
القسم داخل الكلية او المعهدأسم الكلية أو المعهدالشهادة الدراسيةاالسم الرباعي واللقبت

محاسبهالمعهد التقني الدوردبلومٱيه مسلم احمد فرحان الدوري1

(IT)تکنلوجيه المعلوماتمعهد تقنې خانقيندبلومٲژين طاهر قادر احمد الزنگنه2

قسم التقنيات الميكانيكيهالمعهد التقني الدوردبلومابابكر طوفان علي زيدان الحرباوي3

انكليزيمعهد اعداد المعلميندبلوماباذر جواد عبدهللا كاظم جاسم الحماري4

علوم القران والتربية االسالميةكلية التربية للعلوم االنسانيةدبلومابتسام اكرام عزيز موسى البياتي5

ادارة المكتبالتقني الحويجةدبلومابتسام صالح سلطان محمد القيسي6

العلوم والرياضياتمعهد إعداد المعلمات طوزدبلومابتسام عاصي خزعل مسيب البياتي7

قسم المحاسبةمعهد تقني الدوردبلومابتسام عبد اللطيف جاسم سلوم الفراجي8

قسم االنتاج النباتيالمسيب/ المعهد  الزراعي دبلومابتسام عبدهللا صالح محمد السامرائي9

قسم االلكترونيكالدور/المعهد التقنيدبلومابتسام غازي فيصل حمد الحبابي10

المحاسبةالمعهد تقني الدوردبلومابتهال سعد مصطفى مهدي الخفاجي11

قسم تقنيات المحاسبهبلد- المعهد التقني دبلومابتهال شاهين عامر مخيف اعذيه12

تقنيات المحاسبةمعهد تقني الدوردبلومابتهال ضياء شامل حسين الدوري13

تقنيات المحاسبةمعهد التقني الدوردبلومابتهال كامل محمد حسين االحبابي14

تقنيات المحاسبةكركوك/ المعهد التقنيدبلومابتهال محمد مظهر خورشيد البياتي15

تقنيات ادارة التسويقالمعهد التقني كركوكدبلومابتهال نوري محسن فرحان الجميلي16

القسم المحاسبهالمعهد التقني كركوكدبلومابتهال هاشم شريف جعفر17

قسم التقنيات الكترونتبةالمعهد التقني الدوردبلومابراهبم اكرم جمعة نوفيق البياتي18

الكترونمعهد تقني كركوكدبلومابراهيم احمد اصغر اكبر19

قسم محاسةالمعهد التقني الدوردبلومابراهيم احمد خلف مديد الدليمي20

قسم ميكانيك القدرةمعهد الحويجةدبلومابراهيم احمد درويش شربان الجميلي21

تصميم طباعيمعهد فنون جميلةدبلومابراهيم اديب علي زيدان الناصري22

قسم المحاسبةمعهد الدوردبلومابراهيم ارحيم فاضل محمد العباسي23

قسم التقنيات  الكترونيةالمعهد التقني الدوردبلومابراهيم اكرم جمعة توفيق البياتي24

قسم طباعيمعهد فنون جميلةدبلومابراهيم بهاء انور حبش التكريتي25

التقنيات الميكانيكيةالمعهد التقني كركوكدبلومابراهيم ثابت عباس حسين26

ميكانيكمعهد التقني الدوردبلومابراهيم جاسم ارميض فريح القيسي27

قسم التقنيات الميكانيكيةالمعهد التقني الدوردبلومابراهيم جاسم محمد حسين الجميلي28

المدني فرع الرسم الهندسيمعهد تقني كركوكدبلومابراهيم جاسم هالل خلف الطائي29

إدارة موادالمعهد التقني الحويجةدبلومابراهيم حسين احجاب عبدالرحمن الرمالوي30

المحاسبةنينوى/المعهد التقنيدبلومابراهيم حسين عطيه علي الجبوري31

تقنيات ميكانيكمعهد تكنلوجيا بغداددبلومابراهيم حسين علي ابراهيم الجبوري32

قسم الرياضياتإعداد معهد معلمين طوزدبلومابراهيم حسين علي مهدي البياتي33

كالكالدبلومابراهيم حميد عويدمحمد الهناده34

كالكالدبلومابراهيم حميدعويدمحمد الهناده35

تقنيات كهربائيةالمعهد التقني كركوكدبلومابراهيم خضر عباس فليح البياتي36

عربيمعهد معلميندبلومابراهيم خلف دخيل عبدهللا الجبوري37

االدارة القانونيةالمعهد التقني نينوىدبلومابراهيم خليفه اللجي علي اللهيبي38

المحاسبهمعهد التقني الدوردبلومابراهيم ذياب رشيد حسين عذيه39

الحاسوبتقنيات الحاسوبدبلومابراهيم سالم سعد عطية العزاوي40

التقنيات الميكانيكيةمعهد التقني الدوردبلومابراهيم سعد ابراهيم علي41

نعمالمعهد التقني الدوردبلومابراهيم سعد جاسم رشيد المرسومي42

قسم الرياضياتمعهد أعداد المعلمين بلددبلومابراهيم سعيد شنون محسن الجواري43

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلومابراهيم شحاذة مظهور حبيب العبيدي44

معهد الدور التقنيمعهد الدور التقنيدبلومابراهيم شيركو احمد محمد السورجي45

الميكانيكالمعهد التقني الحويجهدبلومابراهيم عبد ادبيس فاضل الجبوري46

قسم التقنيات االلكترونيةمعهد الدور التقنيدبلومابراهيم عبد الرزاق وهيب احمد47



الرياضياتمعهد المعلمين المركزيدبلومابراهيم عبد هللا مطر حسن ال رزوقي48

دبلومابراهيم عبد صالح جار الجبوري49
معهد اعداد المعلمين 

المسائي في الشرقاط
اإلسالمية

كهرباءاعدادية صناعة سامراءدبلومابراهيم عبدالناصر خليل ابراهيم العباسي50

قسم ادارة موادالموصل/ المعهد التقني دبلومابراهيم عجيل ابراهيم محمد الجبوري51

قسم تقنيات ادارة الموادكركوك/المعهد التقني دبلومابراهيم عدنان مجيد محمد52

ألكترونمعهد الدور التقنيدبلومابراهيم عطيه عواد احمد الدليمي53

الصناعة الكيمياويةالتقني كركوكدبلومابراهيم عالء احمد محمد نجيب54

الكترونالدور/المعهد التقنيدبلومابراهيم علوان دوش حمادي الجبوري55

االلكترونمعهد التقني الدوردبلومابراهيم علي ابراهيم سلمان البدري56

قسم تقنيات الكترونيةمعهد التقني كركوكدبلومابراهيم علي حسين احمد57

التقنيات الكهربائيةالموصل/ المعهد التقني دبلومابراهيم غتران ظاهر مطلك الجميلي58

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلومابراهيم فائق خليفه فياض المشهداني59

دبلومابراهيم لطيف عباس حسن المزروعي60
معهد المعلمين المركزي 

المسائي في قضاء بلد
االنكليزي

التقنيات الميكانييةالمعهد التقني الدوردبلومابراهيم مجبل حاضر عماش61

الكهرباءالمعهد التقني كركوكدبلومابراهيم محسن عويد حبيب الجميلي62

كهرباءمعهد اعداد المدربين التقنييندبلومابراهيم محمد احمد صالح الجميلي63

دبلومابراهيم محمد اسماعيل جاسم المولى64
معهد اعداد معلمين تكريت 

الصباحي
اللغة العربية واالسالمية

رياضياتمعهد اعداد المعلميندبلومابراهيم محمد حسين علي الدوري65

اللغة الكرديهالمعهد اعداد المعلميندبلومابراهيم محمد خورشيد احمد66

التقنيات المدنيةالمعهد التقني كركوكدبلومابراهيم محمد شكور علي البياتي67

دبلومابراهيم محمد عبدهللا دلي السحل68
معهد المعلمين المسائي 

المركز في الشرقاط
اسالمية

التربيهكليه الغانوندبلومابراهيم محمد عبعوب جدوع العزاوي69

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلومابراهيم مولود ابراهيم علي الشالش70

اللغة العربيةمعهد المعلمين كركوكدبلومابراهيم مياح محمد غيدان المياحي71

االلتكرونيكمعهد التقني الدوردبلومابراهيم هاشم حسن احمد النيساني72

دبلومابراهيم هاشم علي ياسين الحيدري73
/ المعهد التقني التكنلوجي

كركوك

تقنيات مدنية إنشاء طرق 

وجسور

قسم التصميممعهد الفنون الجميلةدبلومابراهيم هشام طه محمد التكريتي74

انظمة حاسوبكركوك/ المعهد التقني دبلومابراهيم ياسين طه حسون العزي75

المحاسبهالمعهد التقني كركوكدبلومابراهيم ياسين علي حمود76

دبلومابراهيم احمد جواد جاسم اللهيبي77
معهد اشور المسائي 

المركزي للمعلمين
التربية االسالمية

تقنيات المساحةمعهد تقني تكلنوجي كركوكدبلومابراهيم محمد رشيد صالح78

ميكانيكالحويجهدبلومابرهيم محمد اسماعيل79

ميكانيكمعهد تقني الموصلدبلومابوبكر علي صالح احمد البوعباس80

قسم األلكترونمعهد الدوردبلومابوبكر محمد حسن حمادي81

محاسبةالدور/معهد التقنيدبلومابوبكر مصطفى رياض عبدهللا المعروف82

تقنيات المحاسبةمعهد الدوردبلومابوبكر مهدي صالح ارحيم الحديثي83

دۆستانی گهشتياریئايند ئههلیدبلومابوبکر اسماعيل حسن رسول84

كلية تمريضاعدادية تمريض تكريتدبلومالبياتي_ اتيال اسعد غائب داود 85

دبلوماثار علي سليمان حميد الجبوري86
معهد اعداد المعلمات بلد 

الصباحي
اللغة العربية



دبلوماثمار سعد حسين حمزة العكاب87
معهد اعداد المعلمات الدجيل 

الصباحي
الرياضيات

تقنيات االدارة القانونيهالمعهد التقني نينوىدبلوماثير جاسم أبراهيم غثوان الجبوري88

قسم الميكانيكالمعهد التقني الدوردبلوماثير حامد صالح مهدي الحنظل89

التقنيات الميكانيكيةالمعهد التقني الدوردبلوماثير حسين حميد محمد السالوي90

دبلوماثير صباح عزاوي حمدان الفراجي91
معهد المعلمين المسائي 

الملغاة
الللغة االنكليزية

المكائن والمعداتالحويجة/ المعهد التقني دبلوماثير عبد خزعل هالل92

الكترونيكمعهد التقني الدوردبلوماثير كرم احمد زهو93

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلوماثير محمد علي عيسى نجرس الناصري94

دبلوماثيل نوفل صيهود كمون الفراجي95
/ المعهد التقني الحويجة 

كركوك
ادارة المواد

تقنيات التسويقكركوك/ المعهد التقني دبلوماجمل محمد باهر حسين96

دبلوماحسان عايد مجيد سالم الحبابي97
المعهد التقني االداري 

(صالح الدين )الدور /
تقنيات المحاسبة

تقنيات المحاسبهالمعهد التقني الدوردبلوماحسان عبد الرحيم هادي جاسم المكدمي98

قسم المكائن والمعداتالمعهد التقني الحويجهدبلوماحسان عجيل ابراهيم  محمد الجبوري99

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلوماحسان محمد عباس عبد المهدي الحدادي100

المعهد التقني النجفدبلوماحسان محمد عبد الحسن طالب العبيدي101
الكترونيك فرع تقنيات 

الحاسبات

دبلوماحالم جبل رحيل ابراهيم المليسي102
مهد اعداد المعلمات في 

سامراء
االسالميه

تقنيات االلكترونيةمعهد التقني الدوردبلوماحالم حامد سرحان حلو الجنابي103

دبلوماحالم حسن عبد حسن المفرجي104
/ المعهد التقني اإلداري

(صالح الدين )الدور 
تقنيات محاسبه

المعهد التقني الدوردبلوماحالم صالح مهدي حسن الدوري105
قسم / المعهد التقني الدور

تقنيات المحاسبة

تقنيات المحاسبهمعهد التقني الدوردبلوماحالم صالح نعمه حمد الجبوري106

قسم انشاء طرقمعهد تقني كركوكدبلوماحالم طه علي جاسم البياتي107

صناعات كيمياويهالموصل/ معهد التقنيدبلوماحالم مجيد ابراهيم عبدالمجيد الجبوري108

قسم المحاسبةالمعهد التقني كركوكدبلوماحالم محمد مدحت شوكت بستاني109

تقنيات  المعادن  والمعداتالمعهد  التقني  كركوكدبلوماحمد  حسين  حمود  حسن  البياتي110

المحاسبهالمعهد التقني الدوردبلومالبوعباس/احمد ابراهيم صالح احمد111

تقنيات التسويقالمعهد التقني كركوكدبلوماحمد ابراهيم علي حميد112

تربية اسالميةمعهد معلمين سامراءدبلوم-احمد ابراهيم عواد جاسم العباسي113

محاسبةمعهد تقني كركوكدبلوماحمد احسان شريف دهمز114

قسم التصميم طباعي(للبنين)معهد الفنون الجميلة دبلوماحمد احنف عواد حميد115

قسم السيراميكمعهد التراث الشعبيدبلوماحمد ادريس يونس صيهود الناصري116

قسم االعداد والتدريبدبلوماحمد ارطول صبحي عبدالقادر117
معهد الفنون الجميلة للبنين 

تكريت

المعهد التقني كركوكدبلوماحمد اسكندر محمود أحمد البياتي118
قسم التقنيات 

الكترونيك_فرع_اإللكترونية

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلوماحمد اسماعيل خلف صالح الجبوري119

دبلوماحمد اسماعيل خليل ابراهيم الشلغم120
معهد اعداد المعلمين 

المسائي في سامراء
التربية االسالمية

علوم القرانمعهد االمين ألعداد المعلميندبلوماحمد اسماعيل عطا هللا صالح االحبابي121

التقنيات المدنيةكركوك/المعهد التقنيدبلوماحمد اسماعيل محمد حمادي السامرائي122



دبلوماحمد اسماعيل هويد خلف123
معهد اعداد المعلمين 

المسائي في الشرقاط

معهد اعداد المعلمين المسائي 

في الشرقاط

دبلوماحمد اسماعيل کريم محمد124
المعهد تقني التكلنوجي 

كركوك
المساحة

تشكيليمعهد الفنون الجميلة تكريتدبلوماحمد انمار محمود خليل الحبوس125

دبلوماحمد اياد ياسين اسماعيل  الشيشاوي126
معهد الفنون الجميلة 

الصباحي للبنين
قسم الفنون التشكيلية

قسم المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلوماحمد باسم خلف طعمة العباسي127

معهد الدور التقنيدبلوماحمد بحر سعدي شهاب الدوري128
معهد الدور /تقنيات محاسبة 

التقني

محاسبةمعهد التقني الدوردبلوماحمد بدري علي جاسم العبيدي129

الالمعهد تكنيكي كالردبلوماحمد برهان محمد حسن الزنكنه130

كالالمعهد التقني الدوردبلوماحمد بشير عبد الوهاب احمد السامرائي131

أدارة موادمعهد تقني الحويجةدبلوماحمد بهاء الدين عزيز حسين البياتي132

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني بلددبلوماحمد توفيق حسين علي االحبابي133

قسم المحاسبةمعهد الدور التقنيدبلوماحمد ثابت حسن علي القيسي134

االدارة القانونيهالمعهد التقني كركوكدبلوماحمد ثامر قدري مولود البياتي135

قسم المساحةمعهد التقنيدبلوماحمد جاسم إسماعيل سمين الكوزه جي136

الكترونيكمعهد تقني الدوردبلوماحمد جاسم جميل علي العنزي137

التسويقمعهد تقنيدبلوماحمد جاسم صالح عزيز138

قسم المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلوماحمد جاسم محمد عطيه العبيدي139

ادارة موادالجامعة التقنية الوسطىدبلوماحمد جبار عاشور عبدالزهره140

المعهدمعهد التقني الدوردبلوماحمد جمال كامل محمدالرحماني141

قسم التقنيات الميكانيكيةالمعهد التقني الدوردبلوماحمد جمال مولود ياس142

دبلوماحمد جمعه محمود سليمان الجميلي143
معهد اشور المسائي 

المركزي
االسالمية

اسالميهمعهد بيجي المسائيدبلوماحمد جهاد عبدهللا فيحان القيسي144

ادارة المواردالمعهد التقني الحويجةدبلوماحمد حازم عبدالمحسن مصطفى البياتي145

قسم تقنيات كهربائيهمعهد تقني الحويجهدبلوماحمد حازم محمد جارهللا الجميلي146

قسم التقنيات المحاسبيةالدور/ المعهد التقني دبلوماحمد حافظ غايب اسود الطائي147

قسم المحاسبهالمعهد التقني الدوردبلوماحمد حامد ابراهيم اسماعيل الحمداني148

التقنيات االلكترونيةالمعهد التقني الدوردبلوماحمد حامد ارحيم عباس العرنوس149

قسم األدارة القانونيةمعهد الدوردبلوماحمد حامد علي محمود الدراجي150

تبريد وتكييف/ ميكانيك القدرهمعهد التقني كركوكدبلوماحمد حامد محمد  سبع الحمداني151

إدارة المخازنالمعهد تقني كركوكدبلوماحمد حبيب حسين علي البياتي152

قسم تقنيات المحاسبهمعهدالدوردبلوماحمد حسام كعود علي العزاوي153

تصنيع معادنالمعهد التقنيدبلوماحمد حسن جاسم حسن154

التقنيات الميكانيكةمعهد التقني الدوردبلوماحمد حسن حسين ابراهيم القيسي155

التقنيات االلكترونيةالمعهد التقني الدوردبلوماحمد حسن خلف حميد الجميلي156

المحاسبةمعهد التقني الدوردبلوماحمد حسن خلف مهدي نداوي157

تقنيات االلكترونيةالمعهد التقني الدوردبلوماحمد حسن رضيمه بستان الفراجي158

قسم تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلوماحمد حسن عبدهللا رجب الحمداني159

قسم محاسبهمعهد التقني الدوردبلوماحمد حسن علي لطيف الحدادي160

كهرباءالمعهد التقني بعقوبهدبلوماحمد حسن محمد گيطان161

القسم المدنيدبلوم فنيدبلوماحمد حسن محمود احمد الثويني162

التقنيات الميكانيكيةالمعهد التقني الدوردبلوماحمد حسن هادي عباس الخوجه163

المكائن والمعداتالتكنولوجيا بغداددبلوماحمد حسن هادي موسى164

اللغة العربيةمعهد المعلمين بلددبلوماحمد حسين ساهر محمد165



الكهرباءالمعهد التقني الحويجةدبلوماحمد حسين عباس وهاب166

دبلوماحمد حسين علي زيدان االحبابي167
معهد اعداد معلمين بلد 

المسائي
الرياضيات

محاسبهمعهد الدوردبلوماحمد حسين محمد حسين168

قسم انظمة الحاسوبالمعهد التقني كركوكدبلوماحمد حسين نجم عبدهللا الجميلي169

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلوماحمد حسين هاشم احمد العجيلي170

قسم التقنيات االلكترونيةمعهد الدور التقنيدبلوماحمد حليم شهاب حمد الجبوري171

المعهد التقني الموصلدبلوماحمد حمد عطية جراد العكيدي172
تقنيات ميكانيك القدرة فرع 

السيارات

المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلوماحمد حمدي احمد علي الدوري173

قسم ميكانيكمعهد تقني الدوردبلوماحمد حمودي حسين علي الناصري174

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلوماحمد حميد احمد خلف العباسي175

ادارة مكتبمعهد االدارة التقنيدبلوماحمد حميد جاسم محمد الخزرجي176

قسم الفقهعلوم أسالميةدبلوماحمد حميد شعبان طعمه177

قسم اللغه االنجليزيهكامبرج اللغه االنجليزيهدبلوماحمد حميد عبيد احمد الدليمي178

دبلوماحمد حميد علي جاسم العزاوي179
/ المعهد التقني الحويجة 

الموقع البديل
ادارة المواد

التقنيات االلكترونيهالمعهد التقني كركوكدبلوماحمد حميد غائب حسن العبيدي180

قسم المحاسبةمعهد التقنيدبلوماحمد حميد محمد احمد181

دبلوماحمد حميد معزب علوان البهادي182
معهد اعداد المعلمين في 

سامراء
تربيه إسالميه

اإللكترونيكمعهد التقني كركوكدبلوماحمد حيدر علي نقي183

االلكترونيكمعهد الدور التقنيدبلوماحمد خالد أحمد محمد الحمداني184

تقنيات المحاسبةالمعهد الدور التقنيدبلوماحمد خالد عبدالرحمن ابراهيم النيساني185

قسم المحاسبةمعهد الدوردبلوماحمد خالد محمد ابراهيم الدوري186

قسم اللغة العربية واالسالميةمعهد تكريت الصباحيدبلوماحمد خزعل دحام عبد التكريتي187

قسم المحاسبةنينوى/ المعهد التقنيدبلوماحمد خضر احمد عبيد السبعاوي188

تقنيات المحاسبةمعهد االدارة الرصافةدبلوماحمد خضير عباس حسن العنزي189

قسم ادارة موادمعهد ادارة مواددبلوماحمد خفاجي محمد احمد  البياتي190

/خريج سادسدبلوماحمد خلف ابراهيم علي الدوري191

قسم المحاسبةمعهد تقني الدوردبلوماحمد خلف احمد شبطه العكيدي192

ميكانيك/ تكنولوجيا المعهد التقني الدوردبلوماحمد خلف احميد احمد الجبوري193

معهد تقني كركوكدبلوماحمد خلف حماد خلف البياتي194
فرع / التقنيات الكهربائية 

القوى

تقنيات الحاسوبمعهد التقني الدوردبلوماحمد خلف ذياب محمد البوهادي195

المساحةمعهد التقني الموصلدبلوماحمد خلف علي محمد الجميلي196

قسم الحاسوب واالنترنتكلية الحاسبات وتقنيةدبلوماحمد خليف عنزي كرحوت العبيدي197

دبلوماحمد خليل عبدالرزاق احمد البدي198
معهد المعلمين المركزي 

المسائي في تكريت
قسم التربية الرياضية

قسم التقنيات االلكترونيةمعهد الدوردبلوماحمد خليل محمد حمادي السامرائي199

قسم المحاسبةمعهد تقني كركوكدبلوماحمد خميس مهدي صالح البياتي200

قسم ادارة الموادمعهد تقني حويجهدبلوماحمد خورشيد محمد عبدهللا201

عربياالمين المسائيدبلوماحمد داخل حسن احمد المشهداني202

قسم المحاسبةمعهد التقني الدوردبلوماحمد رزاق عبدهللا  حسن المخلبي203

اداره موادمعهد تقني كركوكدبلوماحمد رشيد محمود جميل الحمداني204

قسم تقنيات الميكانيكمعهد الدور التقنيدبلوماحمد رشيد مهدي عطية النيساني205

معهد تقني كركوكدبلوماحمد رضا حميد امين البياتي206
التقنيات االلكترونية فرع 

الكترونيك

ادارة الموادالمعهد التقني الحويجةدبلوماحمد رمضان عزيز كريم207



قسم تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلوماحمد رياض صباح صبري العبيدي208

التقنيات االلكترونيةالمعهد التقني الدوردبلوماحمد رياض عزيز صبح الحمداني209

تقنيات المحاسبهالمعهد التقني الدوردبلوماحمد زيد احمد رمضان العزاوي210

الرياضياتمعهد االمين لالعداد المعلميندبلوماحمد زيد حميد حسن السامرائي211

الرياضياتمعهد معلمين المسائي الملغاةدبلوماحمد زينل مدحت ولي العنبكي212

قسم تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلوماحمد سامي سليمان محمد الجبوري213

قسم العلومكليه العلومدبلوماحمد سبهان خلف صالح القيسي214

دبلومالونسة/ احمد ستار احمد حسين215
الجامعة التقنية الشمالية معهد 

الدور
قسم التقنيات االلكترونية

التقنيات الكهربائية فرع القوىكركوك/ المعهد التقني دبلوماحمد ستار جبير محمد الدليمي216

ميكانيكالدور/المعهد التكنولوجي دبلوماحمد سرحان صالح جاسم العيساوي217

التقنيات الميكانيكيةمعهد التقني الدوردبلوماحمد سعد سالم عباس الدراجي218

دبلوماحمد سالم محمد عبدهللا الخزرجي219
ثانوية الضلوعية المسائية 

المختلطة
االحيائي

انشاء الطرق/التقنيات المدنيةكركوك/المعهد التقني دبلوماحمد سلطان احمد سمين البياتي220

التقنيات االلكترونيهالمعهد التقني الدوردبلوماحمد سلمان داود سالم العبيدي221

قسم المحاسبهمعهد الدور التقنيدبلوماحمد سليم علي حسين االسودي222

اللغة العربيةمعهد معلمين مسائي طوزدبلوماحمد سليمان عزيز احمد العزي223

ميكانيكمعهد التقنيدبلوماحمد سمير بشير محمد النعيمي224

االلكترونيكالمعهد التقني كركوكدبلوماحمد سمير حسن محمد البياتي225

دبلوماحمد سهيل نجم عبدهللا الحسيني226
معهد اعداد معلمين تكريت 

الصباحي
عربي واسالمية

الكترونمعهد كركوكدبلوماحمد شاكر خلف محمد الجبوري227

التقنيات الكهريائيةالمعهد التقني كركوكدبلوماحمد شامل شكور محمد البياتي228

الكترونيكمعهد التقني الدوردبلوماحمد شريف احمد حمادي الجنابي229

قسم التقنياتمعهد الطبدبلوماحمد شعالن سبهان مريس العگيدي230

تقنيات الحاسوبالمعهد التقني الدوردبلوماحمد شكر محمود صالح طرفه231

تقنيات المحاسبةالدور/ المعهد التقني دبلوماحمد شكور ناظم عبدهللا البياتي232

االدارهالمعهد التقنيدبلوماحمد شالل فرمان233

رياضياتاشور المسائي المركزيدبلوماحمد شهاب احمد زناد الجبوري234

الكترونمعهد الدور التقنيدبلوماحمد شهاب احمد عبد الدوري235

التقنيات المالية والمصرفيةالمعهد التقني نينوىدبلوماحمد شهاب احمد علي الجبوري236

قسم محاسبهمعهد الدور التقنيدبلوماحمد صالح احمد علوان الشاماني237

انتاج/ميكانيكمعهد تقني الحويجةدبلوماحمد صالح احمد محمد الجبوري238

كيمياءكليه العلومدبلوماحمد صالح حسين239

محاسبةمعهد الدور التقنيدبلوماحمد صالح طه حسين الدراجي240

المحاسبةالدور/ المعهد التقني دبلوماحمد صالح محمود صالح241

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلوماحمد صالح محي احمد البونيسان242

قسم األلكترونيكمعهد الدور التقنيدبلوماحمد صباح خلف جاسم الدوري243

التقنيات الكهربائيةالمعهد التقني الحويجةدبلوماحمد صباح طلحة حميد العزاوي244

دبلوماحمد صفوك حسين غدير الجميلي245
الجامعه التقنيه الشماليه 

المعهد التقني الدور
تقنيات الكترونيه

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلوماحمد صفوك مصطفى محمد أللهيبي246

قسم الميكانيكالمعهد التقني الدوردبلوماحمد صالح حسين عبد الحميد البدري247

قسم ادارة الموادالمعهد التقني الحويجةدبلوماحمد صالح شجاع ذرب العزاوي248

الكترونمعهد دبلوم تقنيدبلوماحمد ضاري فواد رشاد249



التقنيات االلكترونيةالمعهد التقني الدوردبلوماحمد طالب ياسين خلف السامرائي250

(مخازن)ادارة موادالمعهد التقني كركوكدبلوماحمد طالل محمد خلف الحبابي251

ميكانيك القدرةالمعهد التقني الحويجةدبلوماحمد طلعت احمد قنبر الجشعمي252

السكرتاريةالمعهد التقني الموصلدبلوماحمد طه جعفر جواد البازي253

دبلوماحمد طه حمادي سميع البياتي254
معهد المعلمين المركزي في 

طوز
اللغة العربية

علميسادسدبلوماحمد طه صالح جاسم الحشماوي255

االدارة القانونيةمعهد التقني كركوكدبلوماحمد طيفور رضا محمد256

معهد الفنون الجميلهمعهد الفنون الجميلهدبلوماحمد ظاهر علي محسن الطائي257

قسم التقنيات االلكترونيهالمعهد التقني الدوردبلوماحمد عادل عبد الرزاق حسين الدوري258

معهد التقني الدوردبلوماحمد عادل قلندر داود البياتي259
القسم /معهد التقني الدور

الكترون

التقنيات االلكترونيهمعهد الدور التقنيدبلوماحمد عامر فيصل مهدي الدوري260

قسم حاسوبجامعه تكريتدبلوماحمد عامر محمود ساير261

تقنيات أنظمة الحاسوبالموصل/المعهد التقنيدبلوم(اسودي)احمد عايد حمدان وهاب 262

تقنيات محاسبهالمعهد التقني الدوردبلوماحمد عباس رشيد صالح العيساوي263

قسم التقنيات الميكانيكيةالدور/ المعهد التقني دبلوماحمد عباس عواد عبدهللا المليس264

تقنيات المحاسبةكركوك/ المعهد التقني دبلوماحمد عباس قنبر عباس265

االسالميةمععهد االميندبلوماحمد عبد االمير احمد عباس التميمي266

اللغة العربية واالسالميةمعهد معلميندبلوماحمد عبد الرحمن فرحان جاسم المولى267

الكترونيكمعهد الدور التقنيدبلوماحمد عبد الرزاق ذاكر يعقوب الخشماني268

قسم اللغه االنكليزيهمعهد اعداد المعلميندبلوماحمد عبد الرضا علي عباس البلداوي269

اليجوداليجوددبلوماحمد عبد الغني احمد عبد270

تقنيات المحاسبةمعهد الدور التقنيدبلوماحمد عبد هللا خليل عبد الرحمن الدوري271

داخل المعهدمعهد الدوردبلوماحمد عبد حميد حسن العجيلي272

الفنون التشكيليةمعهد الفنون الجميلةدبلوماحمد عبد زيدان خلف اطعيمه273

الرياضياتمعهد المعلميندبلوماحمد عبد محمد حبيب المخلبي274

الكترونيكالمعهد التقني الدوردبلوماحمد عبدالباسط عبدالقادر حسن الدوري275

تقنيات السياحة وادارة الفنادقمعهد التقني نينوىدبلوماحمد عبدالحميد حسين علي الجبوري276

تقنيات التسويقإدارة التسويقدبلوماحمد عبدالرحمن بربص277

تقنيات المحاسبةمعهد التقني الدوردبلوماحمد عبدالسالم محمد خلف العباسي278

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلوماحمد عبدالصمد محمد احمد العبد ربه279

محاسبهالمعهد التقني الدوردبلوماحمد عبدالعزيز ابراهيم صالح البياتي280

ميكانيكمعهد فنيدبلوماحمد عبدالعزيز بريسم مطلك الخزرجي281

ادارة موادالمعهد التقني الحويجةدبلوماحمد عبدالعزيز مسلط حمود الجبوري282

ميكانيك فرع انتاجمعهد تقني حويجةدبلوماحمد عبدالقادر حطو احمد العزاوي283

التقنيات الكهربائيةالمعهد التقني الحويجةدبلوماحمد عبدالكريم احمد خضير الحمداني284

ادارة المكتبالمعهد التقني الحويجةدبلوماحمد عبدهللا احمد عبد الجبوري285

االنتاج/ التقنيات الميكانيكية المعهد التقني الحويجةدبلوماحمد عبدهللا جاسم احمد الدليمي286

الكترونمعهد الدور التقنيدبلوماحمد عبدهللا جاسم محمد الحار287

تقنيات المحاسبهالمعهد التقني الدوردبلوماحمد عبدهللا جاسم محمد الشمري288

قسم الكهرباءالمعهد التقني كركوكدبلوماحمد عبدهللا سالم محمد الدليمي289

رياضيات وعلوممعهد اعداد معلميندبلوماحمد عبدهللا علوان طعمه المخلبي290

المحاسبةمعهد التقني الدوردبلوماحمد عثمان احمد طه السامرائي291

ادارة موادالمعهد التقني الحويجةدبلوماحمد عجيل نجرس عبدهللا القيسي292

تقنيات المساحهمعهد التقنی کرکوکدبلوماحمد عدالت فريق نامق الداودی293

تقنيات ادارة الموادمعهد التقني كركوكدبلوماحمد عدنان احمد علي البياتي294



ميكانيك القدرة فرع السياراتمعهد تقني حويجةدبلوماحمد عدنان احمد محمد البياتي295

التقنيات االلكترونيةالمعهد التقنيدبلوماحمد عدنان خلف محمود البياتي296

التقنيات الكهربائيةالمعهد التقني كركوكدبلوماحمد عدنان محمد يوسف البياتي297

ادارة الموادحويجة/ المعهد التقني دبلوماحمد عزيز حسين احمد298

رياضياتاعداد معلميندبلوماحمد عزيز محمد ناصر النيساني299

رسم/فنون تشكيلةمعهد فنون جميلهدبلوماحمد عالء راجي حمدي300

محاسبةمعهد التقني الدوردبلوماحمد عالء كريم عايد التكريتي301

كهرباءمعهد تقني كركوكدبلوماحمد علمدار علي حسين البياتي302

تمريضتمريضدبلوماحمد علي ابراهيم احمد الزيدي303

لغة عربيةمعهد اعداد المعلمين المسائيدبلوماحمد علي حسين العباسي304

دبلوماحمد علي حسين طة الشيخه305
المعهد التقني التكنلوجي 

الموصل/

فرع / التقنيات اإللكترونية

األجهزة الطبية

قسم االدارة القانونيةالمعهد التقني اداري نينوىدبلوماحمد علي خلف حمود الجبوري306

التربية االسالميهمعهد اعداد المعلمين الدجيلدبلوماحمد علي دلز كنين التميمي307

إدارة قانونيةالمعهد التقني كركوكدبلوماحمد علي سلطان ظاهر الجبوري308

الرياضياتمعهد المعلمين المركزي بلددبلوماحمد علي ظاهر ابراهيم جربو309

المعهد التقني الحويجةدبلوماحمد علي عبد مريس العگيدي310
تشغيل /الموارد المائية 

مشاريع المياه

قسم إدارة موادمعهد التقني الحويجهدبلوماحمد علي كريم جوري الفراجي311

التقنيات الميكانيكيةالمعهد التقني الدوردبلوماحمد علي مطلق حسين312

هندسة االجهزة الطبيةالتقنية الهندسيةدبلوماحمد علي يونس فرحان العكيدي313

قسم الكترونيكمعد التقني الدوردبلوماحمد عماد علي عبدالكريم البلداوي314

داخل المعهدمعهد اعداد المعلميندبلوماحمد عوني عرب قدراني القاسمي315

الكترونيكمعهد تقني الكترونيكدبلوماحمد غازي حسون احمد الخزرجي316

الميكانيكالدور/المعهد التقني دبلوماحمد غالب غضبان فيصل الطائي317

دبلوماحمد غالب ياسين بكر318
معهد اشور المسائي العداد 

المعلمين
اللغه العربيه والجتماعيات

قسم المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلوماحمد فارس محمد عبدهللا الجبوري319

دبلوماحمد فاضل كاظم العنزي320
المعهد المعلمين المركزي 

مساىي/ بلد 
رياضيات

تحليلجامعة الكتابدبلوماحمد فتحي رمضان حسن الجبوري321

تقنيات محاسبةتقنيات محاسبةدبلوماحمد فتحي محيسن منديل الحيالي322

قسم الكترون والسيطرهمعهد تقنية كركوكدبلوماختيارلو/احمد فدعم حسن علي 323

التقنيات االلكترونيةالمعهد التقني الدوردبلوماحمد فرج محمد حرز النيساني324

التقنيات الكهربائيهمعهد اعداد المدربين التقنييندبلوماحمد فرحان احمد محمد القرغولي325

علومعلومدبلوماحمد فرحان محمد حمود326

التقنيات الكترونيةمعهد التفني الدوردبلوماحمد فرحان محمد عبدهللا الرجب327

الكترونيكمعهد تقني تكنلوجي الدوردبلوماحمد فرهود جمعة سواد العبيدي328

تقنيات المحاسبيةمعهد تقني كركوكدبلوماحمد فريق سعيد قاضي329

قسم الميكانيكمعهد الدور التقنيدبلوماحمد فالح جاسم صالح السامرائي330

الكترونيكالمعهد التقني الدوردبلوماحمد فالح مهدي احمد النعيمي331

رياضهسامراءدبلوماحمد فليح حسن احمد االغاء332

التقنيات االلكترونيهالمعهد التقني الدوردبلوماحمد فياض احمد سلطان الراوي333

الكهربائيةالحويجةدبلوماحمد قاسم اسماعيل  جهاد334

رياضياتمعهد معلميندبلوماحمد قاسم حسون عباس العنزي335



التقينات االكثرونيهالتقني كركوكدبلوماحمد قاسم خلف زنو النعيمي336

االلكترونيكالمعهد التقني كركوكدبلوماحمد قاسم صادق قاسم337

قسم التقنيات الكهربائيةكركوك/المعهد التقنيدبلوماحمد قاسم كريم محمد البياتي338

ميكانيك قدرهالمعهد التقني كركوكدبلوماحمد قاسم مجيد حميد البياتي339

تصميممعهد الفنون الجميلةدبلوماحمد قصي سامي ياسين340

تقنيات االلكترونمعهد التقني الدوردبلوماحمد قصي عبدالكريم عباس الجنابي341

لحام معدات نفطيةالحويجة/ المعهد التقني دبلوماحمد قيس صالح حسين الجميلي342

تشكيلي رسممعهد الفنون الجميلةدبلوماحمد كاظم تركي محمد الخزرجي343

الكترونيكمعهد الدور التقنيدبلوماحمد كاظم عبدهللا وسمي الجنابي344

محاسبةمعهد تقني الدوردبلوماحمد كريم ابراهيم علي المولى345

دبلوماحمد كريم زاهر البياتي346
معهد المعلمين مركزي 

مسائي في طوز
قسم انكليزي

قسم التشكيليمعهد الفنون الجميلةدبلوماحمد كريم علي حمزه العكاب347

قسم المحاسبةالدور/ المعهد التقني دبلوماحمد كنعان حياوي يحيى العظيماوي348

التقنيات الكهربائيةمعهد تقني كركوكدبلوماحمد كوثر ساقي علي دامرجي349

قسم التقنيات االلكترونيةالدور/ المعهد التقني دبلوماحمد مازن ابراهيم رمضان الجوعاني350

قسم كهرباءصناعه بيجيدبلوماحمد ماهر حسن سلمان351

دبلوماحمد ماهر محمد منصور الطائي352
الجامعه التقنيه الوسطى 

معهد تكنولوجيا بغداد/
قسم تقنيات المساحه

قسم المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلوماحمد مثنى هالل محمد الخفاجي353

قسم الكترونيكمعهد الدور التقنيدبلوماحمد مجيد حميد اوهيب الدوري354

قسم التقنيات االلكترونيةمعهد الدور في صالح الديندبلوماحمد محسن علي حميد المليسي355

رياضيات و علومبلد/ معهد المعلمين المسائي دبلوماحمد محمد ابراهيم صالح الجبوري356

تقنيات محاسبهالمعهد التقني الدوردبلوماحمد محمد ابراهيم عبدهللا الجبوري357

ميكانيكالمعهد التقني الحويجةدبلوماحمد محمد احمد اعبيد الجبوري358

المحاسبهالمعهد التقني الدوردبلوماحمد محمد احمد عبد العزاوي359

قسم األلكترونمعهد تقني كركوكدبلوماسمه/احمد محمد حسين علي 360

التقنيات الكهربائيةالمعهد التقني كركوكدبلوماحمد محمد خضر محمود البياتي361

التقنيات االلكترونيةمعهد تقني الدوردبلوماحمد محمد خلف عبدهللا362

كهرباءاعداديه النهضه الصناعيهدبلوماحمد محمد عبد حمد احمد الذيابي363

(ادارة مخازن  )ادارة مواد المعهد التقني االداريدبلوماحمد محمد عبد شرقي اللهيبي364

تشغيل وحدات حراريهالمعهد التقني كركوكدبلوماحمد محمد عبدالسالم خلف ال حبيب365

التقنيات االلكترونيةالمعهد التقني كركوكدبلوماحمد محمد علي  حسين داقوق366

قسم الحاسوبالمعهد التقني كركوكدبلوماحمد محمد عيسى العبيدي367

المحاسبةمعهد تقني بعقوبةدبلوماحمد محمد فارس زمزوم البياتي368

قسم كهرباء فرع الشبكاتمعهد التقني كوفةدبلوماحمد محمد كاظم قنبر الجبوري369

كليهالعلومدبلوماحمد محمد مجبل صبحي العجيلي370

قسم المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلوماحمد محمد محمود حسين البوعلي371

ميكانيك قدرة تبريد تكيفمحمد تقني كركوكدبلوماحمد محمد نجم مجيد داودي372

قسم انظمة الحاسباتالمعهد التقني الموصلدبلوماحمد محمد يونس عيسى السبعاوي373

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلوماحمد محمود حسن محمد شايع374

التقنيات الميكانيكيةالمعهد التقني الدوردبلوماحمد محمود حمد خضر الجميلي375

قسم ادارة المكتبمعهد تقني اداري الموصلدبلوماحمد محمود خلف عطية الجبوري376

ميكانيكمعهدتقني الحويجةدبلوماحمد محمود ظاهر مطلك الجميلي377

قسم التقنيات االلكترونيةالمعهد التقني الدوردبلوماحمد محمود عبد الرحيم علي العباسي378

ميكانيكالدوردبلوماحمد محمود فاضل عويد الرفاعي379

اللغة العربيةمعهد اعداد المعلميندبلوماحمد محمود فاضل مدهاس380



التقنيات الميكانيكيةالمعهد التقني الدوردبلوماحمد محمود كامل صالح381

تقنيات المحاسبةالدور/المعهد التقنيدبلوماحمد محمود ناجي كاطع النصيراوي382

أنظمة الحاسوبالمعهد التقني كركوكدبلوماحمد محمود نجم موسى البياتي383

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلوماحمد مرشد حسين عباس العبيدي384

قسم المكائن والمعداتالمعهد التقني الحويجةدبلوماحمد مرشد رشيد فتحي البياتي385

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلوماحمد مرشد سين عباس العبيدي386

االرشادكلية التربية الرياضيةدبلوماحمد مريوان محمود مجيد الزندي387

اادبلوماحمد مزهر محمد زرزور العبيدي388

قسم المحاسبةمعهد تقني الدوردبلوماحمد مزهر محمد فرحان الحلبوسي389

قسم االلكترونيكمعهد الدور التقنيدبلوماحمد مصطفى محمد جاسم الدوري390

الكترونيكمعهد تقنيدبلوماحمد مطر محمود اسماعيل391

محاسبهمعهد التقني الدوردبلوماحمد مطر موسى علي العبيدي392

المحاسبةبلد/ المعهد التقنيدبلوماحمد مظهر رحمان خلف الهيازعي393

الصناعات الكيمياوية/ قسم المعهد التقني الموصلدبلوماحمد منفي خليفة عيسى  الجبوري394

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلوماحمد منير حمادي محمد الدوري395

قسم االقتصادكلية االدارة واألقتصاددبلوماحمد منيف مخلف عبدهللا الحديثي396

طنجه محوه الميهطنجه محوه الميهدبلوماحمد مهدي علي لفته الدراجي397

قسم المحاسبةمعهد تقنيات المحاسبةدبلوماحمد مهدي نايف حسن الطائي398

قسم المحاسبهمعهد الدور التقنيدبلوماحمد مهند رشيد عبدهللا الناصري399

التشكيليمعهد الفنون الجميلهدبلوماحمد مهند عبد الحميد حسن الماشطي400

الموصل/ المعهد التقنيدبلوماحمد موفق عبدهللا رمضان الرملي401
قسم الصناعات الكيمياوية 

والنفطية

التقنيات االلكترونيةالمعهد التقني الدوردبلوماحمد مؤيد مجيد اسعد التكريتي402

معدات والمكائن قسم سياراتمعهد تقني تكنلوجي حويجةدبلوماحمد ناجي جرجيس عبدالواحد403

قسم ادارة قانونيةالمعهد التقني نينوىدبلوماحمد ناصر حمود حيدر الجبوري404

قسم التقنيات الكهربائيةكركوك/ المعهد التقني دبلوماحمد نجاة عبدهللا احمد الونداوي405

قسم االلكترونمعهد تقني كركوكدبلوماحمد نجم عبدهللا احمد البياتي406

قسم تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلوماحمد نجيب عبدهللا احمد البياتي407

التقنيات االلكترونيههندسة الكترونيهدبلوماحمد نزار كريم حسين النيساني408

االلكترونيكمعهد التقني الدوردبلوماحمد نزهان كاظم غثيث409

المحاسبةمعهد الدور التقنيدبلوماحمد نزهان محمود عبد العجيلي410

قسم تقنيات المحاسبةالدور/المعهد التقنيدبلوماحمد نصير حاتم نصيف العجيلي411

قسم المحاسبهالمعهد التقني الدوردبلوماحمد نعمه حساني حسين االحبابي412

فيزياءطوز خرماتودبلوماحمد نقي حسين علي البياتي413

داخل معهدمعهد الدور في صالح الديندبلوماحمد نوري سعيد مصطفى الداودي414

التقنيات المدنيةمعهد تقني كركوكدبلوماحمد هادي احمد عالوي البياتي415

تقنيات الموارد المائيةالمعهد التقني الحويجةدبلوماحمد هادي حسين علي416

الكترونيكمعهد الدور التقنيدبلوماحمد هادي كمال البياتي417

قسم المحاسبهالمعهد التقني الدوردبلوماحمد هاشم كامل غفور العزاوي418

قسم تقنيات المحاسبةمعهد تقني الدوردبلوماحمد هاني عبدالرحمن فيصل الدوري419

ميكانيكالمعهد التقني الدوردبلوماحمد هلو خليل خلف القيسي420

قسم التقنيات الميكانيكيةالمعهد التقني الدوردبلوماحمد هيثم احمد جاسم الحمداني421

الرياضياتمعهد اعداد المعلميندبلوماحمد هيثم سليمان مجيد الناصري422

قسم المحاسبهالمعهد التقني االداريدبلوماحمد هيثم ناجي معروف الباشا423

تقنيات المحاسبةكركوك/ معهد التقني دبلوماحمد واحد شريف داود البياتي424

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني كركوكدبلوماحمد ولي محمد علي425

المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلوماحمد وليد خالد جليل السامرائي426



التسويقالمعهد التقني كركوكدبلوماحمد ياسين علي حمود427

قسم التقنيات الميكانيكيةالمعهد التقني الدوردبلوماحمد يوسف ابراهيم428

ميكانيكمعهد تقني الحويجةدبلوماحمد يوسف جاسم احمد الجبوري429

التقنيات اإللكترونيةالمعهد التقني الدوردبلوماحمدطالب ياسين خلف السامرائي430

تقنيات االكترونمعهدتقني الدوردبلوماحمدوجهان عريبي جبار البزوني431

دبلوماخالص حسن حمد شالل432
معهد اعداد المعلمات 

المسائي الدور

معهد اعداد المعلمات المسائي 

اختصاص اسالمية/ الدور 

تقنيات المساحةكركوك/المهد التقني  دبلوماخالص حسين عبد الغفور جمعه البياتي433

المعهدالمعهد التقني الدوردبلوماخالص سامي بدر رزوقي البدري434

دبلوماخالص سلمان عبد داود الدوري435
معهد المعلمين المسائي 

المركزي
قسم اسالمية

تقنيات المحاسبةمعهد تقني كركوكدبلوماخالص صالح محمد حسن المفرجي436

العلوم والرياضياتمعهد إعداد المعلمات الطوزدبلوماخالص مجاهد بكر قنبر الطوالزوي437

دبلوماخالص مجيد طه حسين الدوري438
معهد المعلمين المركزي 

المسائي في تكريت
اللغة العربية

تقنيات ميكانيكيهمعهد التقني الدوردبلوماخالص منور مطني محمد الجنابي439

دبلوماخالص هادي شحاذه خلف العبادي440
معهد المعلمات المركزي 

المسائي
علوم رياضات

قسم تقنيات انظمة الحاسوبمعهد التقني كركوكدبلومادريس جمعة حسين محمد البياتي441

المحاسبةمعهد تقني كركوكدبلومادريس خلف عاصم جمعه الدوري442

ادارة المكتبالمهد التقني الحويجةدبلومادريس سعد محمد عبدهللا443

االدارة القانونيةمعهد التقني نينوىدبلومادريس سلمان خاطر حسين444

التربية اإلسالميةمعهد اعداد المعلميندبلومادريس فاضل محمود خلف445

االدارة القانونيةمعهد الدوددبلومادريس لهب ضحوي جلعو الشمري446

بلدبلددبلومادم خلف احمد سلوم447

قسم محاسبهادارهدبلومادهام فيصل عزاوي شريف448

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلومادهم طارق ابراهيم عبدهللا الدوري449

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلومادهم عبدالمنعم سعيد مهدي التكريتي450

المحاسبهمعهد تقني اداريدبلوماديان خلدون عايد دكسن الحديثي451

معهد القسم كهرباءمعهد تقني كركوكدبلوماراز فاضل عزيز سعيد452

قسم اإللكترونمعهد التقني كركوكدبلوماراز كريم مجيد رضا453

المعهد قسم التقنيات الكترونيالمعهد التقني كركوكدبلوماراز ياور علي شاوان الداودي454

الكترونيةمعهد تقني كركوكدبلوماراك جمعه امين محمد شيخاني455

االنتاج النباتيمعهد التقني الحويجةدبلومارام ابراهيم عبدالقادر رشيد456

قسم الكهرباءمعهد تقني كالردبلومالداودي.... ارام جهاد حسين احمد457

كركوك/ المعهد التقني دبلومارام دلشاد احمد عمير الداودي458
قسم التقنيات المدني فرع بناء 

وانشاءات

المعهد تقني كركوكدبلومارام عبدالقادر محمد احمد459
المكائن و المعدات فرع 

التبريد و تكيف

المعهد التقني كركوكدبلومارام عبدالقادر محمد احمد داودي460
تقنيات المكائن و المعدات 

فرع تبريد و تكيف

تقنيات االدارة الموادمعهد التقني كركوكدبلومارام فتح هللا عواد محمد الداودي461

القسم كهرباءالمعهد تقني كركوكدبلومارام كامل رستم محمد الداودي462

التقنيات الكهربائيةمعهد التقني كركوكدبلومارام هاشم سمين عزيز463

تقنيات التسويقالمعهد  التقنية كركوكدبلومارجان محمد حسين ولي464

اللغة االنكليزيةمعهد معلمين طوزدبلوماردال كمال موسى علي البياتي465



دبلومارسن خواكرم حميد حسن466
معهد المعلمين والمعلمات 

المركزي في قضاء طوز
اللغة االنجليزية

دبلومارشد جاسم حاضر الطيف467
معهد اعداد المعلمين في 

سامراء
إسالمية وقرآن

المعهد التقني كركوكدبلومارشد عزيز مجيد عزيز الداودي468
التقنيات المدنية فرع الرسم 

بالحاسوب

تقنيات إدارة الموادمعهد اإلدارة التقنيدبلومارشد علي محمد كيطان469

التقنيات االلكترونيةالدور/ المعهد التقني دبلوماركان بشكه حسن حنده الجميلي470

اللغة العربيةمعهد المعلمين المركزيدبلوماركان جادر علي حيدر471

المعهدمعهد اعداد المعلميندبلوماركان حمد عبيد حمادة المشهداني472

التقنيات الميكانيكيةالمعهد التقني الدوردبلوماركان سعيد جاسم محمد473

إدارة مكتبمعهد الحويجة التقنيدبلوماركان عايد حمد احمد المعيني474

قسم االلكترونيكمعهد الدور التقنيدبلوماركان عبد الكريم طه حسين الدوري475

ادرارة موادمعهد تقني حويجهدبلوماركان عدنان حمه رش مهدي نجارلو476

قسم التقنيات االلكترونيةمعهد الدوردبلوماركان منديل خلف حمد الحمداني477

المكائن والمعداتالمعهد التقني الحويجةدبلوماركان ناظم كاظم موسى478

انكليزيمعهد معلميندبلوماركان هالل عبد هللا مطر العبيدي479

فنيةمعهد اعداد المعلماتدبلوماروى منعم سعيد دحام الخشماني480

دبلوماريج حميد لطيف احمد الجبوري481
معهد االمين ألعداد المعلمين 

المسائي
الرياضيات

دبلوماريج خلف عياش احمد الدليمي482
/ الجامعة التقنية الشمالية 

المعهد التقني الدور
قسم المحاسبة

دبلوماريج شعالن جابر شيحان المكدمي483
معهد اعداد االمين المسائي 

الملغاة
انكليزي

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلوماريج عبد السالم صالح مهدي484

دبلوماريج عبد الواحد ياسين حميد الدوري485
معهد اعداد المعلمات 

الدور/لمسائي 
االجتماعيات واللغة العربية

قسم تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلوماريج فليح خلف خضر486

ادارة الموادمعهد التقني الحويجةدبلوماريان احمد وهاب احمد487

تقنيات المساحةالمعهد التقني كركوكدبلومازاد علي عباس حسين488

ادارة مكتباتمعهد تقنيدبلومازدهار فاروق خليل فرج الجبوري489

قسم الميكانيكالمعهد القني الدوردبلومازل احمد محمود احمد البونيسان490

قسم التقنيات االلكترونيةالمعهد التقني الدوردبلومازل هشام فؤاد جاعد491

قسم المحاسبةمعهد الدوردبلومازهار ثابت نجم عبد العزاوي492

معهدمعهد المعلمات الدجيلدبلومازهار حبيب ابراهيم منصور493

اللغة العربيةكلية الحقوقدبلومازهار حسن حسين علي التميمي494

اللغة االنكليزيهمعهد المعلمين المسائي بلددبلومازهار حمدي مرهون عباس العبيدي495

قسم تقنيات اداره موادمعهد تقني كركوكدبلومازهار خلف دليان طلب العبيدي496

عربيمعهد اعداد المعلماتدبلومازهار خيرهللا عبدهللا داود الصميدعي497

تقنيات الموارد المائيةمعهد التقني الحويجةدبلومازهار سعدون سليم محمد البياتي498

القسم الفنيةمعهد المعلمات الطوزدبلومازهار شكر توفيق محمد العبيدي499

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلومازهار شمس احمد جسام طرفه500

اللغة العربيةمعهد اعداد المعلمات بلددبلومازهار عبد الستار محسن علي الداوودي501

محاسبة اداريةمعهد الدور التقنيدبلومازهار عبد الناصر محمد جاسم502

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلومازهر خضير جاسم محمد طرفه503

قسم المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلومازهر قاسم محمد مهدي الدوري504

بصره- المعهد التقني دبلومازهر محمد عبدالرحمن علي الشمري505
/ قسم المكائن والمعدات 

السيارات

ميكانيكمعهد الحويجة التقنيدبلومازهر ياسين علو جدي الطائي506



تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلوماسامة اياد عباس حمد الدراجي507

قسم اإللكترونيكتقنيات الكترونيةدبلوماسامة جاسم محمد صالح حسن508

االسالميةمعهد اعداد الدجيل المسائيدبلوماسامة حافظ حماد فرج الخزرجي509

قسم تقنيات المحاسبهمعهد الدوردبلوماسامة دحام صبحي لطيف البازي510

قسم االلكترونالمعهد التقني الدوردبلوماسامة عبد الرزاق شكوري حسن العباسي511

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلوماسامة عالء جمعه ضاحي الراشدي512

ادارة مكتبالحويجة/ المعهد التقني دبلوماسامة محمد احمد نجم الرملي513

تقنيات المحاسبةالدور/ المعهد التقني دبلوماسامه جاسم محمد حاجم العزاوي514

التقنيات الكهربائيةكركوك/المعهد التقني دبلوماسامه حسن كاظم ابراهيم515

رياضياتمعهد معلمين سامراءدبلوماسامه حسين حمد سهيل الدراجي516

قسم إلكترونيك والسيطرهمعهد الدور التقنيدبلوماسامه حمزه مهدي حمزه517

التقنيات االلكترونيةمعهد الدوردبلوماسامه عبدهللا عواد علي الهاشمي518

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلوماسامه علي كردي جميل المكدمي519

حاسباتمعهد تقنيدبلوماسامه فراس احمد محمد الرملي520

التقنيات الكهربائيةالتكنولوجيا التقنية الوسطىدبلوماسامه مجيد عباس فنر العبيدي521

دبلوماسامه محمد اسماعيل ابراهيم العزاوي522
معهد الدور التكلنولجي 

الجامعه الشماليه
الكترونيك

قسم تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلوماساور ابراهيم بدر محمد السامرائي523

اللغة العربية واالجتماعياتمعهد اعداد المعلماتدبلوماساور حاتم خليل فرج الطحان524

محاسبةالمعهد التقني الدوردبلوماساور هشام محمد طعمة السامرائي525

عامدوره المعلمين التربويهدبلوماستبراق كريم احمد سلوم526

تقنيات االليكترونيكالمعهد التقني الدوردبلوماستبرق امير ناظم ابراهيم  ال رضا527

دبلوماستبرق توفيق رجه خلف الفهداوي528
/ معهد التقني االداري 

الصقالوية
تقنيات نظم الحااسوب

تقنيات المحاسبةالدور/المعهد التقنيدبلوماستبرق حميد كاظم احمد529

رياضيات وعلوممعهد اعداد المعلماتدبلوماستبرق صبحي ضياف مرمي الدوري530

دبلوماستبرق عباس عبد الحسين حسن الربيعي531
للجامعه التقنيه الوسطى 

المعهد التقني بلد
المحاسبه

اللغة العربيةمعهد معلماتدبلوماستبرق عبد الصمد محمود سالم532

اللغة العربيةمعهد اعداد المعلماتدبلوماستبرق عبدالصمد محمود سالم533

قسم االنكليزيمعهد اعداد المعلماتدبلوماستبرق فؤاد سعيد عباس الدجيلي534

رياضياتتكريتدبلوماستبرق كريم احمد سلوم535

معهد اسالمياعداديه الدراسات االسالميهدبلوماستبرق محمود حسين علي االسودي536

دبلومداودي/ استيرة محمد رستم كاكل537
Computer science 

institute
Database

تقنيات موارد مائيةمعهد تقني حويجةدبلوماسحاق جمعه فهد خورشيد البياتي538

المحاسبةالرصافة/ معهد االدارة دبلوماسراء ابراهيم احمد توفيق البياتي539

قسم االداره القانونيهمعهد التقني الدوردبلوماسراء احمد طعمه حسن طعيمه540

تقنية محاسبةالمعهد التقنيدبلوماسراء احمد طه محمد541

تقنيات محاسبهالمعهد التقني الدوردبلوماسراء احمد علي شرقي شايع542

دبلوماسراء احمد مخلف عيسى الماشطي543
معهد اعداد المعلمات في 

سامراء الصباحي
قسم الرياضيات

محاسبهالمعهد التقني الدوردبلوماسراء اسماعيل حميد حمد الدراجي544

محاسبةالمعهد التقني الدوردبلوماسراء ثامر لطيف حسين الدوري545

تقنيات محاسبهمعهد تقني بلددبلوماسراء حبيب عبد الفتاح عبد االمير الصالح546

قسم اللغة العربيةمعهد اعداد المعلماتدبلوماسراء حسين علي رفعت البياتي547

داخل المعهدالمعهد التقني كركوكدبلوماسراء حميد علي حمد المفرجي548



دبلوماسراء خليل ابراهيم مجيد البياتي549
معهد اعداد المعلمات في 

بيجي
قسم اللغة االنكليزية

عربيمعهد المعلماتدبلوماسراء رسول بهجت حميد التكريتي550

تقنيات الكترونيهالمعهد التقني الدوردبلوماسراء رشيد خليفه جاسم البدري551

دبلوم محاسبهمعهد التقني بلددبلوماسراء زاهد احمد عبد552

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلوماسراء زياد حميد علي الغريري553

محاسبةمعهد الدور التقنيدبلوماسراء سعد جميل صبحي الدوري554

تقنيات المحاسبةةالدور/المعهد التقنيدبلوماسراء سعود كلش حنتوش المجمعي555

قسم االدارة القانونيةمعهد التقني كركوكدبلوماسراء سلمان صمد داود البياتي556

ادارة الموادالمعهد التقنيدبلوماسراء شاكر علي مهدي البياتي557

اجهزة طبيةمعهد المنصور التقني الطبيدبلوماسراء شطب عيدان شطب المجمعي558

التقنيات المحاسبهالمعهد التقني كركوكدبلوماسراء صباح علي اكبر سعدهللا559

تقنيات االداريهمعهد التقني كركوكدبلوماسراء صباح علي نجم الزنكنة560

المحاسبهالمعهد التقني كركوكدبلوماسراء عاصي توفيق فارس561

دبلوماسراء عايد احمد حميد المكدمي562
معهد اعداد المعلمات 

دجيل\ال
عربي

مالية ومصرفيةرصافة\معهد ادارةدبلوماسراء عباس فاضل عبدهللا البلداوي563

صناعات كيميائيهالجامعه التقنيه الشماليهدبلوماسراء عبد الجبار دارا خورشيد البياتي564

االنتاج النباتيمعهد التقني الحويجةدبلوماسراء عبداالمير قادر حسن البياتي565

تقنيات المحاسبهالمعهد التقني الدوردبلوماسراء عبدالحميد جاسم عباس البواسود566

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلوماسراء عصام مجيد طه الدوري567

االنكليزيمعهد اعداد المعلمات طوزدبلوماسراء علي اكبر احمد زينل البياتي568

تقنيات المحاسبةمعهد تقني الدوردبلوماسراء علي حسين محمد الفراجي569

قسم االسالميةمعهد معلمات تكريتدبلوماسراء غازي شكر محمود العجيلي570

دبلوماسراء فاضل عبد االمير علي الخزرجي571
معهد اعداد المعلمات 

الصبحي في بلد
العربي

رياضياتمعهد اعداد المعلماتدبلوماسراء كريم جميل حميد المكدمي572

دبلوماسراء مزاحم شجاع خضير573
معهد اعداد المعلمات 

الصباحي في بلد
رياضيات

انكليزيإعداد معلمات الدجيلدبلوماسراء منذر مجيد عباس574

اسالميةمعهد معلميندبلوماسراء ناصر ارحيم حسن575

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلوماسراء ناظم حميد كجوان الكراعي576

الرياضياتمعهد اعداد المعلمات بلددبلوماسراء نايف دخيل جسام االحبابي577

تقنيات المحاسبةكركوك/ المعهد التقني دبلوماسراء نجدت طارق زين العابدين578

ادارة مكتباتتقني ادارةدبلوماسراء يحيى احمد فتحي579

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلوماسعد اغنيم ذياب سرحان اعذيه580

تقنيات الميكانيكمعهد التقني الدوردبلوماسعد زيدان فاضل صليهم البوهادي581

إنتاج نفطمعهد نفط بغداددبلوماسعد صالح داود سالم الراشدي582

المكان والمعدات فرع التبريدمعهد التقني الموصلدبلوماسعد عباس فاضل حسن البدري583

الكترونيكمعهد التقني الدوردبلوماسعد فهد هارون حميد العزاوي584

ادارة التسويقمعهد تقني كركوكدبلوماسعد نصيف زيدان خلف البياتي585

المحاسبهالمعهد التقنيدبلوماسعود امير مجيد حسين الحاوي586

الميكانيكالمعهد التقني كركوكدبلوماسالم سعدون فارس زناو587

اسالميةمعهد اعداد المعلمات بيجيدبلوماسلم منذر كمال عبداللطيف الطائي588

االلكترونالمعهد التقني الدوردبلوماسماء احمد مهدي صالح الجبوري589

االكترونيككركوك/ المعهد التقنيدبلوماسماء باسم قاسم عزيز الدايني590

تقنيات محاسبةالمعهد التقنى الدوردبلوماسماء برهان عدنان محمد النعيمى591



دبلوماسماء حمد عبيدان مجيد البازي592
فرع /معهد اعداد المعلمات 

اإلسالمية
فرع اإلسالمية

قسم  تقنيات المحاسبهمعهد الدور التقنيدبلوماسماء حميد عبدهللا عكيل الدليمي593

دبلوماسماء خضير اسماعيل خلف الجبوري594
/ المعهد التقني االداري

الدور صالح الدين
المحاسبة

دبلوماسماء رحيم صالح حمادي الويسي595
معهد اعداد المعلمات 

سامراء-الصباحي 
فرع تربية اسالمية

قسم إدارة تسويقمعهد تقني كركوكدبلوماسماء زين العابدين محسن فرحان596

قسم تقنيات المحاسبهمعهد التقني الدوردبلوماسماء صالح اسماعيل احمد الجبوري597

التربية االسالميةمعهد اعداد المعلمات بلددبلوماسماء عبد السالم عبد اللطيف صالح القيسي598

قسم المحاسبهالمعهد التقني الدوردبلوماسماء عبداللة حسين حنيفش العجيلي599

ميكانيك اجهزه طبيهمعهد الدور التقنيدبلوماسماء عبدهللا حسين علي الجبوري600

االداره القانونيهمعهد الدور التقنيدبلومالعجيلي. اسماء عبدهللا حميد حسن601

قسم المحاسبهمعهد الدوردبلوماسماء عبدهللا محمد صالح الجبوري602

صناعات كيميائيةالمعهد التقني كركوكدبلوماسماء عبدالوهاب ابراهيم نصيف البياتي603

قسم التربية االسالميةمعهد اعداد المعلماتدبلوماسماء عمر عباس سرحان العقيلي604

التقنيات االلكترونيةالمعهد التقني الدوردبلوماسماء فتاح عبد الزهرة خزعل البلداوي605

التقنيات االلكترونيةالمعهد التقني الدوردبلوماسماء فتاح عبدالزهره خزعل البلداوي606

المحاسبةمعهج تقني كركوكدبلوماسماء كريم محمود صالح البياتي607

تقنيات محاسبةالمعهد التقني الدوردبلوماسماء محسن مجبل شكر السامرائي608

اللغة العربيةمعهد اعداد المعلمات بلددبلوماسماء نزهت صبيح صادق الربيعي609

رياضياتاعداد المعلمات سامراءدبلوماسماء نعمة كنو حسن البومهيدي610

دبلوماسماء نوار مطر احمد الفهداوي611
معهد المعلمين المركزي 

المسائي
قسم اللغة العربية

محاسبةمعهد الدوردبلوماسماء هاني احمد فرحان الدوري612

المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلوماسماعيل احمد محمد عليج اعذيه613

قسم اداره المكتبمعهد التغني الحويجهدبلوماسماعيل بشير عبد موسى الجبوري614

دبلوماسماعيل جمعه اسماعيل محمد615
المعهد التقني االداري 

الموصل
ادارة مكتب

تقنيات ادارة موادالموصل/ المعهد التقني دبلوماسماعيل جميل ابراهيم حمود الجبوري616

حاسوبقسم تسويقدبلوماسماعيل خليل حسن617

ادارة الموادمعهد التقني كركوكدبلوماسماعيل سليمان هدايت كريم618

كهرباءالتعليم المهنيدبلوماسماعيل شكر محمود حسين الخزرجي619

تقنيات المحاسبةمعهد التقني الدوردبلوماسماعيل صالح جالل محمد السامرائي620

قسم التقنيات الكهربئيهالموصل/معهد تقنيدبلوماسماعيل عبدهللا عبدالفتاح عطاهللا621

قسم التقنيات األلكترونيهالمعهد التقني الدوردبلوماسماعيل علي خليفه خضير الجابري622

التقنيات االلكترونيةمعهد التقني الدوردبلوماسماعيل محمد عجاج عاقول623

االلكترونيكالمعهد التقني الدوردبلوماسماعيل مخلص احمد عبدربة العبدربه624

ادارة مكتبالمعهد التقني الحويجهدبلوماسماعيل مخلف صبري حسن625

تقنيات كهربائيهمعهد تقني حويجهدبلوماسماعيل ناجي فليح حسن البياتي626

انكليزيمعهد معلماتدبلوماسمهان حقي جعفر عباس الدجيلي627

اللغة االنكليزيةمعهد بلد المركزي المسائيدبلوماسمهان خالد كامل عباس الحبابي628

لغه عربيه/التربيه معهد اعداد معلمات الصباحيدبلوماسمى نبيل ابراهيم مجيد الفتوح629

صناعات الكيمياويهمعهد تقني كركوكدبلوماسو جالل شكور فتح هللا الداودي630

تقنيات الموارد المائيةالمعهد التقني الحويجةدبلوماسو كريم محمد محمود الداودي631

الرياضياتمعهد معلمات طوزدبلوماسية زكي خليل مصطفى العبيدي632

محاسبةمعهد تقني الدوردبلوماسيل ابراهيم اسماعيل خلف الجبوري633

ادارة الموادمعهد التقني الحويجةدبلوماسيل اسعد عزالدين اسعد البياتي634



التربية االسالميةمعهد اعداد المعلماتدبلوماسيل حين معروف ذاكر الحديثي635

قسم محاسبهاعداديه تجاره تكريتدبلوماسيل رياض حازم حسن المعماري636

تقنيات ادارة الموادالرصافة/ معهد االدارة دبلوماسيل زين العابدين محسن فرحان637

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلوماسيل سعود تركي مهدي الحلواني638

قسم تقنيات المحاسبهمعهد الدور التقنيدبلوماسيل صباح شاكر صالح العباسي639

تقنيات محاسبةالمعهد التقني الدوردبلوماسيل عاد محمود حسين العزاوي640

المحاسبهالدوردبلوماسيل عبدالواحد عطيه سعود الجبوري641

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلوماسيل علي خلف صالح الجبوري642

دبلوماسيل عماد طارق مهدي العزاوي643
/ المعهد التقني االداري 

الدور
قسم تقنيات المحاسبة

محاسبةمعهد الدور التقنيدبلوماسيل محسن احمد محمود644

ادارة مكتبمعهد تقني الحويجةدبلوماسيل محمد حيدر بكتاش البياتي645

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلوماسيل محمد غافل محمد النيساني646

قسم الخط والزخرفةمعهد الفنون الجميلةدبلوماسيل موفق فتحي عبو العبيدي647

اللغة العربية واالسالميةمعهد معلمات الدجيلدبلوماسيل هاشم عدوان عبد الرضا الخزرجي648

كهرباءالجامعة التقنية كركوكدبلوماشتر محمد قاسم حسن البياتي649

حاسوبمهعد علوم حاسوبدبلوماشتى محمد محمود محمد روغزاى650

تبريد وتكيفكالر-المعهد التقنيدبلوماشتي بكر هدايت اسماعيل651

قسم المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلوماشجان عبد الجليل حسن علي السامرائي652

قسم المحاسبةمعهد الدور التقنيدبلوماشرف علي حسن علوان653

ادارة موادمعهد تقنيدبلوماشرف علي هزاع حمدي البياتي654

قسم الكترونمعهد التقنيدبلوماشرف محمد علي مهدي البياتي655

التسويقمعهد التقني كركوكدبلوماشواق صمد عريان خضر656

االسالميهمعهد اعداد المعلمات الدجيلدبلوماشواق عبدالرحيم خلف تالي العكيدي657

يزينينيزيزيندبلوماشواق علي نايف658

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الشماليدبلوماصاله ماهر عبدهللا يوسف عثمان الجميلي659

الكهرباءمعهد تقني بعقوبهدبلوماصاله ناجي نايف عيدان660

قسم تقنيات االدارة القانونيةالمعهد القتني كركوكدبلوماصيل ابراهيم حسين حمادي الجبوري661

تقنيات المحاسبة(الدور)المعهد التقني دبلوماطياف سعد دحام ابراهيم الجميلي662

دبلوماطياف طالل كديمي حسين الخفاجي663
معهد اعداد المعلمات في 

الدجيل
االنكليزي

قسم االنكليزيمعهد اعداد المعلمات الدجيلدبلوماطياف عامر جاسم عبد الحسين الخزرجي664

تقنيات الموراد المائيةمعهد التكنولوجيا بغداددبلوماطياف عبد العباس فرحان محمد اسماعيلي665

داخل المعهد قسم اداره موادمعهد تقني البصرهدبلوماطياف عبدهللا حسن عبدهللا حسن الحمداني666

محاسبةمعهد تقني كركوكدبلوماطياف علي هزيم كلوت667

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلوماطياف عماد خلف عائد البونيسان668

المحاسبةالمعهد التقنيدبلوماطياف يوسف محمد احمد البياتي669

رياضيات وعلوممعهد اعداد المعلمات الدجيلدبلوماظفار ظافر حسين عباس الخزرجي670

االجتماعيات واللغة العربيةمعهد اعداد المعلماتدبلوماعتدال خالد طه خضر الدوري671

اللغة العربية واالجتماعياتمديرية تربية صالح الديندبلوماغصان بدر محمد عياده الدوري672

دبلومافتخار منذر حسين علي الفكيكي673
/ معهد اعداد المعلمات 

الدجيل
قسم اللغة العربية

قسم محاسبةمعهد تقني كركوكدبلومافراح احمد حكيم عريان البياتي674

اختصاص لغه عربيهمعهد المعلمات المسائيدبلومافراح احمد محمد حميد البدري675

قسم التقنيات الميكانيكيةالمعهد التقني الدوردبلومافراح حسن ابراهيم محمد الجبوري676

قسم تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلومافراح حسن علي عبد طرفه677



االدارة القانونيةمعهد التقني الدوردبلومافراح سامي داود احمد الدوري678

تقنيات إدارة الموادمعهد التقني الحويجةدبلومافراح صباح جمعة مجيد679

التقنيات االلكترونيةالمعهد التقني الدوردبلومافراح عامر حمو حساني الدوري680

قسم انظمة الحاسوبالمعهد التقني كركوكدبلومافراح عصمت ابراهيم البياتي681

كهرباءبعقوبه/معهد التقني دبلومافراح محمد رحومي علو السامرائي682

العلوم والرياضياتطوز/معهد اعداد المعلمات دبلومافراح محمود رشيد عبدالرحمن683

قسم المحاسبهمعهد تقني كركوكدبلومافراح محمود عواد حمد الجبوري684

االدارة القانونيةكركوك/ المعهد التقني دبلومافراح منير شكور حسين البياتي685

انظمة الحاسباتمعهد التقني كركوكدبلومافراح نجم الدين محمود محمد686

دبلومافراح هادي رشيد مصطاف البازي687
معهد معلمات سامراء 

الصباحي
رياضيات و علوم

معهد اعداد المعلمات طوزمعهد اعداد المعلمات طوزدبلومافنان جواد عسكر محمد قره688

قسم المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلومافنان عبدالفتاح ياسين جاسم الدوري689

قسم الصناعات الكيمياويهمعهد التقني كركوكدبلومافنان لطفي عزيز علي البياتي690

العلوم و الرياضياتمعهد المعلمات طوزدبلومافنان محمد خضر محمود الماليه691

قسم المحاسبةمعهد التقني كركوكدبلومافين نجاة عبيد محمد الداودي692

االدارة القانونيةالمعهد التقني كركوكدبلومافين جمعه علی محمد الداودي693

دبلوماڤان رمضان فقي حسين الشيخاني694
المعهد المعلمات 

طوزخورماتو
رياضيات

العلوم والرياضياتمعهد اعداد معلمات طوزدبلوماڤين نجم الدين عبد الرحمن محمد حمه الو695

تقنيات انظمة الحاسوبمعهد التقني كركوكدبلوماقبال ابراهيم حمد حسن يعقوب696

دبلوماقبال حسن خليل ابراهيم الدوري697
معهد اعداد معلمين  الدور 

المسائي
االسالمية

تقنيات المعلومات والمكتباتالرصافة/معهد االدارةدبلوماكثم طه حسين صالح الهنديرة698

تقنيات المحاسبةالدور/ المعهد التقنيدبلوماكرام حسين علي عبدالرحمن العالوي699

االداره القانونيهمعهد االداره التقنيدبلوماكرم ابراهيم جرموط شاطي ،القب ،طرفئ700

قسم اللكترونيكالمعهد التقني الدوردبلوماكرم احمد مولود سلمان النعيمي701

محاسبةمعهد الدور التقنيدبلوماكرم ارميض مهدي احمد االسودي702

تقنيات التصميم الطباعيمعهد الفنون التطبيقيةدبلوماكرم حاتم حسين احمد التميمي703

الفنون التشكيليةمعهد الفنون الجميلة للبنين بلددبلوماكرم رعد جابر عبد الحسين الربيعي704

ادارة مخازنالمعهد التقني الحويجةدبلوماكرم سمين عزيز حمدان صالحي705

تقنيات ميكانيكالمعهد التقني الدوردبلوماكرم غني صالح خلف الجبوري706

هندسهمعهد الدوردبلوماكرم قدوري جاسم حسن707

القسم ميكانيكالمعهد تقنى كركوكدبلوماكو خالد عزيز قادر708

قسم االدارة القانونيهمعهد تقني كركوكدبلوماكو طالب عمر كريم الداودي709

تقنيات محاسبةمعهد التقني الدوردبلوماالء ابراهيم فدعم عباس حسن710

تقنيات انظمة الحاسوبمعهد االدارة الرصافةدبلوماالء احمد عبد االمير عيسى جعفر االسدي711

القسم رياضياتمعهد المعلمين المسائيدبلوماالء جاسم هجول عباس الخزرجي712

االدارة القانونيةمعهد التقني الدوردبلوماالء حسن ابراهيم بكر الجبوري713

دبلوماالء حسين سالم حسين العزاوي714
الجامعة التقنية الشمالية 

معهد الدور/
محاسبة

قسم تقنيات محاسبهبلد- المعهد التقني دبلوماالء حسين عباس احمد البلداوي715

المعهد التقني الحويجةدبلوماالء حسين علي محمد الجبوري716
تقنيات الموارد المائية فرع 

تشغيل مشاريع المياه

دبلوماالء خليل ابراهيم مال هللا الدوري717
معهد اعداد المعلمات المسا 

ئي

قسم االجتماعيات واللغة 

العربية

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلوماالء شاكر حمود حمايد718

قسم تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلوماالء شاكر محمود حمايد719



قسم تقنيات المساحهمعهد تقني كركوكدبلوماالء صالح خلف زراو720

التسويقالمعهد التقني كركوكدبلوماالء عباس عوني قنبر721

دبلوماالء عبد الخالق حمزه محمد الحياني722
معهد اعداد المعلمات 

الصباحي
علوم-رياضيات

المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلوماالء عبدهللا احمد حسين العباسي723

قسم المحاسبةالمعهد التقني كركوكدبلوماالء عبدهللا سمين حسن البياتي724

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلوماالء فاروق كريم فاضل البياتي725

دبلوماالء فرج جاسم محمد القيسي726
معهد اعداد معلمات بيجي 

الصباحي
اللغة االنكليزية

قسم ادارة المكتبمعهد تقني الحويجةدبلوماالء فوزي عزاوي علي727

الرياضياتمعهد معلمات تكريتدبلوماالء قصي جاسم حمودي الخشماني728

اللغة العربيةمعهد المهلماتدبلوماالء لطيف موزه علوان729

تقنيات انظمه الحاسوبمعهد التقني كركوك الشماليدبلوماالء نجم رمضان أحمد730

االدارة القانونيةمعهد تقني كركركدبلوماالء هادي صالح عباس البياتي731

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلومالبشير حبيب عبد هللا احمد العباسي732

قسم اللغة العربيةمعهد اعداد المعلمين تكريتدبلومالتقاء طايس عبد حمزه الدوري733

المحاسبةمعهد الدور التقنيدبلومالحارث خالد خلف درويش الجبوري734

المحاسبةمعهد التقني الدوردبلومالحارث رمضان علي جاسم العبيدي735

الكترونمعهد الدور التقنيدبلومالحاسم بامر هللا حارث خضير براهيم736

المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلومالحسن مزهر طه احمد الجبوري737

ادارة المكتبالمعهد التقني الحويجةدبلومالحكم سعدي محمد مهدي738

أداريمعهد تقني اداريدبلومالحكم يوسف محمود سليمان الطائي739

الكترونيكمعهد التقني الدوردبلومالحمد صباح سكران الحسيني740

تقنيات المحاسبةمعهد التقني الدوردبلومالحمزة محمد ثابت اسماعيل الدوش741

المحاسبةالدور/ المعهد التقنيدبلومالزهراء صدقي جواد عبد الفتاح الشمري742

قسم االلكترونيكمعهد الدور التقنيدبلومالعابد عالء عبد القادر علي الدراجي743

صيانه حاسباتثانوية المعتصم المهنيهدبلومالعباس اسعد صبار محمد العباسي744

قسم تشكيليمعهد الفنون الجميلةدبلومالعباس ياسر نوفان فرحان الناصري745

ميكانيكمعهد تقني كركوكدبلومالعوام مزهر يونس عويد الجميلي746

دبلومالق حميد كاظم احمد النيساني747
/ معهد اعداد المعلمات

سامراء
اللغة االنكليزية

كهرباءالمعهد التقني الحويجةدبلومالمثنى غازي مجيد سلمان748

التقنيات الميكانيكيهالمعهد التقني الدوردبلومالمعتصم عياش حسين فندي الشمري749

التقنيات الميكانيكيةالمعهدالتقاني الدوردبلومالمياء مطر عواد كريم750

انظمة الحاسباتكركوك/ معهد التقني دبلومالهام ادريس محمد جاسم النعيمي751

قسم الرياضيات والعلوممعهد المعلمين المسائيدبلومالهام فخري موسى كاظم الشامي752

تقنيات االدارة القانونيةمعهد تقني كركوكدبلومالهام محمد جبار طه البياتي753

اللغة العربيةمعهد بيجيدبلومالهام مخلف حديد عبد754

التسويقكركوك/ المعهد التقني دبلومالوند صادق خورشيد رستم755

قسم التقنيات الكهربائيةالمعهد التقني كركوكدبلومالوند عباس مجيد محمد زنكنه756

ادارة القانونيةمعهد التقني كركوكدبلومام البنين احمد عسكر مهدي البياتي757

قسم التربةكلية الزراعةدبلومام البنين حسين كاظم جواد علي االكبر الزريجاوي758

تقنيات التسوقالمعهد التقني كركوكدبلومام البنين حيدر عسكر تقي اوجاغ759

قسم محاسبةالمعهد التقنيدبلومالمولئ. ام البنين عباس حسين علي760

دبلومامال عباس حميد سلمان النيساني761
معهد اعداد المعلمات 

سامراء الصباحي
الترية االسالمية

قسم االنكليزيمعهد اعداد المعلماتدبلومامال عبد الوهاب شعبان مهدي التكريتي762



تقنيات المحاسبهالمعهد التقني الدوردبلومامال عدنان حمدان سالم العزاوي763

قسم المحاسبةمعهد التقني الدوردبلومامامة صفاء علي عبد الدوري764

تقنيات محاسبهبلد-المعهد التقني دبلوماماني احمد اسماعيل عليان765

محاسبهمعهد الدوردبلوماماني جاسم محمد حسين الدراجي766

ادارة قانونيةادارة قانونيةدبلوماماني علي عدنان مطر الذهبي767

االدارة القانونيةمعقد تقني كركوكدبلوماماني مظهر عاصي ابراهيم البياتي768

اللغة العربيةسامراء/معهد اعداد المعلماتدبلومامتثال فاروق صلوح محمود العشعوشي769

دبلومامجد جارهللا صالح محمد االحبابي770
معهد المعلمين المسائي 

المركزي الجواهري
قسم الرياضيات

تقنيات محاسبةمعهد التقنيدبلومامجد حميد عويد مطر771

قسم تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلومامجد خيرهللا عبدهللا محمود الدوري772

قسم المحاسبةمعهد الدور التقنيدبلومامجد راجي مطني محمد الجنابي773

قسم تقنيات المحاسبةمعهد الدور التقنيدبلومامجد سالم محمد محيميد الرهاوي774

قسم المحاسبهالمعهد التقني بلددبلومامجد شمس عدنان اسماعيل التميمي775

قسم المحاسبةمعهد الدوردبلومامجد ماضي سعود غنام العجيلي776

قسم االعداد والتدريبقسم االعداد والتدريبدبلومامل احمد فهد خلف777

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلومامل حسين علي صالح اغضيب778

دبلومامل حسين محمد خورشيد779
معهد معلمين طوز المركزي 

المسائي
اللغة االنكليزي

التقنيات المحاسبيةالمعهد التقني الدوردبلومامل حسين محمد ضامن الجبوري780

الرياضةمعهد االعداد و التدريبدبلومامل حميد باش كسار الحمداني781

قسم الرياضيات والعلوممعهد المعلمات المسائيدبلومامل خضير عباس ياسين782

الرياضياتمعهد االميندبلومامل زيدان خلف جاسم783

العقيده والفكر االسالميكلية العلوم االسالميهدبلومامل غانم هذال محمد البدري784

علوم الحياةكلية التربية للعلوم الصرفةدبلومامل فيصل غازي حسين البياتي785

قسم محاسبةمعهد تقني الدوردبلومامنة ابراهيم علي محمد السامرائي786

دبلومامنة حبيب صادق عبد االمير الشمري787
معهد اعداد المعلمات بلد 

الصباحي
اللغة العربية

االحصاء والمعلوماتيهمعهد االداره الرصافهدبلومامنة شاكر محمود عباس788

تقنيات محاسبهالمعهد التقني بلددبلومامنة صادق احمد عبد الربيعي789

محاسبةالمعهد التقني الدوردبلومامنة قيس خضير ابراهيم790

قسم الرياضيات والعلوممعهد بيجي للمعلماتدبلومامنة مؤيد محمودعلي المعماري791

قسم تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلومامنه ابراهيم عواد حسين الحمداني792

االجتماعيات واللغة العربيةمعهد اعداد المعلمات المسائيدبلومامنه خضر عواد ياسين793

المحاسبةالمعهد التقنيدبلومامنه خليل سلمان محمد الدوري794

دبلومامنه سعد علوان حمزة علوان الزبيدي795
معهد اعداد معلمات الدجيل 

الصباحي
الرياضيات و علوم

تقنيات المحاسبةمعهد الدور التقنيدبلومامنه سفيان ثابت محمد الدوري796

تقنيات محاسبةالمعهد التقني بلددبلومامنه صادق احمد عبد الربيعي797

قسم تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلومامنه صباح محمد صالح العباسي798

دبلومامنه صفاء منير جاسم التكريتي799
/ الجامعه التقنيه الشماليه 

المعهد التقني الدور
محاسبه

دبلومامنه ظاهر مبارك حسين جرو المفرجي800
معهد تقني كركوك قسم 

تقنيات اداره
قسم تقنيات اداره تسويق

تقنيات محاسبهالمعهد التقني الدوردبلومامنه عاصف عجاج محجوب الكراعي801

خياطهالمعهد التقني كركوكدبلومامنه عبد الرزاق عبد اللطيف جمعه العزاوي802

قسم المحاسبهمعهد التقني الدوردبلومامنه عالء شعبان ثابت التكريتي803



اسالميةمعهد اعداد المعلمات تكريتدبلومامنه علي حسين احمد الصميدعي804

تقنيات المحاسبةالدور/ المعهد التقني دبلومامنه هاني جاسم محمد العبيدي805

التربية االسالميةاعداد المعلمات. م دبلومامنيه رافع احمد خلف الجويني806

دبلومامواج محمد مهدي صالح807
معهد اعداد معلمات سامراء 

الصباحي الملغاة
التربية االسالمية

المساحةمعهد تقني كالردبلوماميد رحيم كريم شيخان808

اللكترونيكمعهد التقني الدوردبلوماميد صمد حميد صالح809

ادارة مكتبالمعهد التقني الحويجةدبلوماميد محمد امين احمد الداودي810

قسم تقنيات المحاسبةمعهد الدور التقنيدبلومامير احمد حسن صالح الدوري811

دبلومامير داخل حسن احمد الزبيدي812
معهد الفنون الجميله صباحي 

بلد
تشكيلي

قسم األلكترونيكمعهد التقني الدوردبلومامير زاحم كيالن عبود الجنابي813

قسم تقنيات المحاسبةبلد- المعهد التقني دبلومامير سالم سعيد عبد الرزاق الربيعي814

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلومامير عبد الوهاب احمد حسين البياتي815

السيارات/مكائن والمعداتالحويجةدبلومامير عبد حسن محمود البياتي816

قسم الميكانيكمعهد حويجه التقنيدبلومامير عبدهللا صالح فيصل الطائي817

قسم المحاسبةمعهد التقني الدوردبلومامير عمار سمير طه الصراف818

قسم المحاسبهمعهد الدور التقنيدبلومامير لطيف رشيد ابراهيم819

قسم االسالميةمعهد تكريتدبلومامير محمد عطية  خلف العجيلي820

معهد الدكوانةدبلومامير محمد هاشم حمدان الشمري821
دعاية اعالم واعالن امتياز 

فرنسي

قسم اداره مكتبمعهد تقني حويجهدبلومامير هادي عبدهللا محمود البياتي822

تقنياتمعهد الدوردبلومامير وائل عبد النبي عبد الحسين المؤمن823

اداره مكتبمعهد التقني البصرهدبلومامير وصفي ناصر شهاب824

اللغة االنكليزيةمعهد اعداد المعلمات تكريتدبلوماميرة حميد خليل حميد الفراجي825

دبلوماميرة شياع حمادي خلف الجواري826
معهد األمين ألعداد المعلمين 

المسائي
االسالمية

تقنيات انظمة الحاسوبالرصافة/معهد االدارةدبلوماميرة فواز رشيد عبد827

معهد التقنيدبلوماميره إكرام عزيز موسى828
قسم أنظمة \ داخل المعهد 

الحاسبات

تقنيات المدنيهمعهد تقني كركوكدبلوماميره حسين علي حسن البياتي829

دبلوماميره زهير بحر رحيم الدهمشي830
معهد اعداد المعلمات 

الصباحي
قسم الرياضة

تقنيات محاسبهالمعهد التقني الدوردبلوماميره قاسم عيسى علي الكمراوي831

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني بلددبلوماميره نزهان علي معروف المجمعي832

اللغة االنكليزيةمعهد اشور المسائيدبلوماميره يوسف عبدهللا موسى الجبوري833

رياضهمعهد اعداد معلمات سامراءدبلوماميمه مهدي احمد زيدان االسودي834

ال يوجدثانويةدبلومامين جمعه خلف حسن الجبوري835

قسم ادارة موادكركوك.معهد الحويجه دبلوماطعيمه/امين علي خلف حسن علي836

العلوم والرياضياتمعهد اعداد المعلمات طوزدبلومامينه محمد خورشيد احمد837

االدارة االعمالمعهد التقنية اربيلدبلومامينه محسن عزيز جواد الداودي838

دبلوماناهيد محمد عبدالرحمن علي حسين الشمري839
معهد معلمات سامراء 

الصباحي
قسم اللغه االنجليزيه

انكليزيمعهد معلمات تكريتدبلومانتصار ابراهيم لطيف ارحيم الدوري840

قسم االنكليزيالمعهد المسائيدبلومانتصار حسين علي عبد العكيدي841

الرياضيات والعلوممعهد االمين العداد المعلميندبلومانتصار صالح علي عزيز الجبوري842



اللغة العربيةمعهد بلددبلومانتصار صالح مهدي صالح الجواري843

رياضياتمعهد اعداد المعلمات الدوردبلومانتصار طارق مهدي صالح الدوري844

دبلومانتصار عبدالنبي حسين  الحاوي الحاوي845
معهد اعداد المعلمات 

سامراء المسائي
الرياضيات

معهد التقنيدبلومانتصار محمد خلف حسين الجميلي846
قسم التقنيات المدنية فرع رسم 

هندسي

دبلومانتصار نشات هديب مطلك المكدمي847
معهد اعداد المعلمات في 

الدجيل
التربيه اإلسالمية

تقنيات المحاسبةمعهد الدوردبلومانتضار احمد محمد احمد848

مكائن المعداتالمعهد التقني كركوكدبلوماندر علمدارخورشيد مردان البياتي849

قسم التقنيات الميكانيكيهالمعهد التقني الدوردبلومانس حسن يوسف علوان850

المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلومانس خالد ابراهيم محمد السامرائي851

قسم تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلومانس علي حماد حسن الفراجي852

قسم االداره القانونيةمعهد الدور التقنيدبلومانس فرمان ابراهيم درويش البوسلو853

قسم التقنيات الميكانيكةالمعهد التقني الدوردبلومانس محمد داود سلمان الجعاطه854

التقنيات الميكانيكيةمعهد التقني الدوردبلومانس محمد سعيد عبدالهادي مهدي المعماري855

الصناعات الكيمياويةالتكنلوجيدبلومانس محمود احمد خميس البجاري856

كهرباءاعداديه الصناعهدبلومانس نعمه مولود بكر التكريتي857

انظمة حاسوبمعهد تقني كركوكدبلومانسام اركان نزهان خورشيد858

المعهد التقني الدورالمعهد التقني الدوردبلومانسام سالم اسماعيل علي859

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلومانسام شاكر نصيف جاسم الزكره860

تقنيات المحاسبةمعهد االدارة التقني بغداددبلومانسام عبدالكريم حسن خلف الطائي861

المحاسبةالدور/ المعهد التقنيدبلومانسام علي اسماعيل خلف الجبوري862

المحاسبةمعهد التقني الدوردبلومانسجام عامر كاظم صبحي الخزرجي863

دبلومانصاف فاروق  عبد جمعه البازي864
معهد اعداد المعلمات 

سامراء الصباحي
رياضيات

لغه عربيهادابدبلومانعام جبار عباس محمد الربيعي865

دبلومانعام سعد ضاحي قدوري العويسي866
معهد اعداد المعلمات بيجي 

الصباحي
رياضه وعلوم

قسم الرياضيات والعلوممعهد اعداد المعلماتدبلومانعام طه جاسم محمد الدراجي867

المحاسبهمعهد التقني الدوردبلومانعام عبدالرحمن طه خضر الدوري868

ادارة موادتقني بعقوبةدبلومانعام فضل عبود خلف الطائي869

دبلومانعام مؤيد ابراهيم بكر الطائي870
معهد اعداد المعلمات 

المسائي سامراء
اللغة العربية

تقنيات ادارة المواردالحويجة- المعهد التقني دبلومانغام خليل حسن محمود البياتي871

ادارة موادمعهد التقني كركوكدبلومانغام زيدان مخلف شكور القرةغولي872

انگليزيمعهد المعلمات المسائيدبلومانفال اسماعيل جاسم محمد الدوري873

قسم المحاسبهمعهد الدور التقنيدبلومانفال خلف حبيب حسين الجبوري874

قسم تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلومانفال رعد متعب عبدالرزاق السامرائي875

صيانة اجهزة طبيةمعهد تقني موصلدبلومانفال عدنان مطلك876

رياضيات علوممعهد معلمين ومعلماتدبلومانفال قحطان احمد عبد المليسي877

قسم المحاسبهالمعهد التقني الدوردبلومانفال محمد كاظم مصطفئ الجبوري878

محاسبةمعهد الدوردبلومانفال محمود حماش خلف الجبوري879

ادارة الموادالمعهد التقني الحويجةدبلومانفال نجيب صالح شبيب العزاوي880

معلومات ومكتباتمعهد إداريدبلومانمار ابراهيم حميد حمد الصوفي881

الكترونيكمعهد تقني الدوردبلومانمار حسين زبن زيدان الجنابي882

دبلومانمار خضير عباس محمود الجيالوي883
يثرب المسائي إلعداد 

المعلمين
اللغة العربية واالجتماعيات



دبلومانمار خلف ابراهيم عبدالمجيد الجبوري884
معهداعداد معلمين الشرقاط 

المسائي
التربية االسالمية

الميكانيكالمعهد التقني الدوردبلومانمار خلف فاضل هيشان التكريتي885

المكننه الزراعيةالمعهد التقني الموصلدبلومانمار خليل خلف مطلك886

قسم العلومكليه االدابدبلومانمار صباح عنزي كرحوت العبيدي887

دبلومانمار طلعت تقي زين العابدين888
المعهد التقني االداري 

كركوك
ادارة المواد

التقنيات االلكترونيةمعهد الدور التقنيدبلومانمار طه ياسين زهو الدوري889

تقنيات المحاسبةمعهد الدوردبلومانمار علي محمود جاسم اطعيمه890

معهد التقني كركوكدبلومانمار فائق حسن علي البياتي891
فرع /قسم التقنيات الكهربائية

القوى

تقنيات المحاسبةمعهد التقني الدوردبلومانمار فائق كزار شنون الجواري892

االلكترونمعهد الدور التقنيدبلومانمار محمد خلف جمعة الجبوري893

تقنيات المحاسبةمعهد الدوردبلومانمار نفوس علي سلمان العبيدي894

ميكانيكالتقني الدوردبلومانمار وعد عرب علي895

محاسبهمعهد التقني الدوردبلومانهار رزاق عبدهللا حسن المخلبي896

تقنيات المحاسبةمعهد الدور التقنيدبلومانهار شالل ناصر سرحان العجيلي897

التربية االسالميةمعهد اشوردبلومانوار ربيع احمد طعمة القيسي898

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلومانوار محمود داود حسن العبيدي899

التقنيات االلكترونيةالمعهد التقني الدوردبلومانور احمد حسن خلف العيساوي900

التقنيات الميكانيكيةمعهد الدوردبلوم.انور ايوب احمد علي الفراجي901

اللغة العربيةمعهد اعداد المعلمين بلددبلومانور كاظم جواد كاظم التميمي902

قسم التقنيات الميكانيكيهالدور/المعهد التقني دبلومانور محمد مصطفى جاسم903

التقنيات المكيانيكيةكركوك/ معهد التقني دبلوماواره حسن طه حميد904

التقنيات الميكانيكيهالمعهد التقني الدوردبلوماوراس حسين مصلح خلف القيسي905

قسم التقنيات الميكانيكيهمعهد الدور التقنيدبلوماوراس خلف محمد محمد الدليمي906

دبلوماوراس مجيد حميد عثمان907
معهد اعداد المعلمات 

المسائي الدور
قسم االسالميه

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلوماوس حسين رشيد علي الشالش908

الكترونيكمعهد تقني الدوردبلوماوس خالد حسين ناصر االوسي909

التقنيات االلكترونيةالمعهد التقني الدوردبلوماوس رياض ابراهيم درويش البو سلو910

ميكانيكمعهد الدوردبلوماوس منذر نعمان ثابت911

المعهدالمعهد التقني الدوردبلوماوس نزهان موالن تركي الدليمي912

اللغة العربيةمعهد الدور المسائي للبناتدبلوماوصاف وصفي سلطان فرحان الدوري913

المعهد التقني الحويجةدبلوماوميد جودت موسى كاظم البياتي914
القسم المكائن والمعدات فرع 

السيارات

ادارة الموادالمهعد التقني الحويجةدبلوماوميد صالح ولي علي915

تقنيات ادارة مكتبمعهد التقني الحويجةدبلوماويزان محمد حسن علي916

رسم بالحاسوب/ المدني المعهد التقني كركوكدبلوماويس عماد ناجي الدوري917

المحاسبةكركوك/ المعهد التقنيدبلوماي جان اسماعيل حسين اسماعيل918

الرياضياتاعداد المعلماتدبلوماي شن محمد قنبر نعمان الجشعمي919

مكائن ومعداتالمعهد التقني كوفهدبلومايات احمد عبد خليل التميمي920

دبلومايات اسماعيل ابراهيم فدعم الرحماني921
الجامعة التقنية الشمالية 

المعهد التقني الدور
محاسبة

محاسبهمعهد التقني الدوردبلومايات ثامر عبدهللا احمد الكرطاني922

قسم اللكترونيكالمعهد التقني الدوردبلومايات ثاير محمود فرحان اللهيبي923

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلومايات جارهللا محمود خميس االحبابي924

تقنيات المعلومات والمكتباترصافة/معهد ادارةدبلومايات حامد جاسم حمود925

القسم المحاسبةالدور/ المعهد التقنيدبلومايات رضا فاضل جواد926



قسم تقنيات المحاسبهمعهد التقني الدوردبلومايات صفاء عبد المجيد اسماعيل السامرائي927

تقنيات المحاسبةمعهد تقني الدوردبلومايات عبدالجبار محمد علي الخزرجي928

دبلومايات علي حسن هادي929
معهد اعداد المعلمات 

الصباحي
رياضيات و علوم

التقنيات المدنيةمعهد تكنولوجيا بغداددبلومايات محمد حاتم مهدي محمد930

ميكانيكمعهد الدوردبلوماياد احمد عبدالعزيز محمد الجبوري931

تقنيات الكترونيةمعهد الدور التقنيدبلوماياد احمد محمد يوسف الدراجي932

معهد تكريتمعهد معلمين تكريتدبلوماياد توفيق مهدي الطيف الدوري933

دبلوماياد جمعه صالح طحوه934
معهد المعلمين المسائي 

المركزي للغاة
قسم اللغة العربية

المحاسبهمعهد تقني كركوكدبلوماياد خالد نوري فرحان الجبوري935

قسم كهرباءبعقوبة/ المعهد التقني دبلوماياد ذياب حمادي عبد الجبوري936

قسم الحاسوبنينوى/معهد تقني اداري دبلوماياد زاحم عواد حسن المجمعي937

االلكترونمعهد التقني كركوكدبلوماياد زعيم نامق سمين البياتي938

تقنيات ادارة التسويقكركوك/ المعهد التقني دبلوماياد صالح احمد خلف الحمداني939

التقنيات االلكترونيةالمعهد التقني الدوردبلوماياد طارق حسن سالمه طرفه940

داخل المعهدمعهد تقني حويجهدبلوماياد فوزي مجيد عباس الدوري941

المعهدمعهد المعلمين المركزيدبلوماياد كامل خضر مهدي942

تقنيات الميكانيكالمعهد التقني الدوردبلوماياد مجيد احمد صالح البازي943

تربيه رياضهمعهد اعداد المعلمين تكريتدبلوماياد محمد عبد درويش العزاوي944

المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلوماياد وهاب رضا محمد الشيخاني945

المحاسبهالمعهد التقني الدوردبلوماية احمد تايه جارهللا الطائي946

قسم الميكانيكمعهد الدور التقنيدبلوماية احمد لفتة حبيب السامرائي947

قسم هندسةتكدبلوماية حسن علي عبدهللا الناصري948

قسم التقنيات االكترونيةمعهد تكنولوجيا بغداددبلوماية صباح ابراهيم عبد949

احصاء صحيالرصافة/معهد االدارةدبلوماية طالل كريم محمود الخزرجي950

محاسبةمعهد الدور التقنيدبلوماية محمد مولود عطا الدوري951

االسالميةمعهد اعداد المعلمات تكريتدبلوماية مزهر عباس حمد عباوي952

ميكانيكمعهد الدور التقنيدبلوماية موفق صبري وهيب الدوري953

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني كركوكدبلومايتان نامق سمين داود954

تقنيات إدارة الموادالمعهد التقني كركوكدبلومايتان وهاب احمد منداو955

بغداد- معهد التكنلوجيا دبلومايثار جبار زيد عبد الحسن الربيعي956
فرع / التقنيات المكانيكية  

االنتاج

محاسبهمعهد تقني بلددبلومايسر تركان صفصاف غريب957

ميكانيكمعهد تقنيدبلومايسر صالح حسين ضيدان الخزرجي958

تقنيات الميكانيكيهمعهد تقني الدوردبلومايسر علي حمود حنظل الطائي959

تقنيات االدارة القانونيةالمعهد التقني كركوكدبلومايسر علي خليل ابراهيم القره غولي960

المحاسبةمعهد التقني كركوكدبلومايشان عارف نصيف سمين اخنيارلو961

قسم المحاسبةمعهد التقني كركوكدبلومايصو قاسم علي كاظم الموسوي962

محاسبةمعهد الدوردبلومايالف جمال حسن البدري963

دبلومايالف حميد صالح فاضل الجبوري964
/ المعهد التقني االداري 

الدور
قسم التقنيات الميكانيكية

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلومايالف خالد احمد عواد العزاوي965

قسم تقنيات المحاسبةالدور/ المعهد التقني الشمالي دبلومايالف سعد مجيد خضير التكريتي966

قسم ادارة التسويقجامعة التقنية االداري اربيلدبلومايالف كنعان اسماعيل عيدهللا967



محاسبةمعهد بلد التقنيدبلومايالف محمد حميد حسين968

تجارهتجارة تكريتدبلومايالف محمد فاضل طه الناصري969

ادارة مكتبمعهد التقني الحويجةدبلومايالف محمود احمد عريان البياتي970

التربية االسالميةمعهد اعداد المعلمات تكريتدبلومايالف منذر كمال عبد اللطيف الطائي971

قسم انظمة حاسباتمعهد التقني الموصلدبلومايمان ابراهيم جاسم علي972

االدارة قانونيةمعهد تقنيدبلومايمان احسان مراد محمد الحمداني973

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلومايمان احمد ابراهيم محمد الربيعي974

تقنيات ادارة موادكركوك/ معهد التقني دبلومايمان احمد سمين عباس ليالنلي975

قسم المحاسبةبعقوبة- المعهد التقني دبلومايمان اسعد محمود موسى البياتي976

تقنيات االحصاء الصحيمعهد االدارة الرصافةدبلومايمان اسماعيل خليل ابراهيم القيسي977

تقنيات المساحةالمعهد التقني كركوكدبلومايمان حاتم سمين عزيز صالحي978

قسم تقنيات التسويقالمعهد التقني كركوكدبلومايمان حسن أكبر جعفر البياتي979

تقنيات التسويقالمعهد التقني كركوكدبلومايمان حسين زيدان علي البياتي980

قسم الرياضياتمعهد المعلمين المسائيدبلومايمان حسين علي مطلك المشايخي981

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلومايمان حسين مطر كناس الشمري982

تقنيات ادارة الموادمعهد ادارةدبلومايمان حماد شيخان عبدالحميد المكدمي983

قسم المحاسبةمعهد الدوردبلومايمان حمد محمود حسين الطائي984

تقنيات التسويقالمعهد التقني كركوكدبلومايمان خزعل حسن محمد الداودي985

محاسبةالمعهد التقني للدوردبلومايمان رزاق وهيب بركع986

معهد اعداد المعلمات الدجيلدبلومايمان رفعت عبدهللا كاظم المشايخي987
اللغة العربية والتربية 

االسالميه

خط وزخرفه اسالميمهعد الفنوندبلومايمان سعد صدقي بكر النعيمي988

اجتماعيات+ عربي معهد اعداد المعلمات المسائيدبلومايمان سعيد ماهر نجم التكريتي989

ادارة الموادالمعهد التقني الحويجةدبلومايمان شاكر احمد محمد990

المحاسبهمعهد الدور التقنيدبلومايمان صالح خطاب عبيد الجميلي991

قسم الترجمهكليه اداب قسم الترجمهدبلومايمان صباح عبدهللا سلمان المولئ992

دبلومايمان طايس جبوري حمود البدري993
معهد المعلمات المركزي 

المسائي
رياضيات

قسم تقنيات إدارة تسويقمعهد تقني كركوكدبلوماللقب قوشجو/ايمان عباس رضا حسن994

تقنيات ميكانيك القدرةمعهد التقني كركوكدبلومايمان عباس فؤاد جاعد995

قسم المحاسبةالدور/ المعهد التقني دبلومايمان عبد هللا حمود شبيب العباسي996

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلومايمان عبدالرحمن طه خضر الدوري997

التربية الفنيةمعهد معلمات طوزدبلومايمان عزالدين شوكت ابراهيم البياتي998

عربي واجتماعياتمعهد معلمين بيجي المسائيدبلومايمان علي حسن سلمان الخسارة999

قسم محاسبهمعهد الدور التقنيدبلومايمان علي حسين احمد السامرائي1000

اللغة االنكليزيةمعهد اعداد المعلماتدبلومايمان علي ياسين اسعد1001

قسم ادارة المكتبالمعهد التقني الحويجةدبلومايمان غالب جاسم تقي البياتي1002

دبلومايمان فاضل ساقي قنبر رضا1003
معهد المعلمين المركزي 

المسائي
اللغة العربية

دبلومايمان فاضل عباس شكور1004
المعهد التقني الجامعة 

الشمالية
تقنيات التسويق

قسم اللغة االنكليزيةمعهد المعلمين المسائيدبلومايمان فخري موسى كاظم الشامي1005

عربي اجتماعياتمعهد بيجي الصباحيدبلومايمان فوزي مصطفى حميد1006

قسم المحاسبةالمعهد التقني  كركوكدبلومايمان قاسم علي كاظم الموسوي1007

قسم الرياضيات والعلوممعهد  اعداد معلمات بيجيدبلومايمان الزم حوشي يوسف العلكاوي1008

تقنيات ادارة موادالمعهد التقني الموصلدبلومايمان متعب عبدهللا داحور الجبوري1009



معهد التقنيمعهد التقنيدبلومايمان محمد جاسم ياسر العزاوي1010

بلداعداد معلماتدبلومايمان محمد زكي عمران جاسم حيدري1011

ميكانيكمعهد التقنيدبلومايمان محمد مطر حميد الفراجي1012

قسم تربيه االسالميهمعهد اعداد المعلماتدبلومايمان محمود اسماعيل محمد السامرائي1013

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلومايمان مهدي صالح عناز الجميلي1014

تكنولوجيا ميكانيكالمعهد التقني الدوردبلومايمان ميسر حمدان صحن امناحي1015

داخل المعهدمعهد معلمات طوزدبلومايمان نافع فليح حسن البياتي1016

التربية الفنيةمعهد اعدادية المعلماتدبلومايمان هادي خليل ابراهيم الحمداني1017

دبلومايمان هاشم احمد ارميض السامرائي1018
معهد اعداد معلمات سامراء 

الصباحي الملغاة
اللغة العربية

معهد المعلماتدبلومايمان وهاب احمد خلف البياتي1019
قسم اللغة العربية 

واالجتماعيات

العربيمعهد اعداد معلمين المسائيدبلومايمن احمد حسين علي السامرائي1020

التبريد والتكييفمعهد تقني كركوكدبلومايمن اسماعيل حسن سلمان1021

التقنيات االكترونيهالمعهد التقني الدوردبلومايمن حامد عجاج فياض الجنابي1022

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلومايمن حمدان خضير جدوع1023

الكترونيكالمعهد التقني الدوردبلومايمن خليل نوري حميدي الدوري1024

قسم تقنيات المحاسبةمعهد التقني الدوردبلومايمن شريف عبدهللا سمح العبيدي1025

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلومايمن شلش كريم حسن الدوري1026

ميكانيكمعهد تقني كركوكدبلومايمن صالح صبحي مخلف العويسي1027

قسم الحاسوب واالنترنتمعهد التقنيدبلومايمن صباح عنزي كرحوت العبيدي1028

محاسبةمعهد الدور التغنيدبلومايمن ضياء محمد نجم الجواري1029

محاسبةمعهد تقني الدوردبلومايمن طاهر عباس ضاحي العبيدي1030

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلومايمن عباس نصيف جاسم السامرائي1031

قسم التقنيات الميكانيكيةمعهد الدور التقنيدبلومايمن عبدالستار محمد ابراهيم العبيدي1032

كالكالدبلومايمن عدنان شاكر هادي شبو1033

العلوم والرياضياتمعهد اعداد المعلمين تكريتدبلومايمن عزالدين جاسم مراد البياتي1034

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني نينوىدبلومايمن علي حسين عبود العزاوي1035

التقنيات األلكترونيةالدور/المعهد التقنيدبلومايمن فراس اسماعيل احمد الدراجي1036

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلومايمن مدحت جارهللا صالح االحبابي1037

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلومايناس احمد مولود مصطفى التكريتي1038

قسم التقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلومايناس اكرم جمعة توفيق البياتي1039

العربي واالجتماعياتمعهد الجواهري الحكوميدبلومايناس حسن عباس حميد التميمي1040

التربية الفنيةمعهد إعداد المعلماتدبلومايناس خالد زكري محمد النعيمي1041

قسم محاسبهالتقني كركوكدبلومايناس خليل ابراهيم سمين البياتي1042

دبلومايناس رزاق نعيم مزعل الحالف1043
/ معهد اعداد معلمات بيجي 

الصباحي
قسم اللغه العربيه واالسالمية

تقنيات المحاسبةالدور/ المعهد التقني دبلومايناس زيدان خلف علي1044

دبلومايناس عباس رحيم محمود البو اسود1045
معهد اعداد المعلمات في 

سامراء
الفرع االسالمية

رياضيات وعلومالدجيل الصباحيدبلومايناس عباس فاضل محمد1046

اللغه االنكليزيةمعهد معلماتدبلومايناس عبد الرحمن مبارك صالح الحياني1047

علوم رياضياتمعهد الكوثردبلومايناس عبد الرزاق جاسم الدليمي1048

دبلومايناس عبد العزيز جمعة محمد األميل1049
معهد اعداد المعلمات 

الصباحي
اللغة األنكليزية

تقنيات الصناعات الكيميائيةالمعهد التقني كركوكدبلومايناس محمود صالح اسماعيل البياتي1050

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلومايناس مولود حميد صالح الجواري1051

اللغه العربيهمعهد اعداد المعلماتدبلومايناس نوفل حمودي خليل1052



ادراة المكتبمعهد التقني الجويجةدبلوماينور ايدن عبدالحسين شهباز البياتي1053

تقنيات االدارة القانونيةالمعهد التقني كركوكدبلوماينور حسن خليل ابراهيم المولى1054

قسم التقنيات الميكانيكيهمعهد الدوردبلومايه احمد لفته حبيب1055

محاسبةالدور/ معهد التقنيدبلومايه احمد لفته ياسين السامرائي1056

االداره موادمعهد االدارة رصافهدبلومايه أحمد خضير عباس1057

تقنيات المحاسبةبلد/ المعهد التقني دبلومايه جاسم عداي احمد الخزرجي1058

اللغة االنكليزيةمعهد اعداد المعلماتدبلومايه جواد محمد جعفر1059

دبلومايه دهش فياض غنوش الحمداني1060
معهد اعداد معلمات بيجي 

صباحي
الرياضيات

تقنيات االلكترونيةمعهد التكنولوجيادبلومايه صباح ابراهيم عبد الشيحاوي1061

ادارة قانونيةكركوك-معهد تقني دبلومايه عبود صيهود جادر البياتي1062

قسم التقنيات المدنيهالمعهد التقني كركوكدبلومايه فارس حسين سليمان الجبوري1063

محاسبهمعهد التقني الدوردبلومايه فاضل شاكر احمد البياتي1064

التقنيات الميكانيكيةمعهد التقني الدوردبلومايه قيس احمد حنشول العزاوي1065

دبلومايه نعمان ياسين مهدي الناصري1066
معهد اعداد معلمات تكريت 

الصباحي
اسالميه وعربي

محاسبةمعهد الدوردبلومايه ياسر علي حميد الجبوري1067

قسم الرياضيات والعلوممعهد اعداد معلمات بيجيدبلومايه ياسين طه ياسين الحديثي1068

دبلومايهاب احمد زيدان لطيف العزاوي1069
معهد يثرب إلعداد المعلمين 

المسائي
اللغة العربية

قسم التقنيات االلكترونيةالمعهد التقني الدوردبلومايهاب احمد هامان حويش الجميلي1070

قسم ادارة مكتبمعهد الحويجةدبلومايهاب حاتم مجيد جاسم البياتي1071

قسم التقنيات االلكترونيةالدور/ المعهد التقنيدبلومايهاب راضي علي هدهود الحمداني1072

المحاسبةمعهد تقني الدوردبلومايهاب طالل محمد محمود الدوري1073

الكهرباءالمعهد التقني بعقوبةدبلومايهاب عبد الرزاق جميل دخيل ال شمخي1074

شبكاتمعهد حاسباتدبلومايهاب عبد الكريم صالح سهيل الجبوري1075

محاسبهالدور/معهد  التقني دبلومايهاب محمد حسين علوان العباسي1076

المحاسبةالمعهد التقنيدبلومايهاب مهدي صالح حلبوص البوهادي1077

قسم الميكانيكمعهد الدور التقنيدبلومايهاب مهند حميد عبدهللا الجميلي1078

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلومايهم احمد حسن صالح العاني1079

قسم المحاسبةمعهد الدور -دبلومايهم ثائر دحام حامد التكريتي1080

تقنيات ادارة الموادكركوك/ المعهد التقني دبلومالكرخي/ ايوب اكرام مصطفى عنجور 1081

المحاسبةالمعهد التقني كركوكدبلومايوب جمال زين العابدين حسين1082

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلومايوب حسن الطيف محمود العباسي1083

قسم محاسبةمعهد تقني كركوكدبلومايوب حميد احمد محمد الجاف1084

تقنيات االلكترونيةمعهد التقني كركوكدبلومايوب عباس فؤاد جاعد البياتي1085

مكائن المعداتمعهد التقني حويجهدبلومايوب عبدالعظيم داود سليمان1086

سياحة وفندقةمعهد تقني كربالءدبلومايوب فهد روكان محجوب الخزرجي1087

التقنيات الميكانيكيةالمعهد التقني الدوردبلومايوب محمد جاسم محمد السامرائي1088

تقنيات الصناعات الكيمياويةمعهد التقني كركوكدبلومايوب محمد دولت يار احمد البياتي1089

الرياضياتمعهد اعداد سامراء المسائيدبلومايوب مصطفى طايس محمد البواسود1090

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلومايوب هيثم حافظ سلطان الدوري1091

انا ليس طالبة قسم داخلمعد خباتدبلومايمان اکرم رمضان ابراهيم1092

تقنيات ميكانيك القدرةالمعهد التقني كركوكدبلومايمان مهدی كريم علی الصالحي1093

قسم الميكانيكالمعهد التقني في الدوردبلومإبراهيم باسم حازم مهدي العبيدي1094

دبلومإبراهيم شاكر محمود عدوان العزاوي1095
/ المعهد التقني اإلداري 

(صالح الدين)الدور 
تقنيات المحاسبة

المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلومإبراهيم عارف سعدي محمود الدوري1096

رياضياتمعهد االمين المركزيدبلومإبراهيم مزبان عبدون عبد الجبوري1097



مساعد صيدلياقليم كردستان  / Clsمعهد؛دبلومإسراء صالح نوري صالح القيسي1098

محاسبةكركوك/المعهد التقنيدبلومإسراء عبداالمير مردان زين العابدين1099

قسم المدنيالمعهد التقني االنباردبلومإسراء مجيد حماد عواد الشيحاوي1100

تقنيات محاسبهمعهد تقني الدوردبلومإسراء محمد عياش عبدهللا1101

إنكليزيمعهد اعداد المعلمات الدجيلدبلومإسراء منذر مجيد عباس الزبيدي1102

معهد اعداد المعلمات الدجيلمعهد اعداد معلمات الدجيلدبلومإكرام حميد خليل1103

دبلومإيالف عبد هللا أحمد عبد هللا السامرائي1104
معهد إعداد المعلمات 

الصباحي
علوم- رياضيات 

قسم المحاسبةمعهد تقنيدبلومإيالف علي عبدالرزاق احمد السالمي1105

قسم تقنيات إدارة التسويقمعهد تقني كركوكدبلومقوشجو/إيمان عباس رضا حسن 1106

تقنياتموصل/ المعهد التقني دبلومإيمان عروة حوري محمد الجبوري1107

اللغة العربيةمعهد المعلمين المركزيدبلومإيمان فاضل ساقي قنبر رضا إماملي1108

الرياضيات والعلوممعهد المعلماتدبلومإيناس حسان سليمان حمد الناصري1109

التقنيات الميكانيكيةالمعهد الدور التقنيدبلومإيهاب توفيق جواد كاظم1110

المحاسبةمعهد التقني الدوردبلومأبتسام سالم جاسم محمد1111

معهد طبيباب المعظمدبلومأبتسام عبدالكريم كاظم1112

المخازن/قسم ادارة المواد المعهد االداري الموصلدبلومأبوبكر حواس محمد سليمان الفراجي1113

الكترونيكمعهد الدور التقنيدبلومأثير طه محمد عبد هللا الدراجي1114

التقنيات االلكترونيهالمعهد التقني الدوردبلومأثير ناظم خلف عزيز1115

قسم تقنيات المحاسبهمعهد التقني الدوردبلومأحالم حميد طعمه حسن أطعيمه1116

التقنيات الكهربائيةالمعهد التقني الحويجةدبلومالجنابي/أحمد إبراهيم عبدهللا عبيد 1117

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلومأحمد حسيب أحمد جاسم البازي1118

االنكليزيمعهد االميندبلومأحمد سامر محمود حسن السامرائي1119

تقنيات الصناعات الكيمياويةكركوك/معهد التقني دبلومأحمد شكور حسين سلمان البياتي1120

نعممعهد التقني كركوكدبلومأحمد صالح محمد ذياب1121

رياضياتمعهد المعلمين المركزيدبلومأحمد عاصم أحمد رميض1122

قسم المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلومأحمد عبدالصمد توفيق محمد السامرائي1123

دبلومأحمد عبدهللا محمد حسين البياتي1124
المعهد التقني التكنلوجي 

الحويجة/
القوى الميكانيكية

انكليزيمعهد األمين ،بلددبلومأحمد عالء حسين شاكر السامرائي1125

تقنيات االدارة القانونيةكركوك/ المعهد التقنيدبلومأحمد علي هادي مجيد حسن1126

كركوك/المعهد التقني دبلومأحمد غازي اصلبي فياض الجنابي1127
فرع )التقنيات الكهربائيه

(القوى

قسم إدارة الموادالمعهد التقني كركوكدبلومأحمد فاضل عطيه حمود الجميلي1128

دبلومأحمد فائق تركي أحمد الدوري1129
الجامعة الشمالية معهد الدور 

التقني
محاسبة

دبلومأحمد ماهر محمد منصور1130
جامعه التقنيى الوسطى 

معهد تكنولوجيا بغداد/
قسم تقنيات المساحه

التقنيات األلكترونيةالمعهد التقني الدوردبلومأحمد محسن حسناوي عباس الصباحي1131

قسم انظمة الحاسوبالرصافة/ معهد اإلدارة دبلومأحمد مرشود لطيف عطية العبيدي1132

بالبالدبلومأحمد مضهرأحمد ذنون1133

قسم التقنيات الكهربائيةالمعهد التقني كركوكدبلومأحمد هادي حسين حسن البياتي1134

التقنيات اإللكترونيةمعهد التقي الدوردبلومأحمد هيثم مولود محمد1135

تقنيات الصناعات الكيميائيةكركوك/ المعهد التقنيدبلومأراز رمضان شكور خورشيد1136

المعهدمعهد أعداد المعلماتدبلومأرياف ايوب خليل ارحيم العكل1137

قسم تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلومأزهار صبالح صالح مهدي1138

التقنيات الكهربائيةالمعهد التقني كركوكدبلومأزهار محمد رشيد سمين1139



محاسبةالمعهد التقني الدوردبلومأزهار نعمه وهيب خزعل الدوري1140

معهد كركوك التقنيدبلومأسامة عبدالسالم محمد صالح العباسي1141
فرع الرسم / التقنيات المدنية

بالحاسوب

محاسبهمعهد التقني الدوردبلومأسامة عصام نوري مهدي1142

كهرباءمعهد تقنيدبلومأسامه عائد علي وهاب1143

قسم االنكليزيمعهد اعداد المعلماتدبلومأستبرق فؤاد سعيد عباس الزبيدي1144

رياضياتالمعلمات ألمسائيدبلومأسراء سعيد يحيى حسين ألبدري1145

قسم المختبرات الطبيةبلد-المعهد التقنيدبلومأسراء عدنان علوان كاظم العنزي1146

قسم المحاسبهمعهد التقني الدوردبلومأسماء عبدهللا حسين حنيفش العجيلي1147

دبلومأسماء مرهون صابر جواد1148
الجامعه الوسطى معهد تقني 

بعقوبه
المحاسبه

اداره موادمعهد تقني بعقوبهدبلومأسماعيل حقي اسماعيل حسين الدوري1149

التربية االسالميةمعهد إعداد المعلمات طوزدبلومأسيل شهاب احمد محمد البياتي1150

دبلومأسيل ويس أسعد ويس الشمري1151
الجامعه التقنية الشمالية 

معهد الدور_
قسم المحاسبة

المعهد التقني والمهني الدورالمعهد التقني والمهني الدوردبلومأشجان شوقي عبده محمد صلي1152

االسالميةمعهد معلميندبلومأقدام هشام حميد حسن الدجيلي1153

التربيه الرياضيهمعهد اعداد المعلميندبلومأكرم احمد خليل حمد المعماري1154

كهرباءمعهد تكنو لوجيا بغداددبلومألضياء ألصالح جاسم الفرحان1155

دبلومأمامه منذر كمال عبداللطيف1156
اعداد معلمات بيجي 

الصباحي
التربية اإلسالمية

دبلومأماني اسماعيل محمود نوفان التكريتي1157
معهد اعداد المعلمين 

والمعلمات
قسم اإلسالمية

قسم التقنيات المكيانيكيهمعهد الدور التقنيدبلومأمجد سبهان دحام حسين الحمداني1158

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلومأمل لؤي محمود مراد الحبابي1159

داخل المعهدمعهد التقنيدبلومأمل نعمي علوان محمد المشهداني1160

االدارة القانونيةمعهد الدور التقنيدبلومأمنة مزهر محمد منصور1161

احصاء ومعلوماتيهمعهد االداره الرصافهدبلومأمنه شاكر محمود عباس الحدادي1162

قسم األدارة القانونيةالمعهد القتني الدوردبلومأمنه عبدالصمد توفيق محمد ال جبر1163

رياضيات وعلوممعهد حنين المسائيدبلومأمنه عمر عباس سرحان1164

تقنيات محاسبةالمعهد التقني الدوردبلومأمير سامي مبرد عبود الجبوري1165

اداره مكتبمعهد التقني البصرهدبلومأمير وصفي ناصر1166

ادارة الموادكركوك/المعهد التقني دبلومأميرة جاسم محمدنوري جواد1167

قسم بناء وانشاءاتالمعهد التقني اربيلدبلومأميمة معاذ محمد ياسين السامرائي1168

مسرحمعهد الفنون الجميلهدبلومأمين منذر نعمان كريم ألحديثي1169

تقنيات المحاسبهالمعهد التقني الدوردبلومأنصاف عطاهلل محمد زبط1170

االدارةمعهد تقني بعقوبةدبلومأنعام صميم مسلم حسين1171

محاسبهمعهد المحاسبهدبلومأنمار أحمد فرحان رحيم1172

قسم التقنيات الميكانيكيهالمعهد التقني الدوردبلومأنمار جبار جاسم حسن المعماري1173

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلومأنمار عايد شريف شويش التكريتي1174

معهد تحليالت الدورمعهد تحليالت الدوردبلومأنور عماد جاسم محمد المجمعي1175

قسم تقنيات اإلدارة القانونيةمعهد الدور التقنيدبلومأوس قصي حميد أحمد السالوي1176

قسم اللغة العربيةمعهد المعلميندبلومأياد عبد جاسم محمد البياتي1177

المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلومأياد غانم احمد جسام الخزرجي1178

تقنيات المحاسبةبلد- المعهد التقني دبلومأيالف محمد حميد حسين الموالي1179

محاسبهالمعهد االداري التقنيدبلومأيمان حميد اسماعيل مصطاف االسودي1180

المعهد التقني والمهني الدورالمعهد التقني والمهني الدوردبلومأيمن شوقي عبده محمد صلي1181



قسم ميكانيكالمعهد التقني كركوكدبلومالحسن/ أيمن صالح فالح حسن1182

تقنيات المحاسبةمعهد التقني الدوردبلومأيه عامر علي جاسم الجبوري1183

قسم الكترونيكمعهد تقني كركوكدبلومأيوب برهان طعمه شريف البياتي1184

تقنيات التسويقالمعهد التقني كركوكدبلومآسو عباس مجيد صالح1185

المحاسبهالمعهد التقني الدوردبلومآالء جمال محمد محمود1186

رياضياتمعهد اعداد المعلمات المسائيدبلومآالء سرحان علوان صالح النيساني1187

تقنيات المحاسبهمعهد الدوردبلومآيات نجم عبدهللا علي الدوري1188

قسم المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلومآية قصي خلف حمد الظفيري1189

التقنيات األلكترونيةالمعهد التقني الدوردبلومآية محمد ناجي داود المشهداني1190

قسم التقنيات الميكانيكيةالمعهد التقني الدوردبلومآيه حامد ابراهيم باييز الحديثي1191

تقنيات المختبرات طبيةبلد/المعهد التقنيدبلومبارق صبيح جاسم محمد العبيدي1192

قسم الميكانيك فرح االنتاجالمعهد التقني الحويجهدبلومبارق عيدان حمد جراد الجغيفي1193

تكريت المسائيتكريت المسائيدبلومبارق فائق سعدي طعمه العزاوي1194

االداره القانونيهمعهد تقني الدوردبلومبارق محمد حمود حسين1195

داخل المعهدمعهد تقني الحويجةدبلومبارق محمد خلف مطر   اسود1196

تقنيات معلومات ومكتباتالموصل/ المعهد التقني دبلومبارق مزهر محمود جميل الراشدي1197

داخلمكانيكدبلومباز عمار مرعي حسن القيسي1198

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلومالعبيدي. باسل علي غازي حميد1199

قسم التقنيات الكهربائيةالمعهد التقني كركوكدبلومباسل علي هادي عسكر البياتي1200

تقنيات اداره المواد/اداري معهد تقني كركوكدبلومباسل مطلك فارس عبدالستار العزاوي1201

دبلومباسم احمد مجبل عبد الرزاق1202
معهد معلمين الشرقاط 

المسائي
قسم التربية االسالميه

تقنيات المكيانيكمعهد الدور التقنيدبلومباسم خلف نايف سالم اعذيه1203

تقنيات ميكانيك القدرةالمعهد التقنيدبلومباسم عبدالحسين سليمان1204

قسم المحاسبهقسم المحاسبهدبلومباسم فهد محمود محمد1205

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني كركوكدبلومباسم قاسم خليل ابراهيم البياتي1206

المدنيمعهد التقني كركوكدبلومباسم محمد جمعه مصطفى البياتي1207

كهرباءالمعهد التقنيدبلومباسم محمد ولي عباس1208

قسم الرياضيات والعلوممعهد اعداد المعلمين المسائيدبلومباسم هاشم عليوي جاسم النيساني1209

معهدمعهددبلومباقر مرتضى عبد االمير الخزرجي1210

العلوم والرياضياتمعهد اعداد معلمات الطوزدبلومبالجان نجيب شاكر زين العابدين البياتي1211

قسم تقنيات محاسبهمعهد تقنيدبلومبان احمد خلف ابراهيم1212

اللغة العربيةمعهد اعداد المعلماتدبلومبان سمير شهاب احمد الربيعي1213

صحافه واعالممعهد الوكاله الدوليه لالاخباردبلومبان شياع احمد يونس1214

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلومبان ظاهر خلف عبدهللا الجبوري1215

قسم تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلومبان عبد العزيز سعود محمد الجرملي1216

كلية الطبدبلومبان عبدالخالق يحيى احمد الحنظل1217
ماجستير طب المجتمع بمعدل 
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قسم تقنيات المحاسبةمعهد تقني الدوردبلومبان عثمان عبد الكريم حسين الهاشمي1218

علوم ورياضياتمعهدمعلمات بيجيدبلومبان فاروق هاشم محمد1219

اللغة العربيةمعهد اعداد المعلماتدبلومبان وليد محمود حسن الوطني1220

اللغه العرببهدار المعلميندبلومباهره ثابت صالح علي1221

قسم الحاسبةالمعهد التقني الكردستاندبلومبة سوز ريبوار عثمان عبدالكريم1222

تقنيات المحاسبةمعهد تقني كركوكدبلومبتول جعفر محمد مصطفى1223

قسم تقنيات المحاسبةمعهد تقني اداريدبلومبتول خليل ابراهيم علي1224



قسم التعليم االسالميدبلومبتول خميس دخيل حسن الكمراوي1225
ادارة معهد الشيخ المفيد 

للدراسات االسالمية

التقنيات االلكترونيةالمعهد التقني الدوردبلومبتول رائد فرحان خلف1226

دبلومبتول عبدالزراق عبدالرحمن احمد الرفاعي1227
معهد الدور التقني قسم 

المحاسبة
تقنيات المحاسبة

الرياضياتمعهد اعداد المعلمات بلددبلومبتول مسلم رشيد محمود الموالي1228

معهد تقني كركوكمعهد تقني كركوكدبلومبتول مصطفى جعفر محمد البياتي1229

تقنيات ادارة الموادتقنيات ادارة المواددبلومبتول نزار خزعل علي1230

العربية واالسالميةمعهد معلمات الدجيلدبلومبثينه حمدي حسين علوان التميمي1231

محاسبهالدور/ المعهد التقنيدبلومبثينه سعدون سلطان جمعه الدوري1232

اللغه األنكليزيهمعهد المعلميندبلومبثينه مهدي علي الحبابي1233

تقنيات المساحةكركوك/ المعهد التقنيدبلومبختيار احمد حميد رشيد1234

قسم تقنيات المحاسبهالمعهد التقني الدوردبلومبدر جمال شحاذه صالح العزاوي1235

المكائن والمعداتالمعهد التقني الحويجهدبلومبدر ناجي احمد قاسم1236

معهد اعداد المعلمات سامراءدبلومبدور حارث حسين احمد السامرائي1237
التربية االسالمية واللغة 

العربيه

المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلومبدور خالد حبيب علي االحبابي1238

اللغة العربيةمعهد اعداد معلماتدبلومبدور عبد الغني طه علي التكريتي1239

قسم التقنيات المختبريهمعهد الدوردبلومبدور عالء مهدي حسن1240

إدارة مكتبالمعهد التقني حويجةدبلومبديعة حسين محمد قاسم القره غولي1241

التقنيات الميكانيكيةمعهد التقني الدوردبلومبراء رافد ياس خضير البازي1242

دبلومالحمداني_ براء رعد عزيز صبح 1243
معهد كركوك األهلي العلوم 

الحاسوب
قسم الشبكات

قسم الشبكاتمعهد علوم الحاسوب االهليدبلومبراء رعد عزيز صبح الحمداني1244

قسم التقنيات الميكانيكيةالمعهد التقني الدوردبلومبراء سالم شريف عبد هللا1245

محاسبةمعهد الدور التقنيدبلومبراء صالح محمد حسين البازي1246

المحاسبهالمعهد التقني الدوردبلومبراء ضاري محمد حسين المرسومي1247

تقنيات محاسبهالمعهد التقني الدوردبلومبراء عبدالسالم الطيف عبدهللا الدوري1248

التقنيات االلكترونيةالمعهد التقني الدوردبلومبراء فالح حمد سليم الدليمي1249

معهدالدوردبلومبراء قاسم هوير فيحان الجنابي1250

دبلومبراء قحطان احمد عبد السامرائي1251
معهد اعداد المعلمات 

المسائي سامراء
اللغة االنكليزية

ادارة موادالمعهد التقني حويجةدبلومبراء مجيد كريم محمد1252

تقنيات محاسبةالدور/ المعهد التقني اإلداريدبلومبراء محمد جوير احمد1253

تقنيات ادارة الموادالمعهد التقنيدبلومبراء يونس يوسف صالح البياتي1254

دبلومبراءه قحطان احمد عبد السامرائي1255
معهد اعداد المعلمات 

المسائي سامراء
اللغة االنكليزية

قسم المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلومبراق سعيد علي الطيف الدراجي1256

قسم المحاسبةالمعهد الدورالتقنيدبلومبراق سمير خليل علي  الدوري1257

التقنيات االلكترونيةالمعهد الدور التقنيدبلومبرجس محمد علي دبس1258

ادارة المخزنادارة الموارددبلومبرزان حميد خلف حسين الجبوري1259

ال يوجدال يوجددبلومبرزان حميد خلف محمود الحشماوي1260

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلومبرزان رسام هادي كاظم السامرائي1261

تقنيات ادارة الموادالمعهد التقني الحويجةدبلومبرزين علي خليل ابرهيم الداودي1262

ادارة مكاتبمعهد تقني الحويجةدبلومبرزين لقمان احمد علي1263

التربية االسالميةمعهد اعداد المعلماتدبلومبرزين محسن علي سعيد1264

قسم المكائن والمعداتالمعهد التقني الحويجةدبلومبرع دحام طعمه حسين الحمداني1265



المحاسبةمعهد الدوردبلومبركات محي حمود خضر العباسي1266

دبلومبرهان جبار رشيد عباس النعيمي1267
معهد المعلمين الدجيل  

المسائي
قسم اللغة العربية

تقنيات محاسبةالمعهد تقني كركوكدبلومبرهان عثمان محمد حسين1268

انكليزيمعهد تقنيدبلومبروا كريم صمد صابر1269

ادارة القانونيةمعهد التقني كركوكدبلومبروين عباس محمد امين قادر كيل1270

دبلومبروين محمود احمد عريان البياتي1271
قسم / معهد المعلمات 

االعداد و التدريب
رياضيات و علوم

الكهرباءتقني سليمانيةدبلومبريار حسن محمد سعيد1272

قسم إدارة موادمعهد تقني حويجةدبلومبريار حسين روستم دلو1273

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلومبسام دريد حميد حسين العباسي1274

إدارة مواردمعهد التقني الحويجةدبلومبسام زيدان خلف ياسين1275

رياضياتمعهد المعلمين امرليدبلومبسام سمين احمد مهدي الكرخي1276

التقنيات األلكترونيةالدور/المعهد التقنيدبلومبسام شامل حاتم محمد الدراجي1277

قسم تبريد وتكييفمعهد تقنيدبلومبسام عطا خيزران سلمان الخفاجي1278

معهد تقني الموصلدبلومبسام محمد ظاهر حبيب الجميلي1279
قسم ميكانيك القدرة فرع 

سيارات

قسم الكهرباءمعهد تقني كركوكدبلومبسام هادي شكر محمد البياتي1280

معهد التقني الحويجةدبلومبسام ياس خضر حسين الجميلي1281
تقنيات الموار المائية فرع 

تشغيل مشاريع المياه

االلكترونيكالدور/المعهد التقنيدبلومبسمان جاسم صالح اجدع الجبوري1282

تقنيات الصناعات الكيميائيةالمعهد التقني كركوكدبلومبسمة خليل حميد محمد الداودي1283

دبلومبسمة عطاهللا طعمة طعمة السالوي1284
معهد معلمات سامراء 

المركزي
عربي وإسالمية

انظمه الحاسوبمعهد التقني كربالءدبلومبسمل فاضل عبد العظيم شاكر الشيباني1285

تقنيات الصناعات الكيميائيهكركوك/المعهد التقنيدبلومالداودي/ بسمه خليل حميد محمد 1286

قسم العالقات العامهالمعهد التقني الحويجهدبلومبسمه رائد مظهر جاسم هزاع1287

تقنيات المحاسبةمعهد تقني الدوردبلومبسمه عبد المجيد ضياف مرمي الدوري1288

اللغه العربيه واجتماعياتاعداد معهد المعلمات تكريتدبلومبسمه مثنى عبد الجبار رجب1289

محاسبةمعهد الدور التقنيدبلومبسنة ابراهيم علي عبد الدوري1290

قسم االلكترونيكمعهد الدور التقنيدبلومبسوس عارف هاشم عباس الشبيب1291

اسالميةمعهد اعداد المعلمبندبلومبشار احمد علي عيسى1292

قسم ادارة المكتبالمعهد التقني الحويجةدبلومبشار اسود محمد مصلح العبيدي1293

دبلومبشار حميد جاسم محمد السامرائي1294
معهد اعداد المعلمين 

سامراء- المسائي
التربية االسالمية

دبلومبشار حميد رشيد عبداللطيف1295
معهد المعلمين المركزي 

المسائي

معهد المعلمين المركزي 

المسائي

دبلومبشار عبد الحق عبد القادر عبد المجيد النجار1296
معهد اعداد المعلمين 

المسائي في سامراء
الرياضيات

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدوردبلومبشار ماهر عبد هللا ماهر الحداد1297

ميكانيكاالحااسوبدبلومبشار محمد خلف طه1298

قسم االلكترونمعهد الدور التقنيدبلومالزبيدي/ بشار مضر عبد الباقي جواد 1299

الكهرباءالمعهد التقني كركوكدبلومبشار وعد نعمان عرب المعماري1300




