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المعهد المقبول فيه الطالب المجموعاالسم الثالثيالتخصصاالعداديةالرقم االمتحاني المديريةت

معهد اعداد المدربٌن التمنٌٌن 534احمد عبٌد علً دمحمالكهرباءاعدادٌة بروانه الصناعٌة1918021020017االنبار1

المعهد التمنً االنبار 517غٌث حمٌد خلف هاديالكهرباءاعدادٌة بروانه الصناعٌة1918021020025االنبار2

المعهد التمنً االنبار 501صالح خالد نعمه حسنالكهرباءاعدادٌة المائم الصناعٌة1918021030016االنبار3

المعهد التمنً االنبار 481عبد السالم عبد هللا كرٌم مكًالكهرباءاعدادٌة المائم الصناعٌة1918021030019االنبار4

المعهد التمنً االنبار 537معاذ عبد العزٌز عمر احمدالكهرباءاعدادٌة المائم الصناعٌة1918021030030االنبار5

المعهد التمنً االنبار 511ٌونس ٌعموب خلٌفه محٌسنالكهرباءاعدادٌة المائم الصناعٌة1918021030035االنبار6

المعهد التمنً االنبار 487أحمد جمٌل تركً خبازالكهرباءاعدادٌة هٌت المهنٌة المختلطة1918021100001االنبار7

المعهد التمنً االنبار 504احمد فاضل احمد ضاحًالكهرباءاعدادٌة الحرٌة المهنٌة1918021130001االنبار8

المعهد التمنً االنبار 519احمد حمود دمحم ماٌلالكهرباءاعدادٌة حدٌثة المهنٌة1918021140008االنبار9

المعهد التمنً االنبار 507نجم عبد الحكٌم نجم عبدالكهرباءاعدادٌة الرمادي المهنٌة المسائٌة1918021700026االنبار10

المعهد التمنً االنبار 495ٌعموب اسماعٌل زكً صالحالكهرباءاعدادٌة حدٌثة المهنٌة المسائٌة1918021710046االنبار11

المعهد التمنً االنبار 515حارث عبد المادر فخري عفتانالكهرباءاعدادٌة الفلوجة المهنٌة المسائٌة1918021730004االنبار12

المعهد التمنً االنبار 498صالح الدٌن صالح عواد علًالكهرباءاعدادٌة الفلوجة المهنٌة المسائٌة1918021730006االنبار13

المعهد التمنً االنبار 480جبار سلمان نواف فهدالسٌاراتاعدادٌة الصمالوٌة الصناعٌة1918031080007االنبار14

بغداد / معهد التكنولوجٌا 486فرح حمٌد زبن كماشاللحام و تشكٌل المعادناعدادٌة هٌت المهنٌة المختلطة1918041100028االنبار15

بغداد / معهد التكنولوجٌا 481دمحم عمران أدرٌس عبد اللطٌفاللحام و تشكٌل المعادناعدادٌة عنه المهنٌة المختلطة1918041110037االنبار16

معهد اعداد المدربٌن التمنٌٌن 538احمد جلٌل فرج صالحاالجهزة الطبٌةاعدادٌة الرمادي الصناعٌة1918321060009االنبار17

بغداد / معهد التكنولوجٌا 506انس بدٌع عبد الرزاق داوداالجهزة الطبٌةاعدادٌة الرمادي الصناعٌة1918321060019االنبار18

بغداد / معهد التكنولوجٌا 503حارث مثنى عبد الحلٌم عبد الجباراالجهزة الطبٌةاعدادٌة الرمادي الصناعٌة1918321060024االنبار19

بغداد / معهد التكنولوجٌا 484حامد محمود شحاذه عبداالجهزة الطبٌةاعدادٌة الرمادي الصناعٌة1918321060025االنبار20

بغداد / معهد التكنولوجٌا 483خضر احمد عبد رشٌداالجهزة الطبٌةاعدادٌة الرمادي الصناعٌة1918321060029االنبار21

بغداد / معهد التكنولوجٌا 514سٌف حمدي رجه حسٌناالجهزة الطبٌةاعدادٌة الرمادي الصناعٌة1918321060033االنبار22

بغداد / معهد التكنولوجٌا 503شعٌب علً احمد عاكوباالجهزة الطبٌةاعدادٌة الرمادي الصناعٌة1918321060035االنبار23

بغداد / معهد التكنولوجٌا 498صمر كمال عدنان داوداالجهزة الطبٌةاعدادٌة الرمادي الصناعٌة1918321060036االنبار24

بغداد / معهد التكنولوجٌا 496عبد السالم اسماعٌل ابراهٌم حسٌناالجهزة الطبٌةاعدادٌة الرمادي الصناعٌة1918321060042االنبار25

بغداد / معهد التكنولوجٌا 528عبد هللا صفاء الدٌن رجب سرهٌداالجهزة الطبٌةاعدادٌة الرمادي الصناعٌة1918321060045االنبار26

معهد اعداد المدربٌن التمنٌٌن 496فؤاد بزٌع هالل منادياالجهزة الطبٌةاعدادٌة الرمادي الصناعٌة1918321060066االنبار27

بغداد / معهد التكنولوجٌا 540محمود سعٌد دمحم نجماالجهزة الطبٌةاعدادٌة الرمادي الصناعٌة1918321060082االنبار28

بغداد / معهد التكنولوجٌا 553مصطفى سعد جاد هللا دمحماالجهزة الطبٌةاعدادٌة الرمادي الصناعٌة1918321060087االنبار29

بغداد / معهد التكنولوجٌا 522هاشم فاعور جمعة دمحماالجهزة الطبٌةاعدادٌة الرمادي الصناعٌة1918321060093االنبار30

بغداد / معهد التكنولوجٌا 524ٌوسف عبد الجبار شاحوذ جبٌراالجهزة الطبٌةاعدادٌة الرمادي الصناعٌة1918321060101االنبار31

معهد اعداد المدربٌن التمنٌٌن 509انس جاسم عواد ناٌفاالجهزة الطبٌةاعدادٌة الرمادي المهنٌة المسائٌة1918321700032االنبار32

المعهد التمنً االنبار 493عمر ابراهٌم خلٌل عبدتجمٌع وصٌانة الحاسوباعدادٌة هٌت المهنٌة المختلطة1918521100006االنبار33

معهد اعداد المدربٌن التمنٌٌن 558فهد دمحم حمد شكرتجمٌع وصٌانة الحاسوباعدادٌة النهضة المهنٌة1918521120010االنبار34
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المعهد التمنً االنبار 487دمحم حمدي مٌزر فٌصلتجمٌع وصٌانة الحاسوباعدادٌة الحرٌة المهنٌة1918521130009االنبار35

المعهد التمنً االنبار 542مها ولٌد فاضل دمحمتجمٌع وصٌانة الحاسوباعدادٌة عنه المهنٌة المختلطة1918522110038االنبار36

المعهد التمنً االنبار 502احمد لحطان ٌوسف احمداإلدارةاعدادٌة هٌت المهنٌة المسائٌة1918611720002االنبار37

المعهد التمنً االنبار 485جنان حمٌد مطلن اسوداإلدارةاعدادٌة الفلوجة التجارٌة للبنات1918612310001االنبار38

المعهد التمنً االنبار 484نسرٌن احمد جاسم صجماإلدارةاعدادٌة الفلوجة التجارٌة للبنات1918612310004االنبار39

المعهد التمنً االنبار 480دمحم سالم عبد الرزاق عطٌهالمحاسبةاعدادٌة الفلوجة التجارٌة للبنٌن1918621300004االنبار40

المعهد التمنً االنبار 488مصطفى خالد محٌسن ثوٌنًالمحاسبةاعدادٌة الفلوجة التجارٌة للبنٌن1918621300005االنبار41

بغداد / معهد التكنولوجٌا 501عبد الحمٌد عبد الحسٌن حمٌد جوادالمٌكانٌناعدادٌة دٌالى المهنٌة2118011030013دٌالى42

بغداد / معهد التكنولوجٌا 515عبد هللا ارحٌم خلٌل علًالمٌكانٌناعدادٌة دٌالى المهنٌة2118011030014دٌالى43

بغداد / معهد التكنولوجٌا 525عباس علوان حسٌن ابراهٌمالمٌكانٌناعدادٌة الخالص المهنٌة2118011170008دٌالى44

بغداد / معهد التكنولوجٌا 491عبد هللا سعد علً حسنالمٌكانٌناعدادٌة حطٌن المهنٌة2118011210005دٌالى45

بغداد / معهد التكنولوجٌا 512عمر انور صباح عبد الكرٌمالمٌكانٌناعدادٌة حطٌن المهنٌة2118011210007دٌالى46

بغداد / معهد التكنولوجٌا 492محمود نوفل محمود عٌدانالمٌكانٌناعدادٌة حطٌن المهنٌة2118011210012دٌالى47

بعموبة / المعهد التمنً 480ٌاسر مؤٌد ابراهٌم حسٌنالمٌكانٌناعدادٌة حطٌن الصناعٌة المسائٌة2118011700003دٌالى48

بعموبة / المعهد التمنً 482حسام محمود ابراهٌم عبدالكهرباءاعدادٌة العظماء الصناعٌة2118021020005دٌالى49

بعموبة / المعهد التمنً 505طه ٌاسٌن خضٌر حسنالكهرباءاعدادٌة العظماء الصناعٌة2118021020007دٌالى50

بعموبة / المعهد التمنً 503عمر جاسم دمحم سلمانالكهرباءاعدادٌة العظماء الصناعٌة2118021020012دٌالى51

بعموبة / المعهد التمنً 508فالح جاسم علً جاسمالكهرباءاعدادٌة دٌالى المهنٌة2118021030057دٌالى52

بعموبة / المعهد التمنً 513لواء عبد الحافظ رشٌد عبدالكهرباءاعدادٌة دٌالى المهنٌة2118021030058دٌالى53

بعموبة / المعهد التمنً 507احمد حجً كرٌم جوادالكهرباءاعدادٌة الممدادٌة المهنٌة2118021160003دٌالى54

بعموبة / المعهد التمنً 539خالد كرٌم عبد اصهمالكهرباءاعدادٌة الممدادٌة المهنٌة2118021160005دٌالى55

بعموبة / المعهد التمنً 579عباس موفك احمد عباسالكهرباءاعدادٌة الممدادٌة المهنٌة2118021160008دٌالى56

بعموبة / المعهد التمنً 499عبد العزٌز صاحب مغٌر علًالكهرباءاعدادٌة الممدادٌة المهنٌة2118021160009دٌالى57

بعموبة / المعهد التمنً 567عمر عبد هللا فرج شاللالكهرباءاعدادٌة الممدادٌة المهنٌة2118021160013دٌالى58

بعموبة / المعهد التمنً 483عمر مظهر هادي ابراهٌمالكهرباءاعدادٌة الممدادٌة المهنٌة2118021160014دٌالى59

بعموبة / المعهد التمنً 482احمد دمحم رشٌد فرجالكهرباءاعدادٌة جلوالء المهنٌة2118021200001دٌالى60

بعموبة / المعهد التمنً 482سٌف طالب عبد االمٌر عبد الجبارالكهرباءاعدادٌة جلوالء المهنٌة2118021200004دٌالى61

بعموبة / المعهد التمنً 499مصطفى وضاح فاضل عباسالكهرباءاعدادٌة جلوالء المهنٌة2118021200017دٌالى62

بعموبة / المعهد التمنً 522احمد سمٌر احمد سبعالكهرباءاعدادٌة بنً سعد المهنٌة2118021220003دٌالى63

بعموبة / المعهد التمنً 493علً محمود شاكر ابراهٌمالكهرباءاعدادٌة بنً سعد المهنٌة2118021220012دٌالى64

بعموبة / المعهد التمنً 514علً احسان علً حسٌنالكهرباءاعدادٌة حطٌن الصناعٌة المسائٌة2118021700013دٌالى65

معهد اعداد المدربٌن التمنٌٌن 512لٌث حسٌن مهدي صالحالسٌاراتاعدادٌة العظماء الصناعٌة2118031020040دٌالى66

بعموبة / المعهد التمنً 495دمحم كرٌم محمود شهابالسٌاراتاعدادٌة العظماء الصناعٌة2118031020042دٌالى67

معهد اعداد المدربٌن التمنٌٌن 518محمود كرٌم دمحم صالحالسٌاراتاعدادٌة العظماء الصناعٌة2118031020043دٌالى68

معهد اعداد المدربٌن التمنٌٌن 516مصطفى علً عبد الرضا احمدالسٌاراتاعدادٌة العظماء الصناعٌة2118031020044دٌالى69



 2019 / 2018الدور الثالث / القبول المركزي للفرع المهنية 

بعموبة / المعهد التمنً 491هشام نجاح حمٌد مصطافالسٌاراتاعدادٌة دٌالى المهنٌة2118031030083دٌالى70

بغداد / معهد التكنولوجٌا 539أنس مثنى دمحم علً حسٌنالسٌاراتاعدادٌة الممدادٌة المهنٌة2118031160024دٌالى71

بعموبة / المعهد التمنً 539حسن حكمت حسٌن ابراهٌمالسٌاراتاعدادٌة الممدادٌة المهنٌة2118031160026دٌالى72

بغداد / معهد التكنولوجٌا 518حسٌن لاسم سعٌد سلمانالسٌاراتاعدادٌة الممدادٌة المهنٌة2118031160027دٌالى73

بغداد / معهد التكنولوجٌا 541سٌف علً حمد لطٌفالسٌاراتاعدادٌة الممدادٌة المهنٌة2118031160028دٌالى74

بعموبة / المعهد التمنً 554دمحم حسٌن عبد مرادالسٌاراتاعدادٌة الممدادٌة المهنٌة2118031160030دٌالى75

بغداد / معهد التكنولوجٌا 546دمحم زهٌر موفك عبد هللاالسٌاراتاعدادٌة الممدادٌة المهنٌة2118031160031دٌالى76

بعموبة / المعهد التمنً 493دمحم حلٌم عونً سلمانالسٌاراتاعدادٌة الخالص المهنٌة2118031170064دٌالى77

بغداد / معهد التكنولوجٌا 487عباس سعدي داود عبدلاللحام و تشكٌل المعادناعدادٌة خانمٌن المهنٌة المختلطة2118041110055دٌالى78

بغداد / معهد التكنولوجٌا 484عبد هللا عبد الناصر هادي عبد الحسناللحام و تشكٌل المعادناعدادٌة الخالص المهنٌة2118041170076دٌالى79

بغداد / معهد التكنولوجٌا 480مصطفى جمال حسٌن علواناللحام و تشكٌل المعادناعدادٌة الخالص المهنٌة2118041170082دٌالى80

معهد اعداد المدربٌن التمنٌٌن 490عباس جواد كاظم موسىااللكترونٌن والسٌطرةاعدادٌة دٌالى المهنٌة2118051030119دٌالى81

بغداد / معهد التكنولوجٌا 514علً رسول سلمان علًااللكترونٌن والسٌطرةاعدادٌة دٌالى المهنٌة2118051030126دٌالى82

بغداد / معهد التكنولوجٌا 513غزوان لطٌف احمد عباسااللكترونٌن والسٌطرةاعدادٌة دٌالى المهنٌة2118051030130دٌالى83

معهد اعداد المدربٌن التمنٌٌن 499جالل فؤاد جاسم عباسااللكترونٌن والسٌطرةاعدادٌة حطٌن المهنٌة2118051210080دٌالى84

معهد اعداد المدربٌن التمنٌٌن 540دمحم لادر جبار خماسااللكترونٌن والسٌطرةاعدادٌة حطٌن المهنٌة2118051210090دٌالى85

معهد اعداد المدربٌن التمنٌٌن 495علً موسى كامل علوانااللكترونٌن والسٌطرةاعدادٌة حطٌن الصناعٌة المسائٌة2118051700036دٌالى86

معهد اعداد المدربٌن التمنٌٌن 497مهند محسن دمحم نصٌفااللكترونٌن والسٌطرةاعدادٌة حطٌن الصناعٌة المسائٌة2118051700043دٌالى87

بعموبة / المعهد التمنً 528امٌن رزاق علٌوي احمدالنجارةاعدادٌة دٌالى المهنٌة2118071030137دٌالى88

بعموبة / المعهد التمنً 512علً زهٌر حسٌن علًالنجارةاعدادٌة دٌالى المهنٌة2118071030144دٌالى89

بعموبة / المعهد التمنً 487دمحم باسم دمحم عبدالنجارةاعدادٌة دٌالى المهنٌة2118071030146دٌالى90

بعموبة / المعهد التمنً 500مصطفى سعد فرحان خصافالنجارةاعدادٌة دٌالى المهنٌة2118071030152دٌالى91

بعموبة / المعهد التمنً 506مصطفى منعم عبد الرزاق عبد الكرٌمالنجارةاعدادٌة دٌالى المهنٌة2118071030153دٌالى92

بعموبة / المعهد التمنً 520علً محمود سلمان حسونالنجارةاعدادٌة حطٌن المهنٌة2118071210105دٌالى93

بغداد / معهد التكنولوجٌا 542منتظر دمحم مهدي حسٌنالصناعات البتروكٌمٌاوٌةاعدادٌة المدس المهنٌة المختلطة2118131010041دٌالى94

معهد اعداد المدربٌن التمنٌٌن 487امٌر جمال ابراهٌم خضٌراالجهزة الطبٌةاعدادٌة المدس المهنٌة المختلطة2118321010047دٌالى95

معهد اعداد المدربٌن التمنٌٌن 491جاسم كنعان جاسم حمادياالجهزة الطبٌةاعدادٌة المدس المهنٌة المختلطة2118321010049دٌالى96

معهد اعداد المدربٌن التمنٌٌن 495راضً حسٌن عبد الرضا ابراهٌماالجهزة الطبٌةاعدادٌة المدس المهنٌة المختلطة2118321010051دٌالى97

معهد اعداد المدربٌن التمنٌٌن 511سجاد فاضل دٌوان محسناالجهزة الطبٌةاعدادٌة المدس المهنٌة المختلطة2118321010054دٌالى98

معهد اعداد المدربٌن التمنٌٌن 511سالم علً حمٌد سالماالجهزة الطبٌةاعدادٌة دٌالى المهنٌة2118321030166دٌالى99

معهد اعداد المدربٌن التمنٌٌن 509سٌف عبد الرزاق حمٌد سالماالجهزة الطبٌةاعدادٌة دٌالى المهنٌة2118321030168دٌالى100

معهد اعداد المدربٌن التمنٌٌن 492أبراهٌم علً حسٌن فزعاالجهزة الطبٌةاعدادٌة بلدروز المهنٌة2118321140043دٌالى101

بغداد / معهد التكنولوجٌا 543سعد الدٌن رعد عدنان عبد هللااالجهزة الطبٌةاعدادٌة بلدروز المهنٌة2118321140058دٌالى102

بغداد / معهد التكنولوجٌا 537ابراهٌم عمار عبد هللا منصوراالجهزة الطبٌةاعدادٌة الممدادٌة المهنٌة2118321160035دٌالى103

بغداد / معهد التكنولوجٌا 511حسٌن عامر احمد حاجًاالجهزة الطبٌةاعدادٌة الممدادٌة المهنٌة2118321160051دٌالى104
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معهد اعداد المدربٌن التمنٌٌن 519حمود دمحم حمود غربًاالجهزة الطبٌةاعدادٌة الممدادٌة المهنٌة2118321160056دٌالى105

معهد اعداد المدربٌن التمنٌٌن 505داود رعد حسٌن عبد السالماالجهزة الطبٌةاعدادٌة الممدادٌة المهنٌة2118321160060دٌالى106

معهد اعداد المدربٌن التمنٌٌن 517سعدون كنعان سعدون شفٌكاالجهزة الطبٌةاعدادٌة الممدادٌة المهنٌة2118321160067دٌالى107

معهد اعداد المدربٌن التمنٌٌن 501عبد هللا عثمان كرٌم عباساالجهزة الطبٌةاعدادٌة الممدادٌة المهنٌة2118321160072دٌالى108

بغداد / معهد التكنولوجٌا 525عبد هللا علً كرٌم ستوراالجهزة الطبٌةاعدادٌة الممدادٌة المهنٌة2118321160074دٌالى109

بغداد / معهد التكنولوجٌا 530علً رٌاض حاتم كاظماالجهزة الطبٌةاعدادٌة الممدادٌة المهنٌة2118321160079دٌالى110

بغداد / معهد التكنولوجٌا 525علً عبد هللا مطلن دمحماالجهزة الطبٌةاعدادٌة الممدادٌة المهنٌة2118321160081دٌالى111

معهد اعداد المدربٌن التمنٌٌن 502علً لممان عبد هللا حٌدراالجهزة الطبٌةاعدادٌة الممدادٌة المهنٌة2118321160083دٌالى112

معهد اعداد المدربٌن التمنٌٌن 496دمحم اسماعٌل دمحم مراداالجهزة الطبٌةاعدادٌة الممدادٌة المهنٌة2118321160090دٌالى113

معهد اعداد المدربٌن التمنٌٌن 490دمحم امجد ابراهٌم دمحماالجهزة الطبٌةاعدادٌة الممدادٌة المهنٌة2118321160091دٌالى114

بغداد / معهد التكنولوجٌا 527دمحم صالح الدٌن دمحم جاسماالجهزة الطبٌةاعدادٌة الممدادٌة المهنٌة2118321160094دٌالى115

بغداد / معهد التكنولوجٌا 549حمزه داود فرحان احمدصٌانة المصاعد الكهربائٌةاعدادٌة حطٌن المهنٌة2118331210120دٌالى116

بعموبة / المعهد التمنً 510احمد شهاب احمد دمحمتجمٌع وصٌانة الحاسوباعدادٌة دٌالى المهنٌة2118521030004دٌالى117

بعموبة / المعهد التمنً 502أمجد صالح علً دمحمتجمٌع وصٌانة الحاسوباعدادٌة بلدروز المهنٌة2118521140001دٌالى118

بعموبة / المعهد التمنً 507اسماعٌل حسن نصر هللا دمحمتجمٌع وصٌانة الحاسوباعدادٌة الممدادٌة المهنٌة2118521160006دٌالى119

بعموبة / المعهد التمنً 562بكر مجٌد دمحم خلفتجمٌع وصٌانة الحاسوباعدادٌة الممدادٌة المهنٌة2118521160009دٌالى120

بعموبة / المعهد التمنً 500داود عباس علً ٌوسفتجمٌع وصٌانة الحاسوباعدادٌة الممدادٌة المهنٌة2118521160012دٌالى121

بعموبة / المعهد التمنً 498روكان خلٌل علً كاظمتجمٌع وصٌانة الحاسوباعدادٌة الممدادٌة المهنٌة2118521160014دٌالى122

بعموبة / المعهد التمنً 537سجاد عطا غضبان جوادتجمٌع وصٌانة الحاسوباعدادٌة الممدادٌة المهنٌة2118521160015دٌالى123

بعموبة / المعهد التمنً 552علً حسٌن مطشر عبد هللاتجمٌع وصٌانة الحاسوباعدادٌة الممدادٌة المهنٌة2118521160021دٌالى124

بعموبة / المعهد التمنً 507علً طاهر جالب رغٌفتجمٌع وصٌانة الحاسوباعدادٌة الممدادٌة المهنٌة2118521160022دٌالى125

بعموبة / المعهد التمنً 490علً عالء عبد الوهاب خضٌرتجمٌع وصٌانة الحاسوباعدادٌة الممدادٌة المهنٌة2118521160023دٌالى126

بغداد / معهد التكنولوجٌا 572علً لاسم مزعل سعٌدتجمٌع وصٌانة الحاسوباعدادٌة الممدادٌة المهنٌة2118521160024دٌالى127

بعموبة / المعهد التمنً 525لصً حمً اسماعٌل ابراهٌمتجمٌع وصٌانة الحاسوباعدادٌة الممدادٌة المهنٌة2118521160027دٌالى128

بعموبة / المعهد التمنً 514كرار سعدون محسن خلفتجمٌع وصٌانة الحاسوباعدادٌة الممدادٌة المهنٌة2118521160029دٌالى129

بعموبة / المعهد التمنً 543ماهر سلٌم مهدي واديتجمٌع وصٌانة الحاسوباعدادٌة الممدادٌة المهنٌة2118521160030دٌالى130

بعموبة / المعهد التمنً 498دمحم اسعد عبد الواحد امٌنتجمٌع وصٌانة الحاسوباعدادٌة الممدادٌة المهنٌة2118521160032دٌالى131

بعموبة / المعهد التمنً 504دمحم خلف راضً كاظمتجمٌع وصٌانة الحاسوباعدادٌة الممدادٌة المهنٌة2118521160034دٌالى132

بعموبة / المعهد التمنً 554دمحم لاسم دمحم سلطانتجمٌع وصٌانة الحاسوباعدادٌة الممدادٌة المهنٌة2118521160036دٌالى133

بعموبة / المعهد التمنً 499دمحم مزهر مدلول كاظمتجمٌع وصٌانة الحاسوباعدادٌة الممدادٌة المهنٌة2118521160037دٌالى134

بعموبة / المعهد التمنً 495مرتضى حسٌن احمد عباستجمٌع وصٌانة الحاسوباعدادٌة الممدادٌة المهنٌة2118521160040دٌالى135

بعموبة / المعهد التمنً 517مرتضى عدنان جاسم عبدتجمٌع وصٌانة الحاسوباعدادٌة الممدادٌة المهنٌة2118521160041دٌالى136

بعموبة / المعهد التمنً 511مصطفى لؤي عبد الرحمن ابراهٌمتجمٌع وصٌانة الحاسوباعدادٌة الممدادٌة المهنٌة2118521160044دٌالى137

بعموبة / المعهد التمنً 519منتظر حسٌن نادر دمحمتجمٌع وصٌانة الحاسوباعدادٌة الممدادٌة المهنٌة2118521160046دٌالى138

بعموبة / المعهد التمنً 531نهاد طارق اسماعٌل وحٌدتجمٌع وصٌانة الحاسوباعدادٌة الممدادٌة المهنٌة2118521160048دٌالى139
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بعموبة / المعهد التمنً 480حسن رافد محمود اسعٌدتجمٌع وصٌانة الحاسوباعدادٌة بعموبة المهنٌة للبنٌن2118521190004دٌالى140

بعموبة / المعهد التمنً 514حمزه سالم ابراهٌم خمٌستجمٌع وصٌانة الحاسوباعدادٌة بعموبة المهنٌة للبنٌن2118521190005دٌالى141

بعموبة / المعهد التمنً 579سٌف فاٌك دمحم عباستجمٌع وصٌانة الحاسوباعدادٌة بعموبة المهنٌة للبنٌن2118521190007دٌالى142

بعموبة / المعهد التمنً 506عمر ماجد سلٌمان عبد الرزاقتجمٌع وصٌانة الحاسوباعدادٌة بعموبة المهنٌة للبنٌن2118521190012دٌالى143

بعموبة / المعهد التمنً 509مرتضى عماد محمود ٌاسٌنتجمٌع وصٌانة الحاسوباعدادٌة بعموبة المهنٌة للبنٌن2118521190013دٌالى144

بعموبة / المعهد التمنً 495ابراهٌم لٌس عز الدٌن بدرتجمٌع وصٌانة الحاسوباعدادٌة جلوالء المهنٌة2118521200002دٌالى145

بعموبة / المعهد التمنً 531صفوان دمحم احمد عبد هللاتجمٌع وصٌانة الحاسوباعدادٌة جلوالء المهنٌة2118521200003دٌالى146

بعموبة / المعهد التمنً 496بفرٌن كرٌم دمحم احمدتجمٌع وصٌانة الحاسوباعدادٌة خانمٌن المهنٌة المختلطة2118522110008دٌالى147

بعموبة / المعهد التمنً 503تمى جمٌل حسٌن كرٌمتجمٌع وصٌانة الحاسوباعدادٌة خانمٌن المهنٌة المختلطة2118522110012دٌالى148

بعموبة / المعهد التمنً 484زٌان ابراهٌم خانه ون رستمتجمٌع وصٌانة الحاسوباعدادٌة خانمٌن المهنٌة المختلطة2118522110019دٌالى149

بعموبة / المعهد التمنً 512نبراس عامر دمحم خمٌستجمٌع وصٌانة الحاسوباعدادٌة ذات النطالٌن المهنٌة للبنات2118522120021دٌالى150

بعموبة / المعهد التمنً 506نور سرمد سامً جاسمتجمٌع وصٌانة الحاسوباعدادٌة ذات النطالٌن المهنٌة للبنات2118522120023دٌالى151

بعموبة / المعهد التمنً 489دمحم ٌوسف جلٌل خلٌلاإلدارةاعدادٌة بعموبة المهنٌة للبنٌن2118611190017دٌالى152

بعموبة / المعهد التمنً 527مصطفى غازي فٌصل حسٌناإلدارةاعدادٌة بعموبة المهنٌة للبنٌن2118611190018دٌالى153

بعموبة / المعهد التمنً 498مهند جمال اسود حمٌداإلدارةاعدادٌة بعموبة المهنٌة للبنٌن2118611190019دٌالى154

بعموبة / المعهد التمنً 485آٌه صالح هادي احمداإلدارةاعدادٌة التحدي المهنٌة للبنات2118612130001دٌالى155

بعموبة / المعهد التمنً 481ضحى عمر دمحم خلٌفهاإلدارةاعدادٌة بعموبة المهنٌة للبنات2118612180015دٌالى156

معهد االدارة التمنً 588هٌثم وادي دمحم جوادالسٌاحة وادارة الفنادقاعدادٌة بعموبة المهنٌة للبنٌن2118631190043دٌالى157

بغداد / معهد التكنولوجٌا 480براء رٌاض كرٌم حاشوشالصناعات البتروكٌمٌاوٌةاعدادٌة العالمة مصطفى جمال الدٌن المهنٌة للبنات2218132240009ذي لار158

معهد اعداد المدربٌن التمنٌٌن 545علً لاسم طاهر زغٌراالجهزة الطبٌةاعدادٌة سوق الشٌوخ المهنٌة2218321150111ذي لار159

معهد اعداد المدربٌن التمنٌٌن 573دمحم علً احمد عزٌز خصافاالجهزة الطبٌةاعدادٌة المصطفى المهنٌة2218321180058ذي لار160

معهد اعداد المدربٌن التمنٌٌن 516زٌنب خالد درٌس حسناالجهزة الطبٌةاعدادٌة الحوراء المهنٌة للبنات2218322270023ذي لار161

الصوٌرة / المعهد التمنً 497هٌثم عدنان هذل جبٌرتجمٌع وصٌانة الحاسوباعدادٌة سومرالمهنٌة2218521290026ذي لار162

معهد االدارة التمنً 503زهراء عادل عبد هللا كاظماإلدارةاعدادٌة المسٌب المهنٌة للبنات2318612130008بابل163

بغداد / معهد التكنولوجٌا 490احمد دمحم جواد سلمان علًالصناعات البتروكٌمٌاوٌةاعدادٌة الكوت المهنٌة2618131110029واسط164

معهد اعداد المدربٌن التمنٌٌن 488زٌنب كاظم واوي فٌزاناالجهزة الطبٌةاعدادٌة عفن المهنٌة المختلطة2418322100052الدٌوانٌة165

معهد اعداد المدربٌن التمنٌٌن 482سها هالل مهنه محسوناالجهزة الطبٌةاعدادٌة عفن المهنٌة المختلطة2418322100055الدٌوانٌة166

الكوت / المعهد التمنً 491حسٌن صاحب عبد سٌدالكهرباءاعدادٌة النعمانٌة الصناعٌة2618021020002واسط167

الكوت / المعهد التمنً 502حمزه عباس حمزه هاللالكهرباءاعدادٌة النعمانٌة الصناعٌة2618021020005واسط168

الصوٌرة / المعهد التمنً 488دمحم عٌسى علوان حمدالكهرباءاعدادٌة الصوٌرة المهنٌة المختلطة2618021130021واسط169

الصوٌرة / المعهد التمنً 481حسنٌن عباس مسلم عبد االمٌرالكهرباءاعدادٌة العزٌزٌة المهنٌة2618021160010واسط170

الكوت / المعهد التمنً 515علً سلمان عودة حفٌانالكهرباءاعدادٌة الحكٌم المهنٌة المسائٌة2618021700017واسط171

معهد اعداد المدربٌن التمنٌٌن 500حارث دمحم تركً فرحانااللكترونٌن والسٌطرةاعدادٌة الفارس المهنٌة2618051120019واسط172

معهد اعداد المدربٌن التمنٌٌن 494دمحم باسم حسٌن سلمانااللكترونٌن والسٌطرةاعدادٌة الفارس المهنٌة2618051120034واسط173

الكوت / المعهد التمنً 499مصطفى دمحم هاشم حرمسالنجارةاعدادٌة النعمانٌة المهنٌة المختلطة2618071100006واسط174
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الكوت / المعهد التمنً 516الحبٌب طالب حمد كاظمالنجارةاعدادٌة العزٌزٌة المهنٌة2618071160061واسط175

الكوت / المعهد التمنً 482حسٌن دمحم علً جاسمالنجارةاعدادٌة العزٌزٌة المهنٌة2618071160064واسط176

بغداد / معهد التكنولوجٌا 503مرتضى صادق ٌاسر حسونالبناءاعدادٌة واسط الصناعٌة2618081010077واسط177

بغداد / معهد التكنولوجٌا 499حسٌن ماجد احمد دمحمتكٌٌف الهواء و التثلٌجاعدادٌة الفارس المهنٌة2618091120047واسط178

بغداد / معهد التكنولوجٌا 493حٌدر عالوي مخٌلف عذابتكٌٌف الهواء و التثلٌجاعدادٌة الفارس المهنٌة2618091120050واسط179

بغداد / معهد التكنولوجٌا 484حسٌن علً جبار حمزهالصناعات البتروكٌمٌاوٌةاعدادٌة الكوت المهنٌة2618131110049واسط180

بغداد / معهد التكنولوجٌا 482صفاء حسن جبر سلمانالصناعات البتروكٌمٌاوٌةاعدادٌة الكوت المهنٌة2618131110068واسط181

بغداد / معهد التكنولوجٌا 484علً عدنان حمدان عٌدانالصناعات البتروكٌمٌاوٌةاعدادٌة الكوت المهنٌة2618131110086واسط182

بغداد / معهد التكنولوجٌا 508علً دمحم زوٌد سٌدالصناعات البتروكٌمٌاوٌةاعدادٌة الكوت المهنٌة2618131110093واسط183

بغداد / معهد التكنولوجٌا 508دمحم لاسم كرٌجً الزمالصناعات البتروكٌمٌاوٌةاعدادٌة الكوت المهنٌة2618131110108واسط184

معهد اعداد المدربٌن التمنٌٌن 484علً خضٌر ٌلوي تبٌنهاالجهزة الطبٌةاعدادٌة الفارس المهنٌة2618321120076واسط185

بغداد / معهد التكنولوجٌا 523دمحم رمضان ملوي احمداالجهزة الطبٌةاعدادٌة الصوٌرة المهنٌة المختلطة2618321130041واسط186

معهد اعداد المدربٌن التمنٌٌن 500نور فاضل فجر علواناالجهزة الطبٌةاعدادٌة الصوٌرة المهنٌة المختلطة2618321130045واسط187

الكوت / المعهد التمنً 526علً ماجد عمران صفرتولٌد الطالة الكهربائٌة ونملهااعدادٌة واسط الصناعٌة2618351010092واسط188

بغداد / معهد التكنولوجٌا 492علً عادي عطا هللا علٌويتولٌد الطالة الكهربائٌة ونملهااعدادٌة العزٌزٌة المهنٌة2618351160090واسط189

بغداد / معهد التكنولوجٌا 493ممتدى ضٌاء بادي واديتولٌد الطالة الكهربائٌة ونملهااعدادٌة العزٌزٌة المهنٌة2618351160103واسط190

الصوٌرة / المعهد التمنً 535سجاد حمزه جبار حاٌفتجمٌع وصٌانة الحاسوباعدادٌة الكوت المهنٌة2618521110009واسط191

الكوت / المعهد التمنً 542مهدي درٌم حسن عامرتجمٌع وصٌانة الحاسوباعدادٌة الكوت المهنٌة2618521110030واسط192

الكوت / المعهد التمنً 525بالر علً جبوري شبٌبتجمٌع وصٌانة الحاسوباعدادٌة الفارس المهنٌة2618521120006واسط193

الكوت / المعهد التمنً 515هشام جبار فهد عكابتجمٌع وصٌانة الحاسوباعدادٌة الفارس المهنٌة2618521120033واسط194

الصوٌرة / المعهد التمنً 505احمد اركان ادٌب مزهرتجمٌع وصٌانة الحاسوباعدادٌة الصوٌرة المهنٌة المختلطة2618521130001واسط195

الصوٌرة / المعهد التمنً 507بنٌن دمحم مرزه حمزهتجمٌع وصٌانة الحاسوباعدادٌة الصوٌرة المهنٌة المختلطة2618522130026واسط196

معهد االدارة التمنً 498مرتضى هادي هالل توهاناإلدارةاعدادٌة الصوٌرة المهنٌة المختلطة2618611130019واسط197

الكوت / المعهد التمنً 494حٌدر ثائر جواد كاظماإلدارةاعدادٌة الكوت التجارٌة للبنٌن2618611300008واسط198

الكوت / المعهد التمنً 507فاطمه عادل عبد عون حبشاإلدارةاعدادٌة العزٌزٌة التجارٌة للبنات2618612320012واسط199

معهد اعداد المدربٌن التمنٌٌن 501خضر أحمد عبد العالً طاهرالكهرباءاعدادٌة الكرخ المهنٌة المسائٌة1018021700003لسم التعلٌم المهنً االول فً الكرخ/ بغداد200

بغداد / معهد التكنولوجٌا 488مالن مٌخائٌل شكري مٌخائٌلتكٌٌف الهواء و التثلٌجاعدادٌة الكرخ المهنٌة1018091130026لسم التعلٌم المهنً االول فً الكرخ/ بغداد201

بغداد / معهد التكنولوجٌا 486مروان حسن علٌوي عباسالمكننة الزراعٌةاعدادٌة الكرخ المهنٌة المسائٌة1018111700014لسم التعلٌم المهنً االول فً الكرخ/ بغداد202

معهد اعداد المدربٌن التمنٌٌن 505مصطفى عماد عبد شلشتجمٌع وصٌانة الحاسوباعدادٌة الكرخ المهنٌة1018521130008لسم التعلٌم المهنً االول فً الكرخ/ بغداد203

معهد اعداد المدربٌن التمنٌٌن 483ثامر عمار ثامر احمدتجمٌع وصٌانة الحاسوباعدادٌة العامرٌة المهنٌة1018521140004لسم التعلٌم المهنً االول فً الكرخ/ بغداد204

معهد اعداد المدربٌن التمنٌٌن 483دمحم ناطك ٌوسف مطلوبتجمٌع وصٌانة الحاسوباعدادٌة الخضراء المهنٌة1018521180009لسم التعلٌم المهنً االول فً الكرخ/ بغداد205

معهد اعداد المدربٌن التمنٌٌن 516ٌاسمٌن تحسٌن علً جسامتجمٌع وصٌانة الحاسوباعدادٌة عشتار المهنٌة للبنات1018522100025لسم التعلٌم المهنً االول فً الكرخ/ بغداد206

معهد االدارة الرصافة 524طٌف سعد ناجً عباساإلدارةخارجٌون1018611600028لسم التعلٌم المهنً االول فً الكرخ/ بغداد207

معهد االدارة التمنً 492هاجر عبد الحمٌد رشٌد محموداإلدارةاعدادٌة النضال التجارٌة للبنات1018612300012لسم التعلٌم المهنً االول فً الكرخ/ بغداد208

معهد االدارة التمنً 487آمنة رحٌم جاسم دمحماإلدارةخارجٌون1018612600074لسم التعلٌم المهنً االول فً الكرخ/ بغداد209
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معهد االدارة التمنً 482دمحم صبري جالل حمدالمحاسبةاعدادٌة الكرخ التجارٌة للبنٌن1018621320076لسم التعلٌم المهنً االول فً الكرخ/ بغداد210

معهد االدارة التمنً 510زٌنب دمحم عبد المادر عبد الجلٌلالمحاسبةخارجٌون1018622600125لسم التعلٌم المهنً االول فً الكرخ/ بغداد211

معهد الفنون التطبٌمٌة 487حمزة سعد عبد هللا دمحمفن الدٌكوراعدادٌة الكرخ المهنٌة1018821130004لسم التعلٌم المهنً االول فً الكرخ/ بغداد212

معهد الفنون التطبٌمٌة 496ٌونس أنور علً حسٌنفن الدٌكوراعدادٌة الكرخ المهنٌة1018821130009لسم التعلٌم المهنً االول فً الكرخ/ بغداد213

بغداد / معهد التكنولوجٌا 502علً دمحم مراد كاظماللحام و تشكٌل المعادناعدادٌة المحمودٌة المهنٌة1118041110027لسم التعلٌم المهنً الثانً فً الكرخ/ بغداد214

معهد اعداد المدربٌن التمنٌٌن 501ٌوسف علً هانً حسنالكهرباءاعدادٌة الشعب المهنٌة1318021140027لسم التعلٌم المهنً االول فً الرصافة/ بغداد215

معهد اعداد المدربٌن التمنٌٌن 481احمد المختار مصطفى هاشم دمحمالكهرباءاعدادٌة المعرفة الصناعٌة1118021020001لسم التعلٌم المهنً الثانً فً الكرخ/ بغداد216

معهد اعداد المدربٌن التمنٌٌن 481سجاد باسم حسٌن خضٌرالكهرباءاعدادٌة الرسالة الدمحمٌة الصناعٌة1118021050033لسم التعلٌم المهنً الثانً فً الكرخ/ بغداد217

معهد اعداد المدربٌن التمنٌٌن 480اٌوب لؤي اٌوب عبد الكرٌمالكهرباءاعدادٌة الحسٌن الصناعٌة1118021080002لسم التعلٌم المهنً الثانً فً الكرخ/ بغداد218

بغداد / معهد التكنولوجٌا 568عبد هللا مصطفى حمٌد عٌسىالكهرباءاعدادٌة السٌدٌة الصناعٌة1118021090025لسم التعلٌم المهنً الثانً فً الكرخ/ بغداد219

معهد اعداد المدربٌن التمنٌٌن 534مصطفى فاضل تركً ٌاسرالكهرباءاعدادٌة المحمودٌة المهنٌة1118021110016لسم التعلٌم المهنً الثانً فً الكرخ/ بغداد220

معهد االدارة الرصافة 550احمد ضٌاء مصلح كاظماإلدارةخارجٌون1118611600020لسم التعلٌم المهنً الثانً فً الكرخ/ بغداد221

معهد اعداد المدربٌن التمنٌٌن 495عبد هللا خالد عبد علًااللكترونٌن والسٌطرةاعدادٌة الحسٌن الصناعٌة1118051080020لسم التعلٌم المهنً الثانً فً الكرخ/ بغداد222

بغداد / معهد التكنولوجٌا 493اٌهاب ٌوسف دمحم علً حسٌنالبناءاعدادٌة ام الطبول المهنٌة1118081100001لسم التعلٌم المهنً الثانً فً الكرخ/ بغداد223

بغداد / معهد التكنولوجٌا 546زٌد سعٌد حمٌد ناصحالبناءاعدادٌة ام الطبول المهنٌة1118081100003لسم التعلٌم المهنً الثانً فً الكرخ/ بغداد224

بغداد / معهد التكنولوجٌا 483علً اركان صبٌح عبد الحسٌنالبناءاعدادٌة ام الطبول المهنٌة1118081100006لسم التعلٌم المهنً الثانً فً الكرخ/ بغداد225

بغداد / معهد التكنولوجٌا 515منتظر سلمان راهً جاسمالبناءاعدادٌة ام الطبول المهنٌة1118081100014لسم التعلٌم المهنً الثانً فً الكرخ/ بغداد226

بغداد / معهد التكنولوجٌا 513مؤمن دمحم حسٌن جودي كاظمالصناعات البتروكٌمٌاوٌةاعدادٌة ام الطبول المهنٌة1118131100026لسم التعلٌم المهنً الثانً فً الكرخ/ بغداد227

معهد الفنون التطبٌمٌة 500علً رضا ماجد عبد الحسن شكبانالخزف والزجاجاعدادٌة الرافدٌن الصناعٌة1118241060025لسم التعلٌم المهنً الثانً فً الكرخ/ بغداد228

معهد الفنون التطبٌمٌة 487دمحم ناظر جمعه عبد هللاالخزف والزجاجاعدادٌة الرافدٌن الصناعٌة1118241060029لسم التعلٌم المهنً الثانً فً الكرخ/ بغداد229

بغداد / معهد التكنولوجٌا 506دمحم عماد عبد الحمزه جبرمٌكاترونكس سٌاراتاعدادٌة الرسالة الدمحمٌة الصناعٌة1118301050071لسم التعلٌم المهنً الثانً فً الكرخ/ بغداد230

بغداد / معهد التكنولوجٌا 569دمحم ناصر عاٌش نوٌصرمٌكاترونكس سٌاراتاعدادٌة الرسالة الدمحمٌة الصناعٌة1118301050072لسم التعلٌم المهنً الثانً فً الكرخ/ بغداد231

بغداد / معهد التكنولوجٌا 513حٌدر شاكر حمودي حمديصٌانة المصاعد الكهربائٌةاعدادٌة الرسالة الدمحمٌة الصناعٌة1118331050082لسم التعلٌم المهنً الثانً فً الكرخ/ بغداد232

بغداد / معهد التكنولوجٌا 498حسن عباس فاضل عباساجهزة الهاتف والحاسوب المحمولةاعدادٌة العامل للحاسبات وتمنٌات المعلومات1118541150098لسم التعلٌم المهنً الثانً فً الكرخ/ بغداد233

بغداد / معهد التكنولوجٌا 487غٌث لاسم خلباص حسناجهزة الهاتف والحاسوب المحمولةاعدادٌة العامل للحاسبات وتمنٌات المعلومات1118541150109لسم التعلٌم المهنً الثانً فً الكرخ/ بغداد234

معهد االدارة التمنً 498مصطفى عبد الواحد عبد الحسٌن عاجراإلدارةاعدادٌة ام الطبول المهنٌة1118611100021لسم التعلٌم المهنً الثانً فً الكرخ/ بغداد235

معهد االدارة الرصافة 554جاسم علً حمٌد شنٌشلاإلدارةخارجٌون1118611600138لسم التعلٌم المهنً الثانً فً الكرخ/ بغداد236

معهد االدارة التمنً 501عبد المادر عبد الحسن مجٌد حمٌداإلدارةخارجٌون1118611600367لسم التعلٌم المهنً الثانً فً الكرخ/ بغداد237

معهد االدارة التمنً 490عمار معٌن دمحم علً حسٌناإلدارةخارجٌون1118611600515لسم التعلٌم المهنً الثانً فً الكرخ/ بغداد238

معهد االدارة التمنً 486دمحم ثامر نجم عبداإلدارةخارجٌون1118611600586لسم التعلٌم المهنً الثانً فً الكرخ/ بغداد239

معهد االدارة التمنً 487دمحم حاتم كاظم شحاذهاإلدارةخارجٌون1118611600590لسم التعلٌم المهنً الثانً فً الكرخ/ بغداد240

معهد االدارة التمنً 493دمحم علً حمود محلاإلدارةخارجٌون1118611600617لسم التعلٌم المهنً الثانً فً الكرخ/ بغداد241

معهد االدارة التمنً 513منتظر ٌوسف محً مهدياإلدارةخارجٌون1118611600733لسم التعلٌم المهنً الثانً فً الكرخ/ بغداد242

معهد االدارة التمنً 491رؤٌا عبد الرحمن حسٌن خضٌراإلدارةاعدادٌة الخنساء المهنٌة للبنات1118612130008لسم التعلٌم المهنً الثانً فً الكرخ/ بغداد243

معهد االدارة التمنً 561امٌره دمحم مهدي كاظماإلدارةخارجٌون1118612600791لسم التعلٌم المهنً الثانً فً الكرخ/ بغداد244
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معهد االدارة التمنً 484زهراء عبد الكرٌم عبد ضمدالمحاسبةاعدادٌة البٌان المهنٌة1118622120018لسم التعلٌم المهنً الثانً فً الكرخ/ بغداد245

معهد االدارة التمنً 516سحر لاسم عبٌد جلهمالمحاسبةاعدادٌة الخنساء المهنٌة للبنات1118622130031لسم التعلٌم المهنً الثانً فً الكرخ/ بغداد246

معهد االدارة الرصافة 581زهراء هٌثم مزهر خشٌنالمحاسبةخارجٌون1118622600861لسم التعلٌم المهنً الثانً فً الكرخ/ بغداد247

معهد الفنون التطبٌمٌة 489زهراء عالء عوده حسٌنفن التربٌة األسرٌةاعدادٌة البٌان المهنٌة1118812120013لسم التعلٌم المهنً الثانً فً الكرخ/ بغداد248

معهد الفنون التطبٌمٌة 486زٌنب حسٌن خضٌر عباسفن التربٌة األسرٌةخارجٌون1118812600092لسم التعلٌم المهنً الثانً فً الكرخ/ بغداد249

معهد اعداد المدربٌن التمنٌٌن 490علً شاكر محمود نصر هللاالكهرباءاعدادٌة موسى الكاظم الصناعٌة1218021010020لسم التعلٌم المهنً الثالث فً الكرخ/ بغداد250

معهد اعداد المدربٌن التمنٌٌن 489عبد الحمٌد رائد عامر حمٌدالكهرباءاعدادٌة الطارمٌة المهنٌة1218021100011لسم التعلٌم المهنً الثالث فً الكرخ/ بغداد251

معهد اعداد المدربٌن التمنٌٌن 481حسٌن علً جواد احمدالكهرباءاعدادٌة السالم المهنٌة1218021120019لسم التعلٌم المهنً الثالث فً الكرخ/ بغداد252

معهد اعداد المدربٌن التمنٌٌن 524دمحم فٌصل حسن ٌاسٌنالكهرباءاعدادٌة الجوادٌن المهنٌة المسائٌة1218021700014لسم التعلٌم المهنً الثالث فً الكرخ/ بغداد253

معهد اعداد المدربٌن التمنٌٌن 511مرتضى صادق عبد الصاحب حسٌنالكهرباءاعدادٌة الجوادٌن المهنٌة المسائٌة1218021700015لسم التعلٌم المهنً الثالث فً الكرخ/ بغداد254

معهد اعداد المدربٌن التمنٌٌن 504احمد عبد الرضا حسٌن علًاالجهزة الطبٌةاعدادٌة الحرٌة الصناعٌة الرائدة1218321020022لسم التعلٌم المهنً الثالث فً الكرخ/ بغداد255

معهد اعداد المدربٌن التمنٌٌن 486حسٌن امجد حسٌن خزعلاالجهزة الطبٌةاعدادٌة الحرٌة الصناعٌة الرائدة1218321020042لسم التعلٌم المهنً الثالث فً الكرخ/ بغداد256

بغداد / معهد التكنولوجٌا 530دمحم مظهر حسٌن علًاالجهزة الطبٌةاعدادٌة الحرٌة الصناعٌة الرائدة1218321020099لسم التعلٌم المهنً الثالث فً الكرخ/ بغداد257

معهد االدارة التمنً 486سجاد بدر الدٌن لاسم كاظمالمحاسبةاعدادٌة الكاظمٌة المهنٌة1218621130047لسم التعلٌم المهنً الثالث فً الكرخ/ بغداد258

معهد االدارة التمنً 524مروة حسٌن سحج حسٌنالمحاسبةاعدادٌة الرافدٌن التجارٌة للبنات1218622320023لسم التعلٌم المهنً الثالث فً الكرخ/ بغداد259

معهد االدارة التمنً 489زٌنب صالح عبد الصاحب موسىالمحاسبةخارجٌون1218622600114لسم التعلٌم المهنً الثالث فً الكرخ/ بغداد260

معهد االدارة التمنً 500زهراء كرٌم جلوب ابراهٌمالمحاسبةاعدادٌة الجوادٌن المهنٌة المسائٌة1218622700051لسم التعلٌم المهنً الثالث فً الكرخ/ بغداد261

بغداد / معهد التكنولوجٌا 562علً حسٌن حمٌد جاسمالكهرباءاعدادٌة الفارابً المهنٌة1318021160014لسم التعلٌم المهنً االول فً الرصافة/ بغداد262

معهد اعداد المدربٌن التمنٌٌن 483علً زٌد خلف حسنالكهرباءاعدادٌة الفارابً المهنٌة1318021160015لسم التعلٌم المهنً االول فً الرصافة/ بغداد263

معهد اعداد المدربٌن التمنٌٌن 480حٌدر حسن مهدي عبد الحسٌنالكهرباءاعدادٌة سعد بن ابً ولاص المهنٌة1318021210005لسم التعلٌم المهنً االول فً الرصافة/ بغداد264

معهد اعداد المدربٌن التمنٌٌن 485دمحم سمٌر سبتً جاسمالسٌاراتاعدادٌة الماهرة المهنٌة1318031180009لسم التعلٌم المهنً االول فً الرصافة/ بغداد265

بغداد / معهد التكنولوجٌا 512حٌدر فالح حسن خضٌرااللكترونٌن والسٌطرةاعدادٌة سومر المهنٌة1318051220027لسم التعلٌم المهنً االول فً الرصافة/ بغداد266

معهد اعداد المدربٌن التمنٌٌن 499دمحم مجٌد جاسم عبد الحسٌنااللكترونٌن والسٌطرةاعدادٌة سومر المهنٌة1318051220041لسم التعلٌم المهنً االول فً الرصافة/ بغداد267

بغداد / معهد التكنولوجٌا 500جوادٌن كاظم والً سلماناإلتصاالتاعدادٌة المناة المهنٌة1318151190005لسم التعلٌم المهنً االول فً الرصافة/ بغداد268

بغداد / معهد التكنولوجٌا 519مؤمل محمود دمحم عاصًاإلتصاالتاعدادٌة المناة المهنٌة1318151190018لسم التعلٌم المهنً االول فً الرصافة/ بغداد269

بغداد / معهد التكنولوجٌا 509ٌوسف حسن محسن حسناإلتصاالتاعدادٌة المناة المهنٌة1318151190026لسم التعلٌم المهنً االول فً الرصافة/ بغداد270

معهد اعداد المدربٌن التمنٌٌن 487مرتضى علً امٌن سعٌداالجهزة الطبٌةاعدادٌة المناة المهنٌة1318321190062لسم التعلٌم المهنً االول فً الرصافة/ بغداد271

بغداد / معهد التكنولوجٌا 496منتظر سلٌم داود خضرصٌانة المصاعد الكهربائٌةاعدادٌة البٌضاء المهنٌة1318331130008لسم التعلٌم المهنً االول فً الرصافة/ بغداد272

معهد اعداد المدربٌن التمنٌٌن 481سجاد احمد حسٌن بكرتجمٌع وصٌانة الحاسوباعدادٌة الشعب المهنٌة1318521140007لسم التعلٌم المهنً االول فً الرصافة/ بغداد273

معهد اعداد المدربٌن التمنٌٌن 505امٌر سعد غنً علًتجمٌع وصٌانة الحاسوباعدادٌة المناة المهنٌة1318521190003لسم التعلٌم المهنً االول فً الرصافة/ بغداد274

معهد اعداد المدربٌن التمنٌٌن 486اسامة دمحم بهجت حبٌبتجمٌع وصٌانة الحاسوباعدادٌة دجلة المهنٌة المسائٌة1318521700007لسم التعلٌم المهنً االول فً الرصافة/ بغداد275

معهد اعداد المدربٌن التمنٌٌن 537اٌمن احمد جبر خلفتجمٌع وصٌانة الحاسوباعدادٌة دجلة المهنٌة المسائٌة1318521700008لسم التعلٌم المهنً االول فً الرصافة/ بغداد276

معهد اعداد المدربٌن التمنٌٌن 481نور الحسن ضٌاء حاجً مخلفتجمٌع وصٌانة الحاسوباعدادٌة دجلة المهنٌة المسائٌة1318521700038لسم التعلٌم المهنً االول فً الرصافة/ بغداد277

معهد االدارة التمنً 489حسٌن زهٌر فاضل حسوناإلدارةخارجٌون1318611600023لسم التعلٌم المهنً االول فً الرصافة/ بغداد278

معهد االدارة التمنً 500مها فارس حسن جاسماإلدارةاعدادٌة المركزٌة المهنٌة للبنات1318612240017لسم التعلٌم المهنً االول فً الرصافة/ بغداد279
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معهد االدارة التمنً 483نور دمحم حسن هادياإلدارةاعدادٌة المركزٌة المهنٌة للبنات1318612240020لسم التعلٌم المهنً االول فً الرصافة/ بغداد280

معهد االدارة الرصافة 584نور الهدى دمحم جاسم لطٌفالمحاسبةاعدادٌة خدٌجة الكبرى المهنٌة للبنات1318622230017لسم التعلٌم المهنً االول فً الرصافة/ بغداد281

معهد االدارة التمنً 492منال طالب سلٌمان دمحمالمحاسبةاعدادٌة فاطمة الزهراء المهنٌة للبنات1318622260012لسم التعلٌم المهنً االول فً الرصافة/ بغداد282

معهد اعداد المدربٌن التمنٌٌن 496مرتضى محً ابراهٌم علًالكهرباءاعدادٌة الزعفرانٌة الصناعٌة1418021020025لسم التعلٌم المهنً الثانً فً الرصافة/ بغداد283

بغداد / معهد التكنولوجٌا 561ٌوسف عبد الحسٌن علً جابرالكهرباءاعدادٌة الفرات المهنٌة1418021120038لسم التعلٌم المهنً الثانً فً الرصافة/ بغداد284

بغداد / معهد التكنولوجٌا 539اٌمن حمٌد علً فرحانالسٌاراتاعدادٌة المشتل الصناعٌة1418031010020لسم التعلٌم المهنً الثانً فً الرصافة/ بغداد285

بغداد / معهد التكنولوجٌا 546عبد الحسٌن مهدي عبد هللا حٌالاللحام و تشكٌل المعادناعدادٌة المشتل الصناعٌة1418041010032لسم التعلٌم المهنً الثانً فً الرصافة/ بغداد286

بغداد / معهد التكنولوجٌا 515حسٌن دمحم حسٌن رحٌمهمٌكاترونكس سٌاراتاعدادٌة الخوارزمً المهنٌة1418301160004لسم التعلٌم المهنً الثانً فً الرصافة/ بغداد287

بغداد / معهد التكنولوجٌا 530بالر عباس حمٌد طاهرتولٌد الطالة الكهربائٌة ونملهااعدادٌة المشتل الصناعٌة1418351010061لسم التعلٌم المهنً الثانً فً الرصافة/ بغداد288

بغداد / معهد التكنولوجٌا 495حسٌن عماد مساعد دمحمتولٌد الطالة الكهربائٌة ونملهااعدادٌة المشتل الصناعٌة1418351010063لسم التعلٌم المهنً الثانً فً الرصافة/ بغداد289

معهد اعداد المدربٌن التمنٌٌن 482دمحم البالر عالء خالد جاسبتجمٌع وصٌانة الحاسوباعدادٌة النضال المهنٌة1418521100017لسم التعلٌم المهنً الثانً فً الرصافة/ بغداد290

معهد اعداد المدربٌن التمنٌٌن 489ٌعسوب صالح شاكر فرهودتجمٌع وصٌانة الحاسوباعدادٌة المثنى المهنٌة1418521110040لسم التعلٌم المهنً الثانً فً الرصافة/ بغداد291

معهد اعداد المدربٌن التمنٌٌن 514حسن ٌحٌى ماهود مرادتجمٌع وصٌانة الحاسوباعدادٌة ابن الهٌثم المهنٌة1418521150002لسم التعلٌم المهنً الثانً فً الرصافة/ بغداد292

معهد اعداد المدربٌن التمنٌٌن 494نور علً حسن فرجتجمٌع وصٌانة الحاسوباعدادٌة دجلة المهنٌة للبنات1418522220035لسم التعلٌم المهنً الثانً فً الرصافة/ بغداد293

بغداد / معهد التكنولوجٌا 484حسنٌن مظفر حمٌد حسٌناجهزة الهاتف والحاسوب المحمولةاعدادٌة الفرات المهنٌة1418541120004لسم التعلٌم المهنً الثانً فً الرصافة/ بغداد294

معهد االدارة التمنً 504حسٌن عزٌز دمحم شلشاإلدارةاعدادٌة االبتكار المهنٌة1418611200009لسم التعلٌم المهنً الثانً فً الرصافة/ بغداد295

معهد االدارة الرصافة 523مرٌم راغب جلٌل حمٌداإلدارةاعدادٌة الشرلٌة المهنٌة للبنات1418611230006لسم التعلٌم المهنً الثانً فً الرصافة/ بغداد296

معهد االدارة التمنً 494سجاد ستار محسن حسٌناإلدارةخارجٌون1418611600083لسم التعلٌم المهنً الثانً فً الرصافة/ بغداد297

معهد االدارة التمنً 499اٌهاب اٌاد جبار جاسماإلدارةاعدادٌة الرصافة المهنٌة للبنات1418612180006لسم التعلٌم المهنً الثانً فً الرصافة/ بغداد298

معهد االدارة الرصافة 539رلٌه فالح حسٌن جبراإلدارةاعدادٌة الرصافة المهنٌة للبنات1418612180012لسم التعلٌم المهنً الثانً فً الرصافة/ بغداد299

معهد االدارة التمنً 482فرح مؤٌد جبار جاسماإلدارةاعدادٌة الرصافة المهنٌة للبنات1418612180021لسم التعلٌم المهنً الثانً فً الرصافة/ بغداد300

معهد االدارة التمنً 498طٌبه دمحم فاضل عباساإلدارةاعدادٌة الربٌع المهنٌة للبنات1418612190007لسم التعلٌم المهنً الثانً فً الرصافة/ بغداد301

معهد الفنون التطبٌمٌة 497دالل حمٌد كوي سلمانفن التربٌة األسرٌةخارجٌون1418812600043لسم التعلٌم المهنً الثانً فً الرصافة/ بغداد302

معهد الفنون التطبٌمٌة 483مٌنا أحمد رسول عبدفن التربٌة األسرٌةخارجٌون1418812600130لسم التعلٌم المهنً الثانً فً الرصافة/ بغداد303

معهد اعداد المدربٌن التمنٌٌن 481كاظم عادل كاظم فرجالكهرباءاعدادٌة مالن االشتر المهنٌة المسائٌة1518021700011لسم التعلٌم المهنً الثالث فً الرصافة/ بغداد304

معهد االدارة الرصافة 545منتظر ثامر موسى شاكراإلدارةاعدادٌة الصدر التجارٌة للبنٌن1518611300042لسم التعلٌم المهنً الثالث فً الرصافة/ بغداد305

معهد االدارة الرصافة 515عبد الواحد عباس وحٌد حكالمحاسبةاعدادٌة الصدر التجارٌة للبنٌن1518621300055لسم التعلٌم المهنً الثالث فً الرصافة/ بغداد306

المعهد التمنً االنبار 518عامر عادل دمحم ناٌفالمٌكانٌناعدادٌة المائم الصناعٌة1918011030002االنبار307

بغداد / معهد التكنولوجٌا 484عالء جابر هادي كاظمالصناعات البتروكٌمٌاوٌةاعدادٌة المدس المهنٌة المختلطة2118131010018دٌالى308

بغداد / معهد التكنولوجٌا 564دمحم طارق عبد هللا جاسماالجهزة الطبٌةاعدادٌة الممدادٌة المهنٌة2118321160095دٌالى309

معهد اعداد المدربٌن التمنٌٌن 500مصطفى غفار حسن صالحاالجهزة الطبٌةاعدادٌة الممدادٌة المهنٌة2118321160105دٌالى310

معهد اعداد المدربٌن التمنٌٌن 498هادي سعدون محسن خلفاالجهزة الطبٌةاعدادٌة الممدادٌة المهنٌة2118321160107دٌالى311

بعموبة / المعهد التمنً 504اسماعٌل خضٌر اسماعٌل محسنصٌانة المصاعد الكهربائٌةاعدادٌة حطٌن المهنٌة2118331210115دٌالى312

معهد االدارة التمنً 564أٌمن عادل عٌسى سلمانالسٌاحة وادارة الفنادقاعدادٌة بعموبة المهنٌة للبنٌن2118631190020دٌالى313

معهد االدارة التمنً 505باسم سالم نوري احمدالسٌاحة وادارة الفنادقاعدادٌة بعموبة المهنٌة للبنٌن2118631190022دٌالى314
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بعموبة / المعهد التمنً 502والء خالد محمود حسنتجمٌع وصٌانة الحاسوباعدادٌة ٌثرب المهنٌة المختلطة1818521100014صالح الدٌن315

بعموبة / المعهد التمنً 508اٌمن شاكر محمود طعمهتجمٌع وصٌانة الحاسوباعدادٌة المعتصم المهنٌة المختلطة1818521120002صالح الدٌن316

بغداد / معهد التكنولوجٌا 493مصطفى ذٌب جاسم دمحماللحام و تشكٌل المعادناعدادٌة عنه المهنٌة المختلطة1918041110038االنبار317

بغداد / معهد التكنولوجٌا 508سعد ظاهر حمٌد رشٌداللحام و تشكٌل المعادناعدادٌة دٌالى المهنٌة2118041030091دٌالى318

بغداد / معهد التكنولوجٌا 599أحمد أدٌب علً عباسالكهرباءاعدادٌة بلد المهنٌة1818021170001صالح الدٌن319

معهد االدارة التمنً 532ٌونس عبد الحمٌد دمحم حسناإلدارةاعدادٌة المتوكل التجارٌة المختلطة1818611360007صالح الدٌن320

معهد االدارة الرصافة 568آٌه مصطفى اسماعٌل حنشاإلدارةاعدادٌة بلد التجارٌة للبنات1818612310001صالح الدٌن321

بغداد / معهد التكنولوجٌا 510احمد جبار محمود شافًالمٌكانٌناعدادٌة بروانه الصناعٌة1918011020003االنبار322

المعهد التمنً االنبار 519احمد مازن احمد عبٌدالمٌكانٌناعدادٌة العبٌدي الصناعٌة1918011050002االنبار323

المعهد التمنً االنبار 537عبد هللا مرعً حسن محسنالمٌكانٌناعدادٌة العبٌدي الصناعٌة1918011050004االنبار324

المعهد التمنً االنبار 532اشرف نجم عبد هللا دمحمالمٌكانٌناعدادٌة الرمادي الصناعٌة1918011060001االنبار325

المعهد التمنً االنبار 512عبد الرحمن أحمد حنوش ٌعموبالمٌكانٌناعدادٌة عنه المهنٌة المختلطة1918011110005االنبار326

المعهد التمنً االنبار 503عالء كاظم نصٌح غالبالمٌكانٌناعدادٌة عنه المهنٌة المختلطة1918011110006االنبار327

المعهد التمنً االنبار 491دمحم خالد علً فرحانالمٌكانٌناعدادٌة الرمادي المهنٌة المسائٌة1918011700006االنبار328

المعهد التمنً االنبار 488ولٌد خالد عزام مسرهدالمٌكانٌناعدادٌة الرمادي المهنٌة المسائٌة1918011700011االنبار329


