىط رضية فاضلامل مجبل شغيث فب 
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 

 الجودة إدارة تقنيات 

الشاملة
االول

د/4ز/621م/بغداد

5
86.832009/2010

 التقنية الوسىط ليل مشتتهيفاء عبدالزهرة جابك دبيس36
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 

 الجودة إدارة تقنيات 

يالشاملة
الثان 

مدينة /بغداد

/41ز/532م/الصدر

54د

82.532009/2010

 التقنية الوسىط سوسن عبدالحسناطياف جابر عبد محمد37
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 

 الجودة إدارة تقنيات 

الشاملة
الثالث

/49ز/425م/بغداد

63د
80.522009/2010

يوجدان كاظم صكبان جاسم38
 التقنية الوسىط زهرة شمخ 

الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 
يتقنيات ادارة العمليات

الثان 

مدينة /بغداد

ز /545م /الصدر

25/97د /9

84.1462010/2011

 التقنية الوسىط خواطر خضب زهراء صالح هادي عكار39
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 
الثالثتقنيات ادارة العمليات

حي / بغداد

د /33ز /754م/أكد

34

83.5932010/2011

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



 التقنية الوسىط كاملة شهيدفرح لفتة مسلم40
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 

تقنيات مالية 

ومحاسبية
االول

بغداد /بغداد

1ز/702م/الجديدة

35د/1

85.3952010/2011

 التقنية الوسىط هدى هاشمعلي صالح الدين مهدي علك41
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 

تقنيات مالية 

يومحاسبية
الثان 

/12ز/518م/بغداد

6د
76.3012010/2011

 التقنية الوسىط رواء صالح الدينيزن سعد كامل توفيق42
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 

تقنيات مالية 

ومحاسبية
الثالث

/647م/الكرخ/بغداد

26د/22ز
74.7642010/2011

وق قاسماحمد حسي   خزعل كاظم 43  التقنية الوسىط رسر
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 
االولتقنيات المعلوماتية

/ األعظمية/بغداد 

38د  /27ز / 336م
88.9212010/2011

 التقنية الوسىط خولة غانماحمد صالح الدين مهدي محمد44
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 
يتقنيات المعلوماتية

الثان 
حي الخض  / بغداد

33د /27ز /834م /
87.9022010/2011

 التقنية الوسىط وفاء اسحقميس عفيف مجيد سليمان45
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 
الثالثتقنيات المعلوماتية

م /الكرخ/بغداد

20د  /55ز /834
87.6332010/2011

 التقنية الوسىط احالم جميلرسى عبد اللطيف فاضل عباس46
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 

 الجودة إدارة تقنيات 

الشاملة
االول

ز /958م /بغداد

9د /35
86.8162010/2011

 التقنية الوسىط زينب عزيزعلياء علي محمد محمد47
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 

 الجودة إدارة تقنيات 

يالشاملة
الثان 

ز /337م /بغداد

16د /73
84.6122010/2011

 التقنية الوسىط موجة سلماننرسين فالح قاسم حسن48
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 

 الجودة إدارة تقنيات 

الشاملة
الثالث

مدينة /بغداد

ز /557م/الصدر

671/1/17د /49

83.5072010/2011

 التقنية الوسىط هدى داودعلي خالد حسن نجم49
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 
االولتقنيات ادارة العمليات

م /الكرخ/بغداد

24د /40ز /875
93.182011/2012

ي حميد50
 
يرنا ضياء عبد الباق  التقنية الوسىط امنة خب 

الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 
يتقنيات ادارة العمليات

الثان 
م /المنصور/بغداد

6د /31ز /630
88.032011/2012

 التقنية الوسىط اسيل محمدطيبة علي حسي   مجيد51
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 
الثالثتقنيات ادارة العمليات

م /الكاظمية/ بغداد

6/دأ/3ز /415
87.752011/2012

ة عبدهللامهند اسماعيل ابراهيم محمود52  التقنية الوسىط سمب 
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 

تقنيات مالية 

ومحاسبية
االول

د/4ز/665م/بغداد

13
91.1132011/2012

 التقنية الوسىط سمية داودمريم اسعد عبد العزيز حميد53
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 

تقنيات مالية 

يومحاسبية
الثان 

ناحية /خانقي  /دياىل

السعدية
82.792011/2012

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



 التقنية الوسىط امال ابراهيمعذراء عالء حميد حسي  54
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 

تقنيات مالية 

ومحاسبية
الثالث

طة /بغداد الرسر

/25ز/857م/الرابعة

60د

82.7422011/2012

اكوسشانت ارا الكسان مهرانيان55  التقنية الوسىط  سيلفا كب 
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 
االولتقنيات المعلوماتية

م /الرصافة /بغداد 

25د  /12ز /706
92.8692011/2012

 التقنية الوسىط مهدية صالحاكرم احمد عبد فرحان56
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 
يتقنيات المعلوماتية

الثان 

/ المحمودية

د /6ز /5م /الرشيد

134

83.6412011/2012

 التقنية الوسىط بروين حسي  اريان عادل عبدهللا كريم57
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 
الثالثتقنيات المعلوماتية

د / القادسية/كركوك

9/187
81.9222011/2012

 التقنية الوسىط سهيلة جواددعاء عبد الحسي   موىس جعفر58
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 

 الجودة إدارة تقنيات 

الشاملة
االول

م /الكاظمية/بغداد

50د /43ز /421
94.3372011/2012

 التقنية الوسىط نهادة محمدمعب   جاسم حمود عبد59
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 

 الجودة إدارة تقنيات 

يالشاملة
الثان 

م /االعظمية/بغداد

19د/25ز /334
90.8512011/2012

 علي نجم عبد حسي  60
 التقنية الوسىط افراح حسنتف 

الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 

 الجودة إدارة تقنيات 

الشاملة
الثالث

4م/الكاظمية/بغداد

17د /89ز /24
90.5662011/2012

 التقنية الوسىط اسماء حسي  عمر عامر حامد محمود61
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 
االولتقنيات ادارة العمليات

/ الزغفرانية/بغداد

جرس دياىل
91.2982012/2013

 التقنية الوسىط نعيمة جاسممهدي هامل محيسن مهدي62
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 
يتقنيات ادارة العمليات

الثان 
ز /809م /بغداد

37د/22
88.5422012/2013

 التقنية الوسىط نجاة كاظمسارة عيىس طاهر محمد63
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 
الثالثتقنيات ادارة العمليات

مدينة /بغداد

ز /530م /الصدر

11د /55

87.3842012/2013

 التقنية الوسىط نورية عبد المنعممعاىلي عدنان علي عبد السادة64
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 

تقنيات مالية 

ومحاسبية
االول

979م/الكرادة/بغداد

27د/56ز/
88.5322012/2013

 عبدالعاىلي عبد الحسي  65
 التقنية الوسىط ساجدة عبد االمب مصطف 

الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 

تقنيات مالية 

يومحاسبية
الثان 

/27ز/853م/بغداد

58د
81.552012/2013

 التقنية الوسىط فهيمة خلفشهالء نجم عبود نجم66
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 

تقنيات مالية 

ومحاسبية
الثالث

بغداد /بغداد

/7ز/711م/الجديدة

44د

80.6272012/2013

 التقنية الوسىط سليمة رشيدزينب محمد كاظم جواد67
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 
االولتقنيات المعلوماتية

م /الحرية /بغداد 

12د / 44ز /426
88.0242012/2013

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



 التقنية الوسىط هيام صادقزهراء عادل كمال عبداللطيف68
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 
يتقنيات المعلوماتية

الثان 

حي الجامعة /بغداد

د  /19ز /631م /

6/1

87.3392012/2013

 التقنية الوسىط كريمة خضب دموع محمد عطية69
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 
الثالثتقنيات المعلوماتية

م /الدولعي/بغداد

15د /42ز /432
85.7852012/2013

محمد ربكي70  التقنية الوسىط ايمان سارياية سمب 
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 

 الجودة إدارة تقنيات 

الشاملة
االول

9م/الزعفرانية/بغداد

4د /11ز /58
87.1032012/2013

 التقنية الوسىط بتول سلمانضخ مصطف  فاضل سليم 71
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 

 الجودة إدارة تقنيات 

يالشاملة
الثان 

م /الكرخ/بغداد

10د /74ز /210
86.8452012/2013

 التقنية الوسىط حكيمة مزعلزهور سعد عباس ضنياب72
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 

 الجودة إدارة تقنيات 

الشاملة
الثالث

/ 4ز /505م / بغداد

13د
83.5512012/2013

 التقنية الوسىط وحيدة مهاويحسي   محمود عبد هللا محسن73
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 
االولتقنيات ادارة العمليات

م /المأمون/ بغداد

25د /33ز /803
89.4822013/2014

 التقنية الوسىط فائزة حسونسهب  حامد كريم ذياب74
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 
يتقنيات ادارة العمليات

الثان 
المعهد / واسط

ي
الكوت/ لتقن 

88.5412013/2014

 التقنية الوسىط سليمة جاسمحسي   فليح حسن لفته75
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 
الثالثتقنيات ادارة العمليات

ز /361م /بغداد

1/17د/2
87.1532013/2014

ق احمد عثمان76  التقنية الوسىط امال فاضلعلي مرسر
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 

تقنيات مالية 

ومحاسبية
االول

/58ز/339م/بغداد

3د
89.442013/2014

ى محمدزينب باسم صالح مهدي77  التقنية الوسىط برسر
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 

تقنيات مالية 

يومحاسبية
الثان 

3م/االعظمية/بغداد

3د/86ز/12
88.3562013/2014

ى عبد االمب اية اياد محمد ماجد78  التقنية الوسىط برسر
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 

تقنيات مالية 

ومحاسبية
الثالث

/ 3ز/418م/بغداد

R2شقة /272عمارة 
88.2882013/2014

 التقنية الوسىط كونة جاسم مروة محمد علي محسن سيون79
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 
االولتقنيات المعلوماتية

م /الدورة/بغداد

15د /18ز /856
84.5872013/2014

 رشيد علي80
 التقنية الوسىط رضية عذاب  علي حسي  

الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 
يتقنيات المعلوماتية

الثان 
 47ز/545م/ بغداد

12/2د/
79.6552013/2014

 التقنية الوسىط امال ابراهيم رشا رياض محمود عبد الحميد81
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 
الثالثتقنيات المعلوماتية

م /حي االعالم/بغداد

10د /72ز /831
79.262013/2014

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



 التقنية الوسىط فاطمة قاسمدنيا هيثم فاضل جواد82
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 

 الجودة إدارة تقنيات 

الشاملة
االول

م /الرصافة/بغداد

12د/ 61ز /709
91.2292013/2014

 التقنية الوسىط قسمة جميلرسل سعد احمد سلمان83
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 

 الجودة إدارة تقنيات 

يالشاملة
الثان 

د /9ز /18م /بغداد

6
89.6762013/2014

 التقنية الوسىط نجيبة عبد المسيحرفل سعيد اندراوس حنا84
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 

 الجودة إدارة تقنيات 

الشاملة
الثالث

ز /806م /بغداد

16د / 46
88.0122013/2014

 التقنية الوسىط فاتن خضب نورة عبد الكريم مهدي احمد85
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 
يتقنيات ادارة العمليات

الثان 
م /الزعفرانية/ بغداد

108د /6ز /958
89.2072014/2015

 التقنية الوسىط شذى خليل ابراهيمغدير عماد قاسم عبد الوهاب86
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 
الثالثتقنيات ادارة العمليات

م /الكاظمية/ بغداد

50د/7ز /428
88.9172014/2015

 علي صالح مهدي87
ية كريمسهاد حسي    التقنية الوسىط خب 

الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 

تقنيات مالية 

ومحاسبية
االول

3م/االعظمية/بغداد

7د/21ز/39
86.1232014/2015

 التقنية الوسىط سكتة عليلفاتن عبد الرسول هاشم هينة88
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 

تقنيات مالية 

يومحاسبية
الثان 

حي /بغداد

1د/45ز/325م/أور

8

85.0932014/2015

 التقنية الوسىط نرسين رشيديلنا عبد الرضا عباس رضا89
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 

تقنيات مالية 

ومحاسبية
الثالث

4م/الكاظمية/بغداد

12د/8ز/13
84.7642014/2015

ى رعد زاهي حمدان90  التقنية الوسىط صبيحة عبد علي برسر
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 
االولتقنيات المعلوماتية

م /الحسينية/بغداد

36د /17ز / 229
85.0362014/2015

 التقنية الوسىط زهراء جابر سحر صادق جعفر فزع91
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 
يتقنيات المعلوماتية

الثان 
م /السيدية/ بغداد

7د / 42ز/825
75.9082014/2015

 التقنية الوسىط ارساء توفيق سمية علي خليل احمد92
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 
الثالثتقنيات المعلوماتية

م /الكرادة/بغداد

3د /55ز /101
74.6352014/2015

 التقنية الوسىط نريمان سليم محمدسوزان فكرت حمدي عثمان93
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 

 الجودة إدارة تقنيات 

الشاملة
االول

م /حي القاهرة/بغداد

41/1د /53ز /309
87.542014/2015

 التقنية الوسىط سليمة عبود برادرسى محمد جابر حسن94
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 

 الجودة إدارة تقنيات 

يالشاملة
الثان 

/ الكاظمية/بغداد

35د /28ز/415م
84.9572014/2015

 التقنية الوسىط صبيحة احمد جاسمنور حسي   محمد جاسم95
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 

 الجودة إدارة تقنيات 

الشاملة
الثالث

م /الدورة/  بغداد

20د / 28ز /828
79.842014/2015

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



 التقنية الوسىط نعيمة كاظمحارث عامر محمود حسي  96
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 
االولتقنيات ادارة العمليات

ز /206م /الرحمانية

45د /40
82.0352015/2016

 التقنية الوسىط ارساء هاديدعاء عبدالرحمن حسن علوان97
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 
يتقنيات ادارة العمليات

الثان 

صالح 

ز/2م/الدجيل/الدين

461د /1

78.2182015/2016

 التقنية الوسىط لمعان عباسبان حميد فاضل جاسم98
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 
الثالثتقنيات ادارة العمليات

م /حي تونس/بغداد

40د /20ز /330
77.982015/2016

 التقنية الوسىط حميدة عبدنهران قاسم كرملن برجيم99
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 

تقنيات مالية 

ومحاسبية
االول

مدينة /بغداد

/15ز/569م/الصدر

9د

93.0122015/2016

 التقنية الوسىط سعدية مهدينورة فالح علي نوري100
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 

تقنيات مالية 

يومحاسبية
الثان 

/10ز/527م/بغداد

12/10د
91.3352015/2016

 التقنية الوسىط حميدة عليمروة اسماعيل ابراهيم عبد هللا101
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 

تقنيات مالية 

ومحاسبية
90.4592015/2016الراشدية/بغدادالثالث

 التقنية الوسىط ابتسام عاىليعذراء حسن عودة نعيمة102
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 
االولتقنيات المعلوماتية

/ بغداد

الراشدية/االستقالل
83.1972015/2016

ق يوسف محمد103  التقنية الوسىط سنان عبد الرزاقسندس استبر
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 
يتقنيات المعلوماتية

الثان 
م /حي الربيع/بغداد

19د/36ز /340
81.6382015/2016

 التقنية الوسىط صفية علياسماء نجم عبد هللا عباس104
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 
الثالثتقنيات المعلوماتية

م /الدورة/بغداد

9د /52ز /820
79.3222015/2016

مي   عبد هللاايه محمد اصغر علي105  التقنية الوسىط شب 
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 

 الجودة إدارة تقنيات 

الشاملة
االول

م /البنوك/بغداد

10/1د /30ز /325
83.282015/2016

 التقنية الوسىط ماجدة سالماالء سالم كاظم حسي  106
الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 

 الجودة إدارة تقنيات 

يالشاملة
الثان 

بغداد / بغداد

ز /702م /الجديدة

19د /40

82.312015/2016

ي  ابراهيم107
 
 التقنية الوسىط سحر محمد عليعلي مض  عبد الباق

الكلية التقنية 

بغداد/االدارية 

 الجودة إدارة تقنيات 

الشاملة
الثالث

بغداد /بغداد

ز /727م /الجديدة

21د /24

80.052015/2016

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



نرجاء بهي قاسم108  التقنية الوسىط زهرة حسي 
معهد معهد اعداد 
ن ن التقنيي  المدربي 

ونيك 82,3612002/2003حي الخليجاالولالكتر

 التقنية الوسىط يوليه جوزيوسف مؤيد يوسف109
معهد معهد اعداد 
ن ن التقنيي  المدربي 

ونيك يالكتر
78,0092002/2003حي المعتصمالثانن

 التقنية الوسىط شكريه محمودعلي حسن مجيد 110
معهد معهد اعداد 
ن ن التقنيي  المدربي 

ونيك 76,4892002/2003الزعفرانيةالثالثالكتر

 التقنية الوسىط سناء يوسففراس مولود ايشو111
معهد معهد اعداد 
ن ن التقنيي  المدربي 

ونيك 75,4772003/2004المشتلالثالثالكتر

 التقنية الوسىط هناء نعومغسان مخلص روالند112
معهد معهد اعداد 
ن ن التقنيي  المدربي 

ونيك يالكتر
82,0322004/2005السعدونالثانن

ن عبد113  التقنية الوسىط ازهار ايليارغد كمال امي 
معهد معهد اعداد 
ن ن التقنيي  المدربي 

ونيك يالكتر
81,2532005/2006حي الوحدةالثانن

ن114  التقنية الوسىط فليحة حسنمحمد حميد عبد الحسي 
معهد معهد اعداد 
ن ن التقنيي  المدربي 

ونيك 88,9992006/2007جرس دياىلاالولالكتر

نعمر عقيل مسلم115  التقنية الوسىط سعاد حسي 
معهد معهد اعداد 
ن ن التقنيي  المدربي 

ونيك يالكتر
88,6222006/2007حي الرشيدالثانن

 التقنية الوسىط انعام هاديسالم عصام فاضل116
معهد معهد اعداد 
ن ن التقنيي  المدربي 

ونيك 84,9772006/2007باب بغدادالثالثالكتر

ي117 ن ناح  نمحمد صالح حسي   التقنية الوسىط نهلة حسي 
معهد معهد اعداد 
ن ن التقنيي  المدربي 

ونيك يالكتر
802007/2008العبدة/ الموصل الثانن

 التقنية الوسىط انتصار عبدهللارغد محمد غضوري وهيب118
معهد معهد اعداد 
ن ن التقنيي  المدربي 

ونيك موكالثالثالكتر 792007/2008الت 

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



 التقنية الوسىط نورية خضت احمد اسماعيل عمران جاسم119
معهد معهد اعداد 
ن ن التقنيي  المدربي 

ونيك 90.9892008/2009بغداد الجديدةاالولالكتر

 التقنية الوسىط خديجه سواديبراء محمد ماجد جدير120
معهد معهد اعداد 
ن ن التقنيي  المدربي 

ونيك يالكتر
89.1662008/2009الهاشميةالثانن

 التقنية الوسىط منته حموديمحمد مسلم ابراهيم121
معهد معهد اعداد 
ن ن التقنيي  المدربي 

ونيك 85.2522008/2009الحريةالثالثالكتر

 التقنية الوسىط ضمياء قاسمعلي عباس فاضل122
معهد معهد اعداد 
ن ن التقنيي  المدربي 

ونيك ناالولالكتر 85.0242009/2010حي الحسي 

 التقنية الوسىط سوسن علييوسف عبدالمناف فاضل123
معهد معهد اعداد 
ن ن التقنيي  المدربي 

ونيك يالكتر
84.9682009/2010هور رجبالثانن

 التقنية الوسىط فاطمه  عبدالحسنشيماء علي واىلي124
معهد معهد اعداد 
ن ن التقنيي  المدربي 

ونيك 81.5952009/2010جرس دياىلالثالثالكتر

 التقنية الوسىط منته وهيبمروة يحي  جميل125
معهد معهد اعداد 
ن ن التقنيي  المدربي 

ونيك يالكتر
يالثانن 80.2782010/2011حي المتي 

 التقنية الوسىط ليل حماديصفاء قاسم ذجر126
معهد معهد اعداد 
ن ن التقنيي  المدربي 

ونيك 79.1382010/2011حي القضاةالثالثالكتر

غام حسن داود حاتم127  التقنية الوسىط كريمة محمدضن
معهد معهد اعداد 
ن ن التقنيي  المدربي 

ونيك 88.4452011/2012الربيعاالولالكتر

 التقنية الوسىط بدريه احمدكرار عدنان ابراهيم خضت 128
معهد معهد اعداد 
ن ن التقنيي  المدربي 

ونيك يالكتر
84.7722011/2012حي الشهداءالثانن

 التقنية الوسىط سداد عدنانارساء حيدر جعفر باقر129
معهد معهد اعداد 
ن ن التقنيي  المدربي 

ونيك 282.0882011/2012الكاظمية الثالثالكتر

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



 التقنية الوسىط ياسمه هاشمرسى كريم حسن مطر130
معهد معهد اعداد 
ن ن التقنيي  المدربي 

ونيك 85.9572012/2013السويباالولالكتر

 التقنية الوسىط سعدية جاسميحي  خضت  سلمان هربود131
معهد معهد اعداد 
ن ن التقنيي  المدربي 

ونيك يالكتر
82.9142012/2013البياعالثانن

ن علوان132  عالء حسي 
نمصطفن ة حسي   التقنية الوسىط امت 

معهد معهد اعداد 
ن ن التقنيي  المدربي 

ونيك 81.0882012/2013الشعبالثالث الكتر

ننور عصام كاظم حمادي133  التقنية الوسىط ابتسام حسي 
معهد معهد اعداد 
ن ن التقنيي  المدربي 

ونيك يالكتر
186.2442013/2014الحرية الثانن

 التقنية الوسىط اخالص عبدالواحدامنه فرحان صدام شامي134
معهد معهد اعداد 
ن ن التقنيي  المدربي 

ونيك 82.9562013/2014حي الرسولالثالثالكتر

 التقنية الوسىط محاسن مهنا شايعمنتظر رحيم كريم سيد135
معهد معهد اعداد 
ن ن التقنيي  المدربي 

ونيك يالكتر
185.2812014/2015الكاظميةالثانن

 علي136
ن  التقنية الوسىط سمية موىسهبة علي حسي 

معهد معهد اعداد 
ن ن التقنيي  المدربي 

ونيك 85.2132014/2015الرشادالثالثالكتر

 التقنية الوسىط نعيمة حسنعلي عباس فرج بخيت137
معهد معهد اعداد 
ن ن التقنيي  المدربي 

ونيك يالكتر
83.3812015/2016حي الزهراءالثانن

دعاء علي حميدي عباس138
ن  التقنية الوسىط علية حسي 

معهد معهد اعداد 
ن ن التقنيي  المدربي 

ونيك 83.1942015/2016بغداد الجديدةالثالثالكتر

الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط صبيحة عباسعيىس بهجت هاشم  علي139
هندسة تقنيات 

االجهزة الطبية
85.0702003/2002بغداد1

الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط حميدة ناضعلي عباس علي باقر140
هندسة تقنيات 

االجهزة الطبية
75.2902003/2002بغداد2

الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط ازهار حمدينور امجد محمد باقر141
هندسة تقنيات 

االجهزة الطبية
75.0502003/2002بغداد3

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط فضيلة حمزةرسول مهدي جواد كاظم142
هندسة تقنيات 

االجهزة الطبية
71.0202004/2003بابل1

ة ثمناوياحمد علي مجيد حسن143 الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط امت 
هندسة تقنيات 

االجهزة الطبية
71.0002004/2003بغداد2

اس حسنعمار مؤيد صابر مجيد144 الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط نت 
هندسة تقنيات 

االجهزة الطبية
70.9702004/2003بغداد3

الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط زينب اسماعيلدلت  صالح صابر صالح145
هندسة تقنيات 

االجهزة الطبية
78.0712005/2004بغداد2

ن146 الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط نداء عبد الحميدنزار عامر فاضل حسي 
هندسة تقنيات 

االجهزة الطبية
76.2312005/2004بغداد3

ن موىس147 الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط فليحة حسنانتصار حميد عبدالحسي 
هندسة تقنيات 

االجهزة الطبية
78.9202006/2005بغداد2

الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط سميعة فاضلسها صبيح احمد علي148
هندسة تقنيات 

االجهزة الطبية
74.9502006/2005بغداد3

149
عبدالحميد حبيب عبدالحميد 

ن عبدالحسي 
الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط رقية عبيد

هندسة تقنيات 

االجهزة الطبية
82.0302007/2006بغداد2

الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط نرجس عبدغسان عبد القادر مجيد مجبل150
هندسة تقنيات 

االجهزة الطبية
81.4202007/2006بغداد3

ي صادق151
الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط صبيحه عباسسيف مصدق راضن

هندسة تقنيات 

االجهزة الطبية
77.6122008/2007بغداد1

الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط لمياء ابراهيممريم عبدالكريم حامد وداعة152
هندسة تقنيات 

االجهزة الطبية
76.2732008/2007بغداد2

ى جعفررسل صباح كاظم امويش153 الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط برسر
هندسة تقنيات 

االجهزة الطبية
75.5122008/2007بغداد3

الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط ثارية جعفرعلي حيدر صالح مهدي154
هندسة تقنيات 

االجهزة الطبية
74.1532009/2008بغداد2

الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط نضال شاكربان شامل عبدالواحد احمد155
هندسة تقنيات 

االجهزة الطبية
73.8262009/2008بغداد3

الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط خولة اسماعيلعالء فارس محمود عباس156
هندسة تقنيات 

االجهزة الطبية
72.6482010/2009بغداد3

157
عبدالرحمن عبدالكريم ستوري 

غفوري
الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط نهاد عبد الجبار

هندسة تقنيات 

االجهزة الطبية
75.7572011/2010بغداد1

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط سليمة خليلنورالدين نهاد حميد حسن158
هندسة تقنيات 

االجهزة الطبية
74.7042011/2010دياىل2

الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط سعاد ابراهيممنت  محمد عودة لطيف159
هندسة تقنيات 

االجهزة الطبية
71.6952011/2010بغداد3

نشهد صفاء سلمان احمد160 الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط ميادة ياسي 
هندسة تقنيات 

االجهزة الطبية
79.9232012/2011بغداد1

ق غسان علي هادي161 الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط فطومة كاظماستت 
هندسة تقنيات 

االجهزة الطبية
76.5132012/2011بغداد2

الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط تماضن مخلفسارة عماد وجيه رؤوف162
هندسة تقنيات 

االجهزة الطبية
73.9802012/2011بغداد3

ن163 ن سمي  نابراهيم عباس امي  الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط ساجدة حسي 
هندسة تقنيات 

االجهزة الطبية
80.2412013/2012بغداد2

الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط هناء عبد الرحيممهند جمال بدر نجم164
هندسة تقنيات 

االجهزة الطبية
79.6882013/2012بغداد3

الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط حنان هاديساىلي عبدالمنعم شاكر محمد165
هندسة تقنيات 

االجهزة الطبية
77.9662014/2013بغداد1

ن شياع166 الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط حنان كاظممحمد سعد عبدالحسي 
هندسة تقنيات 

االجهزة الطبية
74.6372014/2013بغداد2

الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط نداء مظلومفرح منذر مهدي احمد167
هندسة تقنيات 

االجهزة الطبية
73.1902014/2013بابل3

الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط خولة فاضلشهد عبدالسالم محمد فيصل168
هندسة تقنيات 

االجهزة الطبية
71.0572015/2014االنبار1

الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط زينب عباسعمار يارس سوادي طعمة169
هندسة تقنيات 

االجهزة الطبية
70.7152015/2014بغداد2

الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط انصاف مروانامنه قحطان محمد خلف170
هندسة تقنيات 

االجهزة الطبية
69.4672015/2014بغداد3

الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط بلسم سليمغيث كاظم محمد جواد171
هندسة تقنيات 

االجهزة الطبية
78.8502016/2015بغداد2

الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط جنان عبد االمت جعفر رعد باقر كاظم172
هندسة تقنيات 

االجهزة الطبية
75.5762016/2015بغداد3

الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط سنية رحمهوائل عزيز هاشم طعمة 173
هندسة تقنيات 

الحاسوب
70.4692003/2002بغداد1

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط زينب حميد محمد عيسى توفيق محمد 174
هندسة تقنيات 

الحاسوب
72.7612003/2002بغداد2

الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط عطاف محي الديناالء جودت سعيد محمد 175
هندسة تقنيات 

الحاسوب
72.4292003/2002بغداد3

الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط اسمهان ابراهيمميادة باسم فهد محمود176
هندسة تقنيات 

الحاسوب
69.3242004/2003بغداد1

الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط اكرام عبد الحسنعلي كامل احمد عبدهللا 177
هندسة تقنيات 

الحاسوب
68.0462004/2003بغداد2

الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط كريمة كريشعبدهللا صالح حمود حرش 178
هندسة تقنيات 

الحاسوب
68.022004/2003بغداد3

الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط طيبة حمدبيكرد صالح حسن امين179
هندسة تقنيات 

الحاسوب
74.192005/2004بغداد1

الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط امل اسكندرنسمة خالد رزوق تومينا 180
هندسة تقنيات 

الحاسوب
72.3842005/2004بغداد2

الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط ابتسام ادريسعلي عبدالجليل عبدهللا ذنون 181
هندسة تقنيات 

الحاسوب
72.2382005/2004بغداد3

الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط عزيزة يحيىعبدهللا عبدالرحمن محمد 182
هندسة تقنيات 

الحاسوب
79.1812006/2005بغداد2

الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط ميسر ربعمحمد سعيد ذيب ربع183
هندسة تقنيات 

الحاسوب
75.3982006/2005بغداد3

الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط كريمة حسيننغم هاشم بعرور فلك184
هندسة تقنيات 

الحاسوب
75.9832007/2006بغداد2

الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط جليلة كريمعلي رحيم منديل نعمة185
هندسة تقنيات 

الحاسوب
75.7582007/2006القادسية3

الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط سندس محمدخيرية محمد عبدالرحمن محمد 186
هندسة تقنيات 

الحاسوب
80.1252008/2007بغداد2

الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط راجحة حموديامير علي عبود صخر 187
هندسة تقنيات 

الحاسوب
75.2142008/2007بغداد3

الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط بدرية ناصرعلي نزال فنجان حسين188
هندسة تقنيات 

الحاسوب
76.2782009/2008ذي قار1

الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط ورقاء ناجيحيدر زكريا صالح سليم189
هندسة تقنيات 

الحاسوب
75.4572009/2008بغداد2

الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط سميرة جواداسراء حسين محمد سعيد190
هندسة تقنيات 

الحاسوب
75.1742009/2008بغداد3

الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط خيرية محمداسراء فيصل علي عباس 191
هندسة تقنيات 

الحاسوب
78.12010/2009بغداد1

فريد مجيد عبد   .د. أ
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    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط سليمة عبيددعاء محمد كزار مسيعد192
هندسة تقنيات 

الحاسوب
77.9362010/2009بغداد2

الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط مالية جاسموسناء منير عطية حمزة193
هندسة تقنيات 

الحاسوب
77.0492010/2009بغداد3

الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط طرب عبداحمد ثامر كاظم داود194
هندسة تقنيات 

الحاسوب
79.9762011/2010ديالى2

الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط مقبولة حماداحمد حسين احمد عثمان 195
هندسة تقنيات 

الحاسوب
78.7112011/2010بغداد3

الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط سلوه محمدرجاء سلمان رشيد محسن196
هندسة تقنيات 

الحاسوب
73.2392012/2011بغداد2

الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط احالم كريممروة مهدي كريم كاطع197
هندسة تقنيات 

الحاسوب
71.7852012/2011بغداد3

الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط فاتن احمدعقيل علي حسين خليل198
هندسة تقنيات 

الحاسوب
82.5472013/2012بغداد1

الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط شذى نعمةمحمد سعد رشيد محمد علي199
هندسة تقنيات 

الحاسوب
82.0742013/2012بغداد2

الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط ساجدة عزاوينور قاسم كاظم محمود200
هندسة تقنيات 

الحاسوب
76.2092013/2012بغداد3

الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط زنوبة خضيرمروة كريم مطير جمعان201
هندسة تقنيات 

الحاسوب
83.8792014/2013ذي قار2

الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط نهلة كاطعمنى عبدالرحمن علي والي202
هندسة تقنيات 

الحاسوب
81.3552014/2013بغداد3

الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط ساهره محمدليث فؤاد جمعة لعيبي203
هندسة تقنيات 

الحاسوب
86.7482015/2014بغداد2

الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط ساهره رزوقيمحمد جاسم محمد ابراهيم204
هندسة تقنيات 

الحاسوب
78.5712015/2014بغداد3

الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط فطيم فرهودجلنار جمال حسين عسل205
هندسة تقنيات 

الحاسوب
77.2232016/2015بغداد2

الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط رشا نصرت سلمانعلياء سامي عبد هللا جواد206
هندسة تقنيات 

الحاسوب
75.492016/2015االنبار3

الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط فائزة علينمير علي عبد عبدهللا 207
هندسة تقنيات القدرة 

الكهربائية
70.882003/2002بغداد2

الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط سميرة جعفرسرمد حسن كاظم علي208
هندسة تقنيات القدرة 

الكهربائية
70.682003/2002بغداد3

الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط شهيدة صالحعدنان حسين حسن فليح 209
هندسة تقنيات القدرة 

الكهربائية
77.392004/2003ذي قار1

فريد مجيد عبد   .د. أ
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    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط صبرية عليمؤيد داود سلمان ناصر 210
هندسة تقنيات القدرة 

الكهربائية
74.5492004/2003بغداد3

الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط ساجدة عبد الرحيم محمد خليل حسين قادر 211
هندسة تقنيات القدرة 

الكهربائية
82.342005/2004واسط1

الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط منتهى عادل حسنعالء حسين خضر مصطفى 212
هندسة تقنيات القدرة 

الكهربائية
76.3732005/2004بغداد2

الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط مائدة عبد الواحدقيس محمد عايش محمود 213
هندسة تقنيات القدرة 

الكهربائية
83.4272006/2005بغداد1

الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط خيرية ابراهيمرشيد حميد باقر مجيد 214
هندسة تقنيات القدرة 

الكهربائية
81.5972006/2005بغداد2

الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط نجاة محمدعدي احمد علوان سالمة 215
هندسة تقنيات القدرة 

الكهربائية
77.7232006/2005بغداد3

الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط فضيلة عيسىمحمد عدنان محمد كريم  216
هندسة تقنيات القدرة 

الكهربائية
78.9452007/2006بغداد1

الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط حليمة ياسركريم فرهود حسين عذافة 217
هندسة تقنيات القدرة 

الكهربائية
76.1122007/2006ذي قار2

الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط خديجة سلمانمحمد سامي زيدان خلف218
هندسة تقنيات القدرة 

الكهربائية
74.812007/2006االنبار3

الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط هناء توفيقعبدهللا ياسين عباس جابر 219
هندسة تقنيات القدرة 

الكهربائية
78.422008/2007بغداد1

الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط سالمة عزيزاحمد وهاب عبدالرزاق جعفر 220
هندسة تقنيات القدرة 

الكهربائية
75.22008/2007بغداد2

الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط نضال احمدنور عبد كاظم زيدان 221
هندسة تقنيات القدرة 

الكهربائية
72.092008/2007بغداد3

الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط شذى محمدبالل اسعد مبدر جاسم 222
هندسة تقنيات القدرة 

الكهربائية
80.7182009/2008بغداد1

الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط ضمياء ناجينور هادي صالح صحن الحلفي223
هندسة تقنيات القدرة 

الكهربائية
66.2332009/2008بغداد2

الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط فاطمة جبرعماد جسام محمد علي دراج224
هندسة تقنيات القدرة 

الكهربائية
65.4122009/2008بغداد3

الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط رابحة محمدحيدر سامي حسن وحيد225
هندسة تقنيات القدرة 

الكهربائية
74.7532010/2009بغداد1

الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط منية عزاويعلي عبدالستار حميد حمادي226
هندسة تقنيات القدرة 

الكهربائية
69.6672010/2009بغداد2

الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط كميلة عليانرشاد حميد عطية جارح    227
هندسة تقنيات القدرة 

الكهربائية
68.7422010/2009بغداد3
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الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط عروبة عبد اللطيفعلي ناجي عكيل سليمان228
هندسة تقنيات القدرة 

الكهربائية
74.192011/2010بغداد1

الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط ليلى حمزةضياء علي ناصر داود229
هندسة تقنيات القدرة 

الكهربائية
73.792011/2010بغداد2

الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط سميرة هاشمبسام محمد ياسين علي230
هندسة تقنيات القدرة 

الكهربائية
70.992011/2010بغداد3

الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط نجاة مصطفىاحمد مزهر عبدالكريم ناصر231
هندسة تقنيات القدرة 

الكهربائية
76.4912012/2011بغداد1

الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط امل حسينمصطفى فاضل عباس محمد232
هندسة تقنيات القدرة 

الكهربائية
68.7472012/2011بغداد2

الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط انتصار رسميمصطفى نزار داود سلمان233
هندسة تقنيات القدرة 

الكهربائية
67.8432012/2011بغداد3

الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط سوسن محمدمؤمن نبيل مصطفى احمد234
هندسة تقنيات القدرة 

الكهربائية
84.4272013/2012بغداد1

الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط خورنق عبد الوهابرامي رافل عبدالوهاب مصطاف235
هندسة تقنيات القدرة 

الكهربائية
81.1792013/2012بغداد2

الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط فضيلة جاسماسماء صبحي حميد مهدي236
هندسة تقنيات القدرة 

الكهربائية
69.8592013/2012بغداد3

الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط سهى حسينمصطفى صفاء مهدي حمودي237
هندسة تقنيات القدرة 

الكهربائية
77.3182014/2013بغداد1

الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط بشرى عبودوفاء عبدهللا حمادي ياس238
هندسة تقنيات القدرة 

الكهربائية
75.1452014/2013بغداد2

الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط نتالية قحطانهاني وصفي فاضل عباس239
هندسة تقنيات القدرة 

الكهربائية
74.5962014/2013بغداد3

الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط سناء احمدعبدهللا حامد احمد محيسن240
هندسة تقنيات القدرة 

الكهربائية
82.4482015/2014بغداد1

الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط ركن بريغشعلي فالح جلوب عاصي241
هندسة تقنيات القدرة 

الكهربائية
71.8112015/2014بغداد3

الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط سنية عطيةجواد باقر جواد طالب242
هندسة تقنيات القدرة 

الكهربائية
76.1162016/2015كربالء1

الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط هيفاء صاحبايمان اسعد فرج حسن243
هندسة تقنيات القدرة 

الكهربائية
73.4042016/2015بغداد2

الهندسية الكهربائية التقنية الوسىط يسرى بدندعاء عباس حسين حسن244
هندسة تقنيات القدرة 

الكهربائية
64.3572016/2015بغداد3

ي عباس245 2003 / 81.5032002بعقوبة- ديالى 3المساحة- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط شكرية محمدمحمد صت 
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2003 / 81.7522002بعقوبة- ديالى 1الكهرباء- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط احالم جمعهمحمد مجيد عبدالقادر246

2003 / 81.2312002بعقوبة- ديالى 2الكهرباء- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط نجيبة سلمانرباح عبدهللا اسماعيل247

ن جواد248 2003 / 79.5622002بعقوبة- ديالى 3الكهرباء- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط سارة حسنحيدر حسي 

2003 / 76,1852002بعقوبة- ديالى 3الميكانيك- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط دالية محمدرياض شكر محمود249

ن250 ة احمدمحمد عبد الستار حسي  بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط سمت 
المكائن - تكنولوجي 

والمعدات
2003 / 72.8332002بعقوبة- ديالى 2

ن حسنمحمد يوسف رشيد251 بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط فوزية حسي 
المكائن - تكنولوجي 

والمعدات
3

بلدروز - ديالى 

حي - قزانية 

العصري

70.0232002 / 2003

بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط طلبة مهديجوليت كاظم داود252
انظمة - اداري 

الحاسبات
2003 / 80.9922002بعقوبة- ديالى 1

بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط علية كاظمطارق طه محمد253
انظمة - اداري 

الحاسبات
2003 / 75.8432002بعقوبة- ديالى 2

نزياد عبد اللطيف مجيد254 بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط فخرية حسي 
انظمة - اداري 

الحاسبات
2003 / 75.7622002بعقوبة- ديالى 3

2003 / 78,0252002بعقوبة- ديالى 1المحاسبة- اداري بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط غازية كريمعباس اسعيد عليوي255

2003 / 76,8622002بعقوبة- ديالى 2المحاسبة- اداري بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط سلىم هرمزمازن منيب حنا256

2003 / 77.9532002بعقوبة- ديالى 2ادارة مخازن- اداري بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط انتصار ايرازمحمد جاسم حميد257

3ادارة مخازن- اداري بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط فندية علي وىلي بدر مهدي صالح258
- المقدادية - ديالى 

الجزيرة االولى
76.2892002 / 2003

ي شفيق259
2004 / 76.4832003بعقوبة- ديالى 3المساحة- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط نجاح صالحعبد الرؤوف حفر

2004 / 85.6832003بعقوبة- ديالى 1الكهرباء- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط رجاء عبد الشيخقصي كمال عبدهللا260

يمروان مجيد عبدالرحيم261 2004 / 81.5952003بعقوبة- ديالى 2الكهرباء- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط شكرين ناح 

محمد كريم علي262
ن 2004 / 80.9142003بعقوبة- ديالى 1الميكانيك- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط عائشة حسي 

2004 / 79.2112003بعقوبة- ديالى 2الميكانيك- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط رسمية مهدي سعد كريم حسن263
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2004 / 75.0692003بعقوبة- ديالى 3الميكانيك- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط امل بهانمغزوان يوسف يعقوب264

بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط مي عبد هللاخالد ابراهيم قدوري265
المكائن - تكنولوجي 

والمعدات
2004 / 77.5042003بعقوبة- ديالى 2

بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط رسمية جوادمهند احمد عباس266
المكائن - تكنولوجي 

والمعدات
2004 / 77.0672003بعقوبة- ديالى 3

بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط عباسية جوادرشا ستار عبد صالح267
انظمة - اداري 

الحاسبات
2004 / 74.0722003بعقوبة- ديالى 1

بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط جفاتة راهيمحمد صالح حمزة268
انظمة - اداري 

الحاسبات
2004 / 73.1172003بعقوبة- ديالى 2

بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط نعيمة محمدنوره داود عبد شلبة269
انظمة - اداري 

الحاسبات
2004 / 67.9262003بعقوبة- ديالى 3

2004 / 86,6212003بعقوبة- ديالى 1المحاسبة- اداري بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط فطيم عنادكامل طه شغيدل270

2004 / 83,6932003بعقوبة- ديالى 2المحاسبة- اداري بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط بدور جاسمهدى طه كريم271

2004 / 82,5782003بعقوبة- ديالى 3المحاسبة- اداري بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط وليبة كاملمحمد اسماعيل سلمان272

ية كاظم ميسون حمد جايد273 2004 / 83.5572003بعقوبة- ديالى 2ادارة مخازن- اداري بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط صت 

2004 / 80.4432003بعقوبة- ديالى 3ادارة مخازن- اداري بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط صبيحة محمد وميض طالب عبد هادي274

2005 / 87.1872004بعقوبة- ديالى 1المساحة- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط ساجدة ابراهيمشعيب حسن هادي275

 علي276
ن 2005 / 80.642004بعقوبة- ديالى 3المساحة- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط نورية مهديصدام حسي 

نعباس فاضل نصيف277 2005 / 87.0752004بعقوبة- ديالى 3الكهرباء- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط كريمة حسي 

2005 / 84.9632004بعقوبة- ديالى 2الميكانيك- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط صالحة عبد االمت خليل إبراهيم كاظم278

بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط ريم عبد هللاباسم نوري ابراهيم279
المكائن - تكنولوجي 

والمعدات
2005 / 72.9502004بعقوبة- ديالى 2

بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط كريمة عيىس عليبشار عبد كاظم280
المكائن - تكنولوجي 

والمعدات
3

- الخالص - ديالى 

 34م - جديدة الشط 

648د  - 34ز - 

72.6792004 / 2005

بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط ماجدة علوانعبد الناض جاسم محمد281
انظمة - اداري 

الحاسبات
2005 / 83.7602004بعقوبة- ديالى 1
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ن282 ن خالص ياسي  بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط امل حموديياسي 
انظمة - اداري 

الحاسبات
2005 / 75.4632004بعقوبة- ديالى 3

2005 / 902004و586بعقوبة- ديالى 1المحاسبة- اداري بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط روضة حكمت نادية نهاد فرحان283

2005 / 862004و064بعقوبة- ديالى 3المحاسبة- اداري بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط امنة مهديزهراء عبد الكريم نعمه284

2005 / 89.4712004بعقوبة- ديالى 1ادارة مخازن- اداري بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط هدية شطبعدنان عجىمي محمود285

2005 / 76.2572004بعقوبة- ديالى 3ادارة مخازن- اداري بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط ذكرى محمدعلي قاصد خزعل286

2006 / 85.8972005بعقوبة- ديالى 1المساحة- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط امال حسونساره سالم لبيب287

ن محمددعاء محمد مبارك288 2المساحة- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط كريمة حسي 
- بعقوبة - ديالى 

العبارة
82.4572005 / 2006

2006 / 76.7612005بعقوبة- ديالى 3المساحة- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط ساجدة عبد الحميدحنان صادق جعفر289

2006 / 89.3622005بعقوبة- ديالى 1الكهرباء- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط هناء عبد الجبارعلي محمد باسم290

2الكهرباء- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط كرجية مجيد حميداري    ج محمد شكر291

- بعقوبة - ديالى 

 - 42م - بهرز 

2754د  - 42ز

88.3702005 / 2006

3الكهرباء- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط ليل عبد الرزاق احمدعمر عبدالمنعم عبدالكريم292
بعقوبة - ديالى 

الجديدة
87.7112005 / 2006

2006 / 74.1912005بعقوبة- ديالى 3الميكانيك- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط قربة احمدمحمد عبد علي محمد293

بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط ماجدة صالح سلمان أحمد نصيف جاسم294
المكائن - تكنولوجي 

والمعدات
2

- بعقوبة - ديالى 

ز  - 24م - السراي 

4 د 2

81.7962005 / 2006

بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط حسنية جواد غدير غسان غضبان عبد295
المكائن - تكنولوجي 

والمعدات
3

- بعقوبة - ديالى 

التحرير
78.1992005 / 2006

بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط هدلة حمدوفاء فاضل محمود296
انظمة - اداري 

الحاسبات
2006 / 76.9952005بعقوبة- ديالى 1

ن حمداسماعيل هادي اسماعيل297 بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط هدية حسي 
انظمة - اداري 

الحاسبات
2006 / 75.3242005المقدادية- ديالى 3

2006 / 872005و736بعقوبة- ديالى 1المحاسبة- اداري بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط روضه حكمتساره نهاد فرحان298

2006 / 832005و023بعقوبة- ديالى 2المحاسبة- اداري بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط نادرة يشوعكالرا جورج سيمون299

2006 / 822005و099بعقوبة- ديالى 3المحاسبة- اداري بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط مهدية فاضلسارة زهت  محمد300
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ي301
2006 / 81.5702005بعقوبة- ديالى 3ادارة المواد- اداري بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط لميعة عمرانفريال جاسم غين

ة قاسم علي سارة سالم عارف302 1المساحة- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط سمت 

- الحسينية - بغداد 

م - ناحية الزهور 

د  - 54ز  - 220

17092

85.3842006 / 2007

2007 / 81.2782006بعقوبة- ديالى 3المساحة- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط محاسن مزعلصابرين فرحان سلمان303

2007 / 93.0982006بعقوبة- ديالى 2الكهرباء- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط حسيبة رشيدنبيل جواد كاظم304

2007 / 88.8282006بعقوبة- ديالى 3الكهرباء- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط فدمة عبدعالء وهيب عبد شلبه305

2007 / 70,6782006بعقوبة- ديالى 1الميكانيك- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط باسمة غالببارق جعفر حمودي علي306

2007 / 68,9422006بعقوبة- ديالى 2الميكانيك- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط سكنة جمعهنجم عبدهللا حاوي307

3الميكانيك- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط نبهار محمد منصور اسامة زيد عبود شويش308
- بعقوبة - ديالى 

التحرير
68,7272006 / 2007

بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط انتصار حمزةوليد خالد هادي309
المكائن - تكنولوجي 

والمعدات
2007 / 85.9982006بعقوبة- ديالى 1

بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط فضيلة محمد سلطان قصي عبد الرزاق كامل310
المكائن - تكنولوجي 

والمعدات
2

- بعقوبة - ديالى 

التكية
72.6302006 / 2007

بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط قسمة محمدقحطان عدنان عبد الرحمن311
المكائن - تكنولوجي 

والمعدات
2007 / 69.9722006بعقوبة- ديالى 3

بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط نعيمة عبدشيماء متعب سعدون312
انظمة - اداري 

الحاسبات
2007 / 942006و617بعقوبة- ديالى 1

بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط بدور مجيد رمضان وميض عبد الوهاب احمد313
انظمة - اداري 

الحاسبات
2

- بعقوبة - ديالى 

138د-45ز-401م
2007 / 882006و939

بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط نعيمه مهدي علي ضىح زيد مصطاف314
انظمة - اداري 

الحاسبات
3

- بعقوبة - ديالى 

م - شفته - التحرير 

د  - 25ز  - 302

1065

2007 / 782006و599

2المحاسبة- اداري بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط هناء محمد مطلكزياد طارق محمود315
- بعقوبة - ديالى 

التحرير
2007 / 842006و396
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نعبت  يحي  احمد316 2007 / 812006و102بعقوبة- ديالى 3المحاسبة- اداري بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط نشمية حسي 

2007 / 83.8672006بعقوبة- ديالى 3ادارة المواد- اداري بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط رجاء غضبانمروة بالسم عدنان317

2008/ 80.1362007بعقوبة- ديالى 1المساحة- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط نوال محمدرياض منعم يعقوب318

2008/ 80.0732007بعقوبة- ديالى 2المساحة- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط بدور شكرسمر خالد طالب319

ن320 2008/ 74.7082007بعقوبة- ديالى 3المساحة- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط قسمة فتىحيشهد خالد حسي 

ن321 2008/ 89.0772007بعقوبة- ديالى 1الكهرباء- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط حليمة لطيفحنان فاضل حسي 

ن مصطفن جالل محسن322 2الكهرباء- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط فوزية طه ياسي 

- بعقوبة - ديالى 

م - حي المعلمين 

9د  - 12ز  - 402

82.4762007 /2008

3الكهرباء- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط امنة اسماعيل ابراهيم نه خالد مخيت 323
- بعقوبة - ديالى 

بهرز
80.3252007 /2008

1الميكانيك- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط صبيحة غايب مظلوميارس صباح عبد الكريم حسن324
- الغالبية - ديالى 

سيف سعد
78.0532007 /2008

2008/ 76.2342007بعقوبة- ديالى 2الميكانيك- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط ليلل الياسعمر محمود عبد الستار325

ن حسن326 2008/ 71.6882007بعقوبة- ديالى 3الميكانيك- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط شكرية عبد الستاروسام علي حسي 

يوسام كركان جاسم327 ن كرح  بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط خالصة امي 
المكائن - تكنولوجي 

والمعدات
2008/ 66.4742007المفرق- بعقوبة 1

بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط سناء احمدامجد نزهان محمد328
المكائن - تكنولوجي 

والمعدات
2008/ 64.2502007بعقوبة- ديالى 2

ن محمد مهدي329 بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط هناء كاظمحسي 
المكائن - تكنولوجي 

والمعدات
2008/ 63.7272007بعقوبة- ديالى 3

بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط بتول ابراهيم عبد الكريم مروة نجم عبد حبيب330
انظمة - اداري 

الحاسبات
1

بني - بعقوبة -ديالى 

 - 9ز  - 9م - سعد 

91د 

83.2652007 /2008

بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط سهامة محمداحمد سامي جدوع331
انظمة - اداري 

الحاسبات
2008/ 82.2972007بعقوبة- ديالى 2

2008/ 84,9402007بعقوبة- ديالى 2المحاسبة- اداري بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط مراتب مهديعبد الكريم احمد خليل332
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2008/ 83,9002007بعقوبة- ديالى 3المحاسبة- اداري بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط خالدة عبد الرزاقنور مجيد حميد333

2008/ 85.4602007بعقوبة- ديالى 2ادارة المواد- اداري بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط احالم محمدنور مطرسر دوشان334

2008/ 84.7122007بعقوبة- ديالى 3ادارة المواد- اداري بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط نزي  هة صاحبفاطمة أدم حميد335

2009/ 85.3702008بعقوبة- ديالى 1المساحة- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط فضيلة محمودنورس عبد هللا شهاب احمد336

2009/ 84.8302008بعقوبة- ديالى 2المساحة- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط رجاء محمدمروة ضياء الدين خميس عبد337

ية شمال ردامخديجة شهاب حران عجيل338 3المساحة- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط صت 

- بعقوبة - ديالى 

ز  - 23م - التحرير 

578د  - 25

78.6202008 /2009

1الكهرباء- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط ندوة قاسم شهاب سه طالل هاشم سعيد339

- التحرير - ديالى 

د  - 11ز  - 313م

24

84.5702008 /2009

2الكهرباء- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط مالية هادي طعيسحسام عبدهللا عليوي جاسم340

- بلدروز - ديالى 

- حي العصري 

ز  - 26د  - 26م

351

84.5502008 /2009

3الكهرباء- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط ابتسام عبد اللطيف يوسفمصطفن محمد عبدالرحيم سعيد341
م - هبهب - ديالى 

3د  - 28ز  - 109
83.4602008 /2009

1الميكانيك- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط احالم حميد علوانعالء عيىس وهيب شهاب342
- بعقوبة - ديالى 

حي الرحمة
81.9142008 /2009

2009/ 79.1402008بعقوبة- ديالى 2الميكانيك- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط دالل حميدضياء عبد الوهاب أحمد خلف343

ن344 2009/ 75.3102008الخالص- ديالى 3الميكانيك- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط فضيلة وهاب علي أحمد عطا هللا حميد حسي 

 علي345
ن بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط شكرية محمد رضانعيم حميد حسي 

المكائن - تكنولوجي 

والمعدات
1

م - بعقوبة -ديالى 

8د  - 75ز  - 102
82.9452008 /2009

بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط ملكية جاسم محمد هشام فارس فرمان محمود346
المكائن - تكنولوجي 

والمعدات
3

- بعقوبة - ديالى 

دور مندلي- كنعان 
78.5962008 /2009
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بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط عواطف عبد الرحمنعالء داوود شدهان ابراهيم 347
انظمة - اداري 

الحاسوب
2009/ 86.6942008بعقوبة- ديالى 1

بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط اقبال حميد رشيددعاء احمد محمد سعيد 348
انظمة - اداري 

الحاسوب
2

بعقوبة - ديالى 

المركز
85.7322008 /2009

بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط سناء نوري مال هللا عالء عبد الودود علي مال هللا 349
انظمة - اداري 

الحاسوب
3

بعقوبة - ديالى 

المركز
82.2772008 /2009

2009/ 86.4462008بعقوبة- ديالى 1المحاسبة- اداري بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط ناهدة عباس علياء قحطان هاشم فاضل 350

2009/ 84.9342008بعقوبة- ديالى 2المحاسبة- اداري بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط فخرية كاملنور محمد علي محمد351

2009/ 80.1772008بعقوبة- ديالى 3المحاسبة- اداري بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط فخرية نورينور سامي طه كاظم 352

2009/ 80.4602008بعقوبة- ديالى 2ادارة المواد- اداري بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط سهام رشيدصابرين جاسم عامر حمود353

نارساء مؤمن شعالن محمد354 3ادارة المواد- اداري بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط هيفاء محمد حسي 

- بعقوبة - ديالى 

-حي اليرموك الثاني 

د  - 27ز  - 27 م 

8081

79.2002008 /2009

1المساحة- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط زهرة خالد محمودليث هادي شاكر محمود 355

حي - بغداد الرصافة 

 - 322م - القاهرة 

210د  - 59ز 

84.642010/2009

82.942010/2009بعقوبة- ديالى 2المساحة- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط فاتن رشيدسارة اياد كاظم مهدي 356

3المساحة- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط سامية كريم داودابتهال جواد كاظم ياس  357

- بعقوبة - ديالى 

م - حي المعلمين 

د  - 48ز  - 34

402

82.522010/2009

2الكهرباء- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط نورية محمود عباس ايوب طالب بكر محمود 358
- بعقوبة -ديالى 

كنعان
85.2992010/2009

ي محمد 359 82.9282010/2009بعقوبة- ديالى 3الكهرباء- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط سعدية كريمافراح غالب عريي 

1الميكانيك- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط فهيمة خضت  عباس بسام اسعد علوان عباس 360

- الخالص - ديالى 

-20م- هبهب 

507د-581ز

90.8502010/2009

89.6902010/2009بعقوبة- ديالى 2الميكانيك- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط سليمة عليسارة خليل ابراهيم زبالة 361
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3الميكانيك- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط سعاد احمد طالبعامر سعد صالح كاظم 362
م - هبهب - ديالى 

6د  - 18ز  - 107
89.4502010/2009

بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط سحر مظفر معروف عبد الوهاب حازم عبد الوهاب غائب 363
المكائن - تكنولوجي 

والمعدات
1

- المقدادية - ديالى 

الصدور
83.5092010/2009

ي فاضل علي 364 بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط منته علي عبوداحمد خت 
المكائن - تكنولوجي 

والمعدات
2

- المدائن - بغداد 

- بسماية السكنية 

313عمارة 

80.9132010/2009

ي عباسمروان حميد عبود محمد 365
ر
بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط كريمة رزوق

المكائن - تكنولوجي 

والمعدات
3

- بعقوبة - ديالى 

بهرز
79.45082010/2009

بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط انتصار حميدرويدا باسل اسماعيل مجيد 366
انظمة - اداري 

الحاسوب
83.2432010/2009بعقوبة- ديالى 1

ن محمود نرسين يوسف سلمان محمود 367 بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط سعاد عبد الحسي 
انظمة - اداري 

الحاسوب
2

- بعقوبة - ديالى 

 -3ز  - 3م - كنعان 

62 د 

82.2402010/2009

بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط سوسن جعفرازهار زهت  ابراهيم اسماعيل 368
انظمة - اداري 

الحاسوب
79.3432010/2009بعقوبة- ديالى 3

1المحاسبة- اداري بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط لميعه سامي محمود مصطفن حامد عبد محسن 369
م - بعقوبة - ديالى 

412ز  - 8د  - 8
90.1472010/2009

87.4872010/2009بعقوبة- ديالى 2المحاسبة- اداري بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط شكرية صابرهونر مجيد قادر عبد هللا370

ن واديامال فخري داود سلمان 371 3المحاسبة- اداري بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط زهرة حسي 

- بعقوبة - ديالى 

م - حي المصطفى 

د  - 22ز  - 403

17

85.1732010/2009

90.3452010/2009بعقوبة- ديالى 1ادارة المواد- اداري بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط علية لفتةخت  هللا حليوان احمد جدوع 372

86.1112010/2009بعقوبة- ديالى 2ادارة المواد- اداري بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط هيفاء عليعبد البديع طه جاسم حمودي 373

ن كاظم 374 ن علوان رسى خزعل حسي  3ادارة المواد- اداري بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط فوزية حسي 

م - بعقوبة - ديالى 

د  - 42ز  - 206

31

85.3442010/2009

80.0612011/2010بعقوبة- ديالى 2المساحة- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط غنية عبعوبلمياء زيد عباس مهدي 375
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يه شمال رداممطلك شهاب حران عجيل376 3المساحة- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط صت 

- بعقوبة - ديالى 

 - 305م - التحرير 

5د  - 39ز 

79.3752011/2010

2الكهرباء- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط سجودة رحمن جاسمهبة مرتصن كاظم حميد 377

- بعقوبة - ديالى 

 1 - 41م - العبارة 

320د - 

82.0692011/2010

80.8992011/2010المقدادية- ديالى 3الكهرباء- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط حكيمة سلمان خميس ايالف اياد سبع خميس 378

1الميكانيك- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط عذراء نوري فرحاننورهان ماجد علي محمد 379
- المقدادية - ديالى 

قرية الحساوية
87.9262011/2010

2الميكانيك- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط امنة يحي  قادرهبة علي لطيف جاسم380
م - الكمالية - بغداد 

7د  - 27ز  - 775
81.9312011/2010

3الميكانيك- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط رسمية طالك مطلكخليفة رحيم منهل محمد 381
- بعقوبة - ديالى 

المفرق
80.9532011/2010

بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط علية احمد زيدانعيىس ابراهيم عيىس عواد 382
المكائن - تكنولوجي 

والمعدات
1

- خانقين - ديالى 

السعدية
84.3992011/2010

بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط هاجر صالح سلمان حسن حازم هاشم علوك 383
المكائن - تكنولوجي 

والمعدات
80.4112011/2010الخالص- ديالى 2

بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط فاطمة قاسم احمدبكر عامر صابر حسن 384
المكائن - تكنولوجي 

والمعدات
3

- بعقوبة - ديالى 

العبارة
78.2292011/2010

ن حسن فاضل طعمة385 بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط نوال لطيف توفيق ياسمي 
انظمة - اداري 

الحاسوب
1

- بعقوبة - ديالى 

حي السالم- بهرز 
77.6082011/2010

ى شكرجواهر اسماعيل احمد386 بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط برسر
انظمة - اداري 

الحاسوب
76.9942011/2010بعقوبة- ديالى 2

بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط سهام شاكر محموددعاء محمد عبد الرزاق387
انظمة - اداري 

الحاسوب
3

- بعقوبة - ديالى 

العبارة
75.6782011/2010

ن388 81.8002011/2010بعقوبة- ديالى 2المحاسبة- اداري بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط احالم مهديرغدة طالل علي حسي 

81.4672011/2010بعقوبة- ديالى 3المحاسبة- اداري بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط خولة لفتهماهر عبد القادر محمد جاسم389

90.5032011/2010بعقوبة- ديالى 2ادارة المواد- اداري بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط محاسن عبدهللاذرى ياس سلمان نجم 390

ن391 89.1032011/2010بعقوبة- ديالى 3ادارة المواد- اداري بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط نوال شموسعذراء عواد عبد هللا عبد الحسي 
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ى حسن هادي داليا فالح حمدىلي محمد392 1المساحة- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط برسر

- بعقوبة - ديالى 

- 301م - التحرير 

37د  - 11ز 

84.7872012/2011

2المساحة- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط نهلة سلمان جدعانيارس عثمان  جاسم احمد393

- الخالص - ديالى 

 -6ز  - 6م - هبهب 

977 د 

80.3532012/2011

3المساحة- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط زينة عبد الرحمن رشيد اسماء محمد جاسم حمودي394

بعقوبة - ديالى 

 - 206م - الجديدة 

11د  - 25ز 

79.4712012/2011

87.4532012/2011بعقوبة- ديالى 3الكهرباء- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط طلبة جاسمسعد غضبان ابراهيم وشل395

1الميكانيك- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط حمدية دحلوس ثجيلاقبال فليح رحيم عديل396

م - التحرير - ديالى 

د  - 26ز  - 305

21

83.8502012/2011

80.4602012/2011بعقوبة- ديالى 2الميكانيك- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط عاتكة شهاب احمدارساء عالء الدين نوري خلف397

3الميكانيك- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط مين كاظم عباس دالل سعدي سبع خماس398
- بعقوبة - ديالى 

العبارة
79.6552012/2011

بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط وصال محمد عباس اسامة نصيف جاسم عباس399
المكائن - تكنولوجي 

والمعدات
1

- الخالص - ديالى 

دار السالم
86.0462012/2011

 علي400
ن  علياحمد محمد حسي 

بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط سعدية مطرسر
المكائن - تكنولوجي 

والمعدات
2

- الخالص - ديالى 

منصورية - هبهب 

الشط

83.5462012/2011

بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط بدرية حمد مرهجمحمد سعيد جمال فرج401
المكائن - تكنولوجي 

والمعدات
3

- المقدادية - ديالى 

 - 56م - ابي صيدا 

56د  - 56ز 

82.4482012/2011

ي زبون ايمن فالح حسن جمعة402
بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط ايمان راضن

انظمة - اداري 

الحاسوب
1

- بعقوبة -ديالى 

د  - 58ز  - 106م

10

80.3652012/2011

بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط جميلة جاسم محمود رؤى اسماعيل ابراهيم محمود403
انظمة - اداري 

الحاسوب
2

م - التكية - ديالى 

د  - 45ز  - 108

16

79.7002012/2011

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



ن نايف جواد404 بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط سهام مال هللا نصيف ايات حسي 
انظمة - اداري 

الحاسوب
3

- بعقوبة - ديالى 

 - 201م - المفرق 

28د  - 28ز 

79.1672012/2011

1المحاسبة- اداري بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط ماجدة صالح سلمان نادية نصيف جاسم كاظم  405
- بعقوبة - ديالى 

حي المصطفى
92.6872012/2011

85.2072012/2011بعقوبة- ديالى 2المحاسبة- اداري بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط منهية علي محمودنور الهدى حسن فاضل جاسم 406

3المحاسبة- اداري بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط سارة ابراهيم مطلقعذراء سمت  عاشور جمعة 407
- بعقوبة - ديالى 

5د-79ز-108م
84.4872012/2011

1ادارة المواد- اداري بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط كاضمية حميد برهمابتهال نجم عبد هللا يوسف408

م - بعقوبة - ديالى 

د  - 35ز - 209

33

90.8342012/2011

ن محمود احمد409 87.8272012/2011بعقوبة- ديالى 2ادارة المواد- اداري بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط سوسن محمدهند حسي 

85.8402012/2011بعقوبة- ديالى 3ادارة المواد- اداري بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط شكرية محمودرنا خليل عبد الرحيم مجيد410

ن كريم مطرسر كاظم411 1المساحة- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط ضيفاء ثامر جوادشاهي 
- المقدادية - ديالى 

قرية ضباب
87.3762012 /2013

2المساحة- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط اشواق طالب شوكتمريم شعبان رجب صفر412
- خانقين - ديالى 

حي الشعلة
82.2032012 /2013

3المساحة- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط دلة علي احمدعمر يونس علي زبالة413

- بعقوبة - ديالى 

ز  - 25م - التحرير 

1945د  - 25

80.3502012 /2013

1الكهرباء- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط سعدية زيدان محمدعالء احمد حسن رميض414

م - بعقوبة - ديالى 

د  - 79ز  - 79

264

90.3162012 /2013

2الكهرباء- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط حجية عيدان عليانعام عبد حسون مرهج415
- المقدادية - ديالى 

حي العسكري
90.0922012 /2013

2013/ 86.3922012بعقوبة- ديالى 3الكهرباء- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط عدوية محموداياد محمد سعيد خليل416

1الميكانيك- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط رفاه محمد جاسممصطفن محمد صادق هاشم417
بعقوبة - ديالى 

المركز
83.5092012 /2013

وق عبد الكريم عطا مروة محمد رحيم صالح418 2الميكانيك- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط رسر

- بعقوبة - ديالى 

 - 201م - المفرق 

14د  - 2ز 

83.1802012 /2013

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



3الميكانيك- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط عالهن عبد الرحمن نصيف نور خضت  محمود شلهوم419

م - بعقوبة - ديالى 

د  - 11ز  - 301

10

82.9672012 /2013

ية فاضل جاسماحمد محمود فرحان فرز420 بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط صت 
المكائن - تكنولوجي 

والمعدات
1

- بلدروز -ديالى 

حواش البزانية
78.9002012 /2013

ن سليمان داموك421 بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط شكرية محمد علي حيدر حسي 
المكائن - تكنولوجي 

والمعدات
3

م - بلدروز - ديالى 

6د  - 12ز  - 213
78.5682012 /2013

بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط ابتسام عبد الكريم غفوريمحمد كيالن عبد الحافظ جاسم422
انظمة - اداري 

الحاسوب
1

- بعقوبة - ديالى 

ز  - 42م - بهرز 

649د  - 42

80.1642012 /2013

بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط ايمان حميدعهود مسعد كظم عبد علي423
انظمة - اداري 

الحاسوب
2013/ 76.5392012بعقوبة- ديالى 2

ن جالل يوسف424 بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط مفيدة احمددجلة حسي 
انظمة - اداري 

الحاسوب
2013/ 72.3112012بعقوبة- ديالى 3

2013/ 91.1972012بعقوبة- ديالى 1المحاسبة- اداري بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط ايمان عادلاحمد صبىحي خلف صالح425

2المحاسبة- اداري بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط هناء محمد شنترازهار كريم احمد علوان426
- بعقوبة -ديالى 

311د-45ز-22م
87.9632012 /2013

ي جاسم محمد427
2013/ 87.1482012بعقوبة- ديالى 3المحاسبة- اداري بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط نجاح طعاناسامة عونن

2013/ 88.1072012بعقوبة- ديالى 1ادارة المواد- اداري بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط رقية فالحرؤى احمد عباس علي428

ن429 ى سكران فاضلمحمد داود سلمان حسي  2ادارة المواد- اداري بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط برسر

م - بعقوبة - ديالى 

د  - 27ز  - 25

2227

81.8772012 /2013

3ادارة المواد- اداري بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط قسمه جاسم محمدهناء ستار احمد كونه430

بعقوبة - ديالى 

 - 204م - الجديدة 

14د  - 57ز 

78.7672012 /2013

1المساحة- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط خوله عبد علي غيدانمؤمن عبدالكريم حنون صبيح431
م - الشعب - بغداد 

6ز  - 362
91.1922013 /2014

ى نجم عبدمرتصن محمودسلمان حمود432 2المساحة- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط برسر

م - بعقوبة - ديالى 

د  - 24ز  - 24

1452

85.8412013 /2014

3المساحة- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط نورية محمود عباس محمد طالب بكر محمود433
- بعقوبة - ديالى 

كنعان
85.0082013 /2014

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



1الكهرباء- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط امل اشهاب احمد مصطفن خالد سلمان حسن434

- المقدادية - ديالى 

 -11ز - حي السالم 

11 د 

85.6022013 /2014

2014/ 83.4152013بعقوبة- ديالى 2الكهرباء- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط شذى محمدلنجه مصطفن جاسم محمد435

 سيد وىلي مهدي436
ن 3الكهرباء- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط ريزاو بشت  وىليعلي حسي 

- بلدروز - ديالى 

قزانية
83.0722013 /2014

1الميكانيك- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط ابتسام تركي صالحريم جليل خليل صالح437
حي - بهرز - ديالى 

المصطفى
86.7052013 /2014

2الميكانيك- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط سندس زامل عبد الغفور عهد وليد ياس علي438

- الخالص - ديالى 

 -6ز  - 6م - هبهب 

416 د 

86.6722013 /2014

2014/ 84.3442013الخالص- ديالى 3الميكانيك- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط طلبه جواد كاظم رجاء حيدر كاظم جواد439

بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط سلوى خالدمحمد سعد خطاب شهاب440
المكائن - تكنولوجي 

والمعدات
2014/ 85.0562013بعقوبة- ديالى 1

بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط قسمة جمعه جاسمعلي حميد رحيم عبد441
المكائن - تكنولوجي 

والمعدات
2

- المقدادية - ديالى 

م - حي المعلمين 

د  - 27ز  - 27

1403

80.6212013 /2014

ة ابراهيم هيمتمهند الزم حابس هاشم442 بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط امت 
المكائن - تكنولوجي 

والمعدات
3

م - بلدروز - ديالى 

د  - 22ز  - 745

22

80.4612013 /2014

 علي443
ن بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط حياة كاملهدى علي حسي 

انظمة - اداري 

الحاسوب
2014/ 72.0932013بعقوبة- ديالى 1

بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط لميعه مراد خلفيارس يونس محمد خلف444
انظمة - اداري 

الحاسوب
2

- بلدروز - ديالى 

مندلي
67.7612013 /2014

ي عباس علوان445
بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط تماظر شوكت عبدسلوى هانن

انظمة - اداري 

الحاسوب
3

- الخالص - ديالى 

سعدية الشط
66.8562013 /2014

ن علي ماجد كامل ناض446 1المحاسبة- اداري بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط سهاء طه ياسي 
- بعقوبة - ديالى 

كنعان
84.7092013 /2014

2المحاسبة- اداري بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط نضال فرحان عدايدعاء إبراهيم هندي فرحان447
- بعقوبة - ديالى 

حي المعلمين
82.2552013 /2014

2014/ 81.8432013بعقوبة- ديالى 3المحاسبة- اداري بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط سعدية فالححنان شاكر محمود علهم448

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



2014/ 93.6702013بعقوبة- ديالى 2ادارة المواد- اداري بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط نجلة حميداستغفر هللا رباح صالح عبد الكريم449

2014/ 93.4602013بعقوبة- ديالى 3ادارة المواد- اداري بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط مين صادقاالء عدنان كاظم بكر450

ن عباس 451 1المساحة- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط تحرير محمد جت فاطمه طاهر ياسي 
-المقدادية - ديالى 

الوجيهية
82.0632014 /2015

وق قاسم محمد علي 452
ن رسر 2المساحة- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط اكرام علي حسي 

- الخالص - ديالى 

ز  - 51م - السندية 

477د- 51

81.8242014 /2015

ه عباس حمدكاظم ابراهيم كاظم شالش453 3المساحة- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط امت 
م - الخالص - ديالى 

450د  - 8ز  - 8
77.9672014 /2015

2015/ 89.7692014بعقوبة- ديالى 1الكهرباء- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط غيالء ياساحمد صالح زبالة رديف454

2الكهرباء- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط مريم مهدي عبدمرتصن ويىسي سعدون كريم 455
- المقدادية - ديالى 

حي الكندي
86.572014 /2015

3الكهرباء- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط لميعة سامي محمودسناء حامد عبد محسن456

- بعقوبة - ديالى 

- م - حي اليرموك 

412د  - 6ز  - 2

85.5442014 /2015

يعلي عباس فاضل حسن457 2015/ 82.2812014بعقوبة- ديالى 1الميكانيك- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط نقاء صت 

2الميكانيك- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط زينب سالم جوادعمر هاشم محمد جواد458
- بعقوبة - ديالى 

شفته
78.1352014 /2015

3الميكانيك- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط بسعاد ابراهيم قاسم مصطفن طارق مزهر محمد459
- بعقوبة - ديالى 

بهرز
75.6372014 /2015

بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط تسواهن سلطان حاجمباهر محمد نصيف جاسم460
المكائن - تكنولوجي 

والمعدات
1

- بعقوبة - ديالى 

 - 313م - التحرير 

5د  - 66ز 

86.1252014 /2015

ن احمدمصطفن اسماعيل  ابراهيم عباس461 بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط عدوية تحسي 
المكائن - تكنولوجي 

والمعدات
2

- بعقوبة - ديالى 

ز  - 8م- التحرير 

313د - 75

82.1422014 /2015

ن مرداس462 بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط سعاد صالحعبد االله عدنان حسي 
المكائن - تكنولوجي 

والمعدات
2015/ 79.7592014بعقوبة- ديالى 3

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



ن463 ى طهدعاء جبار محمود حسي  بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط برسر
انظمة - اداري 

الحاسوب
2015/ 79.8672014بعقوبة- ديالى 1

بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط جنان جواداحمد حسن هادي مرهج464
انظمة - اداري 

الحاسوب
2015/ 77.8322014بعقوبة- ديالى 2

بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط نجلة ابراهيم محمدرقية حاتم عبد حسن465
انظمة - اداري 

الحاسوب
3

- بلدروز - ديالى 

امام عسكر
75.9362014 /2015

1المحاسبة- اداري بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط نوال متعب بطاحاسيل محمد عبد جراح466
م - كنعان - ديالى 

98د  - 25ز  - 25
87.7392014 /2015

يايات طه جمال احمد467 2015/ 87.5202014بعقوبة- ديالى 2المحاسبة- اداري بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط كفاح صت 

2ادارة المواد- اداري بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط علية سلمان حسن خلفامنة رزاق سالم حسن 468

م - الخالص - ديالى 

د  - 43ز  - 976

43

87.6242014 /2015

3ادارة المواد- اداري بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط سحر حميد داودعبت  ثاير مصحب جلوب469

- بعقوبة - ديالى 

 - 107م - المفرق 

204ز 

86.6592014 /2015

ن عبد الكريم حنون صبيح470 1المساحة- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط خوله عبد علي غيدانمعتر
م - الشعب - بغداد 

6ز  - 362
93.1342015 /2016

اس علي محيسن مريم طه سالمه أحمد471 2المساحة- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط نت 

- بعقوبة - ديالى 

م - حي المصطفى 

7د  - 42ز  - 403

90.3532015 /2016

ن472 3المساحة- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط سندس احمد ابراهيم عمر وليد علي حسي 
- العبارة - ديالى 

الحكيم
86.7022015 /2016

ن سعيد473 2الكهرباء- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط سمية مجيد حميد عمر خطاب ياسي 
- الخالص - ديالى 

هبهب
84.9292015 /2016

ن474 3الكهرباء- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط مائدة عبد حبيب دربانمار ثامر علي حسي 
- بعقوبة - ديالى 

العبارة
83.3832015 /2016

1الميكانيك- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط كيان ذياب عيفانايمن عيدان عبد سليم475

- بعقوبة - ديالى 

م - حي المعلمين 

د  - 27ز  - 27

6445

86.3022015 /2016

2الميكانيك- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط مين كاظم مشخالمصطفن كريم معيوف مشخال476
حي - كنعان - ديالى 

العصري
80.0352015 /2016

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



3الميكانيك- تكنولوجي بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط كريمة احمد علوانمحمود يحي  محمود علوان477
- بعقوبة - ديالى 

بهرز
76.2842015 /2016

ي نجمحمزة محمد علوان دهموج478
بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط حسنية عبد الغين

المكائن - تكنولوجي 

والمعدات
1

م - التحرير - ديالى 

د  - 34ز  - 309

52

84.7162015 /2016

ن479 ن احمد حسي  نمحمد حسي  بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط مهدية صالح حسي 
المكائن - تكنولوجي 

والمعدات
2

المجمع - ديالى 

عمارة - الصناعي 

47

82.5962015 /2016

بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط وصفيه فياض بالل احمد نزهان احمد علي480
المكائن - تكنولوجي 

والمعدات
3

- بعقوبة - ديالى 

حي اليرموك االول
81.8132015 /2016

بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط كوثر سلمان عبدهديل حسن عبيد علي481
انظمة - اداري 

الحاسوب
1

- بعقوبة - ديالى 

نهر ابراهيم - كنعان 

قرية فارس- 

87.4512015 /2016

بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط كفاح خميس حسن مصطفن عبد محمد عبود482
انظمة - اداري 

الحاسوب
2

- بعقوبة - ديالى 

د  - 2ز  - 19م

3029

79.1612015 /2016

بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط نوال جوامت  يعقوبصديد عقال اسماعيل شاوي483
انظمة - اداري 

الحاسوب
2016/ 76.5562015بلدروز- ديالى 3

ن صالحافاق محمد اسماعيل ابراهيم484 1المحاسبة- اداري بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط سهاد حسي 
- بعقوبة - ديالى 

بهرز
82.8212015 /2016

2المحاسبة- اداري بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط ليل اسماعيل محمبوبنبأ عباس ابراهيم محبوب485
- بعقوبة - ديالى 

العبارة
82.4242015 /2016

نيحي  رائد سلمان حمدان486 3المحاسبة- اداري بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط احالم اسماعيل حسي 

- هبهب - ديالى 

د  - 22ز - 108م

12

80.8812015 /2016

2ادارة المواد- اداري بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط جميلة خميس جسامنعمان حميد رشيد نصيف487
- بعقوبة - ديالى 

دور الزراعة
91.4062015 /2016

ن488 2016/ 87.1862015بعقوبة- ديالى 3ادارة المواد- اداري بعقوبة- التقني  التقنية الوسىط صبيحة جوادغسق خليل ابراهيم حسي 

ه محمد هدى سمير عباس489  التقنية الوسىط امت 
ي 
ي التقين /  الطي 

االولالعالج الطبيعيبغداد
964/الرصافه/بغداد

/31/313
82,772002 / 2003

 التقنية الوسىط سعدون بجيليسرى حسن زبون490
ي 
ي التقين /  الطي 

يالعالج الطبيعيبغداد
2003 / 532/55/1680,782002/بغدادالثانن

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



 التقنية الوسىط رمزيا حناالن هرمز يوسف491
ي 
ي التقين /  الطي 

الثالثالعالج الطبيعيبغداد
906/الرصافه/بغداد

/62/58
79,532002 / 2003

 التقنية الوسىط سهيله حسن عبودمرتضى صالح حاتم492
ي 
ي التقين /  الطي 

بغداد
االولاالطراف والمساند

/3/1/هاشميه/بابل

14
87,732002 / 2003

 التقنية الوسىط بهيه كاظمقيس رشيد عبدالسادة493
ي 
ي التقين /  الطي 

بغداد
ي االطراف والمساند

2003 / 69,172002كربالءالثانن

 التقنية الوسىط معزوزه عبدالرحيم عبدالقادر عبد الرحيم494
ي 
ي التقين /  الطي 

بغداد
يالثالثاالطراف والمساند

2003 / 67,012002اردنن

 التقنية الوسىط فخريه خلف نور احمد الزم495
ي 
ي التقين /  الطي 

بغداد
االولالتخدير

الكرخ /بغداد

760/12/5
91,002002 / 2003

 التقنية الوسىط قسمه جعفر عهود علي احمد496
ي 
ي التقين /  الطي 

بغداد
ي التخدير

الثانن
الكرخ /بغداد

/811/25/8
86,422002 / 2003

 التقنية الوسىط ملكيه غنيم وعد عبدالرضا محسن497
ي 
ي التقين /  الطي 

بغداد
الثالثالتخدير

رصافه /بغداد 

/503/12
82,752002 / 2003

 التقنية الوسىط فخريه فرحان محمد حسين صيهود498
ي 
ي التقين /  الطي 

بغداد
االولالتمريض

46/60/الكرخ/بغداد

/3
84,572002 / 2003

 التقنية الوسىط غازيه عز الدين عماد وهيب محمد ناصر499
ي 
ي التقين /  الطي 

بغداد
ي التمريض

2003 / 83,722002الكرخ/ بغدادالثانن

 التقنية الوسىط خالده طعمه رعد محيبس شنته500
ي 
ي التقين /  الطي 

بغداد
الثالثالتمريض

/462/الكرخ/بغداد

10/13
82,332002 / 2003

ه جبار كوثر عبدالسادة جويد501  التقنية الوسىط امت 
ي 
ي التقين /  الطي 

بغداد
2003 / 87,22002/العزيزيه/واسطاالولصحة المجتمع

 التقنية الوسىط زهره حسن علي عبداللطيف غالم502
ي 
ي التقين /  الطي 

بغداد
ي صحة المجتمع

الثانن
رصافه /بغداد

/430/27/21
83,102002 / 2003

ي حيدر عبدعلي محمد503
ر
 التقنية الوسىط فاطمه شوق

ي 
ي التقين /  الطي 

بغداد
الثالثصحة المجتمع

/16/المدائن/بغداد

10/1980
81,072002 / 2003

 التقنية الوسىط حمديه سليم شيرين كزار علوان504
ي 
ي التقين /  الطي 

بغداد
االولاالشعة

/458/الكرخ/بغداد

10/25
91,852002 / 2003

 التقنية الوسىط نوال ابراهيم علي سعدون حمد505
ي 
ي التقين /  الطي 

بغداد
ي االشعة

الثانن
الكرخ /بغداد

/811/25/8
91,852002 / 2003

 التقنية الوسىط فاطمه عنت عمار عوانه محمد506
ي 
ي التقين /  الطي 

بغداد
2003 / 91,582002المدائن/بغدادالثالثاالشعة

 التقنية الوسىط عليه خلف شيرين محمد عارف507
ي 
ي التقين /  الطي 

بغداد

رعاية ذوي 

االحتياجات الخاصة
االول

/856/الكرخ/بغداد

12/180
88,772002 / 2003

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



 التقنية الوسىط هدله حميدانوار سعد داوود508
ي 
ي التقين /  الطي 

بغداد

رعاية ذوي 

االحتياجات الخاصة
ي 
الثانن

127/الرصافه/بغداد

/51/23
82,922002 / 2003

 التقنية الوسىط سلوى عبدبهاء كامل صبري509
ي 
ي التقين /  الطي 

بغداد

رعاية ذوي 

االحتياجات الخاصة
الثالث

/759/رصافه/بغداد

14/82
82,022002 / 2003

 التقنية الوسىط فضاء فاضل ليث جميل عبد علي510
ي 
ي التقين /  الطي 

بغداد
االولصناعة االسنان

/601/الكرخ/بغداد

3ش/3ع
80,112002 / 2003

 التقنية الوسىط فخريه سعدمفيد عبدالكريم توفيق511
ي 
ي التقين /  الطي 

بغداد
ي صناعة االسنان

الثانن
218/الرمادي/االنبار

/26/3
76,562002 / 2003

 التقنية الوسىط انوار نورياسراء مزعل حسن512
ي 
ي التقين /  الطي 

بغداد
الثالثصناعة االسنان

315/الرصافه/بغداد

/8/4
76,322002 / 2003

 التقنية الوسىط هاشميه مرمشيسرى جبار اليج513
ي 
ي التقين /  الطي 

بغداد
االولوقاية االسنان

516/الرصافه/بغداد

/23/63
91,562002 / 2003

 التقنية الوسىط رقيه عبدالكريم حوراء سامي عبدالوهاب514
ي 
ي التقين /  الطي 

بغداد
ي وقاية االسنان

2003 / 131/8/4886,072002/بغدادالثانن

 التقنية الوسىط رقيه فاضل بيداء حسون سلمان515
ي 
ي التقين /  الطي 

بغداد
الثالثوقاية االسنان

/817/الكرخ/بغداد

9/148
82,112002 / 2003

 التقنية الوسىط سهيله عبيدمحمد جبار داخل516
ي 
ي التقين /  الطي 

بغداد
2003 / 86,542002/العماره/ميسان االولالكلية االصطناعية

 التقنية الوسىط نبيله اسماعيل لندا ارشام بيزانت517
ي 
ي التقين /  الطي 

بغداد
ي الكلية االصطناعية

الثانن
10/م/ص/و/بغداد

1/15/49
77,472002 / 2003

 التقنية الوسىط نجاه عوادانوار حسن كشكول518
ي 
ي التقين /  الطي 

بغداد
الثالثالكلية االصطناعية

448/3/الكرخ/بغداد

8/3
76,802002 / 2003

 التقنية الوسىط ماليه عبدالرزاق اسراء سمير جميل519
ي 
ي التقين /  الطي 

بغداد
االولاالنعاش

505/الرصافه/بغداد

/3/5
78,862002 / 2003

 التقنية الوسىط عائده حميدعلي حسين مهدي520
ي 
ي التقين /  الطي 

بغداد
ي االنعاش

الثانن
/891/الكرخ/بغداد

86/30
77,362002 / 2003

ه شاكر رباب كاطع كاظم521  التقنية الوسىط سمت 
ي 
ي التقين /  الطي 

بغداد
الثالثاالنعاش

رصافه /بغداد

/430/27/21
76,922002 / 2003

 التقنية الوسىط خالده ودادعباس نزار عباس الربيعي522
المعهد الطبي 

بغداد/ التقني 
األولصناعة االسنان

/ حي المثنى / بغداد 

 / 14. ز / 716. م

14. د

83.5342004/2003

 التقنية الوسىط ميسون رضارشا نجم عبد العالي523
المعهد الطبي 

بغداد/ التقني 
الثانيصناعة االسنان

. م/ البياع / بغداد 

. د / 63. ز / 861

22

80.622004/2003

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



 التقنية الوسىط فطيمة يوسفرغد علي جدوع حسن524
المعهد الطبي 

بغداد/ التقني 
الثالثصناعة االسنان

. م/ الشعب / بغداد 

. د / 15. ز / 337

93/1

71.792004/2003

 التقنية الوسىط أحالم جاسم محمدايفان حسين علوان525
المعهد الطبي 

بغداد/ التقني 
األولوقاية االسنان

/ حي تونس / بغداد 

 / 3. ز / 326. م

25. د

93.872004/2003

 التقنية الوسىط نعيمه حسنايمان عبد هللا عكله526
المعهد الطبي 

بغداد/ التقني 
الثانيوقاية االسنان

. م/ الشعلة / بغداد 

. د / 64. ز / 458

8

93,272004/2003

 التقنية الوسىط كفاح عبد الرحمنرشا وائل محي هاشم527
المعهد الطبي 

بغداد/ التقني 
الثالثوقاية االسنان

/ الخضراء / بغداد 

 / 75. ز / 679. م

606/5. د

90.072004/2003

 التقنية الوسىط فاطمة كاظممهند عبد علي عيسى صالح528
المعهد الطبي 

بغداد/ التقني 
األولالتمريض

/ أبو غريب / بغداد 

حي التأميم
86.2762004/2003

 التقنية الوسىط سعاد ياسينعالء احمد خضير عطية529
المعهد الطبي 

بغداد/ التقني 
الثانيالتمريض

مدينة الصدر / بغداد 

 53. ز / 563. م/ 

12. د/ 

82.9862004/2003

 التقنية الوسىط فاطمة مجيدزينب مرتضى عبدهللا530
المعهد الطبي 

بغداد/ التقني 
الثالثالتمريض

. م/ الحرية / بغداد 

. د / 29. ز / 432

13

82,602004/2003

 التقنية الوسىط امال عبد القادر صادقوفاء هيثم فرحان531
المعهد الطبي 

بغداد/ التقني 
األولاالشعة

. م/  نيسان 7/ بغداد 

. د / 29. ز / 732

3

93.692004/2003

 التقنية الوسىط حليمة وحيدريتا علي عبود532
المعهد الطبي 

بغداد/ التقني 
الثانياالشعة

. م/ الدورة / بغداد 

. د / 24. ز / 822

1

92.472004/2003

 التقنية الوسىط جمالة عبد حسينمنتهى حسن عزيز عباس533
المعهد الطبي 

بغداد/ التقني 
الثالثاالشعة

. م/ تبوك / بغداد 

. د / 2. ز / 873

72

91.7692004/2003

 التقنية الوسىط رسميه بخيتاميرة جاسم محمد حول534
المعهد الطبي 

بغداد/ التقني 
األولالكلية االصطناعية

مدينة الصدر / بغداد 

 15. ز / 546. م/ 

10/22. د/ 

82,902004/2003

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



 التقنية الوسىط ساجدة كريمرفاه صباح براك535
المعهد الطبي 

بغداد/ التقني 
الثانيالكلية االصطناعية

. م/ الراشدية / بغداد 

. د / 42. ز / 202

2

81,642004/2003

 التقنية الوسىط كريمة احميد رشكتغريد حسين علي لفته536
المعهد الطبي 

بغداد/ التقني 
الثالثالكلية االصطناعية

. م/ الحبيبية / بغداد 

. د / 16. ز / 537

32

80,682004/2003

 التقنية الوسىط كريمة بعبلعلياء حسين حسن537
المعهد الطبي 

بغداد/ التقني 
87,642004/2003بغداداألولرعاية المعوقين

 التقنية الوسىط بتول قاسمعمار بشير محمد538
المعهد الطبي 

بغداد/ التقني 
87,022004/2003بغدادالثانيرعاية المعوقين

 التقنية الوسىط بلقيس كريديوفاء حيدر رسن خوان539
المعهد الطبي 

بغداد/ التقني 
الثالثرعاية المعوقين

مدينة الصدر / بغداد 

 17. ز / 556. م/ 

24. د/ 

79,542004/2003

 التقنية الوسىط رضيه موسىبان سوسف يعقوب540
المعهد الطبي 

بغداد/ التقني 
األولصحة المجتمع

. م/ السيدية / بغداد 

. د / 44. ز / 821

30

88,222004/2003

 التقنية الوسىط هاشمية عبد الحسنايات عبد حسن شاتي شنو541
المعهد الطبي 

بغداد/ التقني 
الثانيصحة المجتمع

مدينة الصدر / بغداد 

 34. ز / 513. م/ 

287. د/ 

85,522004/2003

 التقنية الوسىط نعيمة هاشمجاسم ايمن خليفة542
المعهد الطبي 

بغداد/ التقني 
الثالثصحة المجتمع

/ المحمودية / بغداد 

اللطيفية
84,292004/2003

 التقنية الوسىط كوثر حميداسماعيل وعد هللا اسماعيل543
المعهد الطبي 

بغداد/ التقني 
األولالتخدير

/ حي تونس / بغداد 

 / 47. ز / 330. م

63. د

92,002004/2003

 التقنية الوسىط دعدنورا سميح الفياض544
المعهد الطبي 

بغداد/ التقني 
الثانيالتخدير

/ المنصور / بغداد 

 / 32. ز / 603. م

22. د

92,002004/2003

 التقنية الوسىط جميلة جبارعلي سعد حلو545
المعهد الطبي 

بغداد/ التقني 
الثالثالتخدير

/ االورفلي / بغداد 

 / 39. ز / 555. م

8. د

86,972004/2003

 التقنية الوسىط هدية جاللمحمد علي عبادي546
المعهد الطبي 

بغداد/ التقني 
األولاإلنعاش

حي / كربالء 

191. د/ المعلمين 
82,462004/2003

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



 التقنية الوسىط نعمه إسماعيلفاضل عكلة غياض547
المعهد الطبي 

بغداد/ التقني 
الثانياإلنعاش

مدينة الصدر / بغداد 

 52. ز / 569. م/ 

246. د/ 

82,372004/2003

 التقنية الوسىط فضيله شكرعدي هادي مجيد علي548
المعهد الطبي 

بغداد/ التقني 
الثالثاإلنعاش

. م/ المدائن / بغداد 

2/43. د / 5. ز / 5
80,252004/2003

 التقنية الوسىط قسمة عتابايمان حسين عريبي549
المعهد الطبي 

بغداد/ التقني 
85,232004/2003بغداداألولالعالج الطبيعي

 التقنية الوسىط زهرة حنونحسن جنديل عبدهللا550
المعهد الطبي 

بغداد/ التقني 
83,562004/2003بغدادالثانيالعالج الطبيعي

 التقنية الوسىط سما خلفنبراس محمد بيومي551
المعهد الطبي 

بغداد/ التقني 
83,502004/2003بغدادالثالثالعالج الطبيعي

يعهود حمدي دلف552
 التقنية الوسىط خوله حفر

ي 
ي التقين / الطي 

بغداد
االولوقاية االسنان

33م/الشعب/بغداد

1د/79ز/9
91,752004/2005

 التقنية الوسىط نعيمه عايزرشا علي سلمان553
ي 
ي التقين / الطي 

بغداد
يوقاية االسنان

الثانن
/817م/البياع/بغداد

1/86د/1ز
86,452004/2005

 التقنية الوسىط ساجدة عباس نهلة ابراهيم عبدة554
ي 
ي التقين / الطي 

بغداد
الثالثوقاية االسنان

3م/االعظمية/بغداد

5ز/14
85,472004/2005

 التقنية الوسىط امونه محمودشيماء جواد كاظم555
ي 
ي التقين / الطي 

بغداد
االولصناعة االسنان

حي /بغداد

/28ز/805م/العامل

57د

85,142004/2005

 التقنية الوسىط به ريخانعبدالمجيد محمد عبدالقادر556
ي 
ي التقين / الطي 

بغداد
يصناعة االسنان

الثانن
1ع/حيفا.ش/بغداد

71ش/7ط/5
75,452004/2005

ي اسحقخلود ابراهيم يوحنا557
 التقنية الوسىط شوىسر

ي 
ي التقين / الطي 

بغداد
الثالثصناعة االسنان

71م/بغدادالجديدة

15د/46ز/3
74,052004/2005

 التقنية الوسىط فرحة كطوفامساء عليوي محسن558
ي 
ي التقين / الطي 

بغداد
االولاالشعه

ز/549م/الثورة/بغداد

24د/12
91,112004/2005

 التقنية الوسىط اكرام عبد االمت طالب عبدالمنعم نجم559
ي 
ي التقين / الطي 

بغداد
ياالشعه

3689,222004/2005د/5ز/50م/بغدادالثانن

 التقنية الوسىط حمدية حمزةورود خيرالدين حسن560
ي 
ي التقين / الطي 

بغداد
الثالثاالشعه

د/42ز/852م/بغداد

41
87,462004/2005

ة خلفنورس صبيح شلش561  التقنية الوسىط سمت 
ي 
ي التقين / الطي 

بغداد
االولتمريض

/217م/البياع/بغداد

10د/76ز
94,082004/2005

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



 التقنية الوسىط منسية ماجدوفاء رحيم محسن562
ي 
ي التقين / الطي 

بغداد
يتمريض

الثانن
51م/صدام.م/بغداد

44د/32ز/3
93,582004/2005

 التقنية الوسىط موحف فليحوسام نوري حاتم563
ي 
ي التقين / الطي 

بغداد
الثالثتمريض

/10ز/310م/بغداد

5د
92,602004/2005

 التقنية الوسىط خولة كاظماسماء عدنان غضيب564
ي 
ي التقين / الطي 

بغداد
االولصحة المجتمع

515م/اشبيلة/بغداد

26د/27ز/
85,432004/2005

 التقنية الوسىط رجاء ابراهيمزينب ضياء محمد باقر565
ي 
ي التقين / الطي 

بغداد
يصحة المجتمع

الثانن
4م/العطيفية/بغداد

8د/13ز/03
82,992004/2005

 التقنية الوسىط صفية اسماعيلفاطمة عزيز جبار566
ي 
ي التقين / الطي 

بغداد
الثالثصحة المجتمع

/12ز/711م/بغداد

4د
80,102004/2005

 التقنية الوسىط امل عويدحسن صبري درجال567
ي 
ي التقين / الطي 

بغداد
االولالعالج الطبيعي

الصو/المدائن/بغداد

4ش/معه
77,522004/2005

 التقنية الوسىط زهرة كاظماركان حسن محمود568
ي 
ي التقين / الطي 

بغداد
يالعالج الطبيعي

الثانن

حي /بغداد

/46ز/411م/الزهراء

3د

77,372004/2005

 التقنية الوسىط زهرة لفتةحنان عباس محمد569
ي 
ي التقين / الطي 

بغداد
الثالثالعالج الطبيعي

/29ز/756م/بغداد

14د
72,712004/2005

نشيماء مهدي اسود570  التقنية الوسىط شفيقة حسي 
ي 
ي التقين / الطي 

بغداد
االولاالطراف والمساند

/14ز/321م/بغداد

7/1د
72,152004/2005

 التقنية الوسىط لميعه قادراحسان محسن عليوي571
ي 
ي التقين / الطي 

بغداد
ياالطراف والمساند

الثانن
ي/بعقوبة/دياىل

خانفر

ن
67,432004/2005

 التقنية الوسىط جميله نعماننور طعمه خماس572
ي 
ي التقين / الطي 

بغداد
الثالثاالطراف والمساند

ن/بغداد 751م/االمي 

16د/3ز/
65,022004/2005

 التقنية الوسىط شفاء عبدالصاحبنبيل غازي يوسف573
ي 
ي التقين / الطي 

بغداد
االولالكلية االصطناعية

/805م/زبيدة/بغداد

54د/44ز
80,372004/2005

 التقنية الوسىط انعام عبد الحميدنور محمد محمود574
ي 
ي التقين / الطي 

بغداد
يالكلية االصطناعية

الثانن
21م/الحارثية/بغداد

16د/15ز/1
80,312004/2005

 التقنية الوسىط زنوبه عبدالسادةشيماء شاكر طهيلو575
ي 
ي التقين / الطي 

بغداد
الثالثالكلية االصطناعية

/526م/الثورة/بغداد

8د/43ز
76,492004/2005

 التقنية الوسىط نعيمه غالمايناس فاضل نياز علي576
ي 
ي التقين / الطي 

بغداد
االولاالنعاش

/33ز/113م/بغداد

17د
90,662004/2005

 التقنية الوسىط حسيبة رمحعفاف راضي عبد سلطان577
ي 
ي التقين / الطي 

بغداد
ياالنعاش

الثانن
/30ز/849م/بغداد

13د
87,882004/2005

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



 التقنية الوسىط نجاة حيدرسمر قاسم طاهر عبد علي578
ي 
ي التقين / الطي 

بغداد
الثالثاالنعاش

/67ز/717م/بغداد

29د
87,522004/2005

نرجاء جبار داود579  التقنية الوسىط امل حسي 
ي 
ي التقين / الطي 

بغداد
االولرعاية المعوقين

/67ز/552م/بغداد

19د
89,992004/2005

 التقنية الوسىط نورية كاظمزينب صالح وهاب580
ي 
ي التقين / الطي 

بغداد
يرعاية المعوقين

الثانن
5م/الصدر.م/بغداد

8د/17ز/38
83,102004/2005

 التقنية الوسىط فليحة حسنازهار جبار مهدي581
ي 
ي التقين / الطي 

بغداد
الثالثرعاية المعوقين

/12ز/423م/بغداد

5د
80,672004/2005

 التقنية الوسىط سندس عباسياسين صباح حسين582
ي 
ي التقين / الطي 

بغداد
االولالتخدير

حي /بغداد

/55ز/214م/الزهور

44د

88,962004/2005

 التقنية الوسىط ليل عبد الستارعلي خضر محمد583
ي 
ي التقين / الطي 

بغداد
يالتخدير

الثانن
ن/بغداد 7م/المعلمي 

4د/31ز/31
87,012004/2005

 التقنية الوسىط لميعه صالحمهتدى علي حسين584
ي 
ي التقين / الطي 

بغداد
الثالثالتخدير

د/3ز/الخالص/دياىل

6
86,282004/2005

يعهود حمدي دلف585
 التقنية الوسىط خوله حفر

ي 
ي التقين / الطي 

بغداد
االولوقاية االسنان

33م/الشعب/بغداد

1د/79ز/9
91,752004/2005

 التقنية الوسىط نعيمه عايزرشا علي سلمان586
ي 
ي التقين / الطي 

بغداد
يوقاية االسنان

الثانن
/817م/البياع/بغداد

1/86د/1ز
86,452004/2005

 التقنية الوسىط ساجدة عباس نهلة ابراهيم عبدة587
ي 
ي التقين / الطي 

بغداد
الثالثوقاية االسنان

3م/االعظمية/بغداد

5ز/14
85,472004/2005

 التقنية الوسىط امونه محمودشيماء جواد كاظم588
ي 
ي التقين / الطي 

بغداد
االولصناعة االسنان

حي /بغداد

/28ز/805م/العامل

57د

85,142004/2005

 التقنية الوسىط به ريخانعبدالمجيد محمد عبدالقادر589
ي 
ي التقين / الطي 

بغداد
يصناعة االسنان

الثانن
1ع/حيفا.ش/بغداد

71ش/7ط/5
75,452004/2005

ي اسحقخلود ابراهيم يوحنا590
 التقنية الوسىط شوىسر

ي 
ي التقين / الطي 

بغداد
الثالثصناعة االسنان

71م/بغدادالجديدة

15د/46ز/3
74,052004/2005

 التقنية الوسىط فرحة كطوفامساء عليوي محسن591
ي 
ي التقين / الطي 

بغداد
االولاالشعه

ز/549م/الثورة/بغداد

24د/12
91,112004/2005

 التقنية الوسىط اكرام عبد االمت طالب عبدالمنعم نجم592
ي 
ي التقين / الطي 

بغداد
ياالشعه

3689,222004/2005د/5ز/50م/بغدادالثانن

 التقنية الوسىط حمدية حمزةورود خيرالدين حسن593
ي 
ي التقين / الطي 

بغداد
الثالثاالشعه

د/42ز/852م/بغداد

41
87,462004/2005

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



ة خلفنورس صبيح شلش594  التقنية الوسىط سمت 
ي 
ي التقين / الطي 

بغداد
االولتمريض

/217م/البياع/بغداد

10د/76ز
94,082004/2005

 التقنية الوسىط منسية ماجدوفاء رحيم محسن595
ي 
ي التقين / الطي 

بغداد
يتمريض

الثانن
51م/صدام.م/بغداد

44د/32ز/3
93,582004/2005

 التقنية الوسىط موحف فليحوسام نوري حاتم596
ي 
ي التقين / الطي 

بغداد
الثالثتمريض

/10ز/310م/بغداد

5د
92,602004/2005

 التقنية الوسىط خولة كاظماسماء عدنان غضيب597
ي 
ي التقين / الطي 

بغداد
االولصحة المجتمع

515م/اشبيلة/بغداد

26د/27ز/
85,432004/2005

 التقنية الوسىط رجاء ابراهيمزينب ضياء محمد باقر598
ي 
ي التقين / الطي 

بغداد
يصحة المجتمع

الثانن
4م/العطيفية/بغداد

8د/13ز/03
82,992004/2005

 التقنية الوسىط صفية اسماعيلفاطمة عزيز جبار599
ي 
ي التقين / الطي 

بغداد
الثالثصحة المجتمع

/12ز/711م/بغداد

4د
80,102004/2005

 التقنية الوسىط امل عويدحسن صبري درجال600
ي 
ي التقين / الطي 

بغداد
االولالعالج الطبيعي

الصو/المدائن/بغداد

4ش/معه
77,522004/2005

 التقنية الوسىط زهرة كاظماركان حسن محمود601
ي 
ي التقين / الطي 

بغداد
يالعالج الطبيعي

الثانن

حي /بغداد

/46ز/411م/الزهراء

3د

77,372004/2005

 التقنية الوسىط زهرة لفتةحنان عباس محمد602
ي 
ي التقين / الطي 

بغداد
الثالثالعالج الطبيعي

/29ز/756م/بغداد

14د
72,712004/2005

نشيماء مهدي اسود603  التقنية الوسىط شفيقة حسي 
ي 
ي التقين / الطي 

بغداد
االولاالطراف والمساند

/14ز/321م/بغداد

7/1د
72,152004/2005

 التقنية الوسىط لميعه قادراحسان محسن عليوي604
ي 
ي التقين / الطي 

بغداد
ياالطراف والمساند

الثانن
ي/بعقوبة/دياىل

خانفر

ن
67,432004/2005

 التقنية الوسىط جميله نعماننور طعمه خماس605
ي 
ي التقين / الطي 

بغداد
الثالثاالطراف والمساند

ن/بغداد 751م/االمي 

16د/3ز/
65,022004/2005

 التقنية الوسىط شفاء عبدالصاحبنبيل غازي يوسف606
ي 
ي التقين / الطي 

بغداد
االولالكلية االصطناعية

/805م/زبيدة/بغداد

54د/44ز
80,372004/2005

 التقنية الوسىط انعام عبد الحميدنور محمد محمود607
ي 
ي التقين / الطي 

بغداد
يالكلية االصطناعية

الثانن
21م/الحارثية/بغداد

16د/15ز/1
80,312004/2005

 التقنية الوسىط زنوبه عبدالسادةشيماء شاكر طهيلو608
ي 
ي التقين / الطي 

بغداد
الثالثالكلية االصطناعية

/526م/الثورة/بغداد

8د/43ز
76,492004/2005

 التقنية الوسىط نعيمه غالمايناس فاضل نياز علي609
ي 
ي التقين / الطي 

بغداد
االولاالنعاش

/33ز/113م/بغداد

17د
90,662004/2005

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



 التقنية الوسىط حسيبة رمحعفاف راضي عبد سلطان610
ي 
ي التقين / الطي 

بغداد
ياالنعاش

الثانن
/30ز/849م/بغداد

13د
87,882004/2005

 التقنية الوسىط نجاة حيدرسمر قاسم طاهر عبد علي611
ي 
ي التقين / الطي 

بغداد
الثالثاالنعاش

/67ز/717م/بغداد

29د
87,522004/2005

نرجاء جبار داود612  التقنية الوسىط امل حسي 
ي 
ي التقين / الطي 

بغداد
االولرعاية المعوقين

/67ز/552م/بغداد

19د
89,992004/2005

 التقنية الوسىط نورية كاظمزينب صالح وهاب613
ي 
ي التقين / الطي 

بغداد
يرعاية المعوقين

الثانن
5م/الصدر.م/بغداد

8د/17ز/38
83,102004/2005

 التقنية الوسىط فليحة حسنازهار جبار مهدي614
ي 
ي التقين / الطي 

بغداد
الثالثرعاية المعوقين

/12ز/423م/بغداد

5د
80,672004/2005

 التقنية الوسىط سندس عباسياسين صباح حسين615
ي 
ي التقين / الطي 

بغداد
االولالتخدير

حي /بغداد

/55ز/214م/الزهور

44د

88,962004/2005

 التقنية الوسىط ليل عبد الستارعلي خضر محمد616
ي 
ي التقين / الطي 

بغداد
يالتخدير

الثانن
ن/بغداد 7م/المعلمي 

4د/31ز/31
87,012004/2005

 التقنية الوسىط لميعه صالحمهتدى علي حسين617
ي 
ي التقين / الطي 

بغداد
الثالثالتخدير

د/3ز/الخالص/دياىل

6
86,282004/2005

ي  التقنية الوسىط نعيمة عليرحاب جفات عودة عناد618
ي التقين االولفرع اطراف ومساندبغداد/الطي 

. المنصورم/ بغداد

72.د28.ز893
89.292006/2007

ي  التقنية الوسىط بلقيس رضامحمد فليح حسن عزيز619
ي التقين يفرع اطراف ومساندبغداد/الطي 

الثانن
طة / بغداد  . م5الرسر

15.د24.ز867
88.932006/2007

ي  التقنية الوسىط جميلة جلوبعلياء محمود جابر كزار620
ي التقين الثالثفرع اطراف ومساندبغداد/الطي 

حي الفرات / بغداد

49.د16.ز893.م
79.622006/2007

ي  التقنية الوسىط ضعينة ابراهيمماجد نايف سالم جاسم621
ي التقين بغداد/الطي 

رعاية ذوي 

االحتياجات الخاصة
االول

/ بغداد

58.ز655.المنصورم

4.د

91.992006/2007

ة مرزةمروة علي سالم مهيدي622 ي  التقنية الوسىط امت 
ي التقين بغداد/الطي 

رعاية ذوي 

ياالحتياجات الخاصة
الثانن

/ بغداد

3.ز963م/الزعفرانية

30.د3

87.422006/2007

ي  التقنية الوسىط فضيلة عليامال علي ناصرحسين623
ي التقين بغداد/الطي 

رعاية ذوي 

االحتياجات الخاصة
الثالث

حي / بغداد 

8.ز863المواصالت

14.د5

87.252006/2007

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



ي  التقنية الوسىط فخريه رحيمهبة عادل مهدي مرهون624
ي التقين االولالتخديربغداد/الطي 

/ بغداد

17.ز809.الكاظميةم

18.د

90,562006/2007

ي  التقنية الوسىط ايمان شفيقمها صبري خضير خليفة625
ي التقين يالتخديربغداد/الطي 

الثانن

/ بغداد 

2.ز964.الزعفرانيةم

6.د2

88,342006/2007

ي  التقنية الوسىط خزنة صيواناحمد هاشم جبر نصيري626
ي التقين الثالثالتخديربغداد/الطي 

المعامل / بغداد

856.د12.ز799.م
88,282006/2007

ي  التقنية الوسىط نعيمة جاسمبيداء نجم عبد حمود627
ي التقين االولالعالج الطبيعيبغداد/الطي 

مدينة / بغداد

1.د9.ز550.الصدرم

4

78.242006/2007

ي  التقنية الوسىط رحيمة طاهرسهى حسن حمود حسن628
ي التقين يالعالج الطبيعيبغداد/الطي 

الثانن
االعظمية / بغداد

13.د31.ز315.م
72.212006/2007

ي  التقنية الوسىط ناهد علوانرياض ماجد عبيد جاسم629
ي التقين 69.22006/2007المحمودية/ بغداد الثالثالعالج الطبيعيبغداد/الطي 

ي  التقنية الوسىط كريمة دحبوشهدى سليم زيدان خلف630
ي التقين االولالتمريضبغداد/الطي 

41.الكاظميةم/بغداد

13.د67.ز9
89.192006/2007

ي  التقنية الوسىط سكنة حمدصالح متعب محمد محيسن631
ي التقين يالتمريضبغداد/الطي 

88.412006/2007بعقوبة/ دياىل الثانن

ي  التقنية الوسىط كريمة دحبوشمنى سليم زيدان خلف632
ي التقين الثالثالتمريضبغداد/الطي 

41.الكاظميةم/بغداد

13.د67.ز9
87.82006/2007

ي  التقنية الوسىط اسيل حيدر سالم عبود633
ي التقين االولوقاية االسنانبغداد/الطي 

.م/الزعفرانية/بغداد

199.د52.ز954
89.932006/2007

ي  التقنية الوسىط فخرية عبد هللانرمين نوري احمد عبدالرحمن634
ي التقين يوقاية االسنانبغداد/الطي 

الثانن

شارع / بغداد

2.د21.ز212.حيفام

ب

88.512006/2007

ي  التقنية الوسىط علية احمدرواء عناد حسين علوان635
ي التقين الثالثوقاية االسنانبغداد/الطي 

د.70.ز214.م/بغداد

.7
87.782006/2007

ي  التقنية الوسىط نعيمه طعمهامال عباس منصور كاطع636
ي التقين 76.412006/2007الصويره/ واسط االول صناعة االسنانبغداد/الطي 

ي  التقنية الوسىط باسمة جت براء طه ياسين فزع637
ي التقين يصناعة االسنانبغداد/الطي 

الثانن
الرصافة / بغداد 

18د10ز109م
71.992006/2007

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



ي  التقنية الوسىط لندن بنيان رجاء محسن عرب علي638
ي التقين الثالثصناعة االسنانبغداد/الطي 

/ بغداد

59د23ز528م
71.512006/2007

ي  التقنية الوسىط رسمية عليفاضل عزيز حمود639
ي التقين االولاالشعةبغداد/الطي 

بغداد العبيدي 

20د87ز762م
95,152006/2007

يمرتضى محمد ضايع640
ي  التقنية الوسىط سهام شمىحن

ي التقين ياالشعةبغداد/الطي 
الثانن

البلديات / بغداد 

3د31ز738م
94,842006/2007

ي  التقنية الوسىط نديمة كنوشرعد عويد جاسم محمد641
ي التقين 92,232006/2007بلد/ صالح الدين الثالثاالشعةبغداد/الطي 

ي  التقنية الوسىط عالية احمداسماء حسن عبدالهادي642
ي التقين االولاالنعاشبغداد/الطي 

البياع / بغداد 

18د13ز817م
88,102006/2007

ي  التقنية الوسىط صفية حسن هشام محمد فرحان محمد643
ي التقين ياالنعاشبغداد/الطي 

86,192006/2007بلد/ صالح الدين الثانن

ي  التقنية الوسىط زهراء مهدي حميد راضي644
ي التقين 85,242006/2007الثالثاالنعاشبغداد/الطي 

 التقنية الوسىط تركية كعيدساره بهير شرهان جبر645
ي 
ي التقين / الطي 

بغداد
2008-91.612007اليوسفية/ بغداد االولرعاية المعوقين

يمروه علي صدام عبد646  التقنية الوسىط نجاه صت 
ي 
ي التقين / الطي 

بغداد
يرعاية المعوقين

الثانن
البياع / بغداد 

60د30ز871.م
87.272007-2008

 التقنية الوسىط رضية مطراحمد برهان فرحان برهان647
ي 
ي التقين / الطي 

بغداد
الثالثرعاية المعوقين

العبيدي / بغداد 

14ز5ز762م
85.72007-2008

 التقنية الوسىط رابعة محمداسماء عبد الجبار احمد عبيد648
ي 
ي التقين / الطي 

بغداد
2008-91.632007االعظمية/ بغداد االول االطراف والمساند

ة صبيحنور حسام جبار عبيد649  التقنية الوسىط امت 
ي 
ي التقين / الطي 

بغداد
ي االطراف والمساند

الثانن
بغدادالرصافة 

9د51ز327.م
86.262007-2008

 التقنية الوسىط حسنه صابرافراح كريم علوان عجالن650
ي 
ي التقين / الطي 

بغداد
الثالث االطراف والمساند

الرصافة / بغداد 

1د21ز557م
82.912007-2008

 التقنية الوسىط هاشمية جت تحسين فالح حسن كعيد651
ي 
ي التقين / الطي 

بغداد
االولصحة المجتمع

بغداد حي الشيخ 

معروف
93.952007-2008

 التقنية الوسىط سامية حسنعبد الكاظم جبار سليمان652
ي 
ي التقين / الطي 

بغداد
يصحة المجتمع

نالثانن 2008-86.572007دياىل خانقي 

 التقنية الوسىط نجاة عليعلياء عادل كاظم جعفر653
ي 
ي التقين / الطي 

بغداد
2008-80.452007بغدادالثالثصحة المجتمع

 التقنية الوسىط خالدية جعت عبد الرضا محمد مهاوي654
ي 
ي التقين / الطي 

بغداد
2008-91.322007بغداداالول التمريض

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



 التقنية الوسىط انتصار احمدزينب محمد محمود محمد655
ي 
ي التقين / الطي 

بغداد
ي التمريض

2008-90.322007بغدادالثانن

 التقنية الوسىط سامية حسنسلوى شمخي موسى حسين656
ي 
ي التقين / الطي 

بغداد
2008-88.672007بغدادالثالث التمريض

 التقنية الوسىط جماله عبداحمد حسن عزيز عباس657
ي 
ي التقين / الطي 

بغداد
2008-93.932007بغداد الكاظميةاالولاالشعة

 التقنية الوسىط رجاء سيعنور عالء عبد الستار عبد الحميد658
ي 
ي التقين / الطي 

بغداد
ياالشعة

2008-92.942007حي الرئاسة/ بغداد الثانن

 التقنية الوسىط كريمة نوريفاطمه مزهر مفتن حسن659
ي 
ي التقين / الطي 

بغداد
2008-91.122007بغداد مدينة الصدرالثالثاالشعة

 التقنية الوسىط مديحة مىحي الديناميمه رعد عبد الكريم عبد هللا660
ي 
ي التقين / الطي 

بغداد
2008-90.812007المدائن/ بغداد االول التخدير

 التقنية الوسىط جميلة لفتهبلقيس فاخر كاظم حديد661
ي 
ي التقين / الطي 

بغداد
ي التخدير

2008-1488.422007د19ز744بغدادمالثانن

 التقنية الوسىط جنان عبد هللامحمد سالم فرج عبد علي662
ي 
ي التقين / الطي 

بغداد
2008-88.372007الفلوجة/ االنبار الثالث التخدير

 التقنية الوسىط ضمياء بهاء الديننور عبد الكريم ابراهيم محمد663
ي 
ي التقين / الطي 

بغداد
االولصناعة االسنان

حي تونس / بغداد

99د14ز328م
89.722007-2008

 التقنية الوسىط نجية فاضلسهى حسين علي توفيق664
ي 
ي التقين / الطي 

بغداد
يصناعة االسنان

2008-83.182007زيونه/ بغداد الثانن

 التقنية الوسىط ليل حسنزينة عصمت عبد هللا ياسين665
ي 
ي التقين / الطي 

بغداد
الثالثصناعة االسنان

حي العامل / بغداد 

6د56ز809م
83.012007-2008

 التقنية الوسىط ذكرى احمدشهد محمد شاكر محمود666
ي 
ي التقين / الطي 

بغداد
2008-94.562007بغداداالولوقاية االسنان

 التقنية الوسىط فاطمة ربيعشهد فاضل بنيان عبد السيد667
ي 
ي التقين / الطي 

بغداد
يوقاية االسنان

2008-93.632007بغداد حي النيلالثانن

 التقنية الوسىط سليمة مجيدزهراء صباح كريم حميد668
ي 
ي التقين / الطي 

بغداد
2008-87.452007بغدادالثالثوقاية االسنان

 التقنية الوسىط سليمة رحيمسىح  جبار عباس موزان669
ي 
ي التقين / الطي 

2008-581.852007د46ز733بغداد ماالولالعالج الطبيعيبغداد

ن عبد الستار670  التقنية الوسىط خلود غانمسارة عصام امي 
ي 
ي التقين / الطي 

يالعالج الطبيعيبغداد
الثانن

1.د16ز312.بغدادم

8
80.252007-2008

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



 التقنية الوسىط كروية شهابشهد جمال مىحي احمد671
ي 
ي التقين / الطي 

اءالثالثالعالج الطبيعيبغداد 2008-75.062007بغداد حي الخضن

83.892010/2009صالح الديناالوىلصناعه اسنانبغداد/ الطبي التقني التقنية الوسىط جميله ابراهيمداود سلمان جدعان عبدهللا672

يصناعه اسنانبغداد/ الطبي التقني التقنية الوسىط سندس ثابتايمن امين علوش حسن673
الثانن

 351.الشعب م

5. د42.ز
81.972010/2009

الثالثصناعه اسنانبغداد/ الطبي التقني التقنية الوسىط سندس قاسمنورا مصدق قاسم محمد674
 336.االعظميه م

19. د12.ز
80.992010/2009

االوىلتمريضبغداد/ الطبي التقني التقنية الوسىط عزمت يوسفسندس شرخان بكي مراد675
 53. ز505.بغداد م

15.د
95.532010/2009

يتمريضبغداد/ الطبي التقني التقنية الوسىط حسنه كطيففائز كاظم طويرش سلمان676
الثانن

 11. ز857.الكرخ م

37.د
91.542010/2009

91.312010/2009دياىل جديده الشطالثالثتمريضبغداد/ الطبي التقني التقنية الوسىط فضيله جبارقصي هالل مهدي كاظم677

انسحر جاسم احمد جبوري678 االوىلوقاية االسنانبغداد/ الطبي التقني التقنية الوسىط ليل مت 
حي الجوادين 

15. د46. ز450.م
94.642010/2009

يوقاية االسنانبغداد/ الطبي التقني التقنية الوسىط خلود جباررؤى محمد زغير حسين679
الثانن

 557.المشتل م

1. د39.ز
93.32010/2009

نسارة جاسم محمد خليف680 الثالثوقاية االسنانبغداد/ الطبي التقني التقنية الوسىط ليل حسي 
بغداد الجديده  

97.د6. ز717.م
93.032010/2009

االوىل العالج الطبيعيبغداد/ الطبي التقني التقنية الوسىط افراح جهادعباس عبدالسالم حسن681
 26. ز335.بغداد م

1/40.د
88.942010/2009

ي العالج الطبيعيبغداد/ الطبي التقني التقنية الوسىط سهامه عبدالجبارعمار احمد ابراهيم احمد682
الثانن

موك م  4. ز612.الت 

37/1.د
87.262010/2009

الثالث العالج الطبيعيبغداد/ الطبي التقني التقنية الوسىط الهام يحي بلسم محمد علي صادق683
 339.حي الصحه م

50. د49.ز
82.12010/2009

بغداد/ الطبي التقني التقنية الوسىط غازيه هاشمندى هادي وارد عودة684
رعاية ذوي 

االحتياجات الخاصة
االوىل

 1. ز3.المدائن م

2994.د
92.412010/2009

خاناميرة حسين حميد وادي685 بغداد/ الطبي التقني التقنية الوسىط فوزيه شت 
رعاية ذوي 

ياالحتياجات الخاصة
الثانن

 14. ز127.الكفاح م

47.د
85.472010/2009

بغداد/ الطبي التقني التقنية الوسىط ايمان مالكرسل حكمت احمد حسن686
رعاية ذوي 

االحتياجات الخاصة
الثالث

 813.حي العامل م

77. د19.ز
85.292010/2009

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



95.372010/2009االوىلاالشعةبغداد/ الطبي التقني التقنية الوسىط نعيمه عبدالزهرهحيدر محمد مهدي محمد687

ياالشعةبغداد/ الطبي التقني التقنية الوسىط وثبه مهديهدى محمد كاظم غيالن688
الثانن

 74. ز2.الدجيل م

6.د
94.442010/2009

يه فاضلمحمد محمود فرحان ميرز689 الثالثاالشعةبغداد/ الطبي التقني التقنية الوسىط صت 
 759.الفضيليه م

36. د43.ز
90.172010/2009

االوىلالتخديربغداد/ الطبي التقني التقنية الوسىط ساره سليمروز حازم عبد ابلحد السوفي690
مجمع الصالحيه 

34عماره 
93.392010/2009

يالتخديربغداد/ الطبي التقني التقنية الوسىط نضال رشيدرامي عباس مجيد صفر691
الثانن

 125.باب الشيخ م

5. د37.ز
93.22010/2009

الثالثالتخديربغداد/ الطبي التقني التقنية الوسىط لىم عباسحوراء طارق مرتضى692
 617.حي الزهور م

29. د48.ز
88.782010/2009

االوىلصحة المجتمعبغداد/ الطبي التقني التقنية الوسىط نعيمه بجايزمن جبار عبد السيد زميم693
 30. ز565.بغداد م

17.د
93.22010/2009

يصحة المجتمعبغداد/ الطبي التقني التقنية الوسىط انتصار عبدالهاديرغد نجم عبدهللا كريم694
الثانن

 1. ز124.الدوره م

22.د
92.552010/2009

الثالثصحة المجتمعبغداد/ الطبي التقني التقنية الوسىط وداد سلمانهدى محمد موسى محمد695
 315.الشعب م

16.  د84.ز
91.82010/2009

االوىلاالطراف والمساندبغداد/ الطبي التقني التقنية الوسىط كريمه كاظمسارة عباس مظلوم رشم696
بغداد الرصافه 

73. د13. ز545.م
86.332010/2009

يه عبودازهار حسان محمود صالح697 ياالطراف والمساندبغداد/ الطبي التقني التقنية الوسىط خت 
الثانن

 889. حي الجهاد م

39. د24.ز
84.532010/2009

الثالثاالطراف والمساندبغداد/ الطبي التقني التقنية الوسىط احالم عبدالرحمنرشا فهمي عبد العزيز صالح698
 8. ز311.الوزيريه م

124.د
84.492010/2009

محمد ماجد عبدهللا جبر699
خالدة عبد الوهاب 

صالح
 التقنية الوسىط 

المعهد الطبي 

بغداد/ التقني
األولاألطراف والمساند

. م/ اإلسكان / بغداد 

. د / 36. ز / 625

10

2011/2010

 التقنية الوسىط نداء حمودي علياخالص كاظم محيسن ختالن700
المعهد الطبي 

بغداد/ التقني
الثانياألطراف والمساند

/ حي الجهاد / بغداد 

 / 59. ز / 883. م

3. د

82.332011/2010

 التقنية الوسىط سميرة رسول باسمعبدالرحمن باسل عبدالرزاق احمد701
المعهد الطبي 

بغداد/ التقني
الثالثاألطراف والمساند

/ حي الخليج / بغداد 

 / 67. ز / 709. م

22. د

76.432011/2010

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



 التقنية الوسىط سعاد محسن شايعمحمد ايشخان يغيش ابراهام702
المعهد الطبي 

بغداد/ التقني
األولصحة المجتمع

. م/ األمين / بغداد 

. د / 34. ز / 737

10

94.732011/2010

 التقنية الوسىط سناء حسين ساريهند رستم ولي رضا703
المعهد الطبي 

بغداد/ التقني
الثانيصحة المجتمع

. م/ الشعب / بغداد 

/ زراعي . ز / 357

429. د

89.612011/2010

 التقنية الوسىط سليمة داود سلمانبان خضير عباس سلمان704
المعهد الطبي 

بغداد/ التقني
الثالثصحة المجتمع

. م/ الدورة / بغداد 

. د / 40. ز / 838

80

89.352011/2010

 التقنية الوسىط بشرى كاظم عباسفاطمة حسين مهدي حسين705
المعهد الطبي 

بغداد/ التقني
األولالتمريض

/ الصويرة / واسط 

قرية جويسمة 

الشرقية

89.232011/2010

 التقنية الوسىط خليله مؤنسعقيل محمد سيد عجالن706
المعهد الطبي 

بغداد/ التقني
الثانيالتمريض

/ الميمونة / ميسان 

السالم
88.172011/2010

 التقنية الوسىط بدرية إبراهيم محمدعبدالسالم عبدهللا حسن707
المعهد الطبي 

بغداد/ التقني
87.262011/2010التاجي/ بغداد الثالثالتمريض

 التقنية الوسىط زينب جمعة ثكبنور علي حسين708
المعهد الطبي 

بغداد/ التقني
األولوقاية االسنان

مدينة الصدر / بغداد 

 31. ز / 527. م/ 

41. د/ 

91.352011/2010

 التقنية الوسىط خالدة وهيب عدنانزينة حسين كتاب يوسف709
المعهد الطبي 

بغداد/ التقني
الثانيوقاية االسنان

. م/ عدن / بغداد 

. د / 34. ز / 335

68

91.32011/2010

شهد محمد حسون جاسم710
يسرى عبد الرحمن 

جاسم
 التقنية الوسىط 

المعهد الطبي 

بغداد/ التقني
الثالثوقاية االسنان

. م/ الكفاح / بغداد 

. د / 32. ز / 125

8

90.782011/2010

 التقنية الوسىط حكمه عبيد منتوبسماح مكي كاظم دفش711
المعهد الطبي 

بغداد/ التقني
األولالقبالة والتوليد

. م/ جكوك / بغداد 

. د / 31. ز / 441

92

95.212011/2010

 التقنية الوسىط ناجحه عاشور كريمشذى عارف كاظم فهد712
المعهد الطبي 

بغداد/ التقني
الثانيالقبالة والتوليد

. م/ الحرية / بغداد 

. د / 26. ز / 418

23

87.712011/2010

 التقنية الوسىط صبرية ناصر حسينعهود نعيم عتبه عرموش713
المعهد الطبي 

بغداد/ التقني
الثالثالقبالة والتوليد

مدينة الصدر / بغداد 

 42. ز / 519. م/ 

23. د/ 

87.042011/2010

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



 التقنية الوسىط ثورة عباسمعمر سعد حميد حسين714
المعهد الطبي 

بغداد/ التقني
األولاالشعة

الحي / صالح الدين 

 / 23. ز/ العصري 

447. د

95.122011/2010

 التقنية الوسىط نجلة عبيد نورهبه غازي فيصل رسن715
المعهد الطبي 

بغداد/ التقني
الثانياالشعة

/ باب الشيخ / بغداد 

 / 11. ز / 145. م

17. د

92.082011/2010

 التقنية الوسىط سعاد سعدي عبد هللاسارة سعد مظلوم اسود716
المعهد الطبي 

بغداد/ التقني
الثالثاالشعة

. م/ الزهور / بغداد 

2. د / 8. ز / 211
91.892011/2010

 التقنية الوسىط نورية مطر سلطانالصديق هالل جابر مهدي717
المعهد الطبي 

بغداد/ التقني
األولالتخدير

. م/ المدائن / بغداد 

. د / 59. ز / 101

3

94.62011/2010

 التقنية الوسىط سليمة موسى حميدسرى ستار عبدالجبار مجيد718
المعهد الطبي 

بغداد/ التقني
الثانيالتخدير

/ المنصور / بغداد 

 / 26. ز / 607. م

9. د

90.572011/2010

 التقنية الوسىط كرجية عبد الهاديمها نوري ناجي علي719
المعهد الطبي 

بغداد/ التقني
الثالثالتخدير

. م/ السيدية / بغداد 

. د / 41. ز / 839

34

90.412011/2010

 التقنية الوسىط حليمة زايد حسينشهد ساجد خزعل كاظم720
المعهد الطبي 

بغداد/ التقني
األولالعالج الطبيعي

مدينة الصدر / بغداد 

 / 1. ز / 554. م/ 

17. د

87.162011/2010

 التقنية الوسىط سلمه عبد هللامحمد فاضل ولي721
المعهد الطبي 

بغداد/ التقني
84.012011/2010بغدادالثانيالعالج الطبيعي

 التقنية الوسىط بشرى صبحمروه منذر اسطيفان ججي722
المعهد الطبي 

بغداد/ التقني
الثالثالعالج الطبيعي

. م/ الغدير/ بغداد 

. د / 83. ز / 702

65

82.972011/2010

 التقنية الوسىط شفيه حريزمروة كريم ماجود مشكور723
المعهد الطبي 

بغداد/ التقني

رعاية ذوي 

االحتياجات الخاصة
األول

. م/  نيسان 9/ بغداد 

3. د / 9. ز / 734
90.272011/2010

 التقنية الوسىط اميرة خضرهديل محمد فارس سرهيد724
المعهد الطبي 

بغداد/ التقني

رعاية ذوي 

االحتياجات الخاصة
الثاني

المواصالت / بغداد 

 39. ز / 863. م/ 

88. د/ 

89.382011/2010

 التقنية الوسىط ازهار عبد هللا كاظم حمود725
المعهد الطبي 

بغداد/ التقني

رعاية ذوي 

االحتياجات الخاصة
88.222011/2010بغدادالثالث

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



 التقنية الوسىط منى كريمامير قاسم محمد حسين726
المعهد الطبي 

بغداد/ التقني
80.812011/2010بغداداألولصناعة االسنان

 التقنية الوسىط سعاد حسنحيدر ناظم ابراهيم عيسى727
المعهد الطبي 

بغداد/ التقني
78.852011/2010بغدادالثانيصناعة االسنان

 التقنية الوسىط ندى عبد الوهابفرح علي فرحان جارهللا728
المعهد الطبي 

بغداد/ التقني
75.592011/2010بغدادالثالثصناعة االسنان

 التقنية الوسىط ابتسام عبد المجيدسخاء عبد الكريم عبد الحسن729
ي 
ي التقين /  الطي 

االولالعالج الطبيعيبغداد
217/الرصافه/بغداد

/2/30
92.382012/2011

يه عبد الحسن محمد دعاء حسن هادي عبود730  التقنية الوسىط خت 
ي 
ي التقين /  الطي 

يالعالج الطبيعيبغداد
الثانن

الكرخ /بغداد

/421/85/21
87.782012/2011

 التقنية الوسىط شذى رمزي جبارحوراء حسن احمد حسن731
ي 
ي التقين /  الطي 

2/986.312012/2011/الرصافه/بغدادالثالثالعالج الطبيعيبغداد

 التقنية الوسىط سميه ناض رائد محمد محسن الزم732
ي 
ي التقين /  الطي 

بغداد
80.332012/2011االولاالطراف والمساند

 التقنية الوسىط زهره حسن عبدعلي نور طارق خضير عباس733
ي 
ي التقين /  الطي 

بغداد
ي االطراف والمساند

الثانن
831/7/الكرخ/بغداد

0/4
79.772012/2011

 التقنية الوسىط سعاد قدوري محمودهديل محمد هاشم خليل734
ي 
ي التقين /  الطي 

بغداد
الثالثاالطراف والمساند

117/الرصافه/بغداد

/25/13
74.932012/2011

 التقنية الوسىط غنيه محمد عطيه مروان حميد علي حسين735
ي 
ي التقين /  الطي 

بغداد
االولالتخدير

ي/بغداد 10/2/التاح 

5/1
94.672012/2011

 التقنية الوسىط سعديه تايهعالء سرحان ذياب مزعل736
ي 
ي التقين /  الطي 

بغداد
ي التخدير

89.582012/2011بلدروز/دياىل الثانن

 التقنية الوسىط نجاة سلمان لعبوسزياد جاسم جداع شويع737
ي 
ي التقين /  الطي 

بغداد
88.662012/2011/نعمانيه/واسطالثالثالتخدير

 التقنية الوسىط مريم عبدالسادهضياء جبار غضب738
ي 
ي التقين /  الطي 

بغداد
االولالتمريض

بغدادالكرخ 

/828/78/6
95.292012/2011

 التقنية الوسىط فضيله عوده ايمان عباس فاضل حميد739
ي 
ي التقين /  الطي 

بغداد
ي التمريض

الثانن

بغداد 

339/49/1/رصافه/

7

92.692012/2011

 التقنية الوسىط نجمه عباهلل حميدعلياء حسين فرج كطين740
ي 
ي التقين /  الطي 

بغداد
الثالثالتمريض

/673/الكرخ/بغداد

78/78
2012/2011

 التقنية الوسىط ابتسام حلو غفران رعد جري محي741
ي 
ي التقين /  الطي 

بغداد
االولصحة المجتمع

552/الرصافه/بغداد

/49/95
91,352012/2011

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



 التقنية الوسىط سجود صادق كاظمزينب عماد قمندار742
ي 
ي التقين /  الطي 

بغداد
ي صحة المجتمع

الثانن
حي /بغداد
ن 348/32/البساتي 

91,322012/2011

 التقنية الوسىط اسماء مهدي صالحهدير عصام حسن حسين743
ي 
ي التقين /  الطي 

بغداد
الثالثصحة المجتمع

/357/رصافه/بغداد

18/39
90,682012/2011

 التقنية الوسىط فليحه حسن عبودزينة ضياء الدين عبد المنعم744
ي 
ي التقين /  الطي 

بغداد
االولاالشعة

811/6/الكرخ/بغداد

1/6
97.852012/2011

 التقنية الوسىط خلود صالح كاظم خلود مازن اسماعيل علي745
ي 
ي التقين /  الطي 

بغداد
ي االشعة

الثانن
702/الرصافه/بغداد

/18/116
96.62012/2011

 التقنية الوسىط جنديه عطيه ابتهال رحيم حمود الزيد746
ي 
ي التقين /  الطي 

بغداد
الثالثاالشعة

323/الرصافه/بغداد

/12/18
96.592012/2011

 التقنية الوسىط سميعه ابراهيم سميرة خالد خلف احمد747
ي 
ي التقين /  الطي 

بغداد

رعاية ذوي 

االحتياجات الخاصة
االول

الرصافه /بغداد

/883/51/50
94,852012/2011

 التقنية الوسىط فهيمه محمد اسدنرمين حميد سامي محمد748
ي 
ي التقين /  الطي 

بغداد

رعاية ذوي 

االحتياجات الخاصة
ي 
506/14/2490,662012/2011/بغدادالثانن

 التقنية الوسىط ايمان جواد كاظم مريم عبدالكريم حسين749
ي 
ي التقين /  الطي 

بغداد

رعاية ذوي 

االحتياجات الخاصة
الثالث

2/المحموديه/بغداد

/9/6
90,092012/2011

 التقنية الوسىط سوسن علي سجى عبد المناف فاضل750
ي 
ي التقين /  الطي 

بغداد
االولصناعة االسنان

/828/الكرخ/بغداد

257/5
84.242012/2011

 التقنية الوسىط سنيه عطيه وائل سلمان اسماعيل751
ي 
ي التقين /  الطي 

بغداد
ي صناعة االسنان

83.572012/2011حله/ بابل الثانن

 التقنية الوسىط سوسن هاشم جاسم تمارا رعد صادق مصطفى752
ي 
ي التقين /  الطي 

بغداد
الثالثصناعة االسنان

/627/الكرخ/بغداد

14/17
83.182012/2011

 التقنية الوسىط ميسون عبدالرزاقنورعدنان عبد الكريم753
ي 
ي التقين /  الطي 

بغداد
االولوقاية االسنان

339/الرصافه/بغداد

/66/8
92.082012/2011

 التقنية الوسىط منته رسول مهدي شذى عادل مسعد مسعد754
ي 
ي التقين /  الطي 

بغداد
ي وقاية االسنان

91.292012/2011/الطارميه/بغدادالثانن

 التقنية الوسىط حمديه رشيدكفاح صالح خلف صباح755
ي 
ي التقين /  الطي 

بغداد
الثالثوقاية االسنان

/883/الكرخ/بغداد

75/10
90.942012/2011

ى محسن شيماء هاشم راضي756  التقنية الوسىط برسر
ي 
ي التقين /  الطي 

بغداد
94.82012/2011الرصافه/بغداداالولالقبالة والتوليد

 التقنية الوسىط ناهده حمزه كاظمسماح نغيمش سلطان757
ي 
ي التقين /  الطي 

بغداد
ي القبالة والتوليد

الثانن
562/الرصافه/بغداد

/1/76
90.272012/2011

 التقنية الوسىط ليل داود نورنجم عبادي فري758
ي 
ي التقين /  الطي 

بغداد
89.652012/2011واسط/الكوت الثالثالقبالة والتوليد

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



نكوثر بداي راشد طاهر759 ي  التقنية الوسىط سعدة حسي 
ي التقين بغداد/الطي 

رعايـة ذوي 

االحتياجات الخاصة
االول 

مدينة الصدر /بغداد

302.د54.ز569.م
94,342012/2013

ي  التقنية الوسىط سعدية سالممياس حافظ عبيد ناصر760
ي التقين بغداد/الطي 

رعايـة ذوي 

ياالحتياجات الخاصة
90,052012/2013المدائن/بغدادالثانن

ي  التقنية الوسىط نورية درجعذاري مثكال صبارمشعان761
ي التقين بغداد/الطي 

رعايـة ذوي 

االحتياجات الخاصة
الثالث

الغزالية / بغداد

13.د55.ز653.م
88,402012/2013

ي  التقنية الوسىط قسمة داخلمروة ناجي رحيمة راضي762
ي التقين االول العالج الطبيعيبغداد/الطي 

االورفلي / بغداد

17.د49.ز571.م
90,532012/2013

ة محمددعاء مظفر عبد الحسين حميد763 ي  التقنية الوسىط امت 
ي التقين يالعالج الطبيعيبغداد/الطي 

الثانن
الشعب / بغداد

36.د1.ز339.م
90,172012/2013

ي  التقنية الوسىط سوسن صالحعذراء احمد رشم محيبس764
ي التقين الثالثالعالج الطبيعيبغداد/الطي 

بغدادالجديدة 

32د7ز826.م
88,512012/2013

ي  التقنية الوسىط سكنة محمدكرار هادي غني خضير765
ي التقين 92,222012/2013بلد/ صالح الدين االول التخديربغداد/الطي 

ي  التقنية الوسىط رواء عقيلساهر موفق عبد المسلم766
ي التقين يالتخديربغداد/الطي 

91,132012/2013بلد/ صالح الدين الثانن

ي  التقنية الوسىط فائزة خضنعالء عباس عمش عبد767
ي التقين 90,252012/2013الرميثة/ المثين الثالثالتخديربغداد/الطي 

ي  التقنية الوسىط رجوحة مزعلمروه صالح مهدي ناجي768
ي التقين االول صحة المجتمعبغداد/الطي 

حي القاهرة / بغداد

11د90ز322م
93,052012/2013

ي  التقنية الوسىط سعدية غانموسن حميد عبد الرزاق عواد769
ي التقين يصحة المجتمعبغداد/الطي 

الثانن
السيدية / بغداد

22د61ز829م
92,772012/2013

ي  التقنية الوسىط فضيلة وطنرباب طاهر صالح خضير770
ي التقين الثالثصحة المجتمعبغداد/الطي 

الكرخ / بغداد 

23د28ز214.م
91,562012/2013

ي  التقنية الوسىط بدرية كاظماسراء يونس ناظم علي771
ي التقين االول التمريضبغداد/الطي 

مدينة صدام / بغداد

37د7ز534م
90,522012/2013

ي  التقنية الوسىط بهرة محمودزينب سلوم حاتم حمزة772
ي التقين يالتمريضبغداد/الطي 

89,152012/2013الصويرة/ واسط الثانن

ي  التقنية الوسىط تركية رسنضحى عذافة لعيبي فهد773
ي التقين الثالثالتمريضبغداد/الطي 

/ بغداد

17د61ز418.م
88,982012/2013

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



ي  التقنية الوسىط فوزية حسنزينب حسين علوان حسون774
ي التقين االول قبالة وتوليدبغداد/الطي 

2د87ز214م/بغداد

4
92,72012/2013

ي  التقنية الوسىط سامية معدنور طارق حمادي جواد775
ي التقين يقبالة وتوليدبغداد/الطي 

90,872012/2013الخالص/دياىل الثانن

نمروة لطيف ناجي خلف776 ي  التقنية الوسىط فائزة حسي 
ي التقين 83,092012/2013المدائن/ بغدادالثالثقبالة وتوليدبغداد/الطي 

ي  التقنية الوسىط ايمان مكيوسام محمد عبد الكريم منهل777
ي التقين االول االشعةبغداد/الطي 

حي القاهرة /بغداد 

26د63ز309م
97,202012/2013

يهند موفق عبد الجبار عبد هللا778 ي  التقنية الوسىط ايمان صت 
ي التقين ياالشعةبغداد/الطي 

الثانن
الرصافة /بغداد 

4د60ز977.م
96,312012/2013

ي  التقنية الوسىط يرسى سلمانجوان كامران مجيد محمود779
ي التقين الثالثاالشعةبغداد/الطي 

باب الشيخ / بغداد 

6د22ز133.م
95,292012/2013

ي  التقنية الوسىط فاطمة شاكر  شيماء عادل سعدون780
ي التقين االول وقاية االسنانبغداد/الطي 

الوشاش / بغداد

29د46ز619م
94,512012/2013

ي  التقنية الوسىط الهام محمد   ريم علي عبد الكريم عبد هللا781
ي التقين يوقاية االسنانبغداد/الطي 

الثانن
بغداد الطارمية 

12د16ز16م
89,692012/2013

ي  التقنية الوسىط مها عبد المحسن   زهراء محمد راشد محمد782
ي التقين الثالثوقاية االسنانبغداد/الطي 

المحمودية / بغداد 

103د4ز9م
89,042012/2013

ي  التقنية الوسىط هدية جرووائل حسن علي احمد783
ي التقين االول صناعة االسنانبغداد/الطي 

الطارمية / بغداد

310د11ز11م
84,612012/2013

ي  التقنية الوسىط خلود نورياستبرق عبد الكريم ابراهيم حسن784
ي التقين يصناعة االسنانبغداد/الطي 

الثانن
بغداد 

32د69ز209م
78,592012/2013

ي  التقنية الوسىط كلر سبعحسين محسن محمد حسن785
ي التقين 78,482012/2013قره تيه/ دياىل الثالثصناعة االسنانبغداد/الطي 

 التقنية الوسىط شمخية جبارجالل خلوهن راشد كتوب786
المعهد الطبي 

بغداد/ التقني 
األولالتمريض

حي . م/ الكوت 

 / 412. ز/ الجهاد 

3. د

94.522014/2013

 التقنية الوسىط فخرية علي حماديرونق عبيد ناصر حمادي787
المعهد الطبي 

بغداد/ التقني 
الثانيالتمريض

/  الكاظمية / بغداد 

 / 62. ز / 423. م

74. د

92.272014/2013

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



 التقنية الوسىط خديجة احمد مشعانأحالم محمود طلب عبد هللا788
المعهد الطبي 

بغداد/ التقني 
الثالثالتمريض

/ أبو غريب / بغداد 

. د / 16. ز / 1. م

367

91.232014/2013

 التقنية الوسىط االء هاشم عباسنور الهدى حربي عليوي مرعي789
المعهد الطبي 

بغداد/ التقني 
األولصناعة االسنان

بغداد الجديدة / بغداد 

 12. ز / 715. م/ 

9. د/ 

802014/2013

 التقنية الوسىط زهرة مجبل حميدرقية احمد حيدر غضبان790
المعهد الطبي 

بغداد/ التقني 
الثانيصناعة االسنان

مدينة الصدر / بغداد 

 43. ز / 552. م/ 

21. د/ 

792014/2013

 التقنية الوسىط ماجدة ساري مهلهلسمر شاكر حامد مهلهل791
المعهد الطبي 

بغداد/ التقني 
الثالثصناعة االسنان

مدينة الصدر / بغداد 

 / 1. ز / 548. م/ 

3.د

762014/2013

 التقنية الوسىط ندوة خليل خلفهديل عبد الرحيم عبود كاظم792
المعهد الطبي 

بغداد/ التقني 
األولوقاية اسنان

. م/ الدورة / بغداد 

. د / 10. ز / 854

79

87.42014/2013

 التقنية الوسىط ملوك محمد يعقوبايلين شوكت الياس داود793
المعهد الطبي 

بغداد/ التقني 
الثانيوقاية اسنان

مدينة الصدر / بغداد 

 / 4. ز / 526. م/ 

24. د

87.322014/2013

 التقنية الوسىط زهرة فيصلأسماء رشيد إبراهيم محمد794
المعهد الطبي 

بغداد/ التقني 
الثالثوقاية اسنان

/ حي التراث / بغداد 

 / 16. ز / 847. م

16. د

84.152014/2013

 التقنية الوسىط نظيمة موسى وليغفران مهدي محمد علي795
المعهد الطبي 

بغداد/ التقني 
األولصحة المجتمع

. م/ البلديات / بغداد 

. د / 1. ز / 744

45

90.772014/2013

 التقنية الوسىط واجدة مهدي عبيدهدى طه ياسين عباس796
المعهد الطبي 

بغداد/ التقني 
الثانيصحة المجتمع

. م/ الكرادة / بغداد 

. د / 45. ز / 915

8

89.282014/2013

 التقنية الوسىط زهية حسين عاكولسهام عبد بريسم خنجر797
المعهد الطبي 

بغداد/ التقني 
الثالثصحة المجتمع

. م/ األمين / بغداد 

3. د / 9. ز / 737
88,892014/2013

 التقنية الوسىط ايمان سوزة بلبلدنيا رعد نام دار كلي798
المعهد الطبي 

بغداد/ التقني 

فرع / التمريض 

القبالة والتوليد
األول

. م/ الكفاح / بغداد 

. د / 9. ز / 111

37

91.132014/2013

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



 التقنية الوسىط سعاد يوسف سلماننبأ ثائر كريم مسلم799
المعهد الطبي 

بغداد/ التقني 

فرع / التمريض 

القبالة والتوليد
الثاني

/ حي الفرات / بغداد 

 / 72. ز / 861. م

90. د

85.572014/2013

 التقنية الوسىط خلود يحيى احمدهيام ناطق عبد محمود800
المعهد الطبي 

بغداد/ التقني 

فرع / التمريض 

القبالة والتوليد
الثالث

. م/ الحسينية / بغداد 

. د / 29. ز / 215

14

86.532014/2013

 التقنية الوسىط عامرة حسين هاشمرشا علي عزيز فرج801
المعهد الطبي 

بغداد/ التقني 

فرع / االشعة 

المعالجة الشعاعية
األول

. م/ الشعب / بغداد 

. د / 39. ز / 331

1/12

95.542014/2013

 التقنية الوسىط خديجة حسيناسماء محمد عبد فرحان802
المعهد الطبي 

بغداد/ التقني 

فرع / االشعة 

المعالجة الشعاعية
91,932014/2013بغدادالثاني

 التقنية الوسىط حنان حسين عليضحى قيس زهير سعيد803
المعهد الطبي 

بغداد/ التقني 

فرع / االشعة 

المعالجة الشعاعية
الثالث

. م/ الحرية / بغداد 

. د / 34. ز  / 418

14

87.12014/2013

 التقنية الوسىط جسومة محمد حماديميس محمد طه ياس804
المعهد الطبي 

بغداد/ التقني 
األولاالشعة

/ المقدادية / ديالى 

44. د/ العروبة 
95,782014/2013

 التقنية الوسىط هناء عبد الزهرة كاظماية عامر هادي كاظم805
المعهد الطبي 

بغداد/ التقني 
الثانياالشعة

/ حي الجهاد / بغداد 

 / 41. ز / 879. م

6. د

91.632014/2013

 التقنية الوسىط اميرة مجيد شهيدصبا عبد األمير كاظم حسن806
المعهد الطبي 

بغداد/ التقني 
الثالثاالشعة

/ العمال / ذي قار 

 / 51. ز / 26. م

879. د

91.352014/2013

 التقنية الوسىط سعاد محمود عباسدعاء فيصل خميس عيدان807
المعهد الطبي 

بغداد/ التقني 
األولالعالج الطبيعي

. م/ الدورة / بغداد 

. د / 16. ز / 804

38

90,702014/2013

 التقنية الوسىط هناء فتاح خليلرغد جواد عبد الكاظم هاشم808
المعهد الطبي 

بغداد/ التقني 
الثانيالعالج الطبيعي

. م/ الحسينية / بغداد 

. د / 68. ز / 225

14

87,692014/2013

 التقنية الوسىط مطيرة غازي فرحاناحمد رحيم فنجان ضيدان809
المعهد الطبي 

بغداد/ التقني 
الثالثالعالج الطبيعي

/ الصويرة / واسط 

الشحيمية
85,942014/2013

 التقنية الوسىط معصومة علي مكطوفاستبرق احمد عاتي عبد الخضر810
المعهد الطبي 

بغداد/ التقني 

رعاية ذوي 

االحتياجات الخاصة
األول

مدينة الصدر / بغداد 

 33. ز / 538. م/ 

10. د/ 

88,522014/2013

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



 التقنية الوسىط صبيحة حميد محمدهبة كريم رحيم منجل811
المعهد الطبي 

بغداد/ التقني 

رعاية ذوي 

االحتياجات الخاصة
الثاني

/ العزيزية / واسط 

. د / 17. ز / 7. م

208

86,902014/2013

اسراء خالد لطيف جاسم812
سحر عبد الزهرة 

عباس
 التقنية الوسىط 

المعهد الطبي 

بغداد/ التقني 

رعاية ذوي 

االحتياجات الخاصة
الثالث

/ المحمودية / بغداد 

حي الرشيد
83,982014/2013

 التقنية الوسىط انتصار محمد رشيدصفا عدنان اسود جاسم813
المعهد الطبي 

بغداد/ التقني 
األولالتخدير

/ المقدادية / ديالى 

حي المعلمين
91,312014/2013

 التقنية الوسىط مديحة محمد كحيطتقوى سعد كريم زامل814
المعهد الطبي 

بغداد/ التقني 
الثانيالتخدير

مدينة الصدر / بغداد 

 19. ز / 515. م/ 

56. د/ 

90,532014/2013

 التقنية الوسىط افراح حاتمهاجر رمزي مهدي بيجان815
المعهد الطبي 

بغداد/ التقني 
90,482014/2013بغدادالثالثالتخدير

 التقنية الوسىط حنان عبد ظاهراسراء عالء عبد الجليل سعيد816
المعهد الطبي 

بغداد/ التقني 
األولاألطراف والمساند

. م/ الحرية / بغداد 

. د / 5. ز / 418

13

79,602014/2013

 التقنية الوسىط امنة درويشفاروق خالد جبار عبدهللا817
المعهد الطبي 

بغداد/ التقني 
2014/2013بغدادالثانياألطراف والمساند

 التقنية الوسىط خيرية صالح احمدرغد سلمان صالح خلف818
المعهد الطبي 

بغداد/ التقني 
الثالثاألطراف والمساند

. م/ المدائن / بغداد 

86. د / 3. ز / 3
77,152014/2013

 التقنية الوسىط سكينه عبد الحميد كشكولديانا عباس عبد الرضا صالح819
ي 
ي التقين /  الطي 

االولالعالج الطبيعيبغداد
/811/العامل/بغداد

33/4
86.962014/2015

 التقنية الوسىط جميلة عزيز صت سفانة حمد محمد مخلف820
ي 
ي التقين /  الطي 

يالعالج الطبيعيبغداد
الثانن

 6 ط5حيفا ع.ش

61ش
86.462014/2015

 التقنية الوسىط نجوى خيون كاظم ديانا شعبان محمد دوحة821
ي 
ي التقين /  الطي 

الثالثالعالج الطبيعيبغداد
االدريىسي /بغداد

/505/41/27
85.252014/2015

 التقنية الوسىط سلىم محمد جواد عال عالء عبدالهادي اسماعيل822
ي 
ي التقين /  الطي 

بغداد
االولاالطراف والمساند

بغداد االعالم 

/829/6/29
77.322014/2015

 التقنية الوسىط لمياء رؤوف عبدهللا اية حسين هاني حسين823
ي 
ي التقين /  الطي 

بغداد
ي االطراف والمساند

الثانن
/ الكرخ / بغداد 

210 /83/7
71.222014/2015

 التقنية الوسىط ابتسام خليل نعمه هاجر باسل اسماعيل مهدي824
ي 
ي التقين /  الطي 

بغداد
الثالثاالطراف والمساند

اور /بغداد 

/329/17/43
71.052014/2015

 علي مصطفى محمد حسين علي825
 التقنية الوسىط سعديه مطرسر

ي 
ي التقين /  الطي 

بغداد
93.872014/2015الخالص/دياىل االولالتخدير

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



 التقنية الوسىط نهصن احمد يوسف صالح مسلم عبدالحسين826
ي 
ي التقين /  الطي 

بغداد
ي التخدير

الثانن
كرخ /بغداد

/425/49/12
87.712014/2015

ي عزيز كامل صبر حسون827
 التقنية الوسىط قسمه جنانن

ي 
ي التقين /  الطي 

بغداد
86.482014/2015نعمانيه/واسط الثالثالتخدير

ن دعاء سلمان عبد علي داود828  التقنية الوسىط نهله علي حسي 
ي 
ي التقين /  الطي 

بغداد
االولالتمريض

423/الرصافه/بغداد

/25/21
92.692014/2015

 التقنية الوسىط نرسين امت  جوامت احمد عبد الكريم عبود كريم829
ي 
ي التقين /  الطي 

بغداد
ي التمريض

91.012014/2015بعقوبه/دياىلالثانن

 التقنية الوسىط محاسن حمودي علي عبير طالب عبد احمد830
ي 
ي التقين /  الطي 

بغداد
الثالثالتمريض

115/الرصافه/بغداد

/15/8
89.642014/2015

 التقنية الوسىط قنديه هادي فزع نجالء احمد سلومي عذاب831
ي 
ي التقين /  الطي 

بغداد
االولصحة المجتمع

الرصافه /بغداد

/759/41/64
89.892014/2015

 التقنية الوسىط بهيه كباش عيديشهد صباح عليوي عبدي832
ي 
ي التقين /  الطي 

بغداد
ي صحة المجتمع

الثانن
الرصافه /بغداد

/737/34/237
87.622014/2015

 التقنية الوسىط وجدان سلمان زهراء جاسم محمد نصيف833
ي 
ي التقين /  الطي 

بغداد
الثالثصحة المجتمع

/208/الكرخ/بغداد

28/10
87.12014/2015

 التقنية الوسىط انتصار عصام رحيم شهد رعد خلف ظاهر834
ي 
ي التقين /  الطي 

بغداد
االولاالشعة

االنبار 

88/50/49/هيت/
93.572014/2015

ي حسنايات محمد نجيب احمد حسن835  التقنية الوسىط سوسن ناح 
ي 
ي التقين /  الطي 

بغداد
ي االشعة

الثانن
729/الرصافه/بغداد

/52/39
91.092014/2015

 التقنية الوسىط وفاء جلوب لفته نور عدنان جاسم محمد836
ي 
ي التقين /  الطي 

بغداد
الثالثاالشعة

867/الرصافه/بغداد

/44/12
89.192014/2015

 التقنية الوسىط انتصلر صابر هند جبار عبدالسادة عبد حافظ837
ي 
ي التقين /  الطي 

بغداد
االولالمعالجة الشعاعية

952/الرصافه/بغداد

/52/3
90.072014/2015

 التقنية الوسىط هناء كاظم حمزهرانية هشام محمد مجيد838
ي 
ي التقين /  الطي 

بغداد
ي المعالجة الشعاعية

الثانن
6/المحموديه/بغداد

/0/12
87.862014/2015

 التقنية الوسىط وحده خلف كاظمهبة محمد جليل حسين839
ي 
ي التقين /  الطي 

بغداد
الثالثالمعالجة الشعاعية

/103/الدائن/بغداد

81/28
87.062014/2015

 التقنية الوسىط سعاد احمد فارس ايناس فؤاد خليل اسماعيل840
ي 
ي التقين /  الطي 

بغداد

رعاية ذوي 

االحتياجات الخاصة
االول

رصافه /بغداد

/377/36/12
88.072014/2015

 التقنية الوسىط زهره ابراهيم هالل كوثر اسماعيل خضير هالل841
ي 
ي التقين /  الطي 

بغداد

رعاية ذوي 

االحتياجات الخاصة
ي 
الثانن

بغداد 

454/56/1/رصافه/

30

82.252014/2015

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



 التقنية الوسىط وسن فؤاد عبدالكريم نور محمد مهدي بحر842
ي 
ي التقين /  الطي 

بغداد

رعاية ذوي 

االحتياجات الخاصة
الثالث

426/1/الكرخ/بغداد

1/4
79.972014/2015

 التقنية الوسىط فاطمة صباح نزالرفــل حازم عبدهللا كاظم843
ي 
ي التقين /  الطي 

بغداد
85.612014/2015/المحموديه/بغداداالولصناعة االسنان

 التقنية الوسىط خوله سعدون علي دعــاء فوزي جاسم عطية844
ي 
ي التقين /  الطي 

بغداد
ي صناعة االسنان

الثانن
الكرخ /بغداد

/858/9/21
85.22014/2015

يهديــل جبار مجيد لفتة845  التقنية الوسىط فوزيه ضاحي تريىح 
ي 
ي التقين /  الطي 

بغداد
الثالثصناعة االسنان

/428/الكرخ/بغداد

28/33
84.092014/2015

 التقنية الوسىط سمرة كاظم لفتةايـات طالب فـرج صحيـن846
ي 
ي التقين /  الطي 

بغداد
االولوقاية االسنان

مدينه /بغداد

/555/61/الصدر
87.462014/2015

 التقنية الوسىط زينب محمد عليبـدور يحيى مبـارك احمـد847
ي 
ي التقين /  الطي 

بغداد
ي وقاية االسنان

الثانن
220/الرصافه/بغداد

/34/16
85.842014/2015

 التقنية الوسىط فليحه فرهود كريم زينب احمـد عبـاس منصـور848
ي 
ي التقين /  الطي 

بغداد
85.652014/2015المحموديه/بغدادالثالثوقاية االسنان

 التقنية الوسىط جميله حياوي شبوطدعاء سالم داود رسن849
ي 
ي التقين /  الطي 

بغداد
االولالقبالة والتوليد

مدينه /بغداد

575/3/31/الصدر
90.592014/2015

 التقنية الوسىط زينب نعيم حسانزهراء رسول جاسم حسان850
ي 
ي التقين /  الطي 

بغداد
ي القبالة والتوليد

الثانن
547/الرصافه/بغداد

/40/101
90.392014/2015

 التقنية الوسىط وفاء كريم احمد نورهان حسين ابراهيم851
ي 
ي التقين /  الطي 

بغداد
الثالثالقبالة والتوليد

921/الرصافه/بغداد

1
90.372014/2015

ي التقنية الوسىط سعاد حسنعمر نجم عبدهللا صخيل852
ي التقين 77,432016/2015المحموديه اللطيفيهاالوىل االطراف والمساندبغداد/ الطي 

ي التقنية الوسىط سهام جاسمفاطمة مهدي عبدالحسين كريم853
ي التقين ي االطراف والمساندبغداد/ الطي 

الثانن
 28. ز522.جميله م

89.د
68,762016/2015

ي التقنية الوسىط دنيا نجمنور محمود سامي علي854
ي التقين الثالث االطراف والمساندبغداد/ الطي 

بغداد الجديده 

8. د15. ز715.م
67,232016/2015

ي التقنية الوسىط ماجده كاملحنان عماد عادل فرمان855
ي التقين االوىلصناعة االسنانبغداد/ الطي 

 600.دياىل بلدروز م

568. د22.ز
84,502016/2015

ي التقنية الوسىط جميله كاظمعذراء محيسن كاظم نوفي856
ي التقين يصناعة االسنانبغداد/ الطي 

الثانن
 573.الصدر م/م

11. د83.ز
79,392016/2015

ي التقنية الوسىط ايان سلمانابتسام خليل ابراهيم محمد857
ي التقين الثالثصناعة االسنانبغداد/ الطي 

كربالء شارع ميثم 

44/1.د
79,262016/2015

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



ي التقنية الوسىط عذراء عبد الرزاقغفران جبار قاسم بنيان858
ي التقين 96,172016/2015بغداداالوىلوقاية االسنانبغداد/ الطي 

ي التقنية الوسىط ايمان عبدنور قاسم حبيب مزعل859
ي التقين يوقاية االسنانبغداد/ الطي 

الثانن
سيد .ابو غريب  م

17/137.ساجت د
91,642016/2015

ي التقنية الوسىط مين جابرشيماء عمار عباس علي860
ي التقين 90,662016/2015بغدادالثالثوقاية االسنانبغداد/ الطي 

نصباح عباس جليل ابراهيم861 ي التقنية الوسىط عاليه حسي 
ي التقين بغداد/ الطي 

التاهيل الطبي 

والعالج الطبيعي
89,232016/2015بغداداالوىل

ي التقنية الوسىط سعاد صاحب االء مكي موسى عبدالكريم862
ي التقين بغداد/ الطي 

التاهيل الطبي 

يوالعالج الطبيعي
84,612016/2015بغدادالثانن

ي التقنية الوسىط سهام محسنايالف ناصر حسين عبد علي863
ي التقين بغداد/ الطي 

التاهيل الطبي 

والعالج الطبيعي
83,072016/2015بغدادالثالث

ي التقنية الوسىط منته كاظمهدى رعد سعيد عباس864
ي التقين بغداد/ الطي 

 رعاية ذوي 

االحتياجات الخاصة
االوىل

 42. ز416.الحريه م

33.د
89,752016/2015

ي التقنية الوسىط خالده فاضلمريم حمزةصبحي موزان865
ي التقين بغداد/ الطي 

 رعاية ذوي 

ياالحتياجات الخاصة
الثانن

 534.الصدر م/م

53. د15.ز
86,052016/2015

ي التقنية الوسىط بسعاد احمدمياسة قاسم عباس سبع866
ي التقين بغداد/ الطي 

 رعاية ذوي 

االحتياجات الخاصة
الثالث

 353.االعظميه م

42. د11.ز
81,972016/2015

ي التقنية الوسىط بهيه عباسدموع مكلف صاحب خلف867
ي التقين بغداد/ الطي 

فرع /  األشعة

المعالجة الشعاعية
االوىل

 223.الحسينيه م

34. د60.ز
92,782016/2015

ي التقنية الوسىط بدوه خليفليلى حسين عبدالرضا جوير868
ي التقين بغداد/ الطي 

فرع /  األشعة

يالمعالجة الشعاعية
الثانن

 571.الصدر م/م

 59.ز

1/17/1394.د

91,622016/2015

ي التقنية الوسىط يرسى عبداالمت زينب صالح ناصر علي869
ي التقين بغداد/ الطي 

فرع /  األشعة

المعالجة الشعاعية
الثالث

 958.الزعفرانيه م

8. د57.ز
89,702016/2015

ي التقنية الوسىط هناء سعدون حوراء اياد جواد عبد870
ي التقين االوىل صحة المجتمعبغداد/ الطي 

بغداد الجديده 

26. د31. ز733.م
88,332016/2015

ي التقنية الوسىط ساجده محسنريام كريم حسن سلمان871
ي التقين يصحة المجتمعبغداد/ الطي 

الثانن
ن م . ز739.حي االمي 

7. د66
87,032016/2015

ي التقنية الوسىط انتصار عبدبغداد مؤيد رحيم حسن872
ي التقين الثالثصحة المجتمعبغداد/ الطي 

 537.الحبيبيه م

18. د46.ز
86,242016/2015

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



ي التقنية الوسىط هناء قاسمحنان حسام حاتم محسن873
ي التقين بغداد/ الطي 

فرع /  التمريض

القبالة والتوليد
االوىل

 24. ز331.بغداد م

13.د
90,442016/2015

ي التقنية الوسىط زينب جاسمنغم فاضل قاسم محمد874
ي التقين بغداد/ الطي 

فرع /  التمريض

يالقبالة والتوليد
الثانن

 738.البلديات م

15. د89.ز
89,772016/2015

ي التقنية الوسىط ابتسام عباسسجى محمد اسماعيل احمد875
ي التقين بغداد/ الطي 

فرع /  التمريض

القبالة والتوليد
84,352016/2015دياىل جديده الشطالثالث

ي التقنية الوسىط ربيعه لطيف علي فالح محسن حبش876
ي التقين 90,952016/2015المدائن القادسيهاالوىل التخديربغداد/ الطي 

ي التقنية الوسىط ازهار محمدايمان عادل زيدان مجيد877
ي التقين ي التخديربغداد/ الطي 

الثانن
 38. ز418.الحريه م

22.د
87,072016/2015

ي التقنية الوسىط منال يونسمنتهى داخل يوسف عمشي878
ي التقين الثالث التخديربغداد/ الطي 

 526.الصدر م.م

4. د11.ز
86,522016/2015

ي التقنية الوسىط نهاد داخلرانية موفق صالح مهدي879
ي التقين 92,842016/2015دياىل بعقوبهاالوىل االشـــعةبغداد/ الطي 

ي التقنية الوسىط حسن محسنزهراء هادي عبد علي عليوي880
ي التقين ي االشـــعةبغداد/ الطي 

91,902016/2015بغدادالثانن

ي التقنية الوسىط وبريه عطيه بسهفاطمة جبار زبون جبجاب881
ي التقين الثالث االشـــعةبغداد/ الطي 

 557.الصدر م/م

1/622. د55.ز
90,712016/2015

ي التقنية الوسىط عزيزه ابراهيمفاتن محسن محمود ناصر882
ي التقين االوىل التـمريــضبغداد/ الطي 

 6. ز828.الدوره م

13.د
91,792016/2015

ي التقنية الوسىط زكيه محاربزينب جمال حطاب دشر883
ي التقين ي التـمريــضبغداد/ الطي 

الثانن
 665.الغزاليه م

20. د98.ز
91,372016/2015

ي التقنية الوسىط ساميه محمودرؤى عدنان محمود سلمان884
ي التقين الثالث التـمريــضبغداد/ الطي 

بغداد الجديده 

8. د61. ز709.م
89,302016/2015

 التقنية الوسىط جميلة لفتهشيماء يارس محمد عبود 885
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

يد والتكييف التت 
79.692002/2003مدينة الصدر- بغداد 1

 التقنية الوسىط عقيلة كاظماكرم فارس جاسم صابر886
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

يد والتكييف التت 
75.342002/2003الغزالية- بغداد 2

 التقنية الوسىط حليمة حسنشهاب احمد كاظم عباس887
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

يد والتكييف التت 
73.412002/2003حي الجهاد- بغداد 3

 التقنية الوسىط عليه محمدخالد وميض محمد جاسم 888
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

اميك الزجاج والست 
72.6212002/2003االنبار2

 التقنية الوسىط حليمة دنشضياء هاتف عبد االمت  889
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

اميك الزجاج والست 
68.3712002/2003بابل- حلة 3

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



ن 890 نوقاص سعد عبد الرزاق حسي   التقنية الوسىط هناء حسي 
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

السيارات
78.0342002/2003الدورة- بغداد 1

 التقنية الوسىط نورية عطاعذراء نجم عبد هللا دخيل 891
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

القوالب والعدد
77.8452002/2003بغداد1

نمحمد عبد هللا محمد كريم 892  التقنية الوسىط هلوله حسي 
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

القوالب والعدد
75.2252002/2003الكاظمية- بغداد 2

ي الجنسية  )عامر عصام عبد  893
 التقنية الوسىط هند(اردنن

- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

القوالب والعدد
74.7292002/2003االردن3

 التقنية الوسىط فليه نعمةعلوان عذاب كشيش غازي894
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

المساحة
68.6252002/2003جرف الصخر- بابل 1

 التقنية الوسىط صبحة عبيدانتصار ذياب منت  جاسم 895
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

المساحة
67.9512002/2003البياع- بغداد 2

 التقنية الوسىط سعدية خضت ورود فخري هاشم محمد 896
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

المساحة
66.4142002/2003بغداد3

ي 897 ي الجنسية  )لؤي حامد محمد الشلي 
 التقنية الوسىط نورمان(اردنن

- التقنية الهندسية 

بغداد
76.5542002/2003االردن1هندسة تقنيات المواد

ين خالد شالكة عبد 898  التقنية الوسىط شكرية صت شت 
- التقنية الهندسية 

بغداد
75.7282002/2003مدينة الصدر- بغداد 2هندسة تقنيات المواد

 التقنية الوسىط خديجة عبد هللاكمال احمد حمه كريم 899
- التقنية الهندسية 

بغداد
74.9462002/2003الكفاح- بغداد 3هندسة تقنيات المواد

نميثم صالح خضت   عبد هللا900  التقنية الوسىط سهام حسي 
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

يد والتكييف التت 
77.7712003/2004حي التأميم- بغداد 2

 التقنية الوسىط حركيه خماسيونس محمد فيصل شبيب901
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

يد والتكييف التت 
76.1182003/2004كركوك3

 التقنية الوسىط نويرة عبد رحيمظافر جميل ناض عالوي902
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات  

اميك الزجاج والست 
69.9412003/2004الرمادي- االنبار 2

 التقنية الوسىط رجاء فيصلنزار فيصل عودة  903
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

السيارات
82.9112003/2004البضة1

 التقنية الوسىط سليمة كزارحيدر كريم سكران 904
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

السيارات
80.9352003/2004السماوة- مثين 2

 التقنية الوسىط زهرة عوينعبد الرضا عباس غانم 905
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

السيارات
78.6562003/2004حي العامل- بغداد 3

 التقنية الوسىط هندية محمدعلي جابر نعيمه عبود 906
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات  

القوالب والعدد
80.3262003/2004السماوة- مثين 1

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



ه هللامحمد حميد هليل بندر  907  التقنية الوسىط جت 
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات  

القوالب والعدد
76.842003/2004المجر الكت - ميسان 3

 التقنية الوسىط محبوبة محمدمصطفن فاضل عبد الحميد حطاب 908
- التقنية الهندسية 

بغداد
75.6982003/2004عانة- االنبار 2هندسة تقنيات اللحام

 التقنية الوسىط فوزية صالحقيس جاسم حطاب عكله909
- التقنية الهندسية 

بغداد
75.0592003/2004الزعفرانية- بغداد 3هندسة تقنيات اللحام

 التقنية الوسىط شكرية حمزةاحمد عبد الحسن جباره 910
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

المساحة
72.6122003/2004الحلة- بابل 1

ي داود سلمان911  التقنية الوسىط سهام قدوريسلمان ناح 
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

المساحة
71.712003/2004الرمادي- االنبار 3

ي الجنسية  )احمد عمر محمد مصطفن 912
 التقنية الوسىط فرحه(اردنن

- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات  

المواد
85.4022003/2004االردن1

نوئام خليل ابراهيم913  التقنية الوسىط نجاة حسي 
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات  

المواد
74.762003/2004بعقوبة- دياىل 3

نناض ابراهيم خلف طخاخ914  التقنية الوسىط كواغد حسي 
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

يد والتكييف التت 
79.7862004/2005المقدادية- دياىل 1

 التقنية الوسىط هاجر عباسرواء هادي جبار يارس915
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

يد والتكييف التت 
75.532004/2005مسيب- بابل 2

ن جبار اسد916  التقنية الوسىط االء حنتوشعلي حسي 
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

يد والتكييف التت 
73.4962004/2005العمارة- ميسان 3

ي بهنام اسطيفو917
ن مينصموئيل مير  التقنية الوسىط افلي 

- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

اميك الزجاج والست 
75.8762004/2005المامون- بغداد 1

 التقنية الوسىط امل خضت كاترين حسن جت  كاظم918
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

اميك الزجاج والست 
71.1932004/2005الكاظمية- بغداد 3

 التقنية الوسىط بدرية زيدانبحارين رحيم علي عبيدي919
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

السيارات
81.642004/2005مدينة الصدر- بغداد 1

 التقنية الوسىط غازية محمدمهند هاشم موىس حيدر920
- التقنية الهندسية 

بغداد

 هندسة تقنيات 

اللحام
72.3212004/2005الشطرة- ذي قار 2

 التقنية الوسىط ملكيه الرحيمبشار حاتم ثابت صالح921
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

المساحة
75.63972004/2005زيونة- بغداد 2

 التقنية الوسىط سعاد(فلسطينية )سهاد عالن علي عالن 922
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

المساحة
ن3 74.7482004/2005فلسطي 

 التقنية الوسىط وداد مجيدزينب وحيد عبد هللا زعت 923
- التقنية الهندسية 

بغداد
81.3772004/2005مدينة الصدر- بغداد 1هندسة تقنيات المواد

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



 التقنية الوسىط احالم خليفةسهيلة نجم عبد محمد924
- التقنية الهندسية 

بغداد
77.7242004/2005حي الخلود- بغداد 2هندسة تقنيات المواد

 التقنية الوسىط مين اسماعيلمصطفن عماد يوسف محمود925
- التقنية الهندسية 

بغداد
72.3912004/2005الرصافة- بغداد 3هندسة تقنيات المواد

 التقنية الوسىط عنود حسنسنان  ابراهيم محمد 926
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات  

يد والتكييف التت 
79.4612005/2006االعظمية- بغداد 1

 التقنية الوسىط مها محمدقصي اكرم سعيد 927
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات  

يد والتكييف التت 
77.512005/2006الزعفرانية- بغداد 2

 التقنية الوسىط سهيلة زيدانقصي جبار سلمان 928
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات  

يد والتكييف التت 
74.5992005/2006جرس دياىل- بغداد 3

ن 929  التقنية الوسىط الهام احمدمروه اياد عباس حسي 
- التقنية الهندسية 

بغداد
68.6662005/2006بغداد2هندسة تقنيات المواد

ي  930  التقنية الوسىط رحيمة عبودمنت  جاسم محمد عبد الني 
- التقنية الهندسية 

بغداد
68.6662005/2006الدورة- بغداد 3هندسة تقنيات المواد

 التقنية الوسىط نورية حسنمريم جاسم عبود محيسن  931
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

فرع الزجاج / المواد

اميك والست 

75.4232005/2006بغداد الجديدة2

نحيدر ابراهيم كاظم ابراهيم  932  التقنية الوسىط آمنه رضا عبد الحسي 
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

فرع الزجاج / المواد

اميك والست 

71.4762005/2006كربالء3

ي ناهي 933
ة محسنفريد عادل راضن  التقنية الوسىط امت 

- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

السيارات
82.1462005/2006الكاظمية- بغداد 1

 التقنية الوسىط حطرية عباس وسام ناض عاضي شبيل  934
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

السيارات
81.5112005/2006الشطرة/ ذي قار 2

 التقنية الوسىط فوزية محمد عليمحمد علي جت  داخل كاظم 935
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة  تقنيات 

القوالب والعدد
74.1752005/2006حلة- بابل 2

 التقنية الوسىط بدرية محسنبدرية نجم عبد الحافظ حمودي936
- التقنية الهندسية 

بغداد
70.5772006/2007بغداد2هندسة تقنيات المواد

ناحمد عالء حاتم رشيد937  التقنية الوسىط خولة حسي 
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

فرع الزجاج / المواد

اميك والست 

1
ناحية / بغداد 

الشيخ علي
77.6782006/2007

ي فاضلنرسين حسن احمد عبد علي938
 التقنية الوسىط كريمة راضن

- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

فرع الزجاج / المواد

اميك والست 

2

الزعفرانيه /بغداد 

حي الرشيد /

/٩٦٤/٤٢/٨

74.8312006/2007

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



 علي ناو خاص مراد939
ن ية كريمنازني   التقنية الوسىط صت 

- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

فرع الزجاج / المواد

اميك والست 

70.232006/2007المامون- بغداد 3

ة الزممصطفن حسن خلف عبد هللا940  التقنية الوسىط سمت 
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

القوالب والعدد
1

المجر - ميسان 

الكبت 
77.1082006/2007

ي 941
 التقنية الوسىط هناء حسن يارس عبد العظيم شاكر عبد الغين

- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

يد والتكييف التت 
78.82007/2008بغداد الكاظمية1

 التقنية الوسىط لميعه محمود عبودعمر طه عطيه صخل 942
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

يد والتكييف التت 
2

 ٨٢٤/بغداد الدورة م

٣٦/ د٣٩/ز
٧٢.٨2007/2008

ن علي عبد الرضا  مطرسر طاهر 943  التقنية الوسىط انتصار عبد الحسي 
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

يد والتكييف التت 
71.122007/2008بغداد المنصور3

 التقنية الوسىط حمزيه فرحان جاسمعلي موىس عامر چياد الشمري944
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

السيارات
1

- محافظة واسط 

قضاء الزبيدية
84.0912007/2008

ن شاكرسيف عماد مهدي عبيد 945  التقنية الوسىط ايمان عبد الحسي 
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

السيارات
2

طة  بغداد الرسر

 867الخامسة محلة 

14 دار 32زقاق 

79.8562007/2008

ي عجيل عليوي 946
 التقنية الوسىط حتمة سهراحمد ثويين

- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

القوالب والعدد
74.6392007/2008ذي قار الناضية3

ن مصطفن حميد يعقوب فرج 947  التقنية الوسىط عالهن عبد الحسي 
- التقنية الهندسية 

بغداد
3هندسة تقنيات اللحام

بغداد /بغداد 

الجديدة
69.4312007/2008

 التقنية الوسىط سعاد نوري سارة محمود حبيتر فياض 948
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

المساحة
1

بغداد /بغداد 

الجديدة
79.2332007/2008

 التقنية الوسىط شكرية حبيب نصت  عبد الرزاق حسج عودة 949
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

المساحة
75.7222007/2008الديوانية المركز2

 التقنية الوسىط نهاية خلف عكلةبشار محمد حمد خليل 950
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

المساحة
3

-حي الجهاد- بغداد 

زقاق  - 877محلة 

39دار -45

74.742007/2008

 التقنية الوسىط نهاد عالوي غلوبعبت  سهيل مضلوم راشد 951
- التقنية الهندسية 

بغداد
75.3982007/2008بغداد مدينة الصدر1هندسة تقنيات المواد

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



 التقنية الوسىط نادية عصامزينب عبد االزل احسان حمدي 952
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

فرع الزجاج / المواد

اميك والست 

1
بغداد بغداد  /

الجديدة
72.492007/2008

 التقنية الوسىط فضيلة ابراهيم بسمه احمد عالوي حسن 953
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

فرع الزجاج / المواد

اميك والست 

69.1742007/2008بغداد المامون3

ن954  التقنية الوسىط احالم صالح محمد عليزينب خلدون احمد حسي 
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

المساحة
79.0562008/2009بغداد الدورة1

ن محمد 955 اءرسى عالء حسي   التقنية الوسىط بغداد حي الخضن
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

المساحة
75.7782008/2009الهام صادق3

علي كريم علي خليف956
ن  التقنية الوسىط فليحة عبد الحسي 

- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

القوالب والعدد
1

السماوة / المثين 

الحيدرية/
77.5912008/2009

 التقنية الوسىط الهام سليمطه سعد احمد نوري957
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

السيارات
طة الرابعة1 85.1172008/2009بغداد الرسر

 التقنية الوسىط باشه بنيان عيدانعلي رسحان كطفان زويد958
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

السيارات
2

_ محافظه ذي قار

حي _ قضاء شطره
ن المعلمي 

78.7442008/2009

 التقنية الوسىط ذكرى عامرعلي فاضل حسن هاشم959
- التقنية الهندسية 

بغداد

يد و  هندسة التت 

التكييف
72.3322008/2009كربالء العباسية2

 التقنية الوسىط عروبة خليل سلمانهيام مجيد اسماعيل مصطاف960
- التقنية الهندسية 

بغداد

يد و  هندسة التت 

التكييف
3

موك حي  بغداد الت 

 ٦١٨الحمراء محله 

٩ دار ٣٩زقاق 

67.8912008/2009

 التقنية الوسىط انتصار محسنمصطفن طالب داود عتو961
- التقنية الهندسية 

بغداد
76.1232010/2009بغداد المحمودية1هندسة تقنيات المواد

 التقنية الوسىط شذى مهديسيماء علي مصطفن درويش962
- التقنية الهندسية 

بغداد
67.3372010/2009بغداد المنصور2هندسة تقنيات المواد

 التقنية الوسىط جميلة فاخراكرم رحيم باقر مكي963
- التقنية الهندسية 

بغداد
67.3002010/2009كربالء الهندية3هندسة تقنيات المواد

 التقنية الوسىط فاطمة صالحمرتصن سمت  عبد الكريم964
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

السيارات
77.7412010/2009بغداد3

ي رياض توما مرقس965
 التقنية الوسىط نهلة فرحانرونن

- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

يد والتكييف التت 
72.4462011/2010الكرادة- بغداد 2

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د
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 التقنية الوسىط سميعة جاسمحمدي صادق جعفر عباس966
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

يد والتكييف التت 
3

- صالح الدين 

الدجيل
71.7832011/2010

 التقنية الوسىط انتصار مهديمحمد حسن طاهر المالكي967
- التقنية الهندسية 

بغداد
77.6062011/2010مدينة الصدر- بغداد 1هندسة تقنيات اللحام

علي محمد صالح968  التقنية الوسىط منته عبد القادر محمدامت 
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

القوالب والعدد
2

بغداد السيدية م 

٢٢ د ٥٥ ز ٨٢٣
68.6282011/2010

 عالء خليل الفضلي969
 التقنية الوسىط خلود خلف محمدلبين

- التقنية الهندسية 

بغداد
81.7322011/2010حي الجامعة/ بغداد 1هندسة تقنيات المواد

 داود محمد علي970
ن  التقنية الوسىط هناء عبد الواحدزهراء حسي 

- التقنية الهندسية 

بغداد
69.1942011/2010الكاظمية- بغداد 3هندسة تقنيات المواد

 التقنية الوسىط ماجدة بشت  هللا بختعبد هللا حميد الاللدين971
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

المساحة
183.4672011/2012

 التقنية الوسىط ابتهال حميد عبد الظاهرسيف الدين نمت  عبد الكريم972
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

السيارات
3

ز - ٨٢١م - السيدية

١٦١د  - ٨٨
81.8142011/2012

ي ثابت عبد الوهاب973
يجمانة وصفن  التقنية الوسىط مفاخر زكي ناح 

- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

القوالب والعدد
81.6232011/2012حي الجامعة/بغداد1

 التقنية الوسىط ابتسام غراكانمحمد علي فاضل محمد974
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

القوالب والعدد
75.3342011/2012بغداد الكاظمية2

 التقنية الوسىط نورية جاسم محمدعبد الرحمن صالح ابراهيم975
- التقنية الهندسية 

بغداد
1هندسة تقنيات المواد

م / العامرية / بغداد 

13د / 30ز / 628
77.5912011/2012

 التقنية الوسىط فاطمة عبد الرزاق كاظماحمد ثامر فاضل حسون976
- التقنية الهندسية 

بغداد
2هندسة تقنيات المواد

- الكاظمية- بغداد

حي - الشالجية

 0ز - ٤٠٥م - الفجر

زراعي- 0د-

76.9662011/2012

 التقنية الوسىط كريمة عويد جبحنورا طالب محمد شهيب977
- التقنية الهندسية 

بغداد
74.9752011/2012الكرخ/بغداد 3هندسة تقنيات المواد

 التقنية الوسىط ساجدة كريم اسامة صباح براك منصور978
- التقنية الهندسية 

بغداد
74.9262011/2012المنصور/بغداد 1هندسة تقنيات اللحام

 التقنية الوسىط فضيلة سهيل فاضل عبد الرزاق كريم عباس979
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

يد والتكييف التت 
83.3732011/2012بغداد الزعفرانية1

 التقنية الوسىط الحان ضياء محمودمنار عماد محمد جعفر980
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

القوالب والعدد
72.4872011/2013الحرية/بغداد 3

فريد مجيد عبد   .د. أ
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 التقنية الوسىط مديرة عبيد محمودحيدر كريم حسن محمود خماس981
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

يد والتكييف التت 
ن/ دياىل 2 75.6132011/2013خانقي 

ي اسماعيل محمود982
 التقنية الوسىط زينب ابراهيم محمود دعاء حفر

- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

يد والتكييف التت 
73.4682011/2014الكرخ/ بغداد 3

 التقنية الوسىط هدى نعمة احمد عدنان خضت  عباس983
- التقنية الهندسية 

بغداد
2013-77.82012جميلة/ بغداد 1هندسة تقنيات اللحام

ن كريم عبد الزهره حسون984  التقنية الوسىط امل كاظم حسي 
- التقنية الهندسية 

بغداد
2013-73.1252012ميسان العمارة2هندسة تقنيات اللحام

 التقنية الوسىط مدينة  كاظم محمد حميد عباس سعيد985
- التقنية الهندسية 

بغداد
2013-71.9892012خالص/ دياىل 3هندسة تقنيات اللحام

 التقنية الوسىط كتبة عبيس جباردعاء فاضل محمد قاسم986
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

القوالب والعدد
2013-72.2362012الهاشمية- بابل 1

 التقنية الوسىط رباب عبد الحسن عويدخلدون حسن ابراهيم علي987
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

القوالب والعدد
2

حي /العمارة /ميسان

القاهرة الثانية
71.6332012-2013

ي جاسم988 ينور باسم ناح 
 التقنية الوسىط اشواق عباس راضن

- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

القوالب والعدد
2013-68.1222012بغداد البياع3

ن989 ن محمد حسي  ن احمد حسي   التقنية الوسىط فوزية عبد الحسي 
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

يد والتكييف التت 
2013-79.4272012بغداد الكاظمية1

ي عزيز990
 التقنية الوسىط مي جبوري مهند مظفر مير

- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

يد والتكييف التت 
2013-73.9362012المسنضية/ بغداد 2

 التقنية الوسىط حياة كاطع علي نجم عبد جاسم991
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

يد والتكييف التت 
3

مجمع / بغداد 

الطاقة
73.7352012-2013

 التقنية الوسىط فاطمة هاشم رسل احمد شاكر محمود992
- التقنية الهندسية 

بغداد
ن الثانية/ بغداد 1هندسة تقنيات المواد 2013-73.3292012االمي 

 التقنية الوسىط سهام  توفيق محمدسمر سعد عبد الغفار خضت 993
- التقنية الهندسية 

بغداد
2هندسة تقنيات المواد

مجمع حي / البياع 

ي 
السالم السكين

 ١٥٠٢/ س٨٧٧/م

٦/ ش٣/ع

70.4662012-2013

 التقنية الوسىط كريمة تركي حديدمصطفن حميد عالوي محمد994
- التقنية الهندسية 

بغداد
2013-69.8192012المسيب/ بابل 3هندسة تقنيات المواد

 التقنية الوسىط كريمة يوسف علي صالح جمعة عامر995
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

المساحة
2013-82.7182012ميسان العمارة1

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



 التقنية الوسىط مهدية مسلم مضن حسن عبد طه996
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

المساحة
2013-80.9722012النجف2

 محمد اسود علي997
 التقنية الوسىط مها خضت   مصطفن

- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

السيارات
2013-77.2522012الكاظمية/ بغداد 1

 التقنية الوسىط زنوبة عطية  هليلحسن كاصد حنون بريدي998
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

السيارات
2

قضاء _ ذي قار 

ناحية _ الجبايش 

الفهود

76.6852012-2013

ن999  التقنية الوسىط صبيحة عباس  حمزةعمر احسان علي حسي 
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

السيارات
3

/ الدورة / بغداد 

الصحة
74.9332012-2013

 التقنية الوسىط جليلة مهدي صالحعباس حسن نعيمه خضت 1000
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

المساحة
1

سوق / ذي قار 

الشيوخ
80.5832013-2014

ن يارس1001  التقنية الوسىط رسمية ماهود شحنهدعاء عودة حسي 
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

المساحة
2

مدينة / بغداد 

الصدر
79.318 2013-2014

 التقنية الوسىط فائزة محمد صالحدعاء علي خضت  حبيب1002
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

المساحة
3

حي / الكرخ/ بغداد

 881الجهاد محلة 

30 دار57زقاق 

79.1742013-2014

 التقنية الوسىط حنان جورج حبيببان فاتح صدام علوان الفكيكي1003
- التقنية الهندسية 

بغداد
ن/ بغداد 1هندسة تقنيات المواد 2014-2013 80.622حي الحسي 

 التقنية الوسىط فليحة حسنايمان حمودي كريم هزاع1004
- التقنية الهندسية 

بغداد
2014-2013 72.928  المثين2هندسة تقنيات المواد

ن صالح مهدي مطر1005 حسي 
ي عبد  يرسى عبد الني 

هللا
 التقنية الوسىط 

- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

يد والتكييف التت 
2

الرصافة / بغداد 

ن / الثانية  األمي 

الثانية

75.734 2013-2014

 التقنية الوسىط اخالص موىس محمد احمد موىس رسحان 1006
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

يد والتكييف التت 
2014-72.7612013حي المثين/ بغداد 3

 التقنية الوسىط   اكرام كريم محمد فاضل محمد علي 1007
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

السيارات
2014-85.2672013االعظمية/ بغداد 1

ي1008
 التقنية الوسىط ماهي عيىس صاحبمروة صالح نعمه راضن

- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

السيارات
2

حي / الديوانية

الضباط
80.03 2013-2014

 التقنية الوسىط نوال محمدعلي طارق شالل عطية1009
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

السيارات
3

بغداد / بغداد 

الجديدة
69.6442013-2014

ن رميض محمد حمزة1010  التقنية الوسىط ضوية  صالح حسي 
- التقنية الهندسية 

بغداد
2014-80.962013المحمودية/ بغداد 1هندسة تقنيات اللحام

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



 التقنية الوسىط امل عبد الرسول  مهدي محمد هادي مهدي1011
- التقنية الهندسية 

بغداد
2014-2013 78.46ابو المعالف/ بغداد 2هندسة تقنيات اللحام

 التقنية الوسىط ترجية ياس  ليث محمد سكت  1012
- التقنية الهندسية 

بغداد
3هندسة تقنيات اللحام

بغداد / بغداد 

الجديدة
77.2742013-2014

ن عبد الرضا مرهون1013  التقنية الوسىط انتصار عبد الكريم عال حسي 
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

القوالب والعدد
2014-2013 78.344الكاظمية/بغداد 2

 التقنية الوسىط فخرية عباس منضهيبت لفته كاطع حرز1014
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

القوالب والعدد
2014-76.1912013الكوت3

ن ماجد صحيب علي1015  التقنية الوسىط ليل مزهر عليحسي 
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

المساحة
2015-84.6992014ميسان العمارة1

ي ابراهيم1016
ر
 علي رزوق

ن ة يوسفياسي   التقنية الوسىط سمت 
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

المساحة
2015-81.812014الكوت/ واسط 2

 التقنية الوسىط رحيمة جودة صت سيف جواد كاظم طاهر1017
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

المساحة
3

حي / بغداد 

المستنضية
81.5822014-2015

 التقنية الوسىط شهرزاد عباس شاكرامجد رائد زكي جاسم 1018
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

الميكاترونكس
2015-72.3152014الدورة/ بغداد 2

ي حسن1019
 علي محمديارس عبد اللطيف غين

ن  التقنية الوسىط ياسمي 
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

يد والتكييف التت 
2015-79.9712014الغزالية/ بغداد 1

ن1020 ة جثت  نعمةزهراء كريم يارس حسي   التقنية الوسىط سمت 
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

يد والتكييف التت 
2

مجمع / بغداد 

بسماية
79.9442014-2015

 التقنية الوسىط اقبال هادي عبد اللطيفزهراء عبد الرضا محسن1021
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

يد والتكييف التت 
2015-79.1062014بغداد الكاظمية3

 التقنية الوسىط نرسين مجيدهبه حميد عبد الرسول حميد1022
- التقنية الهندسية 

بغداد
2015-79.1472014بغداد الكرادة1هندسة تقنيات المواد

 التقنية الوسىط يرسى عبد الرزاق محمد باقرمريم فارس محسن عبد الكريم1023
- التقنية الهندسية 

بغداد
2هندسة تقنيات المواد

- الكاظميه - بغداد 

٣٥ ، د١٠ ، ز٤٢٧م
76.4962014-2015

نزهراء سعد عبد العزيز عبيد1024  التقنية الوسىط نجاة عباس حسي 
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

القوالب والعدد
2015-69.4252014بغداد2

 التقنية الوسىط رساء عبد الجليلزين العابدين باسم حسن1025
- التقنية الهندسية 

بغداد
2015-78.3352014حي العدل/ بغداد 1هندسة تقنيات اللحام

ة جلوب علويعلي محبس ناض ملوح1026  التقنية الوسىط سمت 
- التقنية الهندسية 

بغداد
2015-72.7842014ميسان2هندسة تقنيات اللحام

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



 علي مجول1027
ن  التقنية الوسىط اطوار عادل موىسغضنفر حسي 

- التقنية الهندسية 

بغداد
3هندسة تقنيات اللحام

الجرية / بغداد 

البستان
72.272014-2015

 التقنية الوسىط هناء عباس محمدعمر قاسم علي جميل 1028
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

السيارات
1

حي - بعقوبة - دياىل 

قرب - التحرير 

ي
المعهد الفين

72.9612014-2015

ي1029 نعبد هللا مناضل خليل محمد الزهت   التقنية الوسىط نجيه علي حسي 
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

السيارات
2015-68.6592014بغداد المحمودية2

ن كريم مطرسر كاظم1030  التقنية الوسىط ضيفاء ثامر جوادشاهي 
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

المساحة
3

محافظة دياىل 

/ قضاء المقدادية /

ي صيدا  ناحية ان 

قرية ضباب/

79.6332015-2016

ن زامللمياء علي خليف زامل1031  التقنية الوسىط مرحه حسي 
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

الميكاترونكس
2016-75.2932015بغداد الجديدة1

 التقنية الوسىط وفاء محمد عليعلي صادق حسن مرتصن1032
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

الميكاترونكس
2016-70.092015البياع/ بغداد 2

 التقنية الوسىط جميلة علي بالميسار احمد جابر محمد1033
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

الميكاترونكس
2016-69.9842015الكرخ/ بغداد 3

ن علوان1034 ن محمودسىح  عالء حسي  ة حسي   التقنية الوسىط امت 
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

يد والتكييف التت 
2016-73,8872015حي البنوك- بغداد 2

 التقنية الوسىط سلوى حسوناحمد هيثم فاضل عبد 1035
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

يد والتكييف التت 
ن/ بغداد 3 2016-73,3992015حي االمي 

 التقنية الوسىط ابتسام داود سلمانموىس علي احمد موىس1036
- التقنية الهندسية 

بغداد
1هندسة تقنيات اللحام

/ العزيزية / واسط 

ناحية تاج الدين
82.9922015-2016

 التقنية الوسىط خلود جعفر فاضلدعاء عباس فالح حسن1037
- التقنية الهندسية 

بغداد
2016-71.3852015الكوت/ واسط 2هندسة تقنيات اللحام

ة خلف جبارةحسن محمد عبد الكريم نعمه1038  التقنية الوسىط بشت 
- التقنية الهندسية 

بغداد
ح/ ميسان 3هندسة تقنيات اللحام 2016-67.3242015المرسر

 جدوع عبد علي1039
ن  التقنية الوسىط هناء مجيد جابرعلي حسي 

- التقنية الهندسية 

بغداد
1هندسة تقنيات المواد

مدينة - بغداد 

 ٥٢٩\م- الصدر 

٣٠\ د٣٥\ز

71.4772015-2016

 التقنية الوسىط خولة رشيد خليفهوائل احمد جاسم حمادي1040
- التقنية الهندسية 

بغداد
2016-65.52015الدورة/ بغداد 2هندسة تقنيات المواد

ي كريم جابر1041  التقنية الوسىط سلوى محمد توفيقزهراء ناح 
- التقنية الهندسية 

بغداد
2016-65.1692015السيدية/ بغداد 3هندسة تقنيات المواد

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



 التقنية الوسىط نورية مصعب جابرعلي محسن جابر منصور1042
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

السيارات
2016-77.5942015ذي قار1

 التقنية الوسىط انعام سعيد احمدفاتن عماد اسماعيل محسن1043
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

السيارات
2016-72.1432015السيدية/ بغداد 3

 التقنية الوسىط ميسون كريم عليوئام عادل حسن عكله1044
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

القوالب والعدد
1

 حي ٣٨ د٩٢ ز٧٣٩م
ن االمي 

68.32015-2016

 التقنية الوسىط امل احمد كاظمزينب محمد حمزة حسن1045
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

القوالب والعدد
2016-66.9492015حي العامل/ بغداد 2

 التقنية الوسىط كوثر صدام هاشممصطفن فيصل زيدان سهر1046
- التقنية الهندسية 

بغداد

هندسة تقنيات 

القوالب والعدد
2016-63.4192015حي أور/ بغداد 3

ي1047  التقنية الوسىط نداء جمعةغصون فوزي ناح 
معهد الفنون 

78,6122003/2004كرادةاالولالتصميم الداخليالتطبيقية

 التقنية الوسىط واطفة حمزةمؤيد مهدي علي1048
معهد الفنون 

يالتصميم الداخليالتطبيقية
70,1002003/2004مدينة الصدرالثانن

 التقنية الوسىط حليمة حسننصت  دعت  جاسم حمود1049
معهد الفنون 

70,822003/2004بغدادالثالثالتصميم الداخليالتطبيقية

ن1050 ي عبد الحسي 
 التقنية الوسىط سوسن محمدانسام غين

معهد الفنون 

82,2222004/2005بغداداالولالتصميم الداخليالتطبيقية

ن  مزبان1051  التقنية الوسىط فتنة كاظمانتصار كاظم حسي 
معهد الفنون 

يالتصميم الداخليالتطبيقية
79,1032004/2005بغدادالثانن

 التقنية الوسىط اليوجدزينة مجيد صغت 1052
معهد الفنون 

79,0832004/2005بغدادالثالثالتصميم الداخليالتطبيقية

ن مؤيد ياس1053  التقنية الوسىط اليوجدنرمي 
معهد الفنون 

77,4522005/2006بغداداالولالتصميم الداخليالتطبيقية

 التقنية الوسىط اليوجداسماء شاكر مجلوف1054
معهد الفنون 

يالتصميم الداخليالتطبيقية
75,6072005/2006بغدادالثانن

 التقنية الوسىط اليوجداقبال جبار محسن حسن1055
معهد الفنون 

75,5782005/2006بغدادالثالثالتصميم الداخليالتطبيقية

 التقنية الوسىط شذى قيس الدينميس الزم هاشم1056
معهد الفنون 

88,0602006/2007بغداداالولالتصميم الداخليالتطبيقية

 التقنية الوسىط سامية مطرايناس عيىس فرج1057
معهد الفنون 

يالتصميم الداخليالتطبيقية
81,0332006/2007بغدادالثانن

 التقنية الوسىط اليوجدايمان كاظم علي1058
معهد الفنون 

81,0142006/2007بغدادالثالثالتصميم الداخليالتطبيقية

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



 التقنية الوسىط خالدة طالبعلي رسول عبد السالم محمد1059
معهد الفنون 

87,0872007/2008بغداداالولالتصميم الداخليالتطبيقية

 التقنية الوسىط رسور رعدارساء طارق طالب1060
معهد الفنون 

يالتصميم الداخليالتطبيقية
83,0722007/2008بغدادالثانن

ن1061 ة عبودالق محسن حسي   التقنية الوسىط امت 
معهد الفنون 

82,0832007/2008بغدادالثالثالتصميم الداخليالتطبيقية

 التقنية الوسىط نهلة فرحانريفان رياض توما1062
معهد الفنون 

83,7252008/2009بغداداالولالتصميم الداخليالتطبيقية

ن1063 ي شاهي   التقنية الوسىط رضية كريمصابرين العيي 
معهد الفنون 

يالتصميم الداخليالتطبيقية
78,0872008/2009بغدادالثانن

 التقنية الوسىط اليوجدوصال هندي كاظم1064
معهد الفنون 

77,0742008/2009بغدادالثالثالتصميم الداخليالتطبيقية

 التقنية الوسىط حسنة كاظمصابرين جليل مهدي1065
معهد الفنون 

83,7522009/2010بغداداالولالتصميم الداخليالتطبيقية

 التقنية الوسىط انعام يعقوبرسور طالب يعقوب1066
معهد الفنون 

يالتصميم الداخليالتطبيقية
81,9252009/2010بغدادالثانن

ن1067  التقنية الوسىط كريمة خالدنور عامر علي حسي 
معهد الفنون 

80,6252009/2010بغدادالثالثالتصميم الداخليالتطبيقية

 التقنية الوسىط ليل هادي محسنلمياء خضت  عباس حميد1068
معهد الفنون 

83,0852010/2011بغداداالولالتصميم الداخليالتطبيقية

 التقنية الوسىط سهيلة احمد قاسمحسن نبيل باقر رضا1069
معهد الفنون 

يالتصميم الداخليالتطبيقية
83,0262010/2011بغدادالثانن

 التقنية الوسىط زكية حمزة رهيفصابرين كاظم جت  غاىلي1070
معهد الفنون 

82,0242010/2011بغدادالثالثالتصميم الداخليالتطبيقية

ن ضياء رشيد محمد1071  التقنية الوسىط امل محمد حسنياسي 
معهد الفنون 

83,0232011/2012بغداداالولالتصميم الداخليالتطبيقية

ي1072
ي عانر

 التقنية الوسىط كريمة جاسممهند عبد هللا منانر
معهد الفنون 

يالتصميم الداخليالتطبيقية
81,8492011/2012بغدادالثانن

 التقنية الوسىط ايمان طهمحمد كريم عطية حسن1073
معهد الفنون 

79,7192011/2012بغدادالثالثالتصميم الداخليالتطبيقية

 التقنية الوسىط بلقيس جت  جعفرهديل  كريم محمود جاسم1074
معهد الفنون 

83,5832012/2013بغداداالولالتصميم الداخليالتطبيقية

ن جواد1075 ية عباسعذراء رشيد حسي   التقنية الوسىط خت 
معهد الفنون 

يالتصميم الداخليالتطبيقية
75,3522012/2013بغدادالثانن

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



ي جعارهند ماجد محيسن مظلوم1076
 التقنية الوسىط ابتسام هانن

معهد الفنون 

75,2652012/2013واسطالثالثالتصميم الداخليالتطبيقية

 التقنية الوسىط ليل عبد محمدوالء سعد حسن1077
معهد الفنون 

81,1992013/2014بغداداالولالتصميم الداخليالتطبيقية

 التقنية الوسىط سامية الياسجنان بهنام يوسف نيسان1078
معهد الفنون 

يالتصميم الداخليالتطبيقية
79,1912013/2014بغدادالثانن

ي منىسي1079
 التقنية الوسىط وداد خلفسمية علي حسونن

معهد الفنون 

75,1242013/2014بغدادالثالثالتصميم الداخليالتطبيقية

 التقنية الوسىط امل محمد حسنسوسن ضياء رشيد محمد1080
معهد الفنون 

82,2332014/2015بغداداالولالتصميم الداخليالتطبيقية

 التقنية الوسىط فريال مجيدزهراء عبد الكريم رمضان سلمان1081
معهد الفنون 

يالتصميم الداخليالتطبيقية
77,0422014/2015بغدادالثانن

 التقنية الوسىط زهرة محمد علونبتول سعيد ثابت طاهر1082
معهد الفنون 

74,8792014/2015بغدادالثالثالتصميم الداخليالتطبيقية

 التقنية الوسىط فاطمة نجيب طاهرغفران عبد االمت  سيد محمد حلو1083
معهد الفنون 

90,0472015/2016بغداداالولالتصميم الداخليالتطبيقية

 التقنية الوسىط حنان كاظم جاسمريما عامر لطيف محمد1084
معهد الفنون 

يالتصميم الداخليالتطبيقية
81,8762015/2016بغدادالثانن

 التقنية الوسىط فضيلة محمد مهاويحيدر احمد علي مهاوي1085
معهد الفنون 

81,7222015/2016بغدادالثالثالتصميم الداخليالتطبيقية

 التقنية الوسىط حليمة رحمايمان فرحان سلمان عباس1086
معهد الفنون 

التطبيقية
85,212007/2008بغداداولفن المجوهرات

 التقنية الوسىط اليوجدمريم عبد القادر سلمان1087
معهد الفنون 

التطبيقية
يفن المجوهرات

84,762007/2008بغدادثانن

ة عاشورحنان خضت  هول حسن1088  التقنية الوسىط سمت 
معهد الفنون 

التطبيقية
71,972007/2008بغدادثالثفن المجوهرات

 التقنية الوسىط صديقة جعفرعلي مهدي جاسم1089
معهد الفنون 

التطبيقية
85,0862008/2009بغداداولفن المجوهرات

فرشا كاظم صبىحي هزاع1090  التقنية الوسىط وفاء مرسر
معهد الفنون 

التطبيقية
يفن المجوهرات

83,5732008/2009بغدادثانن

 التقنية الوسىط سعاد احمدرغد جاسم محمد1091
معهد الفنون 

التطبيقية
75,212008/2009بغدادثالثفن المجوهرات

 التقنية الوسىط زهرة عباس علياحمد خليفة مهدي علي1092
معهد الفنون 

التطبيقية
81,8802009/2010بغداداولفن المجوهرات

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



ي1093  التقنية الوسىط رحيمة ذياب مهاوشمجيد صبىحي خضت  العتي 
معهد الفنون 

التطبيقية
يفن المجوهرات

81,5582009/2010واسطثانن

 التقنية الوسىط نجمة اسطاوي عليعلمحمد شاكر اهويد صكر1094
معهد الفنون 

التطبيقية
80,7692009/2010بغدادثالثفن المجوهرات

 التقنية الوسىط صبيحة خضت شهد شفيق حميد علي1095
معهد الفنون 

التطبيقية
86,9642010/2011بغداداولفن المجوهرات

 التقنية الوسىط انتصار عموريفاطمة ناطق احمد خليل1096
معهد الفنون 

التطبيقية
يفن المجوهرات

80,5352010/2011بغدادثانن

 التقنية الوسىط وداد مىحي الدينهبة جودت جبار1097
معهد الفنون 

التطبيقية
79,5352010/2011بغدادثالثفن المجوهرات

 التقنية الوسىط زكية احمدايمان فاضل محمد علي1098
معهد الفنون 

التطبيقية
84,9792011/2012كربالءاولفن المجوهرات

 التقنية الوسىط بتول حمزةرغدة طالب عواد مطر1099
معهد الفنون 

التطبيقية
يفن المجوهرات

78,2342011/2012بغدادثانن

 التقنية الوسىط ربيعة كاظمهناء كاظم نجيب1100
معهد الفنون 

التطبيقية
76,5862011/2012بابلثالثفن المجوهرات

ن1101  التقنية الوسىط سهت  محيسنمروة لفته عبد الحسي 
معهد الفنون 

التطبيقية
83,7792012/2013بغداداولفن المجوهرات

 التقنية الوسىط سناء جحوعذراء نجاح اسحاق1102
معهد الفنون 

التطبيقية
يفن المجوهرات

83,1592012/2013بغدادثانن

 التقنية الوسىط حمزية محسنمروة اسماعيل خضت 1103
معهد الفنون 

التطبيقية
77,222012/2013بابلثالثفن المجوهرات

ية سعدون داودرقية محمد محمود سيد1104  التقنية الوسىط خت 
معهد الفنون 

التطبيقية
86,0462013/2014بغداداولفن المجوهرات

 التقنية الوسىط سحر ابراهيم عبدرفاه طه ابراهيم جاسم1105
معهد الفنون 

التطبيقية
يفن المجوهرات

85,22013/2014بغدادثانن

 التقنية الوسىط مها ابراهيم غائبروند عامر شاكر شكر1106
معهد الفنون 

التطبيقية
80,5132013/2014بغدادثالثفن المجوهرات

 التقنية الوسىط لقاء حاتم عبد العزيزشهد محمد مىحي الدين1107
معهد الفنون 

التطبيقية
87,4332014/2015بغداداولفن المجوهرات

 التقنية الوسىط سامية عكيدي عبددعاء نافع مكحول عبد اللطيف1108
معهد الفنون 

التطبيقية
يفن المجوهرات

82,182014/2015بغدادثانن

1109
ن عباس عبد  رقية عبد الحسي 

ن  التقنية الوسىط انتصار عبد الواحد عليالحسي 
معهد الفنون 

التطبيقية
81,282014/2015بغدادثالثفن المجوهرات
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 التقنية الوسىط كرجية خلف درويشغفران عدنان فليح1110
معهد الفنون 

التطبيقية
81,7732015/2016دياىلاولفن المجوهرات

 التقنية الوسىط فوزية مصطفن حسنافراح عدنان عبد الحميد1111
معهد الفنون 

التطبيقية
يفن المجوهرات

78,3472015/2016دياىلثانن

 التقنية الوسىط سناء زاهد خليفةفرح عدنان عبد االمت 1112
معهد الفنون 

التطبيقية
76,4402015/2016دياىلثالثفن المجوهرات

 التقنية الوسىط خلود كريم صفاويزينب عالء سامي عاشور1113
معهد الفنون 

التطبيقية
78,4322013/2014بغداداالولالخزف

 التقنية الوسىط سعدونة هاشم عليويعلي جمعة خلف صمد1114
معهد الفنون 

التطبيقية
يالخزف

76,8322013/2014بغدادالثانن

هبة عادل عبد الرضا صالح1115
ذكريات عبد الرحيم 

سلمان
 التقنية الوسىط 

معهد الفنون 

التطبيقية
74,7122013/2014بغدادالثالثالخزف

 التقنية الوسىط ملكة ابراهيم مطردعاء نافع جواد كاظم1116
معهد الفنون 

التطبيقية
78,3442014/2015بغداداالولالخزف

 التقنية الوسىط انوار عدنان نصيفمها موفق جعفر جبار1117
معهد الفنون 

التطبيقية
يالخزف

78,1262014/2015بغدادالثانن

ن خضت  صحن1118  التقنية الوسىط رجاء عبد علي نعمهعلي حسي 
معهد الفنون 

التطبيقية
74,2912014/2015بغدادالثالثالخزف

 التقنية الوسىط مريم مطر مسلمزينب سعد داود1119
معهد الفنون 

التطبيقية
85,3022015/2016بغداداالولالخزف

ن كمر1120 ن ساجتنور محمد حسي   التقنية الوسىط سليمة حسي 
معهد الفنون 

التطبيقية
يالخزف

74,3572015/2016بغدادالثانن

 التقنية الوسىط جنان عبد عباسحنان نعمة عمارة1121
معهد الفنون 

التطبيقية
74,0722015/2016بغدادالثالثالخزف

 التقنية الوسىط سهيلة جاسمزينب عارف عبد الرزاق عبد1122
معهد الفنون 

التطبيقية
92,6352003/2004بغداداالولصناعة المالبس

 التقنية الوسىط هدية محسنشيماء فليح حسن محمد1123
معهد الفنون 

التطبيقية
يصناعة المالبس

86,2152003/2004بغدادالثانن

 علي محمد1124
ن  التقنية الوسىط اليوجدشيماء حسي 

معهد الفنون 

التطبيقية
84,2982003/2004بغدادالثالثصناعة المالبس

ن محمد عباس1125  التقنية الوسىط اليوجدارساء امي 
معهد الفنون 

التطبيقية
84,0362004/2005بغداداالولصناعة المالبس

 التقنية الوسىط اليوجداخالص جعفر صادق ابراهيم1126
معهد الفنون 

التطبيقية
يصناعة المالبس

80,8432004/2005بغدادالثانن
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ن محمد1127  التقنية الوسىط اليوجدرؤى موفق عبد الحسي 
معهد الفنون 

التطبيقية
79,912004/2005بغدادالثالثصناعة المالبس

 التقنية الوسىط احالم شوكتوفاء جاسم محمد احمد1128
معهد الفنون 

التطبيقية
89,3372005/2006بغداداالولصناعة المالبس

 التقنية الوسىط نعيمة حسنرقية قصي داود جت 1129
معهد الفنون 

التطبيقية
يصناعة المالبس

82,1132005/2006بغدادالثانن

 التقنية الوسىط هدية عايدسكنة سلمان ماجد فنجان1130
معهد الفنون 

التطبيقية
80,6902005/2006بغدادالثالثصناعة المالبس

 التقنية الوسىط اليوجدكاظمية حسن عبد هللا1131
معهد الفنون 

التطبيقية
87,3452006/2007بغداداالولصناعة المالبس

 التقنية الوسىط اليوجدخالدة مظلوم شحاذة1132
معهد الفنون 

التطبيقية
يصناعة المالبس

86,5282006/2007بغدادالثانن

 التقنية الوسىط اليوجدفاطمة شاكر جودة1133
معهد الفنون 

التطبيقية
83,6182006/2007بغدادالثالثصناعة المالبس

 التقنية الوسىط فائزة محمودرسل باسم توفيق1134
معهد الفنون 

التطبيقية
94,9652007/2008بغداداالولصناعة المالبس

 التقنية الوسىط زينب محمدارساء موفق وىلي وهيب1135
معهد الفنون 

التطبيقية
يصناعة المالبس

89,5002007/2008بغدادالثانن

ن1136  التقنية الوسىط مهدية محمد عليزهراء حبيب عبد الحسي 
معهد الفنون 

التطبيقية
89,3642007/2008بغدادالثالثصناعة المالبس

 التقنية الوسىط اليوجدعلياء علي هادي1137
معهد الفنون 

التطبيقية
89,6562008/2009بغداداالولصناعة المالبس

 التقنية الوسىط اليوجدرنا عواد كاظم عبد1138
معهد الفنون 

التطبيقية
يصناعة المالبس

86,4222008/2009بغدادالثانن

 التقنية الوسىط اليوجدسلوى كاظم جواد1139
معهد الفنون 

التطبيقية
85,3392008/2009بغدادالثالثصناعة المالبس

ن عبود1140  التقنية الوسىط ندى فليحدعاء مؤيد ياسي 
معهد الفنون 

التطبيقية
88,7072009/2010بغداداالولصناعة المالبس

 التقنية الوسىط سمية محمدابتهال محسن هاشم اسماعيل1141
معهد الفنون 

التطبيقية
يصناعة المالبس

87,6972009/2010بغدادالثانن

 التقنية الوسىط سمية محمدرسى محمد خضت  عباس1142
معهد الفنون 

التطبيقية
86,362009/2010بغدادالثالثصناعة المالبس

ي يوسف مراد1143
نتهانن  التقنية الوسىط زهرة حسي 

معهد الفنون 

التطبيقية
92,2042010/2011بغداداالولصناعة المالبس

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة
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 التقنية الوسىط اليوجدراوية محمد باقر جابر1144
معهد الفنون 

التطبيقية
يصناعة المالبس

87,2382010/2011بغدادالثانن

 التقنية الوسىط اليوجدمريم عباس فاضل1145
معهد الفنون 

التطبيقية
86,0122010/2011بغدادالثالثصناعة المالبس

نميسون ستار جبار ساجت1146  التقنية الوسىط رسمية حسي 
معهد الفنون 

التطبيقية
82,2572011/2012بغداداالولصناعة المالبس

 التقنية الوسىط نورية حسنايمان محمود احمد مهندس1147
معهد الفنون 

التطبيقية
يصناعة المالبس

81,1772011/2012بغدادالثانن

 التقنية الوسىط ايمان حسننور محمود حمزة عباس1148
معهد الفنون 

التطبيقية
81,1262011/2012بغدادالثالثصناعة المالبس

نرغد عبد الخالق ستار1149  التقنية الوسىط ابتسام ياسي 
معهد الفنون 

التطبيقية
91,32012/2013بغداداالولصناعة المالبس

 التقنية الوسىط سعدية عبد الوهابمنار يحي  عبد هللا1150
معهد الفنون 

التطبيقية
يصناعة المالبس

84,722012/2013بغدادالثانن

 التقنية الوسىط خواطر جلوبايمان حسن بطل1151
معهد الفنون 

التطبيقية
84,3402012/2013بغدادالثالثصناعة المالبس

ن عبد الوهاب1152  التقنية الوسىط فاطمة عدنانايمان حسي 
معهد الفنون 

التطبيقية
86,1862013/2014بغداداالولصناعة المالبس

 التقنية الوسىط فخرية غضبسارة عبد الرسول علوان1153
معهد الفنون 

التطبيقية
يصناعة المالبس

81,7012013/2014بغدادالثانن

 التقنية الوسىط نوال عبدارساء محمد هادي1154
معهد الفنون 

التطبيقية
80,4832013/2014بغدادالثالثصناعة المالبس

 التقنية الوسىط نوال محمدريام ابراهيم خليل1155
معهد الفنون 

التطبيقية
83,3022014/2015بغداداالولصناعة المالبس

ن عبد الوهاب1156  التقنية الوسىط فاطمة عدنانرسى حسي 
معهد الفنون 

التطبيقية
يصناعة المالبس

82,7732014/2015بغدادالثانن

 التقنية الوسىط انعام مؤيدنور مؤيد كاظم1157
معهد الفنون 

التطبيقية
80,3962014/2015بغدادالثالثصناعة المالبس

ي1158  التقنية الوسىط اليوجدزهراء عود مرسر
معهد الفنون 

التطبيقية
82,532015/2016بغداداالولصناعة المالبس

 التقنية الوسىط اليوجدزهراء ثامر ناظم1159
معهد الفنون 

التطبيقية
يصناعة المالبس

79,2372015/2016بغدادالثانن

 التقنية الوسىط اليوجدشهد حازم محمد1160
معهد الفنون 

التطبيقية
77,7912015/2016بغدادالثالثصناعة المالبس
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 التقنية الوسىط اليوجدنورا ناض حميد1161
معهد الفنون 

85,1582003/2004بغداداالولالتصميم الطباعيالتطبيقية

ي1162
ر
 التقنية الوسىط نوال غادمشيماء عبد االمت  عبد الباق

معهد الفنون 

يالتصميم الطباعيالتطبيقية
85,912003/2004بغدادالثانن

 التقنية الوسىط مهدية حايفزينة حاتم عبيد1163
معهد الفنون 

80,3232003/2004بغدادالثالثالتصميم الطباعيالتطبيقية

ن1164  التقنية الوسىط فتنة كاظمابتسام كاظم حسي 
معهد الفنون 

82,162004/2005بغداداالولالتصميم الطباعيالتطبيقية

 التقنية الوسىط رابحة سكرفاتن جواد كاظم1165
معهد الفنون 

يالتصميم الطباعيالتطبيقية
81,8712004/2005بغدادالثانن

 التقنية الوسىط مليحة عبد الرضاعقيل صاحب عبد هللا1166
معهد الفنون 

81,8602004/2005بغدادالثالثالتصميم الطباعيالتطبيقية

 التقنية الوسىط هاشمية جاسمهدى عبد الواحد جت 1167
معهد الفنون 

86,7692005/2006بغداداالولالتصميم الطباعيالتطبيقية

 التقنية الوسىط اليوجدندى غالب هادي1168
معهد الفنون 

يالتصميم الطباعيالتطبيقية
82,9992005/2006بغدادالثانن

 التقنية الوسىط ميادة مصطفنسفانة جمال ناض1169
معهد الفنون 

78,7122005/2006بغدادالثالثالتصميم الطباعيالتطبيقية

 التقنية الوسىط فوزية ابراهيملقاء عباس طاهر1170
معهد الفنون 

93,3872006/2007بغداداالولالتصميم الطباعيالتطبيقية

 التقنية الوسىط مارين خليلفائقة نائل فائق1171
معهد الفنون 

يالتصميم الطباعيالتطبيقية
88,8622006/2007بغدادالثانن

 التقنية الوسىط سعاد عبد الفتاحهيام علي احمد حميس1172
معهد الفنون 

83,8122006/2007بغدادالثالثالتصميم الطباعيالتطبيقية

 التقنية الوسىط ناضية جاسماخالص سوادي محمد1173
معهد الفنون 

91,352007/2008بغداداالولالتصميم الطباعيالتطبيقية

 التقنية الوسىط اليوجدامل محمد طلب1174
معهد الفنون 

يالتصميم الطباعيالتطبيقية
90,272007/2008بغدادالثانن

 التقنية الوسىط غيداء شت حيدر فاضل جودة1175
معهد الفنون 

88,182007/2008بغدادالثالثالتصميم الطباعيالتطبيقية

 التقنية الوسىط فاطمة جاسمهدى عبد طلب1176
معهد الفنون 

89,0002008/2009بغداداالولالتصميم الطباعيالتطبيقية

 التقنية الوسىط نجيبة عبيدعذراء كاظم عبد1177
معهد الفنون 

يالتصميم الطباعيالتطبيقية
83,72008/2009بغدادالثانن

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د
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ي1178
 التقنية الوسىط فهيمة قيصلتغريد سمت  غين

معهد الفنون 

83,62008/2009بغدادالثالثالتصميم الطباعيالتطبيقية

ي كطن1179
 التقنية الوسىط سمره عليويمريم شانر

معهد الفنون 

87,242009/2010بغداداالولالتصميم الطباعيالتطبيقية

ن1180 ي كاظم حسي 
 التقنية الوسىط سليمة عبودي غافلبتول راضن

معهد الفنون 

يالتصميم الطباعيالتطبيقية
86,002009/2010بغدادالثانن

ة فرجنورا احمد خماس احمد1181  التقنية الوسىط منت 
معهد الفنون 

83,892009/2010بغدادالثالثالتصميم الطباعيالتطبيقية

 التقنية الوسىط اليوجدحال خالد احمد1182
معهد الفنون 

86,6432010/2011بغداداالولالتصميم الطباعيالتطبيقية

 التقنية الوسىط اليوجدنبأ جاسم محمد1183
معهد الفنون 

يالتصميم الطباعيالتطبيقية
86,0382010/2011بغدادالثانن

 التقنية الوسىط اليوجدارساء هاشم مطرسر1184
معهد الفنون 

83,312010/2011بغدادالثالثالتصميم الطباعيالتطبيقية

 التقنية الوسىط قبيلة عبدانتظار عبد عون محسن1185
معهد الفنون 

85,8372011/2012بغداداالولالتصميم الطباعيالتطبيقية

 التقنية الوسىط سعادة جت لىم عادل جاسم محمد1186
معهد الفنون 

يالتصميم الطباعيالتطبيقية
85,5372011/2012بغدادالثانن

ينور الهدى مطرسر جار هللا1187  التقنية الوسىط سعاد هون 
معهد الفنون 

82,6872011/2012بغدادالثالثالتصميم الطباعيالتطبيقية

ي حمودي1188
ر
اس رزوق  التقنية الوسىط سامية الياس حنانت 

معهد الفنون 

91,112012/2013بغداداالولالتصميم الطباعيالتطبيقية

 التقنية الوسىط ابتسام سالمطيبة علي عبد زيد1189
معهد الفنون 

يالتصميم الطباعيالتطبيقية
87,932012/2013بغدادالثانن

 التقنية الوسىط ابتسام عبد الوهابدنيا عارف صباح1190
معهد الفنون 

87,22012/2013بغدادالثالثالتصميم الطباعيالتطبيقية

ن1191  التقنية الوسىط سهام فاضلصفا اكرم عبد الحسي 
معهد الفنون 

90,122013/2014بغداداالولالتصميم الطباعيالتطبيقية

 التقنية الوسىط سامية حسننورس فراس عبد الحسن1192
معهد الفنون 

يالتصميم الطباعيالتطبيقية
86,0792013/2014بغدادالثانن

يمروة طارق زبيل1193  التقنية الوسىط وسيلة حلواح 
معهد الفنون 

81,062013/2014بغدادالثالثالتصميم الطباعيالتطبيقية

 التقنية الوسىط اليوجدسناء اسماعيل سلمان1194
معهد الفنون 

82,3192014/2015بغداداالولالتصميم الطباعيالتطبيقية

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



 التقنية الوسىط اليوجدضىح شاكر محمد1195
معهد الفنون 

يالتصميم الطباعيالتطبيقية
78,8592014/2015بغدادالثانن

 التقنية الوسىط اليوجدارساء خليل طعمه1196
معهد الفنون 

78,7152014/2015بغدادالثالثالتصميم الطباعيالتطبيقية

 التقنية الوسىط يرسى كامل محمدهمام عباس سادة1197
معهد الفنون 

83,0732015/2016بغداداالولالتصميم الطباعيالتطبيقية

 التقنية الوسىط ايرس راشدشهد علي يوسف1198
معهد الفنون 

يالتصميم الطباعيالتطبيقية
81,492015/2016بغدادالثانن

 التقنية الوسىط سعدية رمضانزهراء باقر كاظم1199
معهد الفنون 

79,9932015/2016بغدادالثالثالتصميم الطباعيالتطبيقية

 التقنية الوسىط ندى احمدزيد جميل باقر1200
معهد الفنون 

التطبيقية
68,6382003/2004بغداداالولالنسيج

 التقنية الوسىط فاطمة حيدرعبد الرحمن محمد فياض1201
معهد الفنون 

التطبيقية
يالنسيج

67,8532003/2004بغدادالثانن

 التقنية الوسىط سهيلة جابردنيا خالد عبد الرحمن1202
معهد الفنون 

التطبيقية
67,2252003/2004بغدادالثالثالنسيج

 التقنية الوسىط اليوجدحسن علي عبد االمت 1203
معهد الفنون 

التطبيقية
74,8022004/2005بغداداالولالنسيج

 التقنية الوسىط اليوجدزياد طارق عباس1204
معهد الفنون 

التطبيقية
يالنسيج

71,7852004/2005بغدادالثانن

 التقنية الوسىط اليوجدفينوس قيس حسن1205
معهد الفنون 

التطبيقية
70,9762004/2005بغدادالثالثالنسيج

 التقنية الوسىط اليوجدوليد عدنان غفوري1206
معهد الفنون 

التطبيقية
80,5262005/2006بغداداالولالنسيج

 التقنية الوسىط اليوجدعبد االمت  نعمة سلطان1207
معهد الفنون 

التطبيقية
يالنسيج

78,3562005/2006بغدادالثانن

 التقنية الوسىط اليوجدعباس سعدي عباس1208
معهد الفنون 

التطبيقية
73,4632005/2006بغدادالثالثالنسيج

ن1209  التقنية الوسىط اليوجدغفران عادل عبد القادر حسي 
معهد الفنون 

التطبيقية

ن  يي  ن
التصميم والتر

المعماري
82,9282006/2007االول

 التقنية الوسىط اليوجدعلي نجم عبد هللا بديوي1210
معهد الفنون 

التطبيقية

ن  يي  ن
التصميم والتر

يالمعماري
80,2412006/2007الثانن

 التقنية الوسىط اليوجدرانيا سعدي علي جاسم1211
معهد الفنون 

التطبيقية

ن  يي  ن
التصميم والتر

المعماري
76,7092006/2007الثالث

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



 التقنية الوسىط نائل رسول سعيد1212
/معهد االدارة 

 الرصافة
190.0872003/2002تقنيات المحاسبة

 التقنية الوسىط الهام نوري بهنان1213
/معهد االدارة 

 الرصافة
289.1012003/2002تقنيات المحاسبة

 التقنية الوسىط امال صالح شكر1214
/معهد االدارة 

 الرصافة
388.2942003/2002تقنيات المحاسبة

 التقنية الوسىط امنة محمد علي1215
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات المالية 

والمضفية
188.3062003/2002

 التقنية الوسىط مها خليل ابراهيم1216
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات المالية 

والمضفية
282.2282003/2002

 التقنية الوسىط نغم معروف محمود1217
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات المالية 

والمضفية
379.5422003/2002

 التقنية الوسىط ماهر حميد حمد 1218
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات المعلومات 

والمكتبات
185,4102003/2002

 التقنية الوسىط ضمياء ابراهيم صادقايهاب فاضل عباس 1219
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات المعلومات 

والمكتبات
83,8802003/2002ابوغريب/ بغداد 2

 التقنية الوسىط بثينة صباح محسن1220
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات المعلومات 

والمكتبات
382,4102003/2002

 التقنية الوسىط علي ستار جياد محسن1221
/ معهد االدارة 

الرصافة

تقنيات انظمة 

حاسوب
191,4652003/2002

 التقنية الوسىط اسيل جان افرام1222
/ معهد االدارة 

الرصافة

تقنيات انظمة 

حاسوب
290,4392003/2002

ن1223  التقنية الوسىط خلود عبد الوهاب ياسي 
/ معهد االدارة 

الرصافة

تقنيات انظمة 

حاسوب
389,4032003/2002

ن 1224  التقنية الوسىط وجدان عباس حسي 
/معهد االدارة 

 الرصافة
ن 176,2372003/2002تأمي 

ن هادي1225  التقنية الوسىط سلىم حسي 
/معهد االدارة 

 الرصافة
ن 276,3202003/2002تأمي 

 التقنية الوسىط بشار امت  حيدر 1226
/معهد االدارة 

 الرصافة
ن 375,8622003/2002تأمي 

 التقنية الوسىط حليمه يوسف محمدرفاه فاضل عليوي1227
/ معهد االدارة 

الرصافة
185.2022003/2002السكرتارية

 التقنية الوسىط امل محمد عواد1228
/ معهد االدارة 

الرصافة
281.6182003/2002السكرتارية

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



 التقنية الوسىط رؤى زكي سعيد1229
/ معهد االدارة 

الرصافة
379.5592003/2002السكرتارية

 التقنية الوسىط وفاء خليل ابراهيم1230
/ معهد االدارة 

الرصافة
182.2712003/2002ادارة مخازن

 التقنية الوسىط حيدر وسن خليفه1231
/ معهد االدارة 

الرصافة
279.1872003/2002ادارة مخازن

 التقنية الوسىط هاشم محمود عطيه1232
/ معهد االدارة 

الرصافة
377.7182003/2002ادارة مخازن

ي1233 رشا جعفر ناح 
وق محمد عبد  رسر

الكريم
 التقنية الوسىط 

/ معهد االدارة 

1 االحصاء الصىحيالرصافة

بغداد/ بغداد   

7حي / الجديدة   

نيسان

11/ د39/ ز732/م

90.2182003/2002

 التقنية الوسىط زهور عبد الكريمهدى صبىحي مصطفن1234
/ معهد االدارة 

2 االحصاء الصىحيالرصافة

سبع ابكار/ بغداد 

63/ ز323/م  

/ 10/د

86.9032003/2002

 التقنية الوسىط انتصار عبد هللاهاله فاضل حسن1235
/ معهد االدارة 

3 االحصاء الصىحيالرصافة
االعظمية/ بغداد 

4/ د57/ ز209/م
82.4222003/2002

 التقنية الوسىط دنيا جاسم زاير1236
/ معهد االدارة 

يالرصافة
89.6182003/2002بغداد1االحصاء التطبيفر

 التقنية الوسىط بنية كريم غيدانحال عباس كاظم1237
/ معهد االدارة 

يالرصافة
2االحصاء التطبيفر

الفحامة/بغداد

20/ د62/ ز337/م 
84.1982003/2002

 التقنية الوسىط مآىسي جاسم لفته1238
/ معهد االدارة 

يالرصافة
84.1652003/2002بغداد3االحصاء التطبيفر

 التقنية الوسىط جميلة عبطان طرخان1239
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات المعلومات 

والمكتبات
189,272004/2003

ن1240 اس محمد حسي   التقنية الوسىط نت 
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات المعلومات 

والمكتبات
282,662004/2003

 التقنية الوسىط نور حسن حمادي1241
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات المعلومات 

والمكتبات
380,5002004/2003

ة حمودي خلفتغريد خليل ابراهيم1242  التقنية الوسىط سمت 
/معهد االدارة 

 الرصافة
ن 177,7872004/2003تأمي 

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



 التقنية الوسىط رشا غازي خضوري1243
/معهد االدارة 

 الرصافة
ن 275,1382004/2003تأمي 

 التقنية الوسىط هدى رشيد اسماعيل1244
/معهد االدارة 

 الرصافة
ن 369,6182004/2003تأمي 

 التقنية الوسىط رؤى عبد الكريم جاسم االسدي1245
/ معهد االدارة 

الرصافة

تقنيات انظمة 

حاسوب
187,5662004/2003

 التقنية الوسىط كريمة خالدفاتن احمد جت 1246
/ معهد االدارة 

الرصافة

تقنيات انظمة 

حاسوب
284,9362004/2003

 التقنية الوسىط عالء عبد الكريم طاهر1247
/ معهد االدارة 

الرصافة

تقنيات انظمة 

حاسوب
383,2122004/2003

 التقنية الوسىط نادية بهجت عبد الوهاب1248
/معهد االدارة 

 الرصافة
189.1142004/2003تقنيات المحاسبة

ن1249 ى اسماعيل حسي   التقنية الوسىط برسر
/معهد االدارة 

 الرصافة
288.1482004/2003تقنيات المحاسبة

 التقنية الوسىط ذكرى ذياب عطية1250
/معهد االدارة 

 الرصافة
383.0902004/2003تقنيات المحاسبة

 التقنية الوسىط علية جاسم محمدحيدر عدنان غناوي1251
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات المالية 

والمضفية
191.4152004/2003

 التقنية الوسىط زهرة محسن علي1252
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات المالية 

والمضفية
286.2452004/2003

 التقنية الوسىط اسيل كاظم محمد1253
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات المالية 

والمضفية
380.8992004/2003

 التقنية الوسىط علية عبد حمد1254
/ معهد االدارة 

الرصافة
192.2252004/2003السكرتارية

ن1255  التقنية الوسىط رسل جعفر حسي 
/ معهد االدارة 

الرصافة
284.5792004/2003السكرتارية

 التقنية الوسىط رواء شاكر محمود1256
/ معهد االدارة 

الرصافة
383.0012004/2003السكرتارية

ن مهدي1257  التقنية الوسىط سليمه كريمهذو الفقار عبد الحسي 
/ معهد االدارة 

الرصافة
183.8432004/2003ادارة مخازن

 التقنية الوسىط صباح صالحازهار مؤيد سيف1258
/ معهد االدارة 

الرصافة
283.7972004/2003ادارة مخازن

 التقنية الوسىط ر ضا كاظم عبد العال1259
/ معهد االدارة 

الرصافة
381.5862004/2003ادارة مخازن

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



 التقنية الوسىط وفاء جزاء جافر1260
/ معهد االدارة 

1االحصاء الصىحيالرصافة
باب الشيخ/ بغداد 

75/ د37/ ز127/م
86.2622004/2003

 التقنية الوسىط مين اسماعيلحسام برهان محمد1261
/ معهد االدارة 

2االحصاء الصىحيالرصافة
القناة/ بغداد 

19/  د12/ ز313/م
85.8952004/2003

 التقنية الوسىط زهرة بنيانحميد جلوب عبد السيد1262
/ معهد االدارة 

3االحصاء الصىحيالرصافة

مدينة/ بغداد   

الصدر

84/ د47/ ز548/م

85.5112004/2003

 التقنية الوسىط ماجده جواد كاظملقاء علوان عذوب1263
/ معهد االدارة 

يالرصافة
1االحصاء التطبيفر

الوزيرية/ بغداد   

15/ ز305/م  

9/9/د

93.9002004/2003

 التقنية الوسىط كريمة جاللسوسن قاسم هادي1264
/ معهد االدارة 

يالرصافة
2االحصاء التطبيفر

بغداد/ بغداد   

751/الجديدة م  

41/ د25/ز

93.4212004/2003

 التقنية الوسىط احالم خضن الياسزينه زهت  ناض1265
/ معهد االدارة 

يالرصافة
3االحصاء التطبيفر

  نيسان7حي /بغداد

25/ د4/ ز734/م
91.4862004/2003

ن1266 ي مهدي حماديافراح هاشم حسي 
ن
 التقنية الوسىط كاق

/معهد االدارة 

 الرصافة
1تقنيات المحاسبة

الوزيرية/بغداد 

/ 5د/16ز/304م
95.452005/2004

اق دراج هاشم1267  التقنية الوسىط خزنة دايخ عليارسر
/معهد االدارة 

 الرصافة
2تقنيات المحاسبة

الحبيبية/بغداد

/ 11/1د/7ز/537م
93.2072005/2004

 التقنية الوسىط امنة سعد ابراهيم1268
/معهد االدارة 

 الرصافة
390.3642005/2004تقنيات المحاسبة

 التقنية الوسىط صفاء عيىس ابراهيم1269
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات المالية 

والمضفية
187.7172005/2004

 التقنية الوسىط رباب عباس ضنة1270
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات المالية 

والمضفية
286.1922005/2004

 التقنية الوسىط ريا رياض عزيز1271
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات المالية 

والمضفية
384.8172005/2004

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



 التقنية الوسىط بدرية سلمانفاطمة جبار عبدالحسن1272
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات المعلومات 

والمكتبات
184,2332005/2004

 التقنية الوسىط امينة راشدسعد محمد جاسم1273
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات المعلومات 

والمكتبات
276,1662005/2004

 التقنية الوسىط ايمان احمدصفا عبدالرزاق سالم1274
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات المعلومات 

والمكتبات
374,9332005/2004

ن عبد اللطيف غالم1275  التقنية الوسىط ياسي 
/ معهد االدارة 

الرصافة

تقنيات انظمة 

حاسوب
194,6952005/2004

ن كاظم1276  عبد الحسي 
 التقنية الوسىط مصطفن

/ معهد االدارة 

الرصافة

تقنيات انظمة 

حاسوب
288,6462005/2004

 التقنية الوسىط سه جاسم لفته1277
/ معهد االدارة 

الرصافة

تقنيات انظمة 

حاسوب
387,2492005/2004

 التقنية الوسىط امجد حميد اسماعيل1278
/معهد االدارة 

 الرصافة
ن 183,5432005/2004تأمي 

 التقنية الوسىط شمران خوشابا داود1279
/معهد االدارة 

 الرصافة
ن 278,0072005/2004تأمي 

ي1280
 التقنية الوسىط يمن ابراهيم بانن

/معهد االدارة 

 الرصافة
ن 372,8642005/2004تأمي 

 التقنية الوسىط خولة محمدسهام فالح حسن1281
/ معهد االدارة 

الرصافة
185.4632005/2004السكرتارية

 التقنية الوسىط سناء عبد الستارشيماء غسان عبد الرزاق1282
/ معهد االدارة 

الرصافة
283.6172005/2004السكرتارية

 التقنية الوسىط مجيد محمود مجيد1283
/ معهد االدارة 

الرصافة
377.4422005/2004السكرتارية

 التقنية الوسىط نغم فاضل عبد االمت 1284
/ معهد االدارة 

الرصافة
186.0432005/2004ادارة مخازن

 التقنية الوسىط االء ماجد هادي1285
/ معهد االدارة 

الرصافة
284.7862005/2004ادارة مخازن

 التقنية الوسىط حيدر احميد علي1286
/ معهد االدارة 

الرصافة
382.6362005/2004ادارة مخازن

 التقنية الوسىط سهيله نجمحنان جاسم محمد1287
/ معهد االدارة 

1االحصاء الصىحيالرصافة

الراشدية/ بغداد 

حي/ ز109/م  

11/القدس د

91.1852005/2004

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



 التقنية الوسىط حسناء محمد رضا1288
/ معهد االدارة 

90.6622005/2004بغداد2االحصاء الصىحيالرصافة

 التقنية الوسىط رجاء ذاكررؤى خالد عارف1289
/ معهد االدارة 

3االحصاء الصىحيالرصافة
الكرامة/ بغداد 

18/ د70/ ز210/م
88.8272005/2004

 التقنية الوسىط نزهة عباسدانيه عبد الرزاق وداعة1290
/ معهد االدارة 

يالرصافة
1االحصاء التطبيفر

حي السالم/ بغداد   

11/ د9/ ز813/م
93.3002005/2004

 التقنية الوسىط بسهي طاهر خلفسعد عبد الرضا كاظم1291
/ معهد االدارة 

يالرصافة
2االحصاء التطبيفر

مدينة/ بغداد   

540/الصدر م  

109/ د15/ز

88.6142005/2004

 التقنية الوسىط فاطمه محمد شهاب1292
/ معهد االدارة 

يالرصافة
88.3292005/2004بغداد3االحصاء التطبيفر

ن1293  التقنية الوسىط امنة عبدالحافظ حسي 
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقينات المعلومات 

والمكتبات
177,1312006/2005

 التقنية الوسىط بيداء هادي حسن1294
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقينات المعلومات 

والمكتبات
274,6322006/2005

ن عبدهللا1295  التقنية الوسىط زكية محموديارس ياسي 
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقينات المعلومات 

والمكتبات
370,0632006/2005

 التقنية الوسىط ليل كريم ديهقاسم جواد كاظم عبود1296
/معهد االدارة 

 الرصافة
ن 1تأمي 

الشعب/ بغداد

129د/9ز/337م
81,6482006/2005

 التقنية الوسىط قصي عبد االمت  عبدالكاظم1297
/معهد االدارة 

 الرصافة
ن 277,3882006/2005تأمي 

 التقنية الوسىط منال خلف وهيب1298
/معهد االدارة 

 الرصافة
ن 372,9002006/2005تأمي 

ن1299  التقنية الوسىط زينب طارق حسي 
/ معهد االدارة 

الرصافة

تقنيات انظمة 

حاسوب
189,6872006/2005

 التقنية الوسىط ابتهال محمد سعيد1300
/ معهد االدارة 

الرصافة

تقنيات انظمة 

حاسوب
287,9192006/2005

 التقنية الوسىط جنان مسلم عبد1301
/ معهد االدارة 

الرصافة

تقنيات انظمة 

حاسوب
384,5192006/2005

 التقنية الوسىط كريمة حبيبامنة محمد منصور1302
/معهد االدارة 

 الرصافة
88.0472006/2005المحموديه/بغداد1تقنيات المحاسبة

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



 التقنية الوسىط زهرة جارهللااقبال باقر جت 1303
/معهد االدارة 

 الرصافة
2تقنيات المحاسبة

 /بغداد

67د/29ز/518م
86.3402006/2005

 التقنية الوسىط زينب شكاح خلف1304
/معهد االدارة 

 الرصافة
384.8872006/2005تقنيات المحاسبة

ن1305  التقنية الوسىط فليحة محمود حميدوفاء سامي حسي 
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات الماليةو 

المضفية
1

الشعب/ بغداد

32د/38ز/339م
84.6202006/2005

 التقنية الوسىط لينا كريم حمزة1306
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات الماليةو 

المضفية
283.7452006/2005

ي اسطيفان1307
 التقنية الوسىط زينة عونن

/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات الماليةو 

المضفية
381.9692006/2005

يهدى جمعه سيد1308  التقنية الوسىط ملكيه صت 
/ معهد االدارة 

الرصافة
184.9402006/2005السكرتارية

 التقنية الوسىط خزنه عبدمروه حسن مهدي1309
/ معهد االدارة 

الرصافة
283.7102006/2005السكرتارية

ي1310  التقنية الوسىط جويده كاظملمياء كريم هون 
/ معهد االدارة 

الرصافة
383.3722006/2005السكرتارية

 التقنية الوسىط شيماء كاظم جت 1311
/ معهد االدارة 

الرصافة
185.4072006/2005ادارة مخازن

ى حمود رشم1312 يه حميدبرسر  التقنية الوسىط صت 
/ معهد االدارة 

الرصافة
285.1132006/2005ادارة مخازن

 التقنية الوسىط مين صالحرضا عدنان هاشم1313
/ معهد االدارة 

الرصافة
384.4802006/2005ادارة مخازن

 التقنية الوسىط انعام عبد الرزاق عباسحنان رافع عبد اللطيف عمر1314
/ معهد االدارة 

يالرصافة
1االحصاء التطبيفر

المشتل/ بغداد   / 
ن المعلمي 

18/ ز731/م  

16/1/د

91.2272006/2005

 التقنية الوسىط جميلة مرادسناء عباس شوكت1315
/ معهد االدارة 

يالرصافة
2االحصاء التطبيفر

حي العامل/ بغداد 

9/ د22/ ز813/م
86.1332006/2005

ن1316  التقنية الوسىط كريمة هاشمزهرة مهدي عبد الحسي 
/ معهد االدارة 

يالرصافة
3االحصاء التطبيفر

الحرية/ بغداد 

41/  د3/ ز418/م
84.4332006/2005

 التقنية الوسىط ارساء عبد الكريم جعفر1317
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات المالية 

والمضفية
192.6862007/2006

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



 التقنية الوسىط انغام صالح حسن1318
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات المالية 

والمضفية
289.4352007/2006

 التقنية الوسىط منته محمدمثال عبد الرحمن كاظم1319
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات المالية 

والمضفية
384.6102007/2006

نوسن منت  احمد1320  التقنية الوسىط رائدة غازي حسي 
/معهد االدارة 

 الرصافة
1تقنيات المحاسبة

السيدية/بغداد  

6د/63ز/821م
93.6202007/2006

 التقنية الوسىط رندة احمد شاكر1321
/معهد االدارة 

 الرصافة
291.6732007/2006تقنيات المحاسبة

 التقنية الوسىط لىم محمد منصور1322
/معهد االدارة 

 الرصافة
388.9802007/2006تقنيات المحاسبة

 التقنية الوسىط كوثر حيدرنادية احسان علي1323
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات المعلومات 

المكتبات
190.2002007/2006

 التقنية الوسىط كريمة كريمعهود عالء عبود1324
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات المعلومات 

المكتبات
289.2382007/2006

 التقنية الوسىط زينب علي كاظم1325
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات المعلومات 

المكتبات
386.2302007/2006

 التقنية الوسىط عمار عماد عزيز علي1326
/ معهد االدارة 

الرصافة

تقنيات انظمة 

حاسوب
191.2532007/2006

 التقنية الوسىط ورود مهدي صالح داود1327
/ معهد االدارة 

الرصافة

تقنيات انظمة 

حاسوب
291.1582007/2006

 التقنية الوسىط ملوك عزيمة احمداشواق خرسو محمد1328
/ معهد االدارة 

الرصافة

تقنيات انظمة 

حاسوب
3

الكفاح/ بغداد

27/ د6/ ز503/م
89.2542007/2006

 التقنية الوسىط هبه صالح هادي1329
/معهد االدارة 

 الرصافة
ن 178.2882007/2006تأمي 

 التقنية الوسىط زهراء حميد رشيد1330
/معهد االدارة 

 الرصافة
ن 272.6022007/2006تأمي 

 التقنية الوسىط نور قاسم محمد سلمان1331
/معهد االدارة 

 الرصافة
ن 372.0032007/2006تأمي 

 التقنية الوسىط ابتسام محمدايمان وعد خالد1332
/ معهد االدارة 

الرصافة
183.6482007/2006تقنيات ادارة مكتب

ننور محمد نجم1333  التقنية الوسىط ازهار حسي 
/ معهد االدارة 

الرصافة
280.4582007/2006تقنيات ادارة مكتب

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



 التقنية الوسىط مريم عباسزينب عباس علوان1334
/ معهد االدارة 

الرصافة
379.7182007/2006تقنيات ادارة مكتب

ي نجم عبد هللا1335
 التقنية الوسىط ضن

/ معهد االدارة 

الرصافة
188.5302007/2006تقنيات ادارة مواد

 التقنية الوسىط مروة عماد علوان1336
/ معهد االدارة 

الرصافة
284.3602007/2006تقنيات ادارة مواد

 التقنية الوسىط ورود عبد المنعم عبد المجيد1337
/ معهد االدارة 

الرصافة
381.3272007/2006تقنيات ادارة مواد

 التقنية الوسىط زهراء محمد شاكر1338
/ معهد االدارة 

يالرصافة
91.5072007/2006بغداد1االحصاء التطبيفر

 التقنية الوسىط هديل ليث عبد الحميد1339
/ معهد االدارة 

يالرصافة
88.8732007/2006بغداد2االحصاء التطبيفر

 التقنية الوسىط ايمان كاظم مؤنس بدر1340
/ معهد االدارة 

يالرصافة
87.5732007/2006بغداد3االحصاء التطبيفر

 التقنية الوسىط زينب علي ايوب1341
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات المعلومات 

المكتبات
187,5502008/2007

ي1342
 التقنية الوسىط مروة احمد اغان 

/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات المعلومات 

المكتبات
286,0302008/2007

 التقنية الوسىط رسمية سعودزهراء عباس عبد1343
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات المعلومات 

المكتبات
381,1362008/2007

ن كاطع هادي1344  التقنية الوسىط نداء عبد الحسي 
/معهد االدارة 

 الرصافة
ن 179,7902008/2007تأمي 

ي منصور1345
ن
 التقنية الوسىط محمد حماد صاق

/معهد االدارة 

 الرصافة
ن 272,3952008/2007تأمي 

ن نوري ابراهيم حمد1346  التقنية الوسىط ياسي 
/معهد االدارة 

 الرصافة
ن 369,2532008/2007تأمي 

 التقنية الوسىط مثين صالح مهدي عباس1347
/ معهد االدارة 

الرصافة

تقنيات انظمة 

حاسوب
192,7732008/2007

ان عالوي ثجيل عودة1348  التقنية الوسىط نت 
/ معهد االدارة 

الرصافة

تقنيات انظمة 

حاسوب
290,0892008/2007

ن1349  التقنية الوسىط زينب طارق عبد الحسي 
/ معهد االدارة 

الرصافة

تقنيات انظمة 

حاسوب
386,5582008/2007

 التقنية الوسىط شيماء عبد شحاذة جاسم1350
/معهد االدارة 

 الرصافة
191.4802008/2007تقنيات المحاسبة

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



 التقنية الوسىط سهاد جاسم محمد فليح1351
/معهد االدارة 

 الرصافة
287.9202008/2007تقنيات المحاسبة

 التقنية الوسىط سارة عبداالمت  عبد الحسن جواد1352
/معهد االدارة 

 الرصافة
387.5082008/2007تقنيات المحاسبة

 التقنية الوسىط فاطمة مهديفوزية اسماعيل حسن احمد1353
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات المالية 

والمضفية
187.8072008/2007

 التقنية الوسىط نور عبد السالم جاسم مراد1354
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات المالية 

والمضفية
279.7292008/2007

 التقنية الوسىط مريم مهديفاتن عبد الواحد وىلي عباس1355
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات المالية 

والمضفية
376.0642008/2007

 التقنية الوسىط ساجدة عبد الرضا ثابت1356
/ معهد االدارة 

الرصافة
196.6072008/2007تقينات ادارة مكتب

 التقنية الوسىط احالم فليح ادريس1357
/ معهد االدارة 

الرصافة
293.4282008/2007تقينات ادارة مكتب

 التقنية الوسىط ايمان فليح عبيد1358
/ معهد االدارة 

الرصافة
390.3362008/2007تقينات ادارة مكتب

 التقنية الوسىط مروة مؤيد فاضل1359
/ معهد االدارة 

الرصافة
186.9832008/2007تقنيات ادارة مواد

 التقنية الوسىط عبت  معروف محسن1360
/ معهد االدارة 

الرصافة
277.4502008/2007تقنيات ادارة مواد

ن1361  التقنية الوسىط زينب علي حسي 
/ معهد االدارة 

الرصافة
377.0332008/2007تقنيات ادارة مواد

 التقنية الوسىط نجاة هاشمغيث هادي سالم1362
/ معهد االدارة 

يالرصافة
1االحصاء التطبيفر

المحمودية/ بغداد   

45/  د2/ ز5/م
75.1202008/2007

 التقنية الوسىط ميسون سليمانرامي هادي ابلحد1363
/ معهد االدارة 

يالرصافة
2االحصاء التطبيفر

الدورة/ بغداد   

9/ د21/ ز858/م
71.1402008/2007

 التقنية الوسىط سهيله حسناناهيد عبد الرزاق عبد1364
/ معهد االدارة 

يالرصافة
3االحصاء التطبيفر

بغداد

34/ د68/ ز840/م
67.8732008/2007

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



نمروة عبد الكريم محمد1365  التقنية الوسىط اكرام حسي 
/ معهد االدارة 

الرصافة
1االحصاء والمعلوماتية

بغداد/بغداد   

الجديدة

18/ د17/ ز702/م

78.5142008/2007

 التقنية الوسىط كاظمية حمعةازهار كاظم خزعل1366
/ معهد االدارة 

الرصافة
2االحصاء والمعلوماتية

الشعب/ بغداد 

52/ د45/ ز342/م
73.9572008/2007

نارساء رعد فوزي1367  التقنية الوسىط شفاء حسي 
/ معهد االدارة 

الرصافة
3االحصاء والمعلوماتية

االعظمية/ بغداد

5/ د5/ ز320/م
71.5362008/2007

 التقنية الوسىط سليمة طاهردعاء فخري جعفر1368
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات المعلومات 

والمكتبات
193,8502009/2008

 التقنية الوسىط نضال ابراهيمنبأ زهت  فاضل علي1369
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات المعلومات 

والمكتبات
292,8072009/2008

 التقنية الوسىط سعاد خليلخالدة جمال فرج1370
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات المعلومات 

والمكتبات
392,5712009/2008

 التقنية الوسىط زهرة عبدالهادي عليدعاء فوزي مصطفن1371
/ معهد االدارة 

الرصافة

تقنيات انظمة 

حاسوب
1

الكاظمية/ بغداد 

6/ د8/ ز423/م
89,8492009/2008

 التقنية الوسىط نور محمد رسول سالم1372
/ معهد االدارة 

الرصافة

تقنيات انظمة 

حاسوب
285,5062009/2008

 التقنية الوسىط والء صكبان كاظم1373
/ معهد االدارة 

الرصافة

تقنيات انظمة 

حاسوب
381/2402009/2008

 التقنية الوسىط زهراء طالب عبدهللا1374
/معهد االدارة 

 الرصافة
191.9462009/2008تقنيات المحاسبة

 التقنية الوسىط ايناس ياس قاسم محمد1375
/معهد االدارة 

 الرصافة
288.9632009/2008تقنيات المحاسبة

 التقنية الوسىط جالل انور خليل بالم1376
/معهد االدارة 

 الرصافة
385.6632009/2008تقنيات المحاسبة

 التقنية الوسىط همسة سامي عبد هللا كاظم1377
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات المالية 

والمضفية
186.5712009/2008

 التقنية الوسىط فضيله كريمابتسام سلمان نصيف جاسم1378
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات المالية 

والمضفية
285.1572009/2008

نابراهيم ضياء عباس كاظم1379  التقنية الوسىط سهام عبد الحسي 
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات المالية 

والمضفية
384.6432009/2008

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



 التقنية الوسىط لقاء عمر حمدون احمد1380
/ معهد االدارة 

الرصافة
194.8862009/2008تقنيات ادارة مكتب

 التقنية الوسىط ابتهال صالح عبد الرحمن1381
/ معهد االدارة 

الرصافة
284.1652009/2008تقنيات ادارة مكتب

 التقنية الوسىط ايمان ماجد عزيز مجيد1382
/ معهد االدارة 

الرصافة
380.0932009/2008تقنيات ادارة مكتب

 التقنية الوسىط سناء حسنليث طالب زيدان1383
/ معهد االدارة 

الرصافة
193.2622009/2008تقنيات ادارة مواد

 التقنية الوسىط صبيحه كرارمين حسن كاظم1384
/ معهد االدارة 

الرصافة
289.0282009/2008تقنيات ادارة مواد

 التقنية الوسىط رفيعه محمدحيدر صالح حمدان1385
/ معهد االدارة 

الرصافة
388.7332009/2008تقنيات ادارة مواد

 التقنية الوسىط رابحة حميدقمر سالم حاتم1386
/ معهد االدارة 

الرصافة

تقنيات 

االحصاء والمعلوماتية
1

مدينة/ بغداد   

الصدر

12/ د53/ ز544/م

93.7142009/2008

 علي محسن1387
ن  التقنية الوسىط سهيلة عبد الرزاقاية حسي 

/ معهد االدارة 

الرصافة

تقنيات 

االحصاء والمعلوماتية
2

االعظمية/ بغداد

26/ ز302/م  

1/238/د

92.3862009/2008

 التقنية الوسىط هناء محسننوال عبد فتىحي1388
/ معهد االدارة 

الرصافة

تقنيات 

االحصاء والمعلوماتية
92.152009/2008النض والسالم/ بغداد3

 التقنية الوسىط نعيمة كريممحمود عبدهللا عطية ابراهيم 1389
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات 

المعلومات والمكتبات
195,4352010_2009

 التقنية الوسىط هاشمية شلشبالل خليل ابراهيم عيىس 1390
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات 

المعلومات والمكتبات
293,0932010_2009

ن1391 ن رضا عبدالحسي   التقنية الوسىط شذى عبدالحسي 
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات 

المعلومات والمكتبات
390,8002010_2009

 التقنية الوسىط يوسف انطونيوس اسحق ايشو1392
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات 

انظمة حاسوب
192,1262010_2009

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



ن1393  التقنية الوسىط رن  خليل خميسجمانه ناظم عبد امي 
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات 

انظمة حاسوب
2

شارع/ بغداد  
ن فلسطي 

10د/10ز/709م

86,2632010_2009

 التقنية الوسىط بتول احمد عطيةساره عبد الرحيم عبد الحميد1394
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات 

انظمة حاسوب
3

الدورة/ بغداد  

32د/ 23ز/ 824م
85,3112010_2009

 التقنية الوسىط ارساء سليم حسن علوان1395
/معهد االدارة 

 الرصافة
2009_195.0882010تقنيات المحاسبة

 التقنية الوسىط الحان احسان علي محمد عبد هللا1396
/معهد االدارة 

 الرصافة
2009_293.0092010تقنيات المحاسبة

 التقنية الوسىط ارساء حميد خزعل سلمان1397
/معهد االدارة 

 الرصافة
2009_392.2552010تقنيات المحاسبة

 التقنية الوسىط كفاح داودارساء مهدي صالح سلمان1398
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات

المالية والمضفية
188.6572010_2009

 التقنية الوسىط سلىم فارس عبدهللا فريد1399
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات 

المالية والمضفية
288.5072010_2009

 التقنية الوسىط مين خليلعمر زياد عباس سلمان1400
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات 

المالية والمضفية
384.6212010_2009

 التقنية الوسىط رجاء خلف عبد علي محمد1401
/معهد االدارة 

 الرصافة
2009_187.6932010تقنيات ادارة مكتب

 التقنية الوسىط ازهار عليحوراء احمد ابراهيم محمد1402
/معهد االدارة 

 الرصافة
2009_285.452010تقنيات ادارة مكتب

 التقنية الوسىط زهره صالحهدى محسن مطر عمود1403
/معهد االدارة 

 الرصافة
2009_382.5932010تقنيات ادارة مكتب

 التقنية الوسىط وحيدة مهاويحيدر محمود عبد هللا محسن1404
/معهد االدارة 

 الرصافة
2009_191.2622010تقنيات ادارة مواد

 التقنية الوسىط حمديه سعيدمالك ساجت حياوي وىلي1405
/معهد االدارة 

 الرصافة
2009_286.8482010تقنيات ادارة مواد

 التقنية الوسىط ليل مهديرقيه فالح اشميل خلف1406
/معهد االدارة 

 الرصافة
2009_385.692010تقنيات ادارة مواد

ن1407  التقنية الوسىط رشا عادل عبدل حسي 
/معهد االدارة 

 الرصافة
2009_190.5282010االحصاء والمعلوماتية

 التقنية الوسىط زينب عباس حبيب جوعان1408
/معهد االدارة 

 الرصافة
2009_288.4072010االحصاء والمعلوماتية

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



 التقنية الوسىط رسل محمد احمد عبد هللا1409
/معهد االدارة 

 الرصافة
2009_387.8222010االحصاء والمعلوماتية

ي خشان ازغت 1410
 التقنية الوسىط رنا راضن

/معهد االدارة 

 الرصافة
  2011-192.1232010تقنيات المحاسبة

 التقنية الوسىط سناء طارق خضت  عباس1411
/معهد االدارة 

 الرصافة
  2011-286.0462010تقنيات المحاسبة

 التقنية الوسىط رونق يونس حسن محمد1412
/معهد االدارة 

 الرصافة
  2011-385.1972010تقنيات المحاسبة

ن موىس1413  التقنية الوسىط ازهار ناضهبة موىس عبد الحسي 
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات

المالية والمضفية
186.6432010-2011

ن صالح محسن حسن1414  التقنية الوسىط صبيحة محسنياسمي 
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات

المالية والمضفية
286.2642010-2011

 التقنية الوسىط ايمان فيصلعلي ابراهيم محمد عبد1415
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات

المالية والمضفية
3

ن/بغداد االمي  /

154د/3ز/731م
85.3862010-2011

 التقنية الوسىط زينة قيس عبد الرزاق علي1416
/ معهد االدارة 

الرصافة
189.7932010/2011تقنيات ادارة مكتب

ى عبد الكريم خضت  سلمان1417 نبرسر  التقنية الوسىط فاتن عامر حسي 
/ معهد االدارة 

الرصافة
2تقنيات ادارة مكتب

زيونه/بغداد

9/ د25/ ز710/م
86.7222010/2011

ن فالح قاسم حسن1418  التقنية الوسىط سهام زاير حسنحني 
/ معهد االدارة 

الرصافة
385.452010/2011تقنيات ادارة مكتب

 التقنية الوسىط سلوى رعد جرو خميس1419
/ معهد االدارة 

الرصافة
188.9932010/2011تقنيات ادارة مواد

 التقنية الوسىط مروة ياس خضت  طعان1420
/ معهد االدارة 

الرصافة
284.1592010/2011تقنيات ادارة مواد

ن عويز1421  التقنية الوسىط دعاء خالد حسي 
/ معهد االدارة 

الرصافة
380.6832010/2011تقنيات ادارة مواد

ى صالح وهيبغفران قاسم محمد كاظم1422  التقنية الوسىط برسر
/ معهد االدارة 

الرصافة

تقنيات 

االحصاء والمعلوماتية
1

الكاظمية/ بغداد 

11/ ز411/م  

34/1/د

92.8932010/ 2011

 التقنية الوسىط ايمان عبد شكراالء جريان عبد الكريم محمود1423
/ معهد االدارة 

الرصافة

تقنيات 

االحصاء والمعلوماتية
2011 /87.1932010ابو غريب/ بغداد 2

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



ي عباسمنار علي حسون ضليع1424  التقنية الوسىط كواكب خت 
/ معهد االدارة 

الرصافة

تقنيات 

االحصاء والمعلوماتية
3

الغزالية/ بغداد 

27/ د57/ ز671/م
85.6862010/ 2011

 التقنية الوسىط حبايب معلهسعاد كاظم الزم احسان 1425
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات 

المعلومات والمكتبات
191,7142011_2010

 التقنية الوسىط زينب سالمهدى جبار محمد بريسم 1426
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات 

المعلومات والمكتبات
288,8862011_2010

ن 1427  التقنية الوسىط كريمه محسنزينب عودة سلمان حسي 
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات 

المعلومات والمكتبات
385,0862011_2010

 التقنية الوسىط حمدية بجاي لفتةانور علي جلوب لفته1428
/ معهد االدارة 

الرصافة

تقنيات

انظمة حاسوب
1

الشعلة/ بغداد     

د/3ز/ 404/م    -
86,1002010/2011

 التقنية الوسىط سندس محمد حسنجنان عبد االله حسن يوسف1429
/ معهد االدارة 

الرصافة

تقنيات

انظمة حاسوب
2

االعظمية/ بغداد   

 

133د/73ز/315/م

8

85,7942010/2011

 التقنية الوسىط   نضال فاضل عبد عليزهراء نزار جميل شهاب1430
/ معهد االدارة 

الرصافة

تقنيات

انظمة حاسوب
3

الحرية/ بغداد 

4د/23ز/424/م    
84,0422010/2011

 التقنية الوسىط انعام محمد سلماننور عبد الكريم علي  حبيب1431
/معهد االدارة 

 الرصافة
1تقنيات المحاسبة

المشتل/بغداد

/ 27د/17ز/751م /

1

96.082012-2011   

 علينور عالء مهدي محمد1432
ن  التقنية الوسىط كريمة حسي 

/معهد االدارة 

 الرصافة
2تقنيات المحاسبة

الحرية/بغداد 

/ 40د/31ز/418م
94.3032012-2011   

 التقنية الوسىط سوارة جابر عليمنال خيون محسن علي1433
/معهد االدارة 

 الرصافة
3تقنيات المحاسبة

م الصدر/بغداد

/ 8د/51ز/551م
90.482012-2011  

نيارس مراد علي منصور1434  التقنية الوسىط رتبه ياسي 
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات 

المالية والمضفية
187.9782011-2012 

ن حسان كطيفة1435 ى عبد الكاظمزهراء حسي   التقنية الوسىط برسر
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات 

المالية والمضفية
285.2862011-2012 

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



نبسعاد وحيد جت  محيسن1436  التقنية الوسىط حسنه مفير
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات 

المالية والمضفية
383.6142011-2012 

ي رسحان1437  التقنية الوسىط سهام ضيغماشواق عباس حرن 
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات 

المعلومات والمكتبات
196,6642012_2011

 التقنية الوسىط فاطمة حمودعبدهللا جعفر شاكر مايح1438
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات 

المعلومات والمكتبات
292,8642012_2011

 التقنية الوسىط سعدية محمدمجيد خالد وحيد علي 1439
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات 

المعلومات والمكتبات
391,4002012_2011

 التقنية الوسىط ابتسام هاشم جاسممرتصن كريم كاظم محمد1440
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات 

انظمة حاسوب
1

سبع البور/بغداد  

9331-/ ز/  -  / م  
89,0872011/2012

 التقنية الوسىط بسيمة حسنجنان اسماعيل رشيد سعيد1441
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات 

انظمة حاسوب
2

الكاظمية/ بغداد      

9د /5ز/ 409/م   
88,4152011/2012

 علي جدوع1442
ن  التقنية الوسىط سوزان نوري جاسمعلي حسي 

/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات 

انظمة حاسوب
3

سبع البور/ بغداد   

3449د-/ ز/ - / م 
87,8132011/2012

ه محمدطه عبد الهادي عبد الكريم1443  التقنية الوسىط سمت 
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات 

ادارة مكتب
185.9722011/2012

 التقنية الوسىط جعفر ستار علي بدع1444
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات 

ادارة مكتب
281.2362011/2012

ن خلف حنون1445  التقنية الوسىط حمدة عجرشعلي ياسي 
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات 

ادارة مكتب
380.1282011/2012

ة غالمفاطمه عبد الستار مصطفن محمد1446  التقنية الوسىط منت 
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات 

ادارة مواد
191.1382011/2012

ن مجيد1447  التقنية الوسىط انتصار سلمانحيدر محمد حسي 
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات 

ادارة مواد
284.7522011/2012

 التقنية الوسىط سليمه عبد المجيدانتصار جاسم عبد اللطيف1448
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات 

ادارة مواد
384.2072011/2012

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



 التقنية الوسىط وحيدة شدهان الزمدعاء عبد مطرسر جت  سعيدان1449
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات 

االحصاء والمعلوماتية
1

الغزالية/ بغداد 

 / د82/ ز673/ م

50

89.5782011/2012

 التقنية الوسىط فخرية رزاق حسنعلي عبد الزهرة محمد رسن1450
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات 

االحصاء والمعلوماتية
2

مدينة/ بغداد   

 الصدر

24/  د57/ ز506/م

88.9072011/2012

ن1451  التقنية الوسىط ابتسام محمدزينب هادي هشام شاهي 
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات 

االحصاء والمعلوماتية
3

مدينة/ بغداد   

547/الصدر م  

4/ د26/ز

88.4292011/2012

 التقنية الوسىط رباب مصطاف زمن علي حبيب كاظم1452
/معهد االدارة 

 الرصافة
االولتقنيات المحاسبة

محلة-القناة/ بغداد 

 502/ 50د /35ز 
94.372012-2013

ن حسننرسين عماد هادي صالح1453  التقنية الوسىط امال ياسي 
/معهد االدارة 

 الرصافة
يتقنيات المحاسبة

الثانن
محلة/ بغداد 

432/ 12د/11ز 
88.4062012-2013

 التقنية الوسىط زينب هادي نصيفرباب رحيم عبدهللا ازغت 1454
/معهد االدارة 

 الرصافة
الثالثتقنيات المحاسبة

م الصدر/بغداد  

/ 9/5د/55ز/556م 
87.4322012-2013

ن1455  التقنية الوسىط شمالة سعدونعالء طالب فرعون حسي 
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات

المالية والمضفية
 2013-93.092012االول

 التقنية الوسىط فوزية سالمجالل عبدهللا سلمان عيىس1456
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات

يالمالية والمضفية
 2013-84.0312012الثانن

 التقنية الوسىط ارساء شاكرمرسة رعد مصطفن عبدالرحمن1457
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات

المالية والمضفية
 2013-82.312012الثالث

 التقنية الوسىط مروة انور عمر نجرس1458
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات 

المعلومات والمكتبات
2012_89,6962013االول

 التقنية الوسىط كاظمية حمداناسماء عباس شغيت عبود1459
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات 

يالمعلومات والمكتبات
2012_89,5012013الثانن

 واىلي 1460
ن  علي حسي 

ن دراجتفر  التقنية الوسىط حني 
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات 

المعلومات والمكتبات
2012_85,5832013الثالث

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



يه كاظم عوادلهيب محمود ابراهيم عالوي1461  التقنية الوسىط     صت 
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات 

انظمة حاسوب
1

الطارمية/ بغداد

36د /8ز/8/م   
90,9942012/2013

 التقنية الوسىط زهرة عبد محيسنعبد الرحمن هيالن دحام فهد1462
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات 

انظمة حاسوب
2

الطارمية/ بغداد     

5د / 37ز / 107/م 
83,9772012/2013

 التقنية الوسىط   امل عبد هللا سلطانعلياء محمد مظلوم سلطان1463
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات 

انظمة حاسوب
3

المنصور/ بغداد 

1د/18ز/ 863/م 
82,3992012/2013

 التقنية الوسىط دعاء عبد حافظ معن1464
/معهد االدارة 

 الرصافة
186.5242012/2013تقنيات ادارة مكتب

 التقنية الوسىط رسميه جلودغيداء محمود مهدي سالم1465
/معهد االدارة 

 الرصافة
280.8112012/2013تقنيات ادارة مكتب

 التقنية الوسىط ارساء ابراهيمعبد القدوس حسن محمد مهدي1466
/معهد االدارة 

 الرصافة
379.32012/2013تقنيات ادارة مكتب

 التقنية الوسىط نجيه عبودشيماء جواد كاظم فياض1467
/معهد االدارة 

 الرصافة
188.0672012/2013تقنيات ادارة مواد

 التقنية الوسىط سهام جمعه مايخانسه سليمان نجف وىلي1468
/معهد االدارة 

 الرصافة
83.622012/2013دور مندىلي/ بلدروز2تقنيات ادارة مواد

 التقنية الوسىط ثورة خليلحيدر هالل علي هضم1469
/معهد االدارة 

 الرصافة
382.4172012/2013تقنيات ادارة مواد

 التقنية الوسىط مين عبد محمدسماح صباح حسن موىس1470
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات 

االحصاء والمعلوماتية
1

بوب الشام/بغداد

24/ د32/ ز361/م
88.6472012/2013

انوار مؤيد صبيح عبد هللا1471
ى عبد الكريم  برسر

سلمان
 التقنية الوسىط 

/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات 

االحصاء والمعلوماتية
2

الحرية/ بغداد 

 / د29/ ز424/ م

15/1

87.5612012/2013

 التقنية الوسىط امال حسن عباسسمر عبد الهادي حسن عيىس1472
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات 

االحصاء والمعلوماتية
3

صليخ/ بغداد 

4/  د24/  ز334/م
87.4922012/2013

 التقنية الوسىط سحر عباس محمدبتول جبار فاضل محمد1473
/معهد االدارة 

 الرصافة
1تقنيات المحاسبة

طة/بغداد  الرسر  

الخامسة

/ 18د/8ز/867م

88.6532014/2013

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



 التقنية الوسىط زهرية صالح هايل دموع جابر خلف محارب1474
/معهد االدارة 

 الرصافة
2تقنيات المحاسبة

الفضيلية/بغداد

 

/ 3020د/3ز/753م

/ 3/11

88.0692014/2013

ي اقبال ساجت حامد سمت 1475
 التقنية الوسىط كميلة راضن

/معهد االدارة 

 الرصافة
3تقنيات المحاسبة

 بغداد الفضيلية

/ 280د/2ز/753م
82.9192014/2013

 التقنية الوسىط وداد زغت وسن محمد قاسم ثجيل1476
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات 

المالية والمضفية
186.6452013-2014

 التقنية الوسىط غفران ريسان سلطان زغت 1477
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات 

المالية والمضفية
283.0972013-2014

ن مطرسر غليم1478  التقنية الوسىط رباب كاطعحوراء حسي 
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات 

المالية والمضفية
381.8372013-2014

ن حسان 1479  التقنية الوسىط حليمة عبد محمداحمد عبد هللا حسي 
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات 

المعلومات والمكتبات
1

الوزيرية/ بغداد

1/6د/5ز/ 305م
86,6132014_2013

ن صالح بديوي عبود1480  التقنية الوسىط نجية نزال محمدياسي 
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات 

المعلومات والمكتبات
2013_85,3532014المشاهدة_بغداد 2

ن1481  التقنية الوسىط انتصار ستارعلي مسلم عبد هللا عبد الحسي 
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات 

المعلومات والمكتبات
385,0892014_2013

 التقنية الوسىط هاشمية كريم سيدزهراء حبيب نعيم سيد1482
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات انظمة 

حاسوب
1

 /بغداد      

     االعظمية

14د/ 43ز/ 351/م

85,1812013/2014

 التقنية الوسىط صبيحة حسن جميغسجاد عادل فرج كريم1483
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات انظمة 

حاسوب
2

ام الكت / بغداد   

والغزالن

70ز/ 345/ م  / 

1522د

83,2432013/2014

ي1484  التقنية الوسىط هيفاء علوان عباسساره سمت  ناطق ناح 
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات انظمة 

حاسوب
3

الشعب/ بغداد   

28ز / 331/ م  

730/د

81,0222013/2014

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



 التقنية الوسىط جليلة حلوهيام حامد هاشم عبود1485
/معهد االدارة 

 الرصافة
183.5542013/2014تقنيات ادارة مكتب

 التقنية الوسىط خديجه علي حسن علي1486
/معهد االدارة 

 الرصافة
275.2072013/2014تقنيات ادارة مكتب

 التقنية الوسىط ابتسام محمدرنا علي فرحان محسن1487
/معهد االدارة 

 الرصافة
373.4812013/2014تقنيات ادارة مكتب

 التقنية الوسىط زبيدة رائد عبد الحليم عبد1488
/معهد االدارة 

 الرصافة
185.5822013/2014تقنيات ادارة مواد

 التقنية الوسىط مين فاخر كاظم هندي1489
/معهد االدارة 

 الرصافة
284.2082013/2014تقنيات ادارة مواد

ي عجد1490  التقنية الوسىط والء حميد لعيي 
/معهد االدارة 

 الرصافة
380.1732013/2014تقنيات ادارة مواد

 التقنية الوسىط انتصار بشار حيدرثراء غالب حسن اسماعيل1491
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات

االحصاء والمعلوماتية
1

مدينة/ بغداد   

 الصدر

 / د11/  ز539/م

12

92.5312013/2014

رسى باسم فوزي شاكر1492
بدرين جالل عبد 

الرحمن
 التقنية الوسىط 

/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات

االحصاء والمعلوماتية
2

القاهرة/ بغداد   

 / د18/ ز321/م 

132

92.0142013/2014

ى حميدهند عادل شاكر مطلب1493  التقنية الوسىط برسر
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات

االحصاء والمعلوماتية
3

المحمودية/ بغداد   

49/  د10/ ز835/م
89.5792013/2014

ن احمد جاسم1494  التقنية الوسىط ليل شاكر احمدياسمي 
/معهد االدارة 

 الرصافة
1تقنيات المحاسبة

طة بغداد الرسر

5/ 16د/30ز/867م
91.1192015-2014  

 التقنية الوسىط نوال جميل خيالمروة عبد الستار عبد الجبار يعقوب1495
/معهد االدارة 

 الرصافة
2تقنيات المحاسبة

الرشيد/بغداد

/ 22د/18ز/634م
90.7172015-2014  

 التقنية الوسىط اقبال ايوب عبد هللااشواق عبدالرزاق عبدهللا نجم1496
/معهد االدارة 

 الرصافة
3تقنيات المحاسبة

الشعب/بغداد

/ 3د/24ز/335م
89.6552015-2014  

 التقنية الوسىط هيفاء نورينور محمد نجم عبد1497
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات 

المالية والمضفية
188.3682014-2015

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



 محمود علي1498
ن  التقنية الوسىط سعاد ابراهيمنورا ياسي 

/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات 

المالية والمضفية
287.7432014-2015

ن1499  التقنية الوسىط بهيجة نجمزهور ماجد محمد حسي 
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات 

المالية والمضفية
3

حي العامل/بغداد

/ 36د/19ز/805م
84.2662014-2015

 التقنية الوسىط امل عبيد حمد نور حامد خضت  حمد 1500
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات 

المعلومات المكتبات
1

الدورة/ بغداد 

19/ د19/ ز824/م
89,0472015_2014

 التقنية الوسىط الهام خزعلمحمد طالب فرج خلف1501
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات 

المعلومات المكتبات
285,1822015_2014

 التقنية الوسىط كريمة محمد سليمانمحمد شاكر مجبل سليمان1502
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات 

المعلومات المكتبات
2014_84,9962015ابوغريب/ بغداد 3

 التقنية الوسىط نجوى كاطع علكعلي ماجد ابراهيم علي1503
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات 

انظمة حاسوب
1

الطالبية/ بغداد        

67د/ 3ز/ 341/م 
81/3772014/2015

 التقنية الوسىط ناهدة عذاب جار هللاايالف فاضل صالح داود1504
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات 

انظمة حاسوب
2

الشعب/ بغداد     

34ز/ 343/م    / 

1/22د

74,3332014/2015

ن كاظم  خلف1505  التقنية الوسىط فاطمة حرزضياء حسي 
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات 

انظمة حاسوب
3

مدينة الصدر/بغداد 

15ز / 54/م  / 

23/3د

73,5332014/2015

 التقنية الوسىط انور محمودصفا واثق محمود محسن1506
/معهد االدارة 

 الرصافة
181.6292014/2015تقنيات ادارة مكتب

 التقنية الوسىط هاشم حمزة هاشم طه1507
/معهد االدارة 

 الرصافة
278.1652014/2015تقنيات ادارة مكتب

 التقنية الوسىط جاسمية مهديبسمه ياس قابل محمد1508
/معهد االدارة 

 الرصافة
376.3862014/2015تقنيات ادارة مكتب

 التقنية الوسىط انعام نعمه محمد ابراهيم1509
/معهد االدارة 

 الرصافة
184.9792014/2015تقنيات ادارة مواد

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



ن1510  التقنية الوسىط هديل جاسم محمد حسي 
/معهد االدارة 

 الرصافة
284.4362014/2015تقنيات ادارة مواد

 التقنية الوسىط رقية عبد الرسول محمد هادي1511
/معهد االدارة 

 الرصافة
384.1232014/2015تقنيات ادارة مواد

ن بليجت1512  التقنية الوسىط حميدة جوادرامي علي عبد الحسي 
/ معهد االدارة 

الرصافة

تقنيات االحصاء 

والمعلوماتية
1

الكاظمية/ بغداد   / 

حي الجوادين

36/ ز450/ م   

51/د

89.62014/2015

 التقنية الوسىط زينب اجت  عبد الرضاسحر نعيم عبد جت 1513
/ معهد االدارة 

الرصافة

تقنيات االحصاء 

والمعلوماتية
2

ابو دشت / بغداد   

9/ د35/ ز852/م
88.3312014/2015

ن عبدحوراء بهاء محمد رضا1514  التقنية الوسىط ندى عبد الحسي 
/ معهد االدارة 

الرصافة

تقنيات االحصاء 

والمعلوماتية
3

الكاظمية/ بغداد   / 

الحرية

15/ ز430/م 2   

27/د

85.1382014/2015

 التقنية الوسىط سعاد محمد مهدينباء جاسم محمد حسن1515
/معهد االدارة 

 الرصافة
1تقنيات المحاسبة

32م/الصليخ/بغداد

4/ 39 د1ز
89.2082015-2016   

ن1516  التقنية الوسىط نجالء عبد العزيز عبد الواحدعذراء احسان ناض حسي 
/معهد االدارة 

 الرصافة
2تقنيات المحاسبة

34ز/434م/الحرية /

76د
88.9282015-2016   

ن امجد فائق عباس1517  التقنية الوسىط فاتن طارق احمدحني 
/معهد االدارة 

 الرصافة
3تقنيات المحاسبة

 ش
ن 1ز/510م/فلسطي 

7/ 4د

82.9762015-2016   

ة حمادي ظاهرعلي سعيد رشيد نجم1518  التقنية الوسىط سمت 
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات 

المالية والمضفية
1

الشعب/بغداد 

55ز/ 363م / 

10076د

87.3462015-2016 

 التقنية الوسىط ارساء احمدريان ابراهيم طالب محمد1519
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات 

المالية والمضفية
 2016-1285.9242015د/41ز/726م/بلديات/بغداد2

 صت  عمران1520
 التقنية الوسىط مين محمود يوسفهند مصطفن

/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات 

المالية والمضفية
 2016-82.0272015جرس دياىل/بغداد3

 التقنية الوسىط علية فاضل طاللطاهر محمد طاهر حبيب1521
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات 

المعلومات المكتبات
1

بغداد/ بغداد  

الجديدة

8/ د24/ ز709/م

96,1842016_2015

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



يجوان سعد زيدان جمعة1522
 التقنية الوسىط عدوية فاضل شمىحن

/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات 

المعلومات المكتبات
2

بغداد/بغداد  

الجديدة

43/ د49/ ز705/م

87,0132016_2015

ى يوسف عيىسارساء حميد موىس حسن1523  التقنية الوسىط برسر
/معهد االدارة 

 الرصافة

تقنيات 

المعلومات المكتبات
3

مدينة/ بغداد   

 الصدر

45/ د21/ ز561/م

86,1022016_2015

 التقنية الوسىط خالدة عبد هللارباب حبيب حمد بساط1524
/ معهد االدارة 

الرصافة

تقنيات انظمة 

حاسوب
1

مدينة/ بغداد  

 الصدر

4د/ 18ز/ 527م   

90,4802015/2016

 علي دربول كريم1525
 التقنية الوسىط سعاد كاظم كريممصطفن

/ معهد االدارة 

الرصافة

تقنيات انظمة 

حاسوب
2

مدينة/ بغداد     

الصدر

36د/15ز/544م 

77,9932015/2016

 التقنية الوسىط اسماء هاشم رؤوفرضا علي مجيد علي1526
/ معهد االدارة 

الرصافة

تقنيات انظمة 

حاسوب
3

البياع/ بغداد     

6د/69ز/863/م  
76,0582015/2016

 التقنية الوسىط نوار ثامر كاظم عباس1527
/ معهد االدارة 

الرصافة
180.8972015/2016تقنيات ادارة مكتب

ن عماد ساهي حميد1528  التقنية الوسىط حسي 
/ معهد االدارة 

الرصافة
279.322015/2016تقنيات ادارة مكتب

 التقنية الوسىط وقار كاظم سلمان محمد1529
/ معهد االدارة 

الرصافة
378.9332015/2016تقنيات ادارة مكتب

ن محمد1530 يفسيف سمت  عبد الحسي   التقنية الوسىط سلوى كاظم رسر
/ معهد االدارة 

الرصافة
1تقنيات ادارة مواد

البياع/ بغداد

56/ د16/ ز832/م
93.4532015/2016

 التقنية الوسىط كريمه ابراهيم عبداسامه عبد المهدي درب عبد1531
/ معهد االدارة 

الرصافة
85.7472015/2016المشاهدة/بغداد2تقنيات ادارة مواد

ن سلطان1532 ن خالد حسي   التقنية الوسىط ابتسام جمعه داودحسي 
/ معهد االدارة 

الرصافة
3تقنيات ادارة مواد

حي جميلة/ بغداد

5/ د22/ ز518/م
84.0872015/2016

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



 التقنية الوسىط نزهت جت  شبيبعامر هشام عبد الملك1533
/ معهد االدارة 

الرصافة

تقنيات االحصاء 

والمعلوماتية
1

حي,البياع , بغداد  

 الرسالة

26/د,40/ز,851/م

91.2482015/2016

 التقنية الوسىط رضية خلف سعدايه عباس رحمه محسن1534
/ معهد االدارة 

الرصافة

تقنيات االحصاء 

والمعلوماتية
2

مدينة, بغداد   

 الصدر

, 57/ز,555/م  

, 635/د

90.3792015/2016

 التقنية الوسىط هديه مزهر خضت عمار يارس محمود خضت 1535
/ معهد االدارة 

الرصافة

تقنيات االحصاء 

والمعلوماتية
3

حي, بغداد الجديدة  

771/ م, النض , 

50/د, 16/ز

84.9732015/2016

 التقنية الوسىط سحر عباس ناض1536
/ معهد االدارة 

الرصافة

تقنيات االدارة 

الرياضية
72.0912015/2016بغداد1

 التقنية الوسىط عدوية هاشم زبونرحاب كريم دواي ثامر1537
/ معهد االدارة 

الرصافة

تقنيات االدارة 

الرياضية
2

مدينة الصدر/بغداد

12/ د12/ ز565/م
71.9072015/2016

 التقنية الوسىط امت  نجم عبد هللا مهدي1538
/ معهد االدارة 

الرصافة

تقنيات االدارة 

الرياضية
71.4462015/2016بغداد3

 التقنية الوسىط محمد سامي زيدان خلف1539
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

قوى / الكهربائية

كهربائية

1 90.2122002/2003

 التقنية الوسىط حاتم عبد هللا حمود مظهور1540
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

قوى / الكهربائية

كهربائية

289.6792002/2003

 التقنية الوسىط مثين كريم اسماعيل حميد1541
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

قوى / الكهربائية

كهربائية

383.5512002/2003

 التقنية الوسىط محمد كريم سمت  زيدان1542
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

بناء /المدنية

وانشاءات

177.9662002/2003

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



 التقنية الوسىط جهاد فارس محمد عباس1543
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

بناء /المدنية

وانشاءات

268.3092002/2003

 التقنية الوسىط ثائر تركي علي مصلح1544
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

بناء /المدنية

وانشاءات

363.4572002/2003

 التقنية الوسىط مؤيد عبد هللا حمود علي1545
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

االنتاج/ الميكانيكية 
177.7662002/2003

 التقنية الوسىط ضياء سعدي اسماعيل سلمان1546
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

االنتاج/ الميكانيكية 
276.2902002/2003

 التقنية الوسىط يارس محمد معجل 1547
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

االنتاج/ الميكانيكية 
372.6252002/2003

 التقنية الوسىط معاذ ماجد سند شلش1548
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم تقنيات المكائن 

السيارت/والمعدات
182.7512002/2003

 التقنية الوسىط محمد سمت  سلمان عباس1549
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم تقنيات المكائن 

السيارت/والمعدات
273.7092002/2003

 التقنية الوسىط عالء عبد الحميد حمود عواد1550
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم تقنيات المكائن 

السيارت/والمعدات
369.4172002/2003

 التقنية الوسىط فيان سعد هللا ابراهيم موىس1551
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم تقنيات صحة 

صحة / المجتمع

المجتمع

191.3842002/2003

 التقنية الوسىط محمد تركي مهدي سلمان1552
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم تقنيات صحة 

صحة / المجتمع

المجتمع

284.5902002/2003

 التقنية الوسىط انعام كاظم بديوي فرحان1553
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم تقنيات صحة 

صحة / المجتمع

المجتمع

376.1292002/2003

 التقنية الوسىط محمد عمش عبود صالح1554
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم انظمة 

انظمة /الحاسبات

الحاسبات

173.5102002/2003

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



 التقنية الوسىط مرتصن مالك عبدالمجيد جياد1555
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم انظمة 

انظمة /الحاسبات

الحاسبات

272.1802002/2003

 التقنية الوسىط بيداء عادل مهدي شعيب1556
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم انظمة 

انظمة /الحاسبات

الحاسبات

371.7702002/2003

 التقنية الوسىط وسام عباس محمد عبدهللا1557
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم ادارة المخازن

ادارة المخازن
166.9262002/2003

 التقنية الوسىط احمد خالد ابراهيم عبد1558
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم ادارة المخازن

ادارة المخازن
264.1682002/2003

 التقنية الوسىط عالء جمعة عواد صالح1559
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم ادارة المخازن

ادارة المخازن
364.0612002/2003

ن علوان  عزيز1560  التقنية الوسىط خالد حسي 
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم المحاسبة 

المحاسبة
178.5002002/2003

 التقنية الوسىط رافد جبار زيدان هندي1561
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم المحاسبة 

المحاسبة
277.9462002/2003

 التقنية الوسىط محمد حمد مصلح جاسم1562
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم المحاسبة 

المحاسبة
376.8202002/2003

 التقنية الوسىط ايهاب عبد الجبار احمد رمضان1563
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم السكرتارية

السكرتارية
178.3382002/2003

 التقنية الوسىط محمد علي فاضل عباس1564
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم السكرتارية

السكرتارية
275.9312002/2003

 التقنية الوسىط يوسف جاسم حميد حمد1565
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم السكرتارية

السكرتارية
374.1662002/2003

 التقنية الوسىط حذيفة نوري سعيد عبيد1566
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

قوى / الكهربائية

كهربائية

187.2942003/2004

ن1567  التقنية الوسىط بسومه عسكر حمدياس خضن احمد ياسي 
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

قوى / الكهربائية

كهربائية

34582.2382003/2004/ د10/ ز4/القائم م- االنبار 2

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



 التقنية الوسىط صفاء عبد الستار مطر ماجد1568
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

قوى / الكهربائية

كهربائية

379.5002003/2004

 التقنية الوسىط حامد ابراهيم غضيب عزيز1569
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

بناء /المدنية

وانشاءات

174.2342003/2004

 التقنية الوسىط غريبه عبدالرحمن صادقوعد سالم جمعة سليمان1570
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

بناء /المدنية

وانشاءات

1371.1262003/2004/ د90/ ز105/الرمادي م- االنبار 2

ن عبد الحليم عبدهللا1571  التقنية الوسىط محمد امي 
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

بناء /المدنية

وانشاءات

366.8492003/2004

 علي سايع1572
ن  التقنية الوسىط احمد حسي 

ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

االنتاج/ الميكانيكية 
183.3602003/2004

ي لطيف جاسم1573  التقنية الوسىط نجيه عبيد فياضمحمد ناح 
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

االنتاج/ الميكانيكية 
580.7252003/2004/ د56/ ز308/الفلوجة م- االنبار 2

 التقنية الوسىط حامد محمد عبد الحميد جاسم1574
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

االنتاج/ الميكانيكية 
377.2392003/2004

ن1575  التقنية الوسىط زهره محمد صالححيدر جبار علي حسي 
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم تقنيات المكائن 

السيارت/والمعدات
1980.2672003/2004/ د19/ ز310/الفلوجة م- االنبار 1

 التقنية الوسىط مهند محمود محروت طاهر1576
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم تقنيات المكائن 

السيارت/والمعدات
279.2882003/2004

 التقنية الوسىط فياض حماد نايف لطيف1577
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم تقنيات المكائن 

السيارت/والمعدات
374.1462003/2004

 التقنية الوسىط محمد عباس عبد 1578
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم الصناعات 

زجاج /الكيمياوية

اميك وست 

172.1442003/2004

 التقنية الوسىط وميض نجاح عليوي عبدهللا1579
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم الصناعات 

زجاج /الكيمياوية

اميك وست 

266.7522003/2004

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



 التقنية الوسىط منذر فاروق نعمان1580
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم الصناعات 

زجاج /الكيمياوية

اميك وست 

365.6562003/2004

 التقنية الوسىط اسامة محمد عبد هللا1581
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم انظمة 

انظمة /الحاسبات

الحاسبات

178.8842003/2004

 التقنية الوسىط عبد القادر رشيد حميد1582
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم انظمة 

انظمة /الحاسبات

الحاسبات

271.0402003/2004

 التقنية الوسىط تغريد احمد صالح1583
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم انظمة 

انظمة /الحاسبات

الحاسبات

369.7442003/2004

ن محمد1584  التقنية الوسىط مهند عبد حسي 
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم المحاسبة

المحاسبة
183.4342003/2004

 التقنية الوسىط حميد مجيد شندوخ عنتر1585
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم المحاسبة

المحاسبة
278.7592003/2004

 التقنية الوسىط محمد شحاذة علي فري    ح1586
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم المحاسبة

المحاسبة
378.3312003/2004

 التقنية الوسىط عامر شاكر حمدي حسون1587
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم ادارة المخازن

ادارة المخازن
173.3772003/2004

 التقنية الوسىط قاسم حمادة مظهور 1588
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم ادارة المخازن

ادارة المخازن
271.7872003/2004

 التقنية الوسىط يارس صالح علي جاسم1589
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم ادارة المخازن

ادارة المخازن
363.4852003/2004

 التقنية الوسىط حذيفة نور الدين حميد شهاب1590
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

قوى / الكهربائية

كهربائية

184.6462004/2005

 التقنية الوسىط اياد طارق داود مخلف1591
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

قوى / الكهربائية

كهربائية

282.0662004/2005

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



ن رياض عباس محيميد فرحان1592  التقنية الوسىط شكرية فرحان حسي 
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

قوى / الكهربائية

كهربائية

1581.4532004/2005/ د31/ ز310/الفلوجة م- االنبار 3

 التقنية الوسىط كميله جاسم سلطاناحمد اسماعيل عبد محمد1593
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

بناء /المدنية

وانشاءات

4280.2002004/2005/ د76/ ز19/الصقالوية م- االنبار 1

 التقنية الوسىط حامد فرحان احمد جاسم1594
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

بناء /المدنية

وانشاءات

268.5822004/2005

 التقنية الوسىط فراس عبد عالوي محمد1595
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

بناء /المدنية

وانشاءات

367.6972004/2005

 التقنية الوسىط علي نجيب حميد عداي1596
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

االنتاج/ الميكانيكية 
176.6842004/2005

 التقنية الوسىط عثمان عبد هللا صت  فاعور1597
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

االنتاج/ الميكانيكية 
270.7322004/2005

 التقنية الوسىط حذيفة جار هللا عبد الرزاق احمد1598
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

االنتاج/ الميكانيكية 
370.3452004/2005

ن1599  التقنية الوسىط قاسم محمد رشيد حسي 
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم تقنيات المكائن 

السيارت/والمعدات
188.2752004/2005

 التقنية الوسىط محمد خالد عبيد عباس1600
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم تقنيات المكائن 

السيارت/والمعدات
277.8922004/2005

 التقنية الوسىط فريد خليل ابراهيم عباس1601
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم تقنيات المكائن 

السيارت/والمعدات
373.4792004/2005

 التقنية الوسىط محمود سامي حماد سالم1602
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم الصناعات 

زجاج /الكيمياوية

اميك وست 

162.3702004/2005

 التقنية الوسىط مهند محمد عواد مصلح1603
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم الصناعات 

زجاج /الكيمياوية

اميك وست 

262.3082004/2005

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



 التقنية الوسىط ازاد رحيم محمود دارالجاف1604
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم الصناعات 

زجاج /الكيمياوية

اميك وست 

361.7342004/2005

 التقنية الوسىط صالح نوري مجيت صالح1605
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم انظمة 

انظمة /الحاسبات

الحاسبات

189.6882004/2005

 التقنية الوسىط وسام شاكر محمود عبد1606
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم انظمة 

انظمة /الحاسبات

الحاسبات

278.1402004/2005

 التقنية الوسىط نزار عبد هللا ذياب علي1607
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم انظمة 

انظمة /الحاسبات

الحاسبات

374.1802004/2005

 التقنية الوسىط عفراء عباس رحيم كرثر1608
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم تقنيات صحة 

صحة / المجتمع

المجتمع

185.9342004/2005

 التقنية الوسىط حنان سلطان محمد محمود1609
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم تقنيات صحة 

صحة / المجتمع

المجتمع

284.5172004/2005

ن عبد1610  التقنية الوسىط حاتم كريم حسي 
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم تقنيات صحة 

صحة / المجتمع

المجتمع

382.3772004/2005

 التقنية الوسىط ساجده محمد احمدعلي خميس عل هللا فياض1611
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم السكرتارية

السكرتارية
1168.3822004/2005/ د2/ ز314/الفلوجة م- االنبار 1

 التقنية الوسىط نض خلف محمد ابراهيم1612
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم السكرتارية

السكرتارية
261.6462004/2005

ي1613  التقنية الوسىط محمد رسىمي وهيب صت 
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم السكرتارية

السكرتارية
361.0072004/2005

 التقنية الوسىط عدي عزيز ظاهر بهلي1614
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم ادارة المخازن

ادارة المخازن
187.0502004/2005

 التقنية الوسىط ناظم شاكر ساجت 1615
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم ادارة المخازن

ادارة المخازن
267.4442004/2005

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



 التقنية الوسىط احمد جاسم محمد هزيم1616
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم ادارة المخازن

ادارة المخازن
367.0212004/2005

 التقنية الوسىط ماهر محمد عبد الكريم علي1617
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم المحاسبة 

المحاسبة
183.6392004/2005

ن1618  التقنية الوسىط بهاء الدين عبد اللطيف دحام حسي 
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم المحاسبة 

المحاسبة
277.4482004/2005

 التقنية الوسىط بالل شكر عبد هللا حمد 1619
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم المحاسبة 

المحاسبة
371.0942004/2005

 التقنية الوسىط نجية خلف عبدالعزيزنبيل محمد خليفة فرحان1620
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

قوى / الكهربائية

كهربائية

1582.4002005/2006/ د32/ ز309/الفلوجة م- االنبار 1

 التقنية الوسىط سعد ثابت مخلف طلك1621
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

قوى / الكهربائية

كهربائية

278.6502005/2006

 التقنية الوسىط فراس صبار دبيس تركي1622
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

قوى / الكهربائية

كهربائية

377.8802005/2006

ن فياض1623 ي حسي 
ن
 التقنية الوسىط امجد شاق

ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

بناء /المدنية

وانشاءات

183.1802005/2006

 التقنية الوسىط خالد محمد علي سليمان1624
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

بناء /المدنية

وانشاءات

272.9402005/2006

 التقنية الوسىط صهيب عبدالحميد طيب احمد1625
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

بناء /المدنية

وانشاءات

363.2902005/2006

 التقنية الوسىط محمد اسعد دنهاش منصور1626
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

االنتاج/ الميكانيكية 
183.4302005/2006

 التقنية الوسىط نعمة سليمان مصلح عليوي1627
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

االنتاج/ الميكانيكية 
276.9202005/2006

 التقنية الوسىط رائد محمود بحر فياض1628
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

االنتاج/ الميكانيكية 
376.7402005/2006

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



 التقنية الوسىط خليل ابراهيم محمد نايف1629
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم الصناعات 

زجاج /الكيمياوية

اميك وست 

171.9902005/2006

 التقنية الوسىط عزيز خلف مهيدي صالح1630
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم الصناعات 

زجاج /الكيمياوية

اميك وست 

267.4702005/2006

 التقنية الوسىط مهند ذاكر شعموط فليح1631
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم الصناعات 

زجاج /الكيمياوية

اميك وست 

357.4272005/2006

 التقنية الوسىط محمد نافع حافظ عبداللطيف1632
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم تقنيات المكائن 

السيارت/والمعدات
175.6702005/2006

 علي1633
ن ن صباح حسي   التقنية الوسىط ياسي 

ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم تقنيات المكائن 

السيارت/والمعدات
275.0812005/2006

 التقنية الوسىط سامر عبيد عبد فياض1634
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم تقنيات المكائن 

السيارت/والمعدات
373.4002005/2006

 التقنية الوسىط قيس شاهر حمد سندال1635
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم انظمة 

انظمة /الحاسبات

الحاسبات

180.7702005/2006

 علي حامد1636
ن  التقنية الوسىط علياء حسي 

ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم انظمة 

انظمة /الحاسبات

الحاسبات

277.4902005/2006

 التقنية الوسىط سمت  عدنان حاتم شكر1637
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم انظمة 

انظمة /الحاسبات

الحاسبات

368.8502005/2006

 التقنية الوسىط جبار برغش عبيد محمد1638
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم تقنيات صحة 

صحة / المجتمع

المجتمع

175.5002005/2006

 التقنية الوسىط فالح عبد صالح جاسم1639
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم تقنيات صحة 

صحة / المجتمع

المجتمع

272.6802005/2006

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



 التقنية الوسىط عمار فخري فليح حسن1640
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم تقنيات صحة 

صحة / المجتمع

المجتمع

368.7002005/2006

 التقنية الوسىط حامد خميس محمد حديد1641
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم المحاسبة 

المحاسبة
182.7242005/2006

 التقنية الوسىط سورية عبود محمدمروان شالش حمادي جواد1642
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم المحاسبة 

المحاسبة
178.0452005/2006/ د1/ ز19/م- الفلوجة-االنبار2

 التقنية الوسىط خمس سلمان داود عبيد1643
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم المحاسبة 

المحاسبة
377.0462005/2006

ناحمد مثين عبد الوهاب عبدالرزاق1644  التقنية الوسىط خلود شاكر ياسي 
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم السكرتارية

السكرتارية
7577.6802005/2006/ د2/ ز315/الفلوجة م-االنبار1

 التقنية الوسىط حسام محمد فهد علي1645
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم السكرتارية

السكرتارية
274.0602005/2006

يف ظاهر حسن1646  التقنية الوسىط ثامر رسر
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم السكرتارية

السكرتارية
370.3102005/2006

 التقنية الوسىط خضت  عباس عبد هللا فياض1647
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم ادارة المخازن

ادارة المخازن
170.2302005/2006

 التقنية الوسىط فاروق طركي محمد 1648
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم ادارة المخازن

ادارة المخازن
266.8602005/2006

 التقنية الوسىط عبد العزيز جمعة ساير محمد1649
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم ادارة المخازن

ادارة المخازن
357.2202005/2006

 التقنية الوسىط فراس عبد االله عبد هللا ذياب1650
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

قوى / الكهربائية

كهربائية

182.6572006/2007

 التقنية الوسىط محمد شلش جاسم احمد1651
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

قوى / الكهربائية

كهربائية

279.2872006/2007

ن عبدالرحيم1652  التقنية الوسىط عادل سعيد حسي 
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

قوى / الكهربائية

كهربائية

378.0182006/2007

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



 التقنية الوسىط وفاء سامي نصيف جاسم1653
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

بناء /المدنية

وانشاءات

184.0802006/2007

 التقنية الوسىط شذى فوزي صالح جاسم1654
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

بناء /المدنية

وانشاءات

269.4112006/2007

 التقنية الوسىط مصطفن رشيد طه محمد1655
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

بناء /المدنية

وانشاءات

367.9602006/2007

 التقنية الوسىط عفيفة جاسم حسنمهند احمد حمد محمود1656
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

االنتاج/ الميكانيكية 
9379.9102006/2007/ د554/ ز14/الفلوجة م- االنبار 1

ن عطية محمد1657  التقنية الوسىط حسان ياسي 
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

االنتاج/ الميكانيكية 
274.5892006/2007

 التقنية الوسىط اياد خلف مطر زغت 1658
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

االنتاج/ الميكانيكية 
374.3602006/2007

 التقنية الوسىط سهيله اسماعيل مصطفنعادل ريكان فجر ساري 1659
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم الصناعات 

تشغيل /الكيمياوية

وحدات

4079.5602006/2007/ د60/ ز219/الفلوجة م- االنبار 1

 التقنية الوسىط عاصم احمد خلف عبد1660
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم الصناعات 

تشغيل /الكيمياوية

وحدات

272.8032006/2007

 التقنية الوسىط علي سعدون عبادي ياس1661
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم الصناعات 

تشغيل /الكيمياوية

وحدات

372.0492006/2007

 التقنية الوسىط عالء احمد عبد زبار 1662
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم تقنيات المكائن 

السيارت/والمعدات
176.1852006/2007

 التقنية الوسىط زكيه رسحان شهابمحمد عبد هللا زبار فرحان1663
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم تقنيات المكائن 

السيارت/والمعدات
8575.9592006/2007/ د13/ ز16/الفلوجة م- االنبار 2

 التقنية الوسىط هاديه خضت  نايفصالح حسن عبد ضاحي1664
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم تقنيات المكائن 

السيارت/والمعدات
4571.7612006/2007/ د27/ ز16/الفلوجة م- االنبار 3

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



 التقنية الوسىط احمد سالم بدر محمد1665
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم انظمة 

انظمة /الحاسبات

الحاسبات

188.6522006/2007

ن عبدالحميدشيماء نبيل نجيب محمود1666  التقنية الوسىط سعاد حسي 
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم انظمة 

انظمة /الحاسبات

الحاسبات

1474.6062006/2007/ د27/ ز314/م- عنة-االنبار2

 التقنية الوسىط خولة عبدالرزاق حميدمحمد شاكر محمود زبالة1667
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم انظمة 

انظمة /الحاسبات

الحاسبات

773.1132006/2007/ د2/ ز23/م- هيت -االنبار3

 التقنية الوسىط عماد خضت  عباس ابراهيم1668
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم تقنيات صحة 

صحة / المجتمع

المجتمع

180.7202006/2007

 التقنية الوسىط منبة مالك عبدالرحمن عسكر1669
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم تقنيات صحة 

صحة / المجتمع

المجتمع

277.0002006/2007

 التقنية الوسىط عبدهللا شتيوي مخلف حسن1670
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم تقنيات صحة 

صحة / المجتمع

المجتمع

375.4402006/2007

 التقنية الوسىط عمر حمد نصيف جسام1671
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم المحاسبة 

المحاسبة
192.5882006/2007

 التقنية الوسىط طاهر خليل ابراهيم حمادي1672
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم المحاسبة 

المحاسبة
289.3332006/2007

 التقنية الوسىط رسمية احمد عليعمر احمد ابراهيم حمادي1673
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم المحاسبة 

المحاسبة
3686.0322006/2007/ د54/ ز101/م/ الفلوجة-االنبار3

 التقنية الوسىط مجيد خالد دحام مواش1674
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم السكرتارية

السكرتارية
179.3802006/2007

 التقنية الوسىط ظافر نايف عايش حسن1675
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم السكرتارية

السكرتارية
270.9362006/2007

 التقنية الوسىط منتظر محمد عبد فياض 1676
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم السكرتارية

السكرتارية
370.3962006/2007

 التقنية الوسىط ضياء علي عبد فيحان1677
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم ادارة المخازن

ادارة المخازن
176.6382006/2007

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



 التقنية الوسىط توفيق خليل عبد ظاهر1678
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم ادارة المخازن

ادارة المخازن
261.6222006/2007

ن 1679  التقنية الوسىط عبد الناض مبارك حسي 
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم ادارة المخازن

ادارة المخازن
353.4892006/2007

 التقنية الوسىط فراس يحي  عباس عبدهللا1680
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

قوى / الكهربائية

كهربائية

187.9332007/2008

ن جاسم حمادي1681  التقنية الوسىط علي حسي 
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

قوى / الكهربائية

كهربائية

281.1982007/2008

 التقنية الوسىط بالل ناطق صادق خليل1682
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

قوى / الكهربائية

كهربائية

379.3592007/2008

 التقنية الوسىط هشام عودة احمد ريحان1683
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

بناء /المدنية

وانشاءات

181.1632007/2008

 التقنية الوسىط عمر صالح سلمان رحيم1684
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

بناء /المدنية

وانشاءات

272.6512007/2008

ن1685  التقنية الوسىط محمد مدهر علي حسي 
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

بناء /المدنية

وانشاءات

371.5572007/2008

ن عليوي حمادي1686  التقنية الوسىط محمود حسي 
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

االنتاج/ الميكانيكية 
172.6502007/2008

 التقنية الوسىط فاطمة ابراهيم هنديمحمد حامد مهدي خلف1687
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

االنتاج/ الميكانيكية 
70.7312007/2008الكرمة- االنبار 2

 التقنية الوسىط عالء حمود جاسم جرو1688
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

االنتاج/ الميكانيكية 
369.4822007/2008

 التقنية الوسىط علي عبد الجبار سعود حسن1689
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم تقنيات المكائن 

السيارت/والمعدات
180.5442007/2008

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



 التقنية الوسىط حسام فاضل عبود فدعوس1690
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم تقنيات المكائن 

السيارت/والمعدات
278.9402007/2008

 التقنية الوسىط مروان حازم متعب نصار1691
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم تقنيات المكائن 

السيارت/والمعدات
375.3402007/2008

 التقنية الوسىط قيس محمد احمد زيدان1692
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم انظمة 

انظمة /الحاسبات

الحاسبات

174.5742007/2008

رابراهيم فالح ابراهيم نصيف1693 ن ة فرهان مت   التقنية الوسىط سمت 
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم انظمة 

انظمة /الحاسبات

الحاسبات

1471.8302007/2008/ د12/ ز25/م- هيت -االنبار2

 التقنية الوسىط يرسى عبدالرزاق حميدسارة هاشم سلمان حمودي1694
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم انظمة 

انظمة /الحاسبات

الحاسبات

71.5842007/2008الفلوجة-االنبار3

 التقنية الوسىط ايمن خضت  جسام محمد1695
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم تقنيات صحة 

صحة / المجتمع

المجتمع

180.9272007/2008

 التقنية الوسىط ارشد صبىحي خلف مبارك1696
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم تقنيات صحة 

صحة / المجتمع

المجتمع

278.9232007/2008

 التقنية الوسىط محمد محمود درويش ابراهيم1697
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم تقنيات صحة 

صحة / المجتمع

المجتمع

376.5042007/2008

 التقنية الوسىط ماهر عبد هللا صالح فرحان1698
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم المحاسبة 

المحاسبة
189.3682007/2008

 التقنية الوسىط انور صباح عبود عفات1699
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم المحاسبة 

المحاسبة
278.8912007/2008

 التقنية الوسىط ابراهيم نوري عبد هللا شكحان1700
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم المحاسبة 

المحاسبة
374.3582007/2008

 التقنية الوسىط احمد حسن عالوي احمد1701
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم ادارة المكتب

ادارة المكتب
184.3572007/2008

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



 التقنية الوسىط مهند ماجد عبد فياض1702
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم ادارة المكتب

ادارة المكتب
265.7482007/2008

يف زيدان1703  التقنية الوسىط ضياء كاظم رسر
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم ادارة المكتب

ادارة المكتب
364.0792007/2008

 التقنية الوسىط حسنة كريمان عودةمحمود هادي عبيد فحيمان1704
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم ادارة المواد 

ادارة المواد
480.1212007/2008/ د48/ ز317/م- الفلوجة-االنبار1

 سمت  خليل اسماعيل1705
 التقنية الوسىط مصطفن

ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم ادارة المواد 

ادارة المواد
258.5882007/2008

 التقنية الوسىط محمود زين خضت  يونس1706
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم ادارة المواد 

ادارة المواد
355.9762007/2008

 التقنية الوسىط مظفر محمد زكي 1707
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

قوى / الكهربائية

كهربائية

187.9352008/2009

 التقنية الوسىط محمد زهدي فتاح 1708
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

قوى / الكهربائية

كهربائية

287.6782008/2009

 التقنية الوسىط سعد شعبان هواش1709
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

قوى / الكهربائية

كهربائية

387.5252008/2009

 التقنية الوسىط فرحه حميد هاللقاسم محمد دحام هالل1710
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

بناء /المدنية

وانشاءات

3179.5452008/2009/ د29/ ز9/هيت م- االنبار 1

ي1711
ر
 التقنية الوسىط ختام فرحان خضت نور عامر خليل رزوق

ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

بناء /المدنية

وانشاءات

1975.2062008/2009/ د54/ ز302/الرمادي م- االنبار 2

 التقنية الوسىط حاتم محمد عبد الرزاق1712
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

بناء /المدنية

وانشاءات

373.3282008/2009

 التقنية الوسىط قاسم عبد فياض1713
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

االنتاج/ الميكانيكية 
184.7722008/2009

ن صالح1714 ن حسي   التقنية الوسىط عبد هللا ياسي 
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

االنتاج/ الميكانيكية 
279.5432008/2009

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



 التقنية الوسىط علي رشيد عبيد1715
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

االنتاج/ الميكانيكية 
376.1882008/2009

 التقنية الوسىط محمد حامد عبود1716
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم الصناعات 

تشغيل /الكيمياوية

وحدات

176.6612008/2009

 التقنية الوسىط محمد ندا صالح1717
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم الصناعات 

تشغيل /الكيمياوية

وحدات

274.8002008/2009

 التقنية الوسىط وسام محمد جاسم1718
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم الصناعات 

تشغيل /الكيمياوية

وحدات

359.6482008/2009

ن1719  التقنية الوسىط محمد خليف حسي 
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم تقنيات المكائن 

السيارت/والمعدات
182.8352008/2009

 التقنية الوسىط رشيد حسون احمد1720
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم تقنيات المكائن 

السيارت/والمعدات
275.4652008/2009

 التقنية الوسىط قائد حمزة حمد1721
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم تقنيات المكائن 

السيارت/والمعدات
368.0452008/2009

 التقنية الوسىط قسمة شهاب حامدذرى عبد الستار جبار حامد1722
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم انظمة 

انظمة /الحاسبات

الحاسبات

ي غريب- بغداد1 ان   86.0012008/2009

 التقنية الوسىط فوزية خليفة محمدرجاء شاهر حمد سندال1723
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم انظمة 

انظمة /الحاسبات

الحاسبات

1084.4132008/2009/ د23/ ز319/م- الفلوجة - االنبار2

 التقنية الوسىط رؤى عدنان احمد 1724
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم انظمة 

انظمة /الحاسبات

الحاسبات

379.6852008/2009

 التقنية الوسىط سمر عبد هللا خلف1725
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم تقنيات صحة 

صحة / المجتمع

المجتمع

189.9862008/2009

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



 التقنية الوسىط حامد عفيف حنون1726
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم تقنيات صحة 

صحة / المجتمع

المجتمع

287.8702008/2009

 التقنية الوسىط ندى احمد ناض1727
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم تقنيات صحة 

صحة / المجتمع

المجتمع

386.9892008/2009

 التقنية الوسىط منتض رياض علي1728
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم المحاسبة

المحاسبة
195.2832008/2009

ي عبيد1729  التقنية الوسىط احمد صت 
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم المحاسبة

المحاسبة
285.7982008/2009

 التقنية الوسىط هديل محمود وهيب1730
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم المحاسبة

المحاسبة
385.2262008/2009

 التقنية الوسىط نضال عبدالرزاق رحيممصطفن محمود خلف صالح1731
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم ادارة المكتب

ادارة المكتب
1279.1802008/2009/ د10/ ز19/م-الرمادي -االنبار1

 التقنية الوسىط ايات تركي نومان1732
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم ادارة المكتب

ادارة المكتب
279.0852008/2009

 التقنية الوسىط وسام محمد فزع1733
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم ادارة المكتب

ادارة المكتب
372.2512008/2009

 التقنية الوسىط ثابت عبد هللا فياض1734
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم ادارة المواد

ادارة المواد
180.9702008/2009

 التقنية الوسىط عصام احمد عبد هللا1735
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم ادارة المواد

ادارة المواد
275.3102008/2009

ن1736  التقنية الوسىط محمد حامد حسي 
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم ادارة المواد

ادارة المواد
368.5902008/2009

 التقنية الوسىط ايوب جاسم محمد1737
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

قوى / الكهربائية

كهربائية

193.2012009/2010

 التقنية الوسىط عواطف مداح خميسزياد ليث قاسم محمد1738
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

قوى / الكهربائية

كهربائية

2788.8052009/2010/ د27/ ز313/الفلوجة م- االنبار 2

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



 التقنية الوسىط عمار صالح عبد1739
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

قوى / الكهربائية

كهربائية

388.2792009/2010

 التقنية الوسىط عمر شيبوب انور هويدي1740
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

بناء /المدنية

وانشاءات

187.3572009/2010

 التقنية الوسىط براء رياض داود عمران1741
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

بناء /المدنية

وانشاءات

280.6542009/2010

 التقنية الوسىط علي محمود ابراهيم جاسم1742
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

بناء /المدنية

وانشاءات

376.8442009/2010

ن محمد عبد هللا حميد1743  التقنية الوسىط دالل شهاب حميدامي 
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

االنتاج/ الميكانيكية 
90.6892009/2010العبور- القائم - االنبار 1

 التقنية الوسىط عليه جاسم محمدمثين طالب جسام محمد1744
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

االنتاج/ الميكانيكية 
12283.4442009/2010/ د9/ ز1/القائم م- االنبار 2

 التقنية الوسىط احمد هندي صالح1745
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

االنتاج/ الميكانيكية 
382.4682009/2010

 التقنية الوسىط قيس موفق محمد جاسم1746
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم الصناعات 

تشغيل /الكيمياوية

وحدات

183.1942009/2010

 التقنية الوسىط ايمان حاتم كاملمصطفن فوزي شفيق توفيق1747
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم الصناعات 

تشغيل /الكيمياوية

وحدات

1870.3942009/2010/ د32/ ز212/الرمادي م- االنبار 2

 التقنية الوسىط فؤاد زبن حمود جلعوط1748
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم الصناعات 

تشغيل /الكيمياوية

وحدات

366.5332009/2010

 التقنية الوسىط تركيه حمادي ثامرحامد عبد حمد مركب 1749
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم تقنيات المكائن 

السيارت/والمعدات
25983.0832009/2010/ د50/ ز70/الفلوجة م- االنبار 1

 التقنية الوسىط هيفاء برزان صهيب حميد عطاهلل جاسم1750
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم تقنيات المكائن 

السيارت/والمعدات
279.6642009/2010

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



 التقنية الوسىط مديحه خالد عبدالقهارقاسم احمد عايش حمد1751
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم تقنيات المكائن 

السيارت/والمعدات
2374.5942009/2010/ د14/ ز306/الفلوجة م- االنبار 3

 التقنية الوسىط امت  ابراهيم فرحان1752
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم انظمة 

انظمة /الحاسبات

الحاسبات

181.0732009/2010

 التقنية الوسىط شذى سالم مطلك1753
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم انظمة 

انظمة /الحاسبات

الحاسبات

276.1782009/2010

 التقنية الوسىط ليل رشيد شمخانرغدة ماجد ابراهيم حميد1754
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم انظمة 

انظمة /الحاسبات

الحاسبات

ي غريب - بغداد 3 174.5332009/2010/ د16/ ز6/م- ان 

 التقنية الوسىط عمار فاضل عبد الجبار1755
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم تقنيات صحة 

صحة / المجتمع

المجتمع

191.5402009/2010

 التقنية الوسىط نرسين احمد جاسم1756
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم تقنيات صحة 

صحة / المجتمع

المجتمع

291.2912009/2010

 التقنية الوسىط ابتهال صبىحي سالم1757
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم تقنيات صحة 

صحة / المجتمع

المجتمع

389.0282009/2010

 التقنية الوسىط مريم عطاهلل محمدسندس حميد مجول محمد1758
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم المحاسبة

المحاسبة
1192.5502009/2010/ د19/ ز104/م- الرمادي-االنبار1

 التقنية الوسىط احسان ابراهيم خضت 1759
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم المحاسبة

المحاسبة
291.5002009/2010

 التقنية الوسىط لىم صبىحي عبد هللا1760
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم المحاسبة

المحاسبة
390.6592009/2010

 التقنية الوسىط ماهر محمد موىس1761
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم ادارة المكتب

ادارة المكتب
178.9342009/2010

 التقنية الوسىط يرسى محمد زكي عبدمين عبد المجيد عبدالهادي حميد1762
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم ادارة المكتب

ادارة المكتب
2776.9202009/2010/ د54/ ز303/م-الفلوجة -االنبار2

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



 التقنية الوسىط عبد محمود علي1763
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم ادارة المكتب

ادارة المكتب
376.5942009/2010

 التقنية الوسىط جمال محمد عبد هللا جاسم1764
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم ادارة المواد

ادارة المواد
192.0922009/2010

 التقنية الوسىط يوسف مجيد كنوش محسن1765
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم ادارة المواد

ادارة المواد
279.8212009/2010

 التقنية الوسىط رحيم جسام محمد فرحان1766
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم ادارة المواد

ادارة المواد
373.8072009/2010

ي1767
ي جبار سبير

 التقنية الوسىط حكمت مدنن
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم ادارة القانونية

ادارة القانونية
184.0042009/2010

 التقنية الوسىط سعادة جاسم احمدرنا فرعون محمود محمد1768
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم ادارة القانونية

ادارة القانونية
681.0332009/2010/ د11/ ز314/م-الفلوجة-االنبار2

 التقنية الوسىط مها شاكر محمودمروة نضال خليل اسماعيل1769
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم ادارة القانونية

ادارة القانونية
978.6752009/2010/ د31/ ز213/م-الفلوجة-االنبار3

 التقنية الوسىط تفاحة احيمد جاسموائل وردي سالم حمد1770
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

قوى / الكهربائية

كهربائية

5490.1312010/2011 د4/ ز20/عامرية الفلوجة م- االنبار 1

 التقنية الوسىط ثامر رعد محمد1771
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

قوى / الكهربائية

كهربائية

287.2192010/2011

 التقنية الوسىط زيد عادل نافع1772
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

قوى / الكهربائية

كهربائية

386.4322010/2011

 التقنية الوسىط خالده خليل دهاممصطفن فالح ابراهيم دهام1773
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

بناء /المدنية

وانشاءات

3979.6372010/2011/ د24/ ز16/الفلوجة م- االنبار 1

 التقنية الوسىط وداد مرعي حسننضت  عمر جواد حميد1774
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

بناء /المدنية

وانشاءات

اء م- بغداد 2 975.9422010/2011/ د36/ ز641/حي الخضن

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



 التقنية الوسىط محمد عبد الوهاب نصيف جاسم1775
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

بناء /المدنية

وانشاءات

375.1022010/2011

 التقنية الوسىط عادل وفيق مصلح1776
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

االنتاج/ الميكانيكية 
189.0662010/2011

 التقنية الوسىط خلدون هاشم كردي1777
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

االنتاج/ الميكانيكية 
286.8912010/2011

ي1778
ر
ق  التقنية الوسىط صالح محل رسر

ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

االنتاج/ الميكانيكية 
384.4672010/2011

 التقنية الوسىط هيفاء سلمان عليرياض نافع عبد هللا1779
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم الصناعات 

تشغيل /الكيمياوية

وحدات

2582.7152010/2011/ د41/ ز307/الفلوجة م- االنبار 1

 التقنية الوسىط خرمه عبد عطيهيارس خليل فياض عطيه1780
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم الصناعات 

تشغيل /الكيمياوية

وحدات

77.7522010/2011العبيدي- القائم - االنبار 2

 التقنية الوسىط ثامر زغت  علي1781
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم الصناعات 

تشغيل /الكيمياوية

وحدات

375.1762010/2011

 التقنية الوسىط جمال ناض سطام1782
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم تقنيات المكائن 

السيارت/والمعدات
178.4532010/2011

 التقنية الوسىط ايمن غانم نغيمش1783
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم تقنيات المكائن 

السيارت/والمعدات
278.1122010/2011

 التقنية الوسىط عبد هللا عمر نايف1784
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم تقنيات المكائن 

السيارت/والمعدات
373.5612010/2011

 التقنية الوسىط كريمة محمد خلفشهاب احمد سعود علي1785
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم انظمة 

انظمة /الحاسبات

الحاسبات

1586.3952010/2011/ د12/ ز315/م- الفلوجة -االنبار1

 التقنية الوسىط عمار حاتم فرحان1786
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم انظمة 

انظمة /الحاسبات

الحاسبات

286.1602010/2011

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



ي1787  التقنية الوسىط هارون غازي ناح 
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم انظمة 

انظمة /الحاسبات

الحاسبات

384.7762010/2011

 التقنية الوسىط حيدر خضت  حمد1788
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم تقنيات صحة 

صحة / المجتمع

المجتمع

192.0152010/2011

 التقنية الوسىط عمر صالح عبدالدايم1789
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم تقنيات صحة 

صحة / المجتمع

المجتمع

291.4022010/2011

ن1790 ق احمد حسي   التقنية الوسىط استت 
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم تقنيات صحة 

صحة / المجتمع

المجتمع

389.6502010/2011

 التقنية الوسىط قائد حميد جدوع عياش1791
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم المحاسبة

المحاسبة
196.1402010/2011

ن عفتان1792  التقنية الوسىط محمد ثمي 
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم المحاسبة

المحاسبة
296.0602010/2011

 التقنية الوسىط عادل يوسف سالم1793
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم المحاسبة

المحاسبة
391.0542010/2011

 التقنية الوسىط ليل جسام محمدبهاء حسن رسحان صالح1794
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم ادارة القانونية

ادارة القانونية
88.5192010/2011الكرمة- الفلوجة - االنبار 1

 التقنية الوسىط هدية خضت  نايفصباح حسن عبد ضاحي1795
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم ادارة القانونية

ادارة القانونية
1288.2502010/2011/ د27/ ز16/م-الفلوجة-االنبار2

 التقنية الوسىط وسن رميض احمد ناض1796
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم ادارة القانونية

ادارة القانونية
379.2512010/2011

 التقنية الوسىط زينب عصام منيب1797
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم ادارة المكتب

ادارة المكتب
183.9742010/2011

 التقنية الوسىط عبد الرحمن محمد فصيح1798
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم ادارة المكتب

ادارة المكتب
283.2622010/2011

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



 التقنية الوسىط مريم عباس حسن1799
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم ادارة المكتب

ادارة المكتب
383.2312010/2011

 التقنية الوسىط مريعة محمد حديدزهت  عبد هللا حمود فياض1800
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم ادارة المواد

ادارة المواد
8488.5662010/2011/ د17/ ز11/م- الكرمة-االنبار1

 التقنية الوسىط عليه زيد نجممحمد مهاوش محمود احمد1801
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم ادارة المواد

ادارة المواد
ي غريب-بغداد2 077.5592010/2011/ د0/ ز0/م-ان 

 التقنية الوسىط عمر محمد كريم1802
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم ادارة المواد

ادارة المواد
374.0072010/2011

 التقنية الوسىط سميه حسام عبدالحميدمحمد مفلح عبدالقادر عبدالحميد1803
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

قوى / الكهربائية

كهربائية

41092.9682011/2012/ د19/ ز3/القائم م- االنبار 1

 التقنية الوسىط احمد حازم مهنا1804
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

قوى / الكهربائية

كهربائية

289.1142011/2012

 التقنية الوسىط رائد مرشد خلف1805
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

قوى / الكهربائية

كهربائية

388.6432011/2012

ي جميل سعدايرس يعكوب يوسف سعد1806
 التقنية الوسىط فاطمة مدنن

ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

بناء /المدنية

وانشاءات

1384.3852011/2012/ د7/ ز6/هيت م- االنبار 1

ن1807  التقنية الوسىط عبد الستار اسعد زعي 
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

بناء /المدنية

وانشاءات

277.8962011/2012

 التقنية الوسىط هناء عبداللطيف سالمعلي احمد اسماعيل حمد1808
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

بناء /المدنية

وانشاءات

2775.6722011/2012/ د203/ ز9/هيت م- االنبار 3

 التقنية الوسىط علي نزار عبد الجبار1809
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

االنتاج/ الميكانيكية 
192.5642011/2012

 التقنية الوسىط فؤاد عيادة سمت 1810
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

االنتاج/ الميكانيكية 
282.5042011/2012

ن1811  التقنية الوسىط امل خليفة صالحعمر صالح عيادة حسي 
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

االنتاج/ الميكانيكية 
53780.7022011/2012/ د4/ ز30/القائم م- االنبار 3

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



ن صبارطارق جميل احمد صبار1812  التقنية الوسىط غبشة حسي 
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم الصناعات 

تشغيل /الكيمياوية

وحدات

52282.3622011/2012/ د16/ ز1/ابوغريب م- بغداد 1

 التقنية الوسىط زهيه محمد خلفعبد الكريم سعدون جمعه خلف1813
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم الصناعات 

تشغيل /الكيمياوية

وحدات

123181.6462011/2012/ د21/ ز418/م- بعقوبة - دياىل 2

 التقنية الوسىط نجالء لهيب عزيز1814
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم الصناعات 

تشغيل /الكيمياوية

وحدات

380.2182011/2012

 عليطي حاكم عودة محمد1815
ن  التقنية الوسىط عالهن حسي 

ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم تقنيات المكائن 

السيارت/والمعدات
3986.1502011/2012/ د6/ ز23/عامرية الفلوجة م- االنبار 1

 التقنية الوسىط عقيل عبد العزيز رثيع1816
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم تقنيات المكائن 

السيارت/والمعدات
283.2462011/2012

 التقنية الوسىط عمر عبد المجيد عويد1817
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم تقنيات المكائن 

السيارت/والمعدات
382.9842011/2012

 التقنية الوسىط هيام سعيد عبدهللاهويدة محمد عبد هللا فياض1818
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم انظمة 

انظمة /الحاسبات

الحاسبات

88.8422011/2012البوشجل-الصقالوية- االنبار1

 التقنية الوسىط دينا مالذ عبد الرزاق1819
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم انظمة 

انظمة /الحاسبات

الحاسبات

286.3052011/2012

 التقنية الوسىط محمد يوسف ابراهيم1820
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم انظمة 

انظمة /الحاسبات

الحاسبات

383.1652011/2012

 التقنية الوسىط عبد الملك مصطفن عبد الرحمن1821
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم تقنيات صحة 

صحة / المجتمع

المجتمع

187.1212011/2012

 التقنية الوسىط عمر حميد خليفة1822
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم تقنيات صحة 

صحة / المجتمع

المجتمع

285.4752011/2012

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



 التقنية الوسىط شيماء مجيد جمعة1823
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم تقنيات صحة 

صحة / المجتمع

المجتمع

384.9502011/2012

 التقنية الوسىط اري    ج عمار حميد1824
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم المحاسبة

المحاسبة
191.5432011/2012

 التقنية الوسىط مصطفن خليل فهد1825
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم المحاسبة

المحاسبة
291.5062011/2012

 التقنية الوسىط اسماء جمعة مطر1826
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم المحاسبة

المحاسبة
389.5082011/2012

 التقنية الوسىط نجية طه ظاهرسيف سعيد اسماعيل مظهور1827
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم ادارة القانونية

ادارة القانونية
783.5022011/2012/  د11/ ز15/م-الفلوجة-االنبار1

 التقنية الوسىط وليد عبد الجبار كعيطان1828
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم ادارة القانونية

ادارة القانونية
282.3722011/2012

 التقنية الوسىط جروة حمد عباسعامر محمود محمد عباس1829
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم ادارة القانونية

ادارة القانونية
1781.4682011/2012/ د23/ ز88/م-الفلوجة-االنبار3

موخ بديويعبت  عبد الرزاق صالح جاسم1830  التقنية الوسىط خديجة رسر
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم ادارة المواد

ادارة المواد
1184.1422011/2012/ د40/ ز310/م- الفلوجة-االنبار1

 التقنية الوسىط حسام محمد مطر شمران1831
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم ادارة المواد

ادارة المواد
280.9282011/2012

 التقنية الوسىط ايمان عبدالحافظ مهديصفاء عبد السالم ثابت خليل1832
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم ادارة المواد

ادارة المواد
177.9902011/2012/ د39/ ز303/م-الرمادي-االنبار3

 التقنية الوسىط عمر احمد فزع1833
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم ادارة المكتب

ادارة المكتب
186.9292011/2012

ي هويديمهند عبد فاضل منصور1834
 التقنية الوسىط مهدية مطين

ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم ادارة المكتب

ادارة المكتب
23386.3792011/2012/ د545 ز38/م- الرمادي -االنبار2

 التقنية الوسىط سىح  شعالن محمد1835
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم ادارة المكتب

ادارة المكتب
384.9712011/2012

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



 التقنية الوسىط مصطفن عادل عودة1836
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

قوى / الكهربائية

كهربائية

194.6292012/2013

ن رجا1837  التقنية الوسىط ماجده حميد فاضلحسام كريم حسي 
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

قوى / الكهربائية

كهربائية

6494.4652012/2013/ د19/ ز887/حي الجهاد م- بغداد 2

 التقنية الوسىط قدوره نواف اسودخالد احمد برع شالل1838
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

قوى / الكهربائية

كهربائية

1792.4292012/2013/ د31/ ز312/الفلوجة م- االنبار 3

 التقنية الوسىط يارس حاتم عطاهلل مظهور1839
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

بناء /المدنية

وانشاءات

183.2672012/2013

 التقنية الوسىط عامر حاتم جاسم عبد1840
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

بناء /المدنية

وانشاءات

280.9762012/2013

 التقنية الوسىط مهند سهيل عبد نجم1841
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

بناء /المدنية

وانشاءات

376.7702012/2013

 التقنية الوسىط محمد جاسم عبدهللا احمد1842
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

االنتاج/ الميكانيكية 
185.6122012/2013

 التقنية الوسىط وليد زياد مهدي صالح1843
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

االنتاج/ الميكانيكية 
282.3272012/2013

ن1844  التقنية الوسىط سنان محرف خلف حسي 
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

االنتاج/ الميكانيكية 
380.1942012/2013

 التقنية الوسىط ميسون محمود عويدسندس عبدالرزاق محمد عويد1845
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم الصناعات 

تشغيل /الكيمياوية

وحدات

1287.2062012/2013/ د64/ ز303/الفلوجة م- االنبار 1

 التقنية الوسىط حكيمه محمد عكيلي يوسفمروة جواد كاظم ابراهيم1846
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم الصناعات 

تشغيل /الكيمياوية

وحدات

1783.1482012/2013/ د25/ ز205/الحلة م- بابل 2

 التقنية الوسىط فرحة فرهود حسنمحمد فارس فياض حسن1847
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم الصناعات 

تشغيل /الكيمياوية

وحدات

52181.6812012/2013/ د16/ ز1/ابوغريب م- بغداد 3

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



ن1848  التقنية الوسىط فيصل احمد حسي 
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم تقنيات المكائن 

السيارت/والمعدات
182.0222012/2013

 التقنية الوسىط عبدالقادر رجب عزيز1849
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم تقنيات المكائن 

السيارت/والمعدات
277.3982012/2013

 التقنية الوسىط سفيان فخري عبدالهادي1850
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم تقنيات المكائن 

السيارت/والمعدات
373.6842012/2013

 التقنية الوسىط ورود فيحان مصلح1851
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم انظمة 

انظمة /الحاسبات

الحاسبات

190.7722012/2013

 التقنية الوسىط هبه عبد مطر محمود1852
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم انظمة 

انظمة /الحاسبات

الحاسبات

287.8162012/2013

 التقنية الوسىط نورة يارس نزار1853
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم انظمة 

انظمة /الحاسبات

الحاسبات

385.4672012/2013

 التقنية الوسىط ازهار ماجد علي1854
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم تقنيات صحة 

صحة / المجتمع

المجتمع

192.0262012/2013

 التقنية الوسىط محمد شيت انور1855
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم تقنيات صحة 

صحة / المجتمع

المجتمع

291.0622012/2013

 التقنية الوسىط محمد ثابت عبيد1856
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم تقنيات صحة 

صحة / المجتمع

المجتمع

391.0102012/2013

نضفاف عبدالرزاق ابراهيم جاسم1857  التقنية الوسىط سناء نافع حسي 
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم المحاسبة

المحاسبة
2290.6572012/2013/ د47 ز317/م- الفلوجة-االنبار1

 التقنية الوسىط نورية جاسم حمادياحمد حميد جدوع عياش1858
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم المحاسبة

المحاسبة
2187.2312012/2013/ د49/ ز314/م- الفلوجة-االنبار2

 التقنية الوسىط نور عدنان فائز1859
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم المحاسبة

المحاسبة
382.2432012/2013

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



 التقنية الوسىط محمود محمد خليفة جاسم1860
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم ادارة القانونية

ادارة القانونية
192.2902012/2013

 التقنية الوسىط ارساء صالح كذة طلفاح1861
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم ادارة القانونية

ادارة القانونية
285.6212012/2013

ن عبد دخيل1862  التقنية الوسىط دالل خالد حسي 
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم ادارة القانونية

ادارة القانونية
384.4962012/2013

 التقنية الوسىط علي محمد عواد1863
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم ادارة المواد

ادارة المواد
186.3162012/2013

 التقنية الوسىط سعاد محمد خابورارساء فرج مناجد رشيد1864
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم ادارة المواد

ادارة المواد
4582.0652012/2013/ د25/ ز27/الصقالوية م- االنبار 2

 التقنية الوسىط رنا حماد عبداللطيف1865
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم ادارة المواد

ادارة المواد
377.2332012/2013

 التقنية الوسىط طه يوسف ندا1866
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم ادارة المكتب

ادارة المكتب
195.7892012/2013

 التقنية الوسىط ام كلثوم حميد جاسم1867
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم ادارة المكتب

ادارة المكتب
294.0962012/2013

 التقنية الوسىط خولة سالم نصارهشام اسماعيل ابراهيم عبد1868
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم ادارة المكتب

ادارة المكتب
4493.0722012/2013/ د4/ ز310/الفلوجة م- االنبار 3

 التقنية الوسىط محمد صباح عليوي ناض1869
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

قوى / الكهربائية

كهربائية

163.7292013/2014

 التقنية الوسىط احمد يونس محمد فرحان1870
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

قوى / الكهربائية

كهربائية

260.1422013/2014

 التقنية الوسىط احمد نبيل شاكر ابراهيم 1871
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

قوى / الكهربائية

كهربائية

358.3772013/2014

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



 التقنية الوسىط لبيب محمود صالح خلف1872
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

االنتاج/ الميكانيكية 
156.1082013/2014

 التقنية الوسىط مشتاق عبدهللا هزيم عمر1873
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

االنتاج/ الميكانيكية 
256.0292013/2014

 التقنية الوسىط سعيد جبت  حمد صكر1874
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

االنتاج/ الميكانيكية 
355.3082013/2014

 التقنية الوسىط عليه مجباس حسنحسن خلف فرحان حنتوش1875
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم انظمة 

انظمة /الحاسبات

الحاسبات

ي غريب - بغداد1 17قرية - ان   68.2642013/2014

 التقنية الوسىط فاطمة سعد عبدهللا محمد1876
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم انظمة 

انظمة /الحاسبات

الحاسبات

253.4172013/2014

 التقنية الوسىط وليد مطلب فتيخان حمادي1877
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم تقنيات صحة 

صحة / المجتمع

المجتمع

189.0552013/2014

 التقنية الوسىط ابراهيم احمد كاظم عجيل1878
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم تقنيات صحة 

صحة / المجتمع

المجتمع

280.7612013/2014

 التقنية الوسىط ارساء وسام عبيد حمادي1879
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم تقنيات صحة 

صحة / المجتمع

المجتمع

379.6022013/2014

 التقنية الوسىط حميدة نواف طارشعالء مشعان شهاب حمد1880
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم المحاسبة

المحاسبة
3163.2872013/2014/ د3/ ز9/الحبانية م-االنبار1

 التقنية الوسىط رعد شعيب محمد جاسم1881
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم المحاسبة

المحاسبة
257.5912013/2014

 التقنية الوسىط محمود شاكر محمود جاسم1882
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم المحاسبة

المحاسبة
355.7732013/2014

 التقنية الوسىط سهت  داود عباس عبود1883
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم ادارة القانونية

ادارة القانونية
182.4152013/2014

ي اسماعيل ابراهيم1884
 التقنية الوسىط حفر

ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم ادارة القانونية

ادارة القانونية
261.4742013/2014

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



 التقنية الوسىط رسور محمود كامل حمود1885
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم ادارة القانونية

ادارة القانونية
360.4332013/2014

 التقنية الوسىط احمد سالم شبيب1886
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم ادارة المواد

ادارة المواد
177.7812013/2014

 التقنية الوسىط احمد طارق خلف عبد1887
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم ادارة المواد

ادارة المواد
257.2092013/2014

 التقنية الوسىط منيفة ضاهر خميسعثمان محمد طلب درع1888
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم ادارة المواد

ادارة المواد
15454.7462013/2014/ د10/ ز10/ابوغريب م-بغداد 3

 التقنية الوسىط امنة محمد عبدالرزاقيوسف بالل اسماعيل فرج1889
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

قوى / الكهربائية

كهربائية

591.0852014/2015/ د17/ ز638/العامرية م- بغداد 1

ن خلفاثت  محمد مطر محيمد1890  التقنية الوسىط نجاة ياسي 
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

قوى / الكهربائية

كهربائية

23388.0452014/2015/ د7/ ز10/القائم م- االنبار 2

 التقنية الوسىط ميسون صالح حسنعبدهللا اياد عبد الرزاق مناع1891
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

قوى / الكهربائية

كهربائية

4383.3582014/2015/ د44/ ز842/الرصافة م- بغداد 3

 التقنية الوسىط ارساء علي جاسمسارة صالح محسن جاسم1892
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم الصناعات 

تشغيل /الكيمياوية

وحدات

2172.3652014/2015عمارة - السكنية - الفلوجة - االنبار 1

 التقنية الوسىط محمد رعد محمد1893
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم الصناعات 

تشغيل /الكيمياوية

وحدات

263.3402014/2015

 التقنية الوسىط عالء احمد سمت  عبد1894
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم الصناعات 

تشغيل /الكيمياوية

وحدات

361.3162014/2015

 التقنية الوسىط رائده غايب مظهورهالة خالد عبد هالل1895
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم انظمة 

انظمة /الحاسبات

الحاسبات

985.1102014/2015/ د16/ ز211/الفلوجة م- االنبار 1

ي1896
 التقنية الوسىط حمدية عالوي حسنعبدالستار عبدهللا فياض كاطن

ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم انظمة 

انظمة /الحاسبات

الحاسبات

1483.3822014/2015/ د2/ ز202/م-الفلوجة-االنبار2

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



 التقنية الوسىط أميمة جليل صالح حسن1897
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم انظمة 

انظمة /الحاسبات

الحاسبات

377.7452014/2015

 التقنية الوسىط احمد خليف خليفة احمد1898
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم تقنيات صحة 

صحة / المجتمع

المجتمع

189.2342014/2015

 التقنية الوسىط محمود جاسم كريم حبيب1899
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم تقنيات صحة 

صحة / المجتمع

المجتمع

288.8692014/2015

 التقنية الوسىط مثين ابراهيم برع ثلج1900
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم تقنيات صحة 

صحة / المجتمع

المجتمع

386.2332014/2015

 التقنية الوسىط نبأ محمد عيىس كاظم1901
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم المحاسبة

المحاسبة
176.7342014/2015

 التقنية الوسىط خلود جمال محمود حسن1902
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم المحاسبة

المحاسبة
271.0662014/2015

ن1903  التقنية الوسىط مروة هندي حامد حسي 
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم المحاسبة

المحاسبة
361.9622014/2015

 التقنية الوسىط آية ابراهيم حمادي خلف1904
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم ادارة المواد

ادارة المواد
166.7282014/2015

 التقنية الوسىط عثمان جمعه زيدان خلف1905
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم ادارة المواد

ادارة المواد
260.2772014/2015

 التقنية الوسىط ايمن حميد علي1906
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم ادارة المواد

ادارة المواد
356.7202014/2015

 التقنية الوسىط غازية جلوب شاهراحمد عباس كاظم محسن1907
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم ادارة المكتب

ادارة المكتب
4171.0992014/2015/ د40/ ز215/م-الفلوجة -االنبار1

 التقنية الوسىط علي احسان رشيد توفيق1908
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم ادارة المكتب

ادارة المكتب
268.7722014/2015

 التقنية الوسىط علي عبدهللا خلف محمد1909
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم ادارة المكتب

ادارة المكتب
365.0992014/2015

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



 التقنية الوسىط محمد ابراهيم حميد سليمان1910
ي 
المعهد التقين

االنبار

بناء /التقنيات المدنية

وانشاءات
160.7462014/2015

 التقنية الوسىط ماهية ختالن حمودأركان حاتم شاكر حمود1911
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

قوى / الكهربائية

كهربائية

2291.7242015/2016/ د6/ ز211/الفلوجة م- االنبار 1

ي1912
 التقنية الوسىط وضحه منعم يوسفمحمود احمد كريم مفصن

ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

قوى / الكهربائية

كهربائية

55186.7962015/2016 د36/ ز1/عامرية الفلوجة م- االنبار 2

 التقنية الوسىط حليمة محمد صالح حسنمقداد نظت  كامل عباس1913
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

قوى / الكهربائية

كهربائية

384.0482015/2016/ د24/ ز634/العامرية م- بغداد 3

 التقنية الوسىط أنور حميد عمر شهاب1914
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

بناء /المدنية

وانشاءات

176.1402015/2016

 التقنية الوسىط بشار طالب عزيز1915
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

بناء /المدنية

وانشاءات

268.2122015/2016

 التقنية الوسىط احمد سلمان محمد سلمان1916
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

بناء /المدنية

وانشاءات

366.6802015/2016

 التقنية الوسىط زهور عبدهللا اسماعيلعبدالسالم باسم عبدالحميد عبداللطيف1917
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

االنتاج/ الميكانيكية 
2065.3912015/2016/ د9/ ز1/حديثة م- االنبار 1

 التقنية الوسىط محمد وهبت رمزي1918
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم التقنيات 

االنتاج/ الميكانيكية 
260.8362015/2016

 التقنية الوسىط عاليه جاسم صجمهند قاسم معياف باضي1919
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم الصناعات 

تشغيل /الكيمياوية

وحدات

10077.0142015/2016/ د17/ ز11/الرمادي م- االنبار 1

 التقنية الوسىط فوزيه حمد ندى سهاد احمد ابراهيم فياض1920
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم الصناعات 

تشغيل /الكيمياوية

وحدات

1160.5662015/2016/ د11/ ز211/الفلوجة م- االنبار 2

ة مجيد حبيبرسى سعد علي عبد1921  التقنية الوسىط سمت 
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم الصناعات 

تشغيل /الكيمياوية

وحدات

57.3632015/2016العبور- عنه - االنبار 3

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



 التقنية الوسىط نذير حمزة عبادي1922
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم تقنيات المكائن 

السيارت/والمعدات
164.8942015/2016

 التقنية الوسىط نهال محمد بديويعبدهللا طالل صالح حمود1923
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم انظمة 

انظمة /الحاسبات

الحاسبات

1188.5312015/2016/ د29/ ز304/م/ الفلوجة- االنبار1

توح1924  التقنية الوسىط نبأ احمد عبد رسر
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم انظمة 

انظمة /الحاسبات

الحاسبات

286.4862015/2016

 التقنية الوسىط وضحة ابراهيم خليلأمل هشام داود سلمان1925
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم انظمة 

انظمة /الحاسبات

الحاسبات

883.5222015/2016/ د8/ ز637/م-حي الجامعة - بغداد3

ن1926  التقنية الوسىط اسيل رائد دينار حسي 
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم تقنيات صحة 

صحة / المجتمع

المجتمع

192.3332015/2016

 التقنية الوسىط وليد عبدالسالم كنوش حمادي1927
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم تقنيات صحة 

صحة / المجتمع

المجتمع

289.5752015/2016

 التقنية الوسىط سمر خالد مخلف حمد1928
ي 
المعهد التقين

االنبار

قسم تقنيات صحة 

صحة / المجتمع

المجتمع

385.7002015/2016

 التقنية الوسىط مليكة صالح علياحمد مالك جديع سعد1929
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم المحاسبة

المحاسبة
1693.3742015/2016/ د86/ ز308/الفلوجة م- االنبار 1

 التقنية الوسىط مدينة يوسف عبدالرزاقعماد الدين حمدي عبدالغفور محسن1930
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم المحاسبة

المحاسبة
13393.1462015/2016/ د19/ ز3/م- عنة -االنبار2

 التقنية الوسىط هوية محيميد عليمروان طه يوسف جميل1931
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم المحاسبة

المحاسبة
779.0942015/2016/ د59/ ز314/م-الفلوجة-االنبار3

ن1932  التقنية الوسىط عفراء خضت  حميد حسي 
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم ادارة القانونية

ادارة القانونية
178.5242015/2016

 التقنية الوسىط مصطفن خفج مطر1933
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم ادارة القانونية

ادارة القانونية
268.8232015/2016

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



 علي1934
ن  التقنية الوسىط رياض شعبان حسي 

ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم ادارة القانونية

ادارة القانونية
367.2602015/2016

 التقنية الوسىط رشيد حمدان عيدان1935
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم ادارة المواد

ادارة المواد
179.7202015/2016

 التقنية الوسىط ابتسام علي حمادينور شاكر جاسم محمد1936
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم ادارة المواد

ادارة المواد
1172.4282015/2016/ د2/ ز15/م-الكرمة-االنبار2

 التقنية الوسىط مروة سيمر عبدالرزاق1937
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم ادارة المواد

ادارة المواد
372.3332015/2016

ن مسلم1938  التقنية الوسىط ناجية صالح فالحزينب فرحان حسي 
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم ادارة المكتب

ادارة المكتب
1885.1782015/2016/ د41/ ز211/م- الفلوجة-االنبار1

 التقنية الوسىط نادية يحي  عباسرسى انور محمد سعيد رشيد1939
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم ادارة المكتب

ادارة المكتب
1580.0892015/2016/ د22/ ز314/م-الفلوجة-االنبار2

 التقنية الوسىط انمار خميس عزام1940
ي 
المعهد التقين

االنبار

/ قسم ادارة المكتب

ادارة المكتب
374.5852015/2016

ي كوت التقنية الوسىط وردة ناهيبثينه حميد محسن زعالن1941
االولتقنيات المساحةالمعهد التقين

حي / الىحي / واسط 

5/104د / الحرية 
85.5232003-2002

ى حيدرصالح هادي عبد علي1942 ي كوت التقنية الوسىط برسر
الثالثتقنيات المساحةالمعهد التقين

م / الكوت / واسط 

21د  / 70ز  / 410
80.8872003-2002

ي كوت التقنية الوسىط نعيمة محسنسمت  يوسف ليلو بلحاوي1943
يالتقنيات الكهربائيةالمعهد التقين

الثانن
م / الكوت / واسط 

2د  / 63ز  / 303
83.8632003-2002

ي كوت التقنية الوسىط هندية مهديمحمد خلف هاشم مسافر1944
المعهد التقين

/ التقنيات الميكانيكية

االنتاج
2003-75.9482004الكوت/ واسط الثالث

ي مرعيد1945
ي كوت التقنية الوسىط وضحة باونضياء علي خفن

المعهد التقين
/ المكائن والمعدات

السيارات
االول

/ الكوت / واسط 

د  / 12ز / الكرامة 

102

83.3272005-2004

يرشا حمزه كوكز علوان1946
ي كوت التقنية الوسىط سعدية راضن

يالمساحةالمعهد التقين
الثانن

/ الصويرة/ واسط

حي الزهراء
80.3482006-2005

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



ي كوت التقنية الوسىط كتيبة ازغت فيصل كاظم خضت  عباس1947
المعهد التقين

/ التقنيات الميكانيكية

االنتاج
االول

حي / الكوت/ واسط

 412/ الجهاد م

10/   د40/ز

84.2992006-2005

ناحمد حميد عيال كاطع1948 ي كوت التقنية الوسىط هناء شني 
االولالتقنيات الكهربائيةالمعهد التقين

حي الربيع / كوت 

56/ز
87.8312007-2006

ي كوت التقنية الوسىط ساهرة شمالصفاء جبار سمرمد طعيمه1949
يالتقنيات الكهربائيةالمعهد التقين

2006-78.1622007الكوت/ واسطالثانن

1950
ذو الفقار عبد الكاظم شاكر عبد 

الحسن
ي كوت التقنية الوسىط وئام قاسم

الثالثالتقنيات الكهربائيةالمعهد التقين
/  الكوت/ واسط

29/ د33/ ز310/م
78.0912007-2006

ي كوت التقنية الوسىط جميلة عليويخلف زرار بداي1951
المعهد التقين

/ التقنيات الميكانيكية

ياالنتاج
الثانن

حي / الىحي / واسط

الحرية
80.7322007-2006

ي كوت التقنية الوسىط سالمة حيدرايات خليل ذياب ساجت1952
الثالثالمساحةالمعهد التقين

/ الكوت / واسط 

الزهراء
84.3442008-2007

ي كوت التقنية الوسىط مديحه عبد عونهدى مهدي صاحب عيدان1953
يتقنيات الموارد المائيةالمعهد التقين

الثانن
م / الكوت / واسط 

13 د 21 ز 110
73.1872008-2007

ي كوت التقنية الوسىط وداد عليبسمه عدنان فليح حسن1954
2007-70.422008الحرية/ بغداد الثالثتقنيات الموارد المائيةالمعهد التقين

ي كوت التقنية الوسىط هناء كاظمهاله نعيم جت  خميس1955
االولالمحاسبةالمعهد التقين

م / الغزالية / بغداد 

17 د 60 ز665
89.5062008-2007

ي كوت التقنية الوسىط سليمة هاديوسن كامل حاوي1956
المعهد التقين

تقنيات الموارد 

ل/المائية  ن الري والت 
االول

/ كوت /واسط 

الكريمية 

6د /40ز/420م/

78,3832009-2008

ن عالء يونس حليو1957 ي كوت التقنية الوسىط انعام حسنحسني 
المعهد التقين

تقنيات الموارد 

ل/المائية  ن الري والت 
الثالث

حي / الىحي / واسط 

العسكري
75,1482009-2008

ي كوت التقنية الوسىط نضال كاظمجنان جمال حسن1958
المعهد التقين

التقنيات 

القوى/الكهربائيه
االول

/ النعمانية / واسط 

الجمعية
87,5732009-2008

ي كوت التقنية الوسىط نقية راشدإيمان مظفر يوسف كاظم1959
يادارة الموادالمعهد التقين

الثانن
م / الكوت / واسط 

2د  / 24ز  / 414
91,0292009-2008

ي كوت التقنية الوسىط نزي  هة صكبان ذباحهاله عبد الكريم كامل1960
الثالثالمساحةالمعهد التقين

دور / واسط
ن المعلمي 

83,1952010-2009

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



يحيدر ساجت غركان1961 ي كوت التقنية الوسىط جميلة رحيم حرن 
المعهد التقين

تقنيات الموارد 

ل/المائية  ن الري والت 
2009-85,0522010النعمانية/ واسطاالول

ي كوت التقنية الوسىط هناء محمدإيالف محمد علي سفوري1962
المعهد التقين

تقنيات الموارد 

ل/المائية  ن الري والت 
الثالث

/ الكوت / واسط

  4/حي األمام علي ز

20/د

76,9132010-2009

ي كوت التقنية الوسىط رشيدة محمدحسان صالح طاهر1963
المعهد التقين

/ المكائن والمعدات 

يفرع السيارات
الثانن

 306م / الكوت

17/د / 40/ز
85,0692010-2009

ي كوت التقنية الوسىط انتصار هاديعلي جميل شعيل1964
المعهد التقين

التقنيات الميكانيكيه 

فرع اإلنتاج/ 
االول

/ واسط الكوت 

العزة الجديدة
80,4352010-2009

ي كوت التقنية الوسىط جسومه حمودموج فاروق حامد1965
المعهد التقين

التقنيات 

يفرع القوى/الكهربائيه
الثانن

/ الكوت / واسط

داموك
81,9602010-2009

ي جاسم1966 ي كوت التقنية الوسىط نوال محمدأمجد صت 
المعهد التقين

التقنيات 

فرع القوى/الكهربائيه
2009-81,9282010الكوت/ واسطالثالث

ي كوت التقنية الوسىط شلروق عزيزانمار أحمد خلف نشىمي1967
2010-78.6222011شيخ سعد/ واسط الثالثتقنيات الموارد المائيهالمعهد التقين

ي1968
ي كوت التقنية الوسىط زهرة مهديحازم محمد فرهود راضن

االولالتقنيات الميكانيكيهالمعهد التقين

/ الكوت / واسط 

ز  / 15م / الزهراء 

15د  / 31

86.8542011-2010

ي كوت التقنية الوسىط احالم راشدأنغام حسن منيف سفاح1969
الثالثالتقنيات الميكانيكيهالمعهد التقين

م / الكوت / واسط 

1221 / 24ز  / 31
78.2062011-2010

ي كوت التقنية الوسىط حسونة عبدمحمد حمزة خضن فلىحي1970
االولالتقنيات الكهربائيهالمعهد التقين

م / الكوت / واسط 

44د  / 208ز  / 14
87.0932011-2010

يمها طالب سلطان هنيدي1971
ي كوت التقنية الوسىط تغريد سبير

الثالثالتقنيات الكهربائيهالمعهد التقين
/ الكوت / واسط 

8د  / 67ز / الهورة 
86.5142011-2010

ي جودة1972 ي كوت التقنية الوسىط حياة محنانتظار صت 
االولتقنيات اداره الموادالمعهد التقين

/ الكوت / واسط 

ز  / 16م / الزهراء 

707د  / 194

78.3102011-2010

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



ي كوت التقنية الوسىط ندى نوري عبدلينه اسماعيل رسول عبد المنعم1973
االولتقنيات الموارد المائيهالمعهد التقين

/ الكوت / واسط 

ي الكوت
المعهد التقين

86.1032012/2011

نصفا نوري عيدي عبيد1974 ي كوت التقنية الوسىط نعومة مكي حسي 
االولالتقنيات الكهربائيهالمعهد التقين

/ الىحي / واسط 

ز / محلة العرب 

160 د 12 /101

91.1572012/2011

يحوراء عبد هللا مطرود عبد هللا1975
ي كوت التقنية الوسىط حسيبة  مخيفن

يالتقنيات الكهربائيهالمعهد التقين
الثانن

/ النعمانية / واسط 

حي الشهداء
88.9242012/2011

ي كوت التقنية الوسىط طالبة خماسصادق عبد الحسن كاظم جدران1976
االولالتقنيات الميكانيكيهالمعهد التقين

/ الكوت / واسط 

4 /286د / الكرامة 
84.0562012/2011

ي1977
ي كوت التقنية الوسىط مجيدة كاظم حوارسجاد خضت  كوكز كوىسر

يالتقنيات الميكانيكيهالمعهد التقين
الثانن

/ الكوت / واسط 

 26 ز 23م / االنوار 

99د 

82.9762012/2011

ي كوت التقنية الوسىط حده محمد ظفت بيداء علي لفته رباط1978
يادارة الموادالمعهد التقين

الثانن
/ الكوت / واسط 

حي الحوراء
83.9522012/2011

ي كوت التقنية الوسىط نزي  هه صكبان ذباحمحمد عبد الكريم كامل شبيب1979
الثالثادارة الموادالمعهد التقين

/ الكوت / واسط 

حي الحوراء
83.6552012/2011

ي كوت التقنية الوسىط ازهار خزعلعباس عبد الرحيم جليل1980
يتقنيات المساحةالمعهد التقين

الثانن
    1/   واسط كوتم

176/    د /5ز    /
       82,968 2013/2012

ي كوت التقنية الوسىط حياة كاظمعلي عبد عبدالرضا عباس1981
الثالثتقنيات المساحةالمعهد التقين

/ كوت/واسط

الخلود الحكيم 

الثانية

       82,753 2013/2012

اد1982 ي كوت التقنية الوسىط هند جليلحيدر عبد االله رسر
يتقنيات الموارد المائيهالمعهد التقين

الثانن

/  الصويرة م/ واسط

/     د  /3ز     /3   

368

       81,913 2013/2012

ي كوت التقنية الوسىط قبيله جابرشهد كريم شوزي1983
الثالثتقنيات الموارد المائيهالمعهد التقين

/     الىحي م/واسط

/  د  /40ز     /107

   13

       78,080 2013/2012

 علي1984
ن نعال امي  ي كوت التقنية الوسىط اقبال عبد الحسي 

االولالتقنيات الكهربائيهالمعهد التقين

/      واسط الىحي م

/   د /22ز     /304

20

       94,548 2013/2012

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



ي كوت التقنية الوسىط سعاد جاسممحمد عزيز نجم1985
يالتقنيات الكهربائيهالمعهد التقين

الثانن

/      واسط كوت م

/   د  /28ز    /301

  56

       89,987 2013/2012

ن صحيطعلي سلمان داود جهن1986 ي كوت التقنية الوسىط زهره حسي 
االولالمكائن والمعداتالمعهد التقين

كوت حي /اسط

ز    /       /الحوراء م

/د /

       84,978 2013/2012

ي كوت التقنية الوسىط خديجه محمد عذابندى علي مجيد عكله1987
يالمكائن والمعداتالمعهد التقين

الثانن

/      كوت م/واسط

/   د/29ز     311 /

  47/17

       84,975 2013/2012

ن حاجم1988 حيدر علي حسي 
ن ي كوت التقنية الوسىط ليل عبد الحسي 

الثالثالمكائن والمعداتالمعهد التقين

/    كوت م/واسط

/ د   /22ز     /211

 2

       81,890 2013/2012

ي كوت التقنية الوسىط سلىم عبدرساج سعد عبود محمد1989
االولالتقنيات الميكانيكيهالمعهد التقين

/      كوت م/واسط

/   د  /25ز    /105

17

       92,961 2013/2012

اد عيدان1990 ي كوت التقنية الوسىط هندة جليل عودةعلي عبد االله رسر
الثالثالتقنيات الميكانيكيهالمعهد التقين

/   الصويرة م/واسط

/    د  /3ز       /3

368

       83,710 2013/2012

نازهار فليح حمداوي كريم1991 ي كوت التقنية الوسىط سليمة جياد حسي 
االولالمحاسبةالمعهد التقين

/  واسط الكوت م

  21ز   /الخاجية     

1/   د/

       89,446 2013/2012

حوراء ابراهيم محمد1992
فضلية صادق عبد 

السادة
ي كوت التقنية الوسىط 

يالمحاسبةالمعهد التقين
الثانن

/   واسط الكوت م

/    د /3ز        /2

629

       83,874 2013/2012

ي كوت التقنية الوسىط سندس صالح عبودديار عبد الرضا هادي عبود1993
االولتقنيات المساحةالمعهد التقين

/ واسطم الكوت

زقاق / 14محلةم

42دار/206

       83.656 2014/2013

نعباس محمد ابراهيم خليل1994 ي كوت التقنية الوسىط عليه ياسي 
الثالثتقنيات المساحةالمعهد التقين

قرية / برطلة/نينوى

خزنة
       77.917 2014/2013

ي جفات1995 ي كوت التقنية الوسىط حمدية كاظم مطت زهره حمزه عريي 
االولتقنيات الموارد المائيهالمعهد التقين

/ واسط

محلة /النعمانية

الدار / 238زقاق /5

32

       84.977 2014/2013

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



ي كوت التقنية الوسىط زهرة شبوط زغت نور طالب كطان زغت 1996
يتقنيات الموارد المائيهالمعهد التقين

الثانن

محلة/الكوت/واسط

الدار /6زقاق /31 

313

       83.856 2014/2013

ي كوت التقنية الوسىط رشيدة جميلهبه صباح غاىلي عذافه1997
2014/2013 79.959       الناضية/ذي قار الثالثتقنيات الموارد المائيهالمعهد التقين

ن عباس1998 ي كوت التقنية الوسىط جنان فليح حسنحيدرناض حسي 
االولالمكائن والمعداتالمعهد التقين

/ الكوت ز/واسط//

5/   د301/   م  /9 
       91,027 2014/2013

ي كوت التقنية الوسىط رحيمة عبد العزيزفهد جروان خلف محمد1999
يالمكائن والمعداتالمعهد التقين

2014/2013 88,689       //الكوت/واسطالثانن

ناحمد صالح فهد عبيس2000 ي كوت التقنية الوسىط سليمة حسي 
866922014/2013الكوت/واسطالثالثالمكائن والمعداتالمعهد التقين

ن طه كاطع2001 ي كوت التقنية الوسىط اقبال سلمانكرارحسي 
االولالتقنيات الميكانيكيهالمعهد التقين

ي /واط
الىحي السكين

ي 
كوت/للمعهد التقين

898212014/2013

ي كوت التقنية الوسىط فاطمة عبد الحسنارساء ناجح حسون ملك2002
يالتقنيات الميكانيكيهالمعهد التقين

الثانن
101/م/الىحي/واسط

53 الدار 10/ز/
860732014/2013

يساجد ريسان كاظم يونس2003
ي كوت التقنية الوسىط كميلة شمىحن

794502014/2013قلعة سكر//ذي قار الثالثالتقنيات الميكانيكيهالمعهد التقين

ينرسين رشيد حمادي عبد2004 ي كوت التقنية الوسىط انتصار عريي 
يالمحاسبةالمعهد التقين

الثانن

ذي 

ز/39/م/الرفاعي/قار

1721/د/4/

       87.568 2014/2013

ن عليوي2005 ي كوت التقنية الوسىط سعدية كريمسجاد عمران حسي 
االولادارة الموادالمعهد التقين

الكوت /واسط 

7/د/9/ز/410/م/
       83.740 2014/2013

ن علوان نمل2006 ي كوت التقنية الوسىط فضيلة حميد جبارهسجاد حسي 
الثالثادارة الموادالمعهد التقين

واسط 

2/ز/221/م/الكوت

12/د/8

       78.944 2014/2013

ي2007
ي كوت التقنية الوسىط صبيحة ثجيلعباس عبد الجبار عبد ناىسر

االولتقنيات المساحةالمعهد التقين
/ الكوت / واسط 

حي الحوراء
       84.383 2015/2014

ي كوت التقنية الوسىط حسيبة عليحسن محسن قاسم دنبوس2008
الثالثتقنيات المساحةالمعهد التقين

/ الكوت /واسط 

حي الجهاد
       79.062 2015/2014

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



ن خميس2009 ي كوت التقنية الوسىط قسمة خزغل عباسبراء ناض حسي 
االولالمكائن والمعداتالمعهد التقين

/ الكوت /واسط 

شيخ سعد
       86,288 2015/2014

ي كوت التقنية الوسىط كريمة صدام كزارغفران محيسن عبد هللا غيدان2010
يالمكائن والمعداتالمعهد التقين

2015/2014 85,723       النعمانية/ واسط الثانن

ن عزيزسلوان علي هالل نعمة2011 ي كوت التقنية الوسىط حليمة حسي 
الثالثالمكائن والمعداتالمعهد التقين

/ الكوت /واسط 

انوار الصدر
       81,546 2015/2014

ي كوت التقنية الوسىط بدرية حنش سلمانزينب خلوف جت  سالمة2012
2015/2014 84,831       بدرة/واسط االولالتقنيات الميكانيكيهالمعهد التقين

ي كوت التقنية الوسىط سليمة كتاب حميدعلي قحطان فليح حمزة2013
يالتقنيات الميكانيكيهالمعهد التقين

الثانن
/ كوت /واسط 

الصويرة
       80,791 2015/2014

ي كوت التقنية الوسىط فضيلة جبار حسيبتغريد حاكم عبد هللا مطرسر2014
الثالثالتقنيات الميكانيكيهالمعهد التقين

/ الكوت /واسط 

النعمانية
       80,666 2015/2014

ن جت 2015 يفة خليف رميضعليه جبار حسي  ي كوت التقنية الوسىط رسر
االولالمحاسبةالمعهد التقين

النعمانية / واسط

االحرار/
       89.558 2015/2014

ي كوت التقنية الوسىط كميلة يودة عنجوراالء سالم حمود سلمان2016
يالمحاسبةالمعهد التقين

الثانن
/ الىحي / واسط 

الموفقية
       88.157 2015/2014

ي كوت التقنية الوسىط فهيمة طعمةعهود محمد علي عيىس2017
يادارة الموادالمعهد التقين

الثانن
/ الكوت / واسط 

حي الجوادين
       78.238 2015/2014

ي كوت التقنية الوسىط رباب شنانايمن سالم نعمة حسن2018
االولالمساحةالمعهد التقين

الرفاعي /ذي قار 

الفجر محلة حسن /

 رقم 25ز/علوان 

637الدار 

82,9792016/2015

ن نعيمة عبيد دهام2019 ي كوت التقنية الوسىط كميلة ساجتحسي 
يالمساحةالمعهد التقين

الثانن

الديوانية /القادسية 

محلة أل بدير قرية /

الحجام

81,9322016/2015

ن محمد2020 ي كوت التقنية الوسىط حنان قاسمزينب محمد حسي 
الثالثالمساحةالمعهد التقين

/ الرفاعي / ذي قار 

حي / قلعة سكر 
ن المعلمي 

77,4632016/2015

ي كوت التقنية الوسىط رباب عبد الرضا عليفرح صالل غاىلي سعدون2021
االولتقنيات الموارد المائيةالمعهد التقين

/ الكوت /واسط 

الفالحية
78,9892016/2015

ن2022 ي كوت التقنية الوسىط هاشمية حسناحمد طالب علوان حسي 
الثالثتقنيات الموارد المائيةالمعهد التقين

الناضية / ذي قار 

محلة حي الفداء
69,4252016/2015

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



ي كوت التقنية الوسىط نادية فالحايات هادي عباس حسن2023
االولالتقنيات الكهربائيةالمعهد التقين

النعمانية / واسط 

محلة حي الشهداء/
89,4912016/2015

ي كوت التقنية الوسىط حمدية عبودايمن جبار دفال صفوك2024
يالتقنيات الكهربائيةالمعهد التقين

الثانن
/ الكوت / واسط 

حي الخليج
89,2742016/2015

ى حمزة حمودرقية يارس زبالة عبد هللا2025 ي كوت التقنية الوسىط برسر
الثالثالتقنيات الكهربائيةالمعهد التقين

/ النعمانية / واسط 

حي الربيع
82,2272016/2015

ن عطية سالم2026 ي كوت التقنية الوسىط ايمان عبد عليحمزة حسي 
االولالمكائن والمعداتالمعهد التقين

قرية /كوت /واسط 

العايد
80,8422016/2015

2027
ن  علي السجاد ماجد عبد الحسي 

خلف
ي كوت التقنية الوسىط هاشمية محسن

يالمكائن والمعداتالمعهد التقين
الثانن

/ كوت / واسط 

انوار الصدر الثانية 

223محلة 

80,8082016/2015

ي كوت التقنية الوسىط انتظار عبد العكارهبة وليد جابر رضا2028
الثالثالمكائن والمعداتالمعهد التقين

الىحي /كوت /واسط 

زقاق /304محلة 

89دار /7

79,8082016/2015

ن عسكرسماح مهدي فرهود بشيت2029 ي كوت التقنية الوسىط سكنة حسي 
االولالتقنيات الميكانيكيةالمعهد التقين

/ الكوت / واسد 

الطشاش حي 

الميمون

81,8902016/2015

ن2030 ي كوت التقنية الوسىط حمدية صاحبمحمد فاضل عباس حسي 
يالتقنيات الميكانيكيةالمعهد التقين

الثانن
بدرة ناحية /واسط 

ن جصان حي الحسي 
80,2432016/2015

ي كوت التقنية الوسىط قسمة راهيسجاد لفتة عبيد عمت 2031
الثالثالتقنيات الميكانيكيةالمعهد التقين

/ الكوت / واسط 

221الفالحية  محلة 
79,2722016/2015

ي كوت التقنية الوسىط امل ابراهيمحسن رسحان مرشد خضت 2032
يالمحاسب   ةالمعهد التقين

الثانن

/ الكوت / واسط 

 3/ ز109/م/ الىحي 

2/ د

82,0142016/2015

ي كوت التقنية الوسىط زينب عيىساحمد سليم حميدي رحم2033
الثالثالمحاسب   ةالمعهد التقين

/ الكوت / واسط 

ناحية واسط
80,8942016/2015

ي كوت التقنية الوسىط كميلة خضت سارة حسن مكطوف عكلة2034
االولادارة الموادالمعهد التقين

قلعة سكر / ذي قار 

حي / الرفاعي / 

العسكري

83,8332016/2015

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



ي كوت التقنية الوسىط رحيمة هاديرسى كامل محيسن لفته2035
الثالثادارة الموادالمعهد التقين

/ الرفاعي /ذي قار 

 49/ ز19/الفجر م

880/د

77,1332016/2015

نايمان مىحي مجيد محسن2036 ي التقنية الوسىط بتول حسي 
 2003 -180.2382002/ 242/   د 2/  ز2/بغداد ماالولحاسوبمعهد االدارة التقين

ي التقنية الوسىط نورية عبد الخالقمصطفن احمد محمود خلف2037
يحاسوبمعهد االدارة التقين

 2003 -1477.7172002/  د28/   ز844/ بغداد مالثانن

ة صالححسام خوام علي2038 ي التقنية الوسىط امت 
 2003 -573.642002/  د42/  ز315/ بغداد مالثالثحاسوبمعهد االدارة التقين

ي التقنية الوسىط مفيدة سعيدزينب يحي  ضعيف محل2039
 2003 -1588.7312002/    د4/    ز1/بغداد   ماالولادارة قانونيةمعهد االدارة التقين

ن 2040 ي التقنية الوسىط زكية جاسمساجدة شهيد ياسي 
 2003 -1585.3922002/    د14/   ز117/ بغداد  مالثالثادارة قانونيةمعهد االدارة التقين

نسوسن سعد عكار غضيب2041 ي التقنية الوسىط بتول حسي 
 2003 -386.982002/  د25/ ز951/ بغداد  ماالولمحاسبةمعهد االدارة التقين

ي التقنية الوسىط ليل عبد عبد الكاظم إبراهيم كاظم ناهي2042
يمحاسبةمعهد االدارة التقين

 2003 -2384.4012002/  د61/  ز762/ بغداد مالثانن

ي التقنية الوسىط فطومة حبيب حياة حسن جاسم حسن2043
 2003 -382.5432002/   د6/   ز915/ بغداد مالثالثمحاسبةمعهد االدارة التقين

ي التقنية الوسىط فوزية داودحسن هادي سلمان 2044
 2003 -183.3442002/  د63/  ز552/ بغداد  ماالولسكرتاريةمعهد االدارة التقين

ة نجفحاتم عبد الكريم سهراب جراع2045 ي التقنية الوسىط سمت 
يسكرتاريةمعهد االدارة التقين

 2003 -1083.242002/  د32/  ز113/بغداد مالثانن

ي التقنية الوسىط فضيلة خزعلرشا خليل جعفر كاظم2046
 2003 -779.822002/ 16/  د77/  ز964/ بغداد م االولادارة مخازنمعهد االدارة التقين

ي2047 ي التقنية الوسىط خزنة صيوانقادسية هاشم صت  نصت 
يادارة مخازنمعهد االدارة التقين

 2003 -288679.332002/  د6/  ز799/ بغداد مالثانن

ي التقنية الوسىط نجاة خضت سحر عبد العزيز إبراهيم جاسم2048
 2003 -1573.982002/  د25/  ز 732/ بغداد مالثالثادارة مخازنمعهد االدارة التقين

ي التقنية الوسىط خاتون اسطيفونسامر ياقو كوكا خمو 2049
 2003 -1277.182002/ 29/  د22/ ز718/ بغداد ماالولمتناوبمعهد االدارة التقين

ي التقنية الوسىط غازية طاهرحيدر حبيب مهدي فلىحي2050
يمتناوبمعهد االدارة التقين

 2003 -10376.562002/ 5/  د40/  ز535/ بغداد مالثانن

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



ي التقنية الوسىط ميسون جمال الدينعلي طارق عبد األمت  حمود2051
 2003 -976.412002/  د56/   ز731/ بغداد مالثالثمتناوبمعهد االدارة التقين

ي التقنية الوسىط مين كاظم خالد محمد داود2052
 2003 -2482.942002/  د28/  ز745/ بغداد ماالولارشاد سياحيمعهد االدارة التقين

ي التقنية الوسىط وداد بهلولمصطفن منعم كريم فتاح2053
يارشاد سياحيمعهد االدارة التقين

 2003 -3278.652002/ 1/  د44/  ز518/ بغداد  مالثانن

ي التقنية الوسىط حنان حمزة صفاء عدنان صيهود2054
 2003 -776.182002/  د45/  ز725/ بغداد مالثالثارشاد سياحيمعهد االدارة التقين

ي الصويرة التقنية الوسىط كميله عليانرشاد حميد عطيه2055
معهد تقين

- التقنيات الكهربائية 

القوى الكهربائية
80.122002/2003بغداد1

ي الصويرة التقنية الوسىط ابتسام عبدالعزيزعمر فخري عمران2056
معهد تقين

- التقنيات الكهربائية 

القوى الكهربائية
74.92002/2003بغداد2

ي الصويرة التقنية الوسىط زكيه هادياسعد طالب ضاري2057
معهد تقين

- التقنيات الكهربائية 

القوى الكهربائية
74.582002/2003واسط3

ة عبدهللارشا ستار نجم2058 ي الصويرة التقنية الوسىط سمت 
85.352002/2003واسط1تقنيات المحاسبةمعهد تقين

ي2059 ي الصويرة التقنية الوسىط نوال فاضل شيماء عبد هللا لعيي 
78.532002/2003واسط2تقنيات المحاسبةمعهد تقين

ي الصويرة التقنية الوسىط مديجه عبدالحسنانتصار نعمه جاسم2060
78.412002/2003واسط3تقنيات المحاسبةمعهد تقين

ي الصويرة التقنية الوسىط عائدة جليل علي حسن علوان2061
87.32002/2003بغداد1ميكانيك القدرةمعهد تقين

ي الصويرة التقنية الوسىط سعدية كريم ضياء هاشم محمد2062
86.752002/2003البضة2ميكانيك القدرةمعهد تقين

ي الصويرة التقنية الوسىط فخريه فليح صادق ابو الهيل2063
79.842002/2003بغداد3ميكانيك القدرةمعهد تقين

ن عبيد هديوي 2064 ي الصويرة التقنية الوسىط عليه بهو حسي 
معهد تقين

-التقنيات الميكانيكية 

 االنتاج
80.442002/2003واسط1

ي الصويرة التقنية الوسىط جوري خضت  ايرس عليوي صت 2065
معهد تقين

-التقنيات الميكانيكية 

 االنتاج
78.912002/2003واسط2

ي الصويرة التقنية الوسىط عليه هادي عزيز مطر حلو2066
معهد تقين

-التقنيات الميكانيكية 

 االنتاج
77.172002/2003واسط3

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



ن محمد 2067 ي الصويرة التقنية الوسىط ليل مجلي علي حسي 
معهد تقين

-التقنيات الميكانيكية 

 تشغيل وصيانة 

ميكانيكية

83.052002/2003واسط1

ي الصويرة التقنية الوسىط نعيمه عبدصادق جت  خلف2068
معهد تقين

-التقنيات الميكانيكية 

 تشغيل وصيانة 

ميكانيكية

82.352002/2003بغداد2

ي2069 ن علي توفيق عران  ي الصويرة التقنية الوسىط هاشميه حسي 
معهد تقين

-التقنيات الميكانيكية 

 تشغيل وصيانة 

ميكانيكية

81.172002/2003بغداد3

ي ميثم محمد كريم 2070 ي الصويرة التقنية الوسىط حكيمه ناح 
معهد تقين

- التقنيات الكهربائية 

القوى الكهربائية
75.132003/2004واسط2

اد 2071 ي الصويرة التقنية الوسىط زهره محمد حسام فرحان رسر
معهد تقين

- التقنيات الكهربائية 

القوى الكهربائية
73.322003/2004بغداد3

ي الصويرة التقنية الوسىط تسيار هريس علي عبيد ابراهيم2072
84.972003/2004واسط1تقنيات المحاسبةمعهد تقين

ي الصويرة التقنية الوسىط ناجحه هادي غفران هادي حمزه2073
80.712003/2004واسط3تقنيات المحاسبةمعهد تقين

ي الصويرة التقنية الوسىط بدريه عبيد علي كاظم راشد2074
66.62003/2004واسط1ميكانيك القدرةمعهد تقين

ي الصويرة التقنية الوسىط لميعه جالب عالء سلمان علي2075
66.472003/2004واسط2ميكانيك القدرةمعهد تقين

ي الصويرة التقنية الوسىط اليوجداكرم جدوع جوده2076
365.392003/2004ميكانيك القدرةمعهد تقين

ن محمد عبدالعباس هليل2077 ي الصويرة التقنية الوسىط مكيه علي حسي 
معهد تقين

-التقنيات الميكانيكية 

 تشغيل وصيانة 

ميكانيكية

80.422003/2004واسط1

ي الصويرة التقنية الوسىط صفيه سلمان محمد نايف غنام2078
معهد تقين

-التقنيات الميكانيكية 

 تشغيل وصيانة 

ميكانيكية

74.382003/2004واسط2

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



ي2079
ي الصويرة التقنية الوسىط نوشه كريم احمد جمعه راضن

معهد تقين
-التقنيات الميكانيكية 

 انتاج
71.292003/2004بغداد1

ي الصويرة التقنية الوسىط رسميه عباس ابراهيم مهدي عباس2080
معهد تقين

-التقنيات الميكانيكية 

 انتاج
70.842003/2004بغداد2

ي2081
ي الصويرة التقنية الوسىط برنو مجبل اياد عبد ثانن

معهد تقين
-التقنيات الميكانيكية 

 انتاج
68.882003/2004واسط3

ي الصويرة التقنية الوسىط حمديه محمد عبدعون صادق عبود2082
معهد تقين

- التقنيات الكهربائية 

القوى الكهربائية
84.232004/2005واسط2

ي الصويرة التقنية الوسىط قسمه كاظم منتظر جعفر موىس2083
معهد تقين

- التقنيات الكهربائية 

القوى الكهربائية
79.012004/2005بغداد3

ي الصويرة التقنية الوسىط هاشميه جوده احمد سليم حمدان2084
82.4712004/2005واسط3تقنيات المحاسبةمعهد تقين

ي الصويرة التقنية الوسىط حسنه علي اكرم بدر محان2085
معهد تقين

تقنيات ميكانيك 

القدرة
74.562004/2005واسط 1

ن مزعل2086 ي الصويرة التقنية الوسىط قلعه خضت  مالك حسي 
معهد تقين

تقنيات ميكانيك 

القدرة
71.682004/2005واسط2

ن حميد زامل2087 ي الصويرة التقنية الوسىط حكمه زيدان حسي 
معهد تقين

تقنيات ميكانيك 

القدرة
71.192004/2005واسط3

ي الصويرة التقنية الوسىط جميله محمد محمد عبدهللا جلوب2088
معهد تقين

-التقنيات الميكانيكية 

 االنتاج
77.3652004/2005واسط 2

ن عباس2089 ي الصويرة التقنية الوسىط زهره عويد عالء حسي 
معهد تقين

-التقنيات الميكانيكية 

 تشغيل وصيانة 

ميكانكية

68.432004/2005واسط 2

يه جويت  حاتم كرم سالم2090 ي الصويرة التقنية الوسىط صت 
معهد تقين

-التقنيات الميكانيكية 

 تشغيل وصيانة 

ميكانكية

65.432004/2005واسط 3

ي الصويرة التقنية الوسىط ليل عزالدين عمر سامي مىحي2091
معهد تقين

- التقنيات الكهربائية 

القوى الكهربائية
84.6692005/2006واسط2

ي عبيد2092 ي الصويرة التقنية الوسىط قبيله عامر زهراء ناح 
88.7332005/2006واسط 2تقنيات المحاسبةمعهد تقين

ي الصويرة التقنية الوسىط حميده عبود مصطفن فالح حسن2093
87.5462005/2006بغداد3تقنيات المحاسبةمعهد تقين

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



ي الصويرة التقنية الوسىط ليل طعمه محمد جميل مطلب2094
معهد تقين

تقنيات ميكانيك 

القدرة
63.952005/2006واسط3

يمحمد كاظم عواد2095 ي الصويرة التقنية الوسىط شمسه صليي 
معهد تقين

-التقنيات الميكانيكية 

 االنتاج
62.812005/2006واسط 3

ي الصويرة التقنية الوسىط نعيمه حمزه صادق نصيف جاسم2096
معهد تقين

-التقنيات الميكانيكية 

 تشغيل وصيانة 

ميكانكية

66.7372005/2006بغداد1

ي الصويرة التقنية الوسىط وداد ازعياثمالك عبدالحسن جت 2097
معهد تقين

-التقنيات الميكانيكية 

 تشغيل وصيانة 

ميكانكية

65.7472005/2006واسط 2

ن تومان توهان2098 ي الصويرة التقنية الوسىط زهره عبدعلي حسي 
معهد تقين

-التقنيات الميكانيكية 

 تشغيل وصيانة 

ميكانكية

59.3692005/2006واسط 3

ي الصويرة التقنية الوسىط حنوه مطلك مرتصن جواد كاظم2099
معهد تقين

- التقنيات الكهربائية 

القوى الكهربائية
84.752006/2007بغداد1

ن جابر2100 ي الصويرة التقنية الوسىط فوزيه جابر هدى عبدالحسي 
معهد تقين

- التقنيات الكهربائية 

القوى الكهربائية
78.822006/2007بغداد2

ي الصويرة التقنية الوسىط لوال جاسم محمد قاسم علي2101
معهد تقين

- التقنيات الكهربائية 

القوى الكهربائية
75.942006/2007واسط 3

ي الصويرة التقنية الوسىط خوله عبدالحسن صفا صادق حمزة2102
85.22006/2007واسط2تقنيات المحاسبةمعهد تقين

ي الصويرة التقنية الوسىط بهيه نعيمه هدى علي ناض2103
83.582006/2007واسط3تقنيات المحاسبةمعهد تقين

ي الصويرة التقنية الوسىط بنيه جارهللا محمد سلطان صفانة2104
معهد تقين

تقنيات ميكانيك 

القدرة
68.112006/2007بغداد1

ي الصويرة التقنية الوسىط دره مظهر عمار صالح حسن2105
معهد تقين

تقنيات ميكانيك 

القدرة
67.82006/2007واسط2

ي الصويرة التقنية الوسىط ناهده نجم عمار ضياءالدين محمد2106
معهد تقين

تقنيات ميكانيك 

القدرة
66.92006/2007بغداد3

ي الصويرة التقنية الوسىط رسميه رضا ابتسام شاكر عباس2107
معهد تقين

-التقنيات الميكانيكية 

 االنتاج
74.912006/2007واسط 2

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



ي الصويرة التقنية الوسىط مايهن مهدي مهند جاسب كريم2108
معهد تقين

-التقنيات الميكانيكية 

 االنتاج
69.62006/2007واسط 3

ي الصويرة التقنية الوسىط نضال عبدالواحد علي نضت جواد2109
معهد تقين

-التقنيات الميكانيكية 

 تشغيل وصيانة 

ميكانكية

67.342006/2007واسط1

ي الصويرة التقنية الوسىط اليوجدحيدر رحمن قاسم2110
معهد تقين

-التقنيات الميكانيكية 

 تشغيل وصيانة 

ميكانكية

264.972006/2007

ن عبدان جابر2111 ي الصويرة التقنية الوسىط نجيه عاشور حسي 
معهد تقين

-التقنيات الميكانيكية 

 تشغيل وصيانة 

ميكانكية

61.912006/2007واسط3

ي الصويرة التقنية الوسىط شذى طالب علي حازم حامد2112
معهد تقين

- التقنيات الكهربائية 

القوى الكهربائية
87.0572007/2008واسط 1

ن زينب هادي كامل2113 ي الصويرة التقنية الوسىط حمديه حسي 
معهد تقين

- التقنيات الكهربائية 

القوى الكهربائية
86.1332007/2008واسط 2

ي الصويرة التقنية الوسىط كفهن عبدالحسن شهالء عودة الحوطي2114
معهد تقين

- التقنيات الكهربائية 

القوى الكهربائية
79.9912007/2008واسط 3

ي الصويرة التقنية الوسىط عواطف عبدالرضا صفا احسان علي2115
85.8862007/2008واسط 1تقنيات المحاسبةمعهد تقين

ي الصويرة التقنية الوسىط صبيحه شدهان انعام علي خت  هللا2116
85.4522007/2008واسط 2تقنيات المحاسبةمعهد تقين

ي الصويرة التقنية الوسىط غيده ذيبانعالء شاكر راشد2117
81.6232007/2008بغداد3تقنيات المحاسبةمعهد تقين

ي الصويرة التقنية الوسىط صفيه محمد حيدر عبدهللا هامل2118
معهد تقين

تقنيات ميكانيك 

القدرة
80.1892007/2008واسط 1

ي الصويرة التقنية الوسىط سعده بحت باسم فاضل موحان2119
معهد تقين

تقنيات ميكانيك 

القدرة
75.3572007/2008واسط 2

ي الصويرة التقنية الوسىط امل عكار عمر سعد شخت 2120
معهد تقين

تقنيات ميكانيك 

القدرة
72.8242007/2008بغداد3

ي الصويرة التقنية الوسىط اخالص سلمان محمد اكرم مجيد2121
معهد تقين

-التقنيات الميكانيكية 

 االنتاج
81.192007/2008واسط 1

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



ه هادي رسى علي حمزة2122 ي الصويرة التقنية الوسىط سمت 
معهد تقين

-التقنيات الميكانيكية 

 االنتاج
80.7162007/2008واسط 2

ن محمد حميد2123 ي الصويرة التقنية الوسىط فريده داود سلمانحسي 
معهد تقين

-التقنيات الميكانيكية 

 االنتاج
70.4742007/2008واسط 3

ي عبدهللا مزعل2124 ي الصويرة التقنية الوسىط نعناعه علي ناح 
معهد تقين

-التقنيات الميكانيكية 

 تشغيل وصيانة 

ميكانكية

77.1382007/2008بغداد1

ي الصويرة التقنية الوسىط هاشميه عبدهللا محمد شعالن ذياب2125
معهد تقين

-التقنيات الميكانيكية 

 تشغيل وصيانة 

ميكانكية

76.9712007/2008واسط 2

ي الصويرة التقنية الوسىط ضياء كريم مرتصن عبيد عنيد2126
معهد تقين

-التقنيات الميكانيكية 

 تشغيل وصيانة 

ميكانكية

70.9382007/2008واسط3

ه عصفور فرح فالح حمد 2127 ي الصويرة التقنية الوسىط سمت 
معهد تقين

- التقنيات الكهربائية 

القوى الكهربائية
85.1482008/2009واسط 1

ي2128
ي الصويرة التقنية الوسىط امل واحد زينة مهدي راضن

معهد تقين
- التقنيات الكهربائية 

القوى الكهربائية
80.9912008/2009بغداد2

ي الصويرة التقنية الوسىط كريمه كامل عبدالرحمن حسن حرب2129
معهد تقين

- التقنيات الكهربائية 

القوى الكهربائية
80.2352008/2009بغداد3

ي الصويرة التقنية الوسىط فضيله طعمه زهراء مهند راشد2130
952008/2009واسط2تقنيات المحاسبةمعهد تقين

ي الصويرة التقنية الوسىط اقبال هادي زينب عبيد احمد2131
89.0232008/2009بغداد 3تقنيات المحاسبةمعهد تقين

ي الصويرة التقنية الوسىط بسعاد مزعل ليث ابراهيم محمود2132
معهد تقين

تقنيات ميكانيك 

القدرة
78.5722008/2009بغداد 1

ي الصويرة التقنية الوسىط كميله كريم حيدر مناضل كامل2133
معهد تقين

تقنيات ميكانيك 

القدرة
69.7072008/2009بغداد 2

ي الصويرة التقنية الوسىط نجاة علي عالء عبدالرضا عبيد2134
معهد تقين

تقنيات ميكانيك 

القدرة
69.5282008/2009واسط3

ه عزاوي مريم كريم كاظم2135 ي الصويرة التقنية الوسىط سمت 
معهد تقين

-التقنيات الميكانيكية 

 االنتاج
80.3642008/2009واسط 1

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



ه عبدالواحد عالء صالح عبدالهادي2136 ي الصويرة التقنية الوسىط بشت 
معهد تقين

-التقنيات الميكانيكية 

 االنتاج
79.0552008/2009واسط 2

ي الصويرة التقنية الوسىط فردوس خيال مثين سلمان حسن2137
معهد تقين

-التقنيات الميكانيكية 

 االنتاج
77.6582008/2009واسط 3

ه هادي مصطفن مضن خضت 2138 ي الصويرة التقنية الوسىط امت 
معهد تقين

-التقنيات الميكانيكية 

 تشغيل وصيانة 

ميكانكية

82.8152008/2009واسط 1

ن2139 ن عبدالكريم حسي  يه سلمان حسي  ي الصويرة التقنية الوسىط خت 
معهد تقين

-التقنيات الميكانيكية 

 تشغيل وصيانة 

ميكانكية

76.4922008/2009واسط 2

ي الصويرة التقنية الوسىط تماضن جمعه سدير عصام مجيد2140
معهد تقين

-التقنيات الميكانيكية 

 تشغيل وصيانة 

ميكانكية

75.5172008/2009بغداد 3

ي الصويرة التقنية الوسىط ثناء حمد رانية فيصل بدر2141
معهد تقين

- التقنيات الكهربائية 

القوى الكهربائية
77.4742009/2010واسط 1

ن رحاب احمد خلف2142 ي الصويرة التقنية الوسىط صديقه ياسي 
معهد تقين

- التقنيات الكهربائية 

القوى الكهربائية
73.152009/2010واسط 2

ن خضت 2143 ي الصويرة التقنية الوسىط سليمه مالح ارساء ياسي 
معهد تقين

- التقنيات الكهربائية 

القوى الكهربائية
72.8142009/2010واسط 3

ي الصويرة التقنية الوسىط فخريه علي كرار واىلي قاسم2144
82.8772009/2010بغداد 2تقنيات المحاسبةمعهد تقين

ي الصويرة التقنية الوسىط ثوره سلمان مروة حمزة حسون2145
82.842009/2010واسط 3تقنيات المحاسبةمعهد تقين

ي الصويرة التقنية الوسىط امل محمد علي ضياء رشيد2146
معهد تقين

تقنيات ميكانيك 

القدرة
79.0932009/2010بغداد 1

ن عاجل2147 ي علي حسي 
ي الصويرة التقنية الوسىط شكريه حسونن

معهد تقين
تقنيات ميكانيك 

القدرة
75.062009/2010واسط 2

ه هالل زينب عيىس رمان2148 ي الصويرة التقنية الوسىط سمت 
معهد تقين

تقنيات ميكانيك 

القدرة
73.3252009/2010واسط 3

ي2149 ي الصويرة التقنية الوسىط كظيمه مزعل ابراهيم عبداللطيف ناح 
معهد تقين

-التقنيات الميكانيكية 

 االنتاج
76.9842009/2010كربالء 1

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



ن جاسم2150 ه عطوان نورس حسي  ي الصويرة التقنية الوسىط منت 
معهد تقين

-التقنيات الميكانيكية 

 االنتاج
76.7772009/2010واسط 2

ي الصويرة التقنية الوسىط امل علي ارساء فاضل اسباهي2151
معهد تقين

-التقنيات الميكانيكية 

 االنتاج
72.7462009/2010واسط 3

ي الصويرة التقنية الوسىط نسمه هاشم امجد خضت  هاشم2152
معهد تقين

-التقنيات الميكانيكية 

 تشغيل وصيانة 

ميكانكية

76.3942009/2010بغداد 1

ي الصويرة التقنية الوسىط كميله هاشم عدي عبود دحام2153
معهد تقين

-التقنيات الميكانيكية 

 تشغيل وصيانة 

ميكانكية

71.8062009/2010واسط 2

ي الصويرة التقنية الوسىط مهديه كاظم عبدهللا سلوم حمود2154
معهد تقين

-التقنيات الميكانيكية 

 تشغيل وصيانة 

ميكانكية

64.5662009/2010واسط 3

ي الصويرة التقنية الوسىط امل كمر محمد حسن رحيم 2155
معهد تقين

- التقنيات الكهربائية 

القوى الكهربائية
82.4892010/2011بغداد 1

ي الصويرة التقنية الوسىط زينب حسن سيماء عقيل حمزة 2156
معهد تقين

- التقنيات الكهربائية 

القوى الكهربائية
81.4952010/2011واسط 2

ي الصويرة التقنية الوسىط خلود علي احمد جبار عناد 2157
معهد تقين

- التقنيات الكهربائية 

القوى الكهربائية
80.7432010/2011بغداد 3

ي الصويرة التقنية الوسىط تسواهن جاسم الهام شندل مجباس2158
90.4462010/211واسط 2تقنيات المحاسبةمعهد تقين

ن2159 ن محمد علي حسي  ي الصويرة التقنية الوسىط وداد عبدالحسي 
87.9082010/211واسط 3تقنيات المحاسبةمعهد تقين

ي الصويرة التقنية الوسىط نوريه مصحب علي محسن جابر2160
معهد تقين

تقنيات ميكانيك 

القدرة
83.6182010/2011ذي قار 1

ي الصويرة التقنية الوسىط فطيم كرب موىس محمد خلف2161
معهد تقين

تقنيات ميكانيك 

القدرة
79.4982010/2011االنبار 2

ن2162 ي الصويرة التقنية الوسىط كريمه محمد هدى هليل حسي 
معهد تقين

تقنيات ميكانيك 

القدرة
75.522010/2011واسط 3

ي الصويرة التقنية الوسىط نعيمه عبيد حسن علي حسن خليبص2163
معهد تقين

-التقنيات الميكانيكية 

 االنتاج
81.4412010/2011بغداد1

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



ي الصويرة التقنية الوسىط سناء الماس خنساء حامد احمد2164
معهد تقين

-التقنيات الميكانيكية 

 االنتاج
79.7042010/2011واسط 2

ي الصويرة التقنية الوسىط بتول كاظم مصطفن جاسم محمد2165
معهد تقين

-التقنيات الميكانيكية 

 االنتاج
75.4912010/2011بغداد3

ي الصويرة التقنية الوسىط امل خلف حيدر حميد كتاب2166
معهد تقين

-التقنيات الميكانيكية 

 تشغيل وصيانة 

ميكانكية

80.892010/2011بغداد 1

ي الصويرة التقنية الوسىط عليه علي بيمار عبدالغانم يونس2167
معهد تقين

-التقنيات الميكانيكية 

 تشغيل وصيانة 

ميكانكية

70.942010/2011بغداد2

ي2168
ن متانن ي الصويرة التقنية الوسىط عيده جوده احمد حسي 

معهد تقين

-التقنيات الميكانيكية 

 تشغيل وصيانة 

ميكانكية

66.3672010/2011بغداد3

ي2169
ي الصويرة التقنية الوسىط امل واحد اسامة مهدي راضن

معهد تقين
- التقنيات الكهربائية 

القوى الكهربائية
84.0342011/2012بغداد1

ي الصويرة التقنية الوسىط بتول عبود احمد نصيف جاسم2170
معهد تقين

- التقنيات الكهربائية 

القوى الكهربائية
82.6582011/2012بغداد2

ي الصويرة التقنية الوسىط وفاء خضن مروة علي عبود2171
معهد تقين

- التقنيات الكهربائية 

القوى الكهربائية
80.3172011/2012بغداد3

ي الصويرة التقنية الوسىط مين مهدي مرتصن احمد عبد2172
88.7732011/2012واسط 2تقنيات المحاسبةمعهد تقين

ي الصويرة التقنية الوسىط خانيه مصحب اياد عبدعلي متعب2173
88.6722011/2012بغداد3تقنيات المحاسبةمعهد تقين

ه هاشم محمد خضت  عبيد2174 ي الصويرة التقنية الوسىط سمت 
معهد تقين

تقنيات ميكانيك 

القدرة
80.7922011/2012بغداد 1

ي الصويرة التقنية الوسىط فريده رضيوي مؤيد فليح عبدالحسن2175
معهد تقين

تقنيات ميكانيك 

القدرة
78.6482011/2012ذي قار 2

ي الصويرة التقنية الوسىط ناديه زيد عباس صالح حسن2176
معهد تقين

تقنيات ميكانيك 

القدرة
75.9392011/2012بغداد 3

ن2177  علي حسي 
ي الصويرة التقنية الوسىط نهله هادي مصطفن

معهد تقين
-التقنيات الميكانيكية 

 االنتاج
77.9692011/2012واسط 1

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



ي الصويرة التقنية الوسىط خوله مهدي سارة محسن عبيد 2178
معهد تقين

-التقنيات الميكانيكية 

 االنتاج
74.9682011/2012واسط 2

ي الصويرة التقنية الوسىط بسعاد عباس لطيف نصيف حمادي2179
معهد تقين

-التقنيات الميكانيكية 

 االنتاج
73.4452011/2012بغداد3

ي الصويرة التقنية الوسىط فائزه كاظم احمد عبدهللا خلف2180
معهد تقين

-التقنيات الميكانيكية 

 تشغيل وصيانة 

ميكانكية

82.1822011/2012واسط 1

ي الصويرة التقنية الوسىط سندس جمعة اية جعفر عباس2181
معهد تقين

-التقنيات الميكانيكية 

 تشغيل وصيانة 

ميكانكية

72.9592011/2012واسط 2

ي الصويرة التقنية الوسىط شكريه نياز مهدي عبداالمت  قاسم2182
معهد تقين

-التقنيات الميكانيكية 

 تشغيل وصيانة 

ميكانكية

72.5452011/2012بغداد 3

ن2183 ي الصويرة التقنية الوسىط انتصار طعيس هيثم جواد حسي 
معهد تقين

- التقنيات الكهربائية 

القوى الكهربائية
90.9522012/1013واسط 1

ي الصويرة التقنية الوسىط نغم حمزه مرتصن رفعت ابراهيم2184
معهد تقين

- التقنيات الكهربائية 

القوى الكهربائية
81.5652012/1013واسط 2

 علي2185
ي الصويرة التقنية الوسىط مريم رومي احمد حبتر

معهد تقين
- التقنيات الكهربائية 

القوى الكهربائية
78.3582012/1013صالح الدين 3

ن 2186 يه صيهود نورا محمد جاسم حسي  ي الصويرة التقنية الوسىط صت 
93.4082012/2013واسط 2تقنيات المحاسبةمعهد تقين

ي الصويرة التقنية الوسىط فاطمه جعفر ارساء عباس حمادي شالل2187
91.4022012/2013واسط 3تقنيات المحاسبةمعهد تقين

ه ثامر عقيل مسلم عبدعون2188 ي الصويرة التقنية الوسىط سمت 
معهد تقين

تقنيات ميكانيك 

القدرة
76.8982012/2013بابل 1

ن2189 ي الصويرة التقنية الوسىط بلسم جاسم احمد نض حسي 
معهد تقين

تقنيات ميكانيك 

القدرة
76.2392012/2013بغداد2

ي الصويرة التقنية الوسىط رحمه عبيد عباس علي لطيف2190
معهد تقين

تقنيات ميكانيك 

القدرة
71.6162012/2013بغداد3

ي الصويرة التقنية الوسىط امل صت  احمد عزت منعم2191
معهد تقين

-التقنيات الميكانيكية 

 االنتاج
79.3552012/2013بغداد 1

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



ي الصويرة التقنية الوسىط بهيه طالل علي شعالن عكل2192
معهد تقين

-التقنيات الميكانيكية 

 االنتاج
76.5162012/2013واسط 2

ي الصويرة التقنية الوسىط عدويه عبدالرحمن عمر منذر عبدالرحمن2193
معهد تقين

-التقنيات الميكانيكية 

 االنتاج
69.8772012/2013بغداد 3

ي الصويرة التقنية الوسىط سندس عيىس كفاء عبدالحسن الحج2194
معهد تقين

-التقنيات الميكانيكية 

 تشغيل وصيانة 

ميكانكية

82.9372012/2013بغداد1

ي الصويرة التقنية الوسىط ايمان مجيد ابراهيم حمد مجيد2195
معهد تقين

-التقنيات الميكانيكية 

 تشغيل وصيانة 

ميكانكية

79.4442012/2013بغداد 2

ي الصويرة التقنية الوسىط جسومه محمد ضمياء مصطفن عباس2196
معهد تقين

-التقنيات الميكانيكية 

 تشغيل وصيانة 

ميكانكية

74.992012/2013بغداد 3

ي عزيز فاطمة ابراهيم كاظم2197 ي الصويرة التقنية الوسىط اخالص صت 
معهد تقين

- التقنيات الكهربائية 

القوى الكهربائية
85.2482013/2014واسط1

ي الصويرة التقنية الوسىط حمديه نايف جعفر حسن كاظم2198
معهد تقين

- التقنيات الكهربائية 

القوى الكهربائية
82.8572013/2014واسط 2

ي2199
ي الصويرة التقنية الوسىط افراح كاظم زهراء صالح عبدالغين

معهد تقين
- التقنيات الكهربائية 

القوى الكهربائية
72.882013/2014واسط 3

ي الصويرة التقنية الوسىط ساجده جاسم زينب علي شيال2200
82.6922013/2014بغداد 2تقنيات المحاسبةمعهد تقين

ي الصويرة التقنية الوسىط سعديه عبيد زينة خلف نجم2201
80.0632013/2014واسط 3تقنيات المحاسبةمعهد تقين

ن2202 ي الصويرة التقنية الوسىط فهيمه هاشم علي حنون حسي 
معهد تقين

تقنيات ميكانيك 

القدرة
82.8462013/2014بغداد 1

ي الصويرة التقنية الوسىط ايمان خليل عبدالعزيز حسن عبدالكريم ساجت2203
معهد تقين

تقنيات ميكانيك 

القدرة
72.5092013/2014بابل 2

ي الصويرة التقنية الوسىط بتول نعيم معيدينور عبدالخالق جاسم2204
معهد تقين

تقنيات ميكانيك 

القدرة
70.1632013/2014واسط 3

ي الصويرة التقنية الوسىط زينب محمد جواد جنان قاسم موىس خان2205
معهد تقين

-التقنيات الميكانيكية 

 االنتاج
82.2622013/2014بغداد 1

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



ي الصويرة التقنية الوسىط امل حسن ليث سلمان خلف2206
معهد تقين

-التقنيات الميكانيكية 

 االنتاج
81.0012013/2014واسط 2

ه عبدالواحد يارس صالح عبدالهادي2207 ي الصويرة التقنية الوسىط بشت 
معهد تقين

-التقنيات الميكانيكية 

 االنتاج
79.7312013/2014واسط 3

 علي مرعي2208
ن ي الصويرة التقنية الوسىط رجوحه جاسم حسي 

معهد تقين

-التقنيات الميكانيكية 

 تشغيل وصيانة 

ميكانكية

82.4492013/2014واسط 1

ي الصويرة التقنية الوسىط اسماء علي عمر محمد احمد2209
معهد تقين

-التقنيات الميكانيكية 

 تشغيل وصيانة 

ميكانكية

75.5522013/2014بغداد 2

ي الصويرة التقنية الوسىط ساجده عالوي مريم علي عبد سلمان2210
معهد تقين

-التقنيات الميكانيكية 

 تشغيل وصيانة 

ميكانكية

72.7662013/2014واسط 3

ن محمد مهدي محمد عبيد2211 ي الصويرة التقنية الوسىط شيماء عبدالحسي 
معهد تقين

- التقنيات الكهربائية 

القوى الكهربائية
82.5062014/2015واسط 1

ي الصويرة التقنية الوسىط فخريه جبار مصطفن عبود محسن عودة2212
معهد تقين

- التقنيات الكهربائية 

القوى الكهربائية
79.622014/2015بغداد 2

ي الصويرة التقنية الوسىط خديجه نعيم زينب عقيل حمزة جابر2213
معهد تقين

- التقنيات الكهربائية 

القوى الكهربائية
76.6672014/2015واسط 3

ي الصويرة التقنية الوسىط رسميه حسنزينب عوده شهاب وهاب2214
88.7492014/2015واسط 1تقنيات المحاسبةمعهد تقين

ي الصويرة التقنية الوسىط لطيفه نجم عبيد نور رعد حامد مصحب2215
84.7362014/2015واسط2تقنيات المحاسبةمعهد تقين

2216
ن حمزه  نجوى عبدالحسي 

ن عبدالحسي 
ن  ي الصويرة التقنية الوسىط كريمه عباس عبدالحسي 

79.4192014/2015بغداد 3تقنيات المحاسبةمعهد تقين

ن2217 ن عبداالمت  ناض حسي  ي الصويرة التقنية الوسىط كريمه نذير توفيق امي 
معهد تقين

تقنيات ميكانيك 

القدرة
74.2712014/2015واسط 1

ي الصويرة التقنية الوسىط سهام محمد سعيد حمودي سامي مطر عنت 2218
معهد تقين

تقنيات ميكانيك 

القدرة
73.0342014/2015بغداد 2

ي الصويرة التقنية الوسىط خوله ياس كلو حيدر كريم دعاج عبدهللا2219
معهد تقين

تقنيات ميكانيك 

القدرة
69.72014/2015بغداد 3

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية
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ي الصويرة التقنية الوسىط نجاة عبد كعيد علي عبدالزهرة صت  شتيت2220
معهد تقين

-التقنيات الميكانيكية 

 االنتاج
76.9272014/2015بغداد 1

ي الصويرة التقنية الوسىط كريمه موىس والء جبار عداي محسن2221
معهد تقين

-التقنيات الميكانيكية 

 االنتاج
72.6932014/2015واسط 2

ي الصويرة التقنية الوسىط ماجده عمران رحاب اكرم جدوع عزال2222
معهد تقين

-التقنيات الميكانيكية 

 االنتاج
72.2392014/2015واسط 3

ي الصويرة التقنية الوسىط انغام هادي كامل مختار عالوي عبدنور عبود2223
معهد تقين

-التقنيات الميكانيكية 

 تشغيل وصيانة 

ميكانكية

80.1612014/2015بغداد 1

 علي طاهر2224
ن ي الصويرة التقنية الوسىط ازهار عبدالزهره ناض عبدالرحمن امي 

معهد تقين

-التقنيات الميكانيكية 

 تشغيل وصيانة 

ميكانكية

74.0392014/2015بغداد 2

ي الصويرة التقنية الوسىط سعاد مطر حسن مصطفن علوان شالل فرحان2225
معهد تقين

-التقنيات الميكانيكية 

 تشغيل وصيانة 

ميكانكية

71.8352014/2015بغداد 3

ي الصويرة التقنية الوسىط امل مزعل علي محسن خضت  حسن2226
يمعهد تقين

68.9632014/2015واسط 2تقنيات االنتاج النبانر

ي الصويرة التقنية الوسىط امل عبيد زين العابدين علي جاسم محمد2227
يمعهد تقين

68.692014/2015واسط 3تقنيات االنتاج النبانر

ي الصويرة التقنية الوسىط ختام ناهي صكبان زهراء احمد جواد كاظم2228
معهد تقين

- التقنيات الكهربائية 

القوى الكهربائية
80.4852015/2016القادسية 1

ن ثامر2229 ي الصويرة التقنية الوسىط وحيده حمود شلتاغ جنان سليم عبدالحسي 
معهد تقين

- التقنيات الكهربائية 

القوى الكهربائية
78.6062015/2016القادسية 2

ي الصويرة التقنية الوسىط فردوس عاجل ضىح علي عبدالرسول خليل2230
معهد تقين

- التقنيات الكهربائية 

القوى الكهربائية
78.4892015/2016القادسية 3

ي الصويرة التقنية الوسىط رحمه موفق جالب رند نعمه نمل خليف2231
92.6092015/2016واسط 2تقنيات المحاسبةمعهد تقين

ي الصويرة التقنية الوسىط عنود زغت  عبيد ريام تايه عبدالحمزه فزع2232
86.7932015/2016واسط 3تقنيات المحاسبةمعهد تقين

ن عدنان سعود كاظم2233 ي الصويرة التقنية الوسىط يرسى علي طعمه حسني 
معهد تقين

تقنيات ميكانيك 

القدرة
84.4852015/2016واسط 1

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك



ي الصويرة التقنية الوسىط عذراء قاسم عبدهللا يونس عالءالدين خضت  محمد2234
معهد تقين

تقنيات ميكانيك 

القدرة
81.7572015/2016واسط 2

ي الصويرة التقنية الوسىط صبيحه رشيد لطيف حوراء جاسم هالل يعكوب2235
معهد تقين

تقنيات ميكانيك 

القدرة
68.2972015/2016واسط 3

ي الصويرة التقنية الوسىط هدى جبار زويد حيدر علي راهي سكر2236
معهد تقين

-التقنيات الميكانيكية 

 االنتاج
75.8272015/2016بابل 1

ي الصويرة التقنية الوسىط هظيمه هادي علي رسمد رباح كاظم عبدعلي2237
معهد تقين

-التقنيات الميكانيكية 

 االنتاج
75.6492015/2016واسط 2

ي الصويرة التقنية الوسىط سعديه عبدالكاظم كاطع عباس ذياب نخش محمد2238
معهد تقين

-التقنيات الميكانيكية 

 االنتاج
71.6142015/2016بغداد3

ي ابراهيم حمود2239
ي الصويرة التقنية الوسىط عواطف عبدالمجيد ابراهيم مهند هانن

معهد تقين

-التقنيات الميكانيكية 

 تشغيل وصيانة 

ميكانكية

72.6822015/2016بغداد 1

ي الصويرة التقنية الوسىط بتول علي عيال امت  فيصل عبد منصور2240
معهد تقين

-التقنيات الميكانيكية 

 تشغيل وصيانة 

ميكانكية

69.0382015/2016بغداد 2

غام سعيد جاسم محمد2241 ي ضيف ضن ي الصويرة التقنية الوسىط اديبه حرن 
معهد تقين

-التقنيات الميكانيكية 

 تشغيل وصيانة 

ميكانكية

66.822015/2016واسط 3

ي الصويرة التقنية الوسىط كاظميه سلمان جت  رباب كريم علوان محمد2242
يمعهد تقين

82.7582015/2016بغداد 1تقنيات االنتاج النبانر

ن خالد هالل صادق حسن2243 ي الصويرة التقنية الوسىط رابحه عباس مفير
يمعهد تقين

75.6762015/2016بغداد 2تقنيات االنتاج النبانر

ن مروان غازي تومان حمدي2244 ي الصويرة التقنية الوسىط صبيحه حسي 
يمعهد تقين

72.5582015/2016واسط 3تقنيات االنتاج النبانر

فريد مجيد عبد   .د. أ

     مساعد رئيس الجامعة

حسن جودة شيحان   .د

مدير قسم الشؤون االدارية والمالية

    وميل حسي   علوان    

       موظف المالك


