
اسم الجامعة أو المعهدالشهادة الدراسيةاالسم الرباعي واللقبت

الجامعة التقنيه الشماليةدبلومبشائر براهيم صالح احمد العباسي1

معهد معلمات طوزدبلومبشائر طارق محمد رشيد البياتي2

معهد الدور التقنيدبلومبشائر علي ابراهيم فرحان االسودي3

جامعة تكريتدبلومبشائر فرحان شرقي حمد4

جامعه تكريتدبلومبشائر فرحان شرقي حمد اللهيبي5

الجامعه التقنيه الشماليهدبلومبشائر محمود عباس كاظم الحشماوي6

دبلومبشائر مخيف عبد عصمي7
معهد اعداد معلمات بيجي 

الصباحي

الجامعة التقنية الشماليةدبلومبشائر هيثم جدوع محي البزوني8

معهد كةشة التقني الخاصدبلومبشتيوان نجاة سعيد ابراهيم الدلوي9

جامعة السليمانية التقنيةدبلومبشتيوان بكر هدايت اسماعيل10

معهد الدوردبلومبشرى ابراهيم محمود محمد الجبوري11

الجامعة التقنية الشماليةدبلومبشرى احمد عطية عيسى العيساوي12

معهد الدور التقنيدبلومبشرى احمد مالك عباس13

معهد تقني بعقوبةدبلومبشرى حسن أمين مجيد الداودي14

معهد تقني كركوكدبلومبشرى حسن خلف كوثر البياتي15

معهد تقني الحويجةدبلومبشرى حيدر داود سليمان البياتي16

المعهد التقني كركوكدبلومبشرى خليل عطيه حسن العنزي17

معهد اعداد المعلماتدبلومبشرى دحام عبد حسين البو عباس18

الجامعة التقنية الشماليةدبلومبشرى رشيد حميد محمود االسودي19

الجامعة التقنية الشماليةدبلومبشرى سالم علي احمد العزاوي20

الجامعة التقنية الشماليةدبلومبشرى ستار احمد اسماعيل البياتي21

دبلومبشرى عامر جواد عبد الفتاح22
معهد اعداد معلمات  بيجي 

الصباحي

دبلومبشرى عدان سلمان غاوي شمري23
معهد اعداد المعلمين 

المركزي المسائي سامراء

معهد اعداد المعلماتدبلومبشرى محمود عبد اللطيف علي المليسي24

الجامعة التقنية الشماليةدبلومبشرى نصيف جاسم مهدي الرحماني25

جامعه تكريتدبلومبشير حبيب خميس نخيالن26

دبلومبشير عبد حنظل مربد الجبوري27
المديرية العامة لتربية 

صالح الدين

دبلومبشير مطشر جارهللا صالح االحبابي28
المعهد التقني الدور قسم 

المحايبه

الجامعة التقنية الشماليةدبلومبكر امير اسماعيل خلف29

الجامعة التقنيه الشماليهدبلومبكر حسين علي جميل القيسي30

الجامعه الشماليهدبلومبكر رائب جارهللا شعبان الحمداني31

الجامعة التقنية الشماليةدبلومبكر رعد سعدي مهدي السامرائي32

خريج عداديهدبلومالشاماني. صالح. بكر سعدون محمد33

الجامعة التقنية الشماليةدبلومالحبيب_بكر سعيد ياسين حبيب 34

معهد الفنون الجميلهدبلومبكر طالب غضبان فيصل الخشماني35

الجامعة التقنية الشماليةدبلومبكر عبدالرزاق احمد ابراهيم الكراعي36

معهد اعداد المعلميندبلومبكر عيسى جاسم محمد الدوري37

أعداديه المعلمين والمعلماتدبلومبكر محمد جاسم محمد النيساني38



الجامعة التقنية الشماليةدبلومبكر محمد كامل شاكر الدوري39

المعهد التقني الدوردبلومبكر محمود احمد جدوع المليسي40

معهد الدوردبلومبكر محمود احمد شهاب النيساني41

معهد الدوردبلومبكر هشام محمد شهاب42

الجامعه التقنية الشماليةدبلومبكر واثق دحام عبد البوعباس43

تكريت/معهد الفنون الجميلةدبلومبكر يعرب احمد محمد التكريتي44

معهد الدور التقنيدبلومبكر يوسف محمود غضبان الدراجي45

دبلومبالل احمد حسين علي السامرائي46
معهد الجواهري المركزي 

المسائي للمعلمين

الجامعة التقنية الشماليةدبلومبالل الياس مصطفي بيات البياتي47

المعهد التقني الدوردبلومبالل امير جاسم جبل الجنابي48

جامعه التقنية الشماليهدبلومبالل خلف احمد عيسى الجواري49

المعهد التقني كركوكدبلومبالل رعد حمادي سلطان البياتي50

معهد  الدور التقنيدبلومبالل عامر عناد جهاد العنزي51

معهد الدور التقنيدبلومبالل عدنان جاسم احمد52

جامعة سامراءدبلومبالل عدي حاتم عبد الجبار السامرائي53

المعهد التقني الدوردبلومبالل علي حماده صالح الجبوري54

معهد التقنيدبلومبالل علي مهدي جراح السعدون55

الجامعة التقنية الشماليةدبلومبالل كامل حسن رضا الداودي56

معهد تقنيدبلومبالل محمد فياض صالح57

معهد التقني الدوردبلومبالل مشعان زبن حسن العبيدي58

معهد الدور التقنيدبلومبالل هاني شاكر مهدي الدوري59

المعهد التقني الدوردبلومبالل وليد قدوري حمادي العباسي60

معهد تقني حويجهدبلومبلسم انور عيادة حمادي الجنابي61

معهد اعداد بيجي الصباحيدبلومبلسم حميد حمود فياض الحمداني62

معهد المعلمات الصباحيدبلومبلسم يوكسل احمد وهاب63

الجامعة التقنية الشماليةدبلومبلقيس عبد الرزاق خضير عباس64

الجامعة التقنية الشماليةدبلومبلقيس عبدالرزاق خضير عباس65

معهد المعلمين المركزیدبلومبلقيس حكيم كريم حسن الداوودی66

المعهد پايتهختدبلومبلين تحسين مستفا عمر بنديان67

معهد التقنی ئايندەدبلومبڵند ابوبكر مام قادر68

معهد معلمات الطوزدبلومبناز علي حسين ابراهيم الداودي69

معهد اربيلدبلومبناز لوقمان رشاد نورالدين70

دبلومبنان رافع صعب صبار الجنابي71
معهد االعدادالمعلمات بيجي 

الصباحي

الجامعة التقنية الشماليةدبلومبنان رياض مهدي صالح العاشور72

دبلومبنان نافع صعب صبار73
معهد معلمات بيجي 

الصباحي

الجامعة التقنية الوسطىدبلومبنين حسن ابراهيم حلبوص البياتي74

الجامعة التقنية الوسطىدبلومبنين رعد شالل حبيب التميمي75

المعهد التقني الدوردبلومبنين صالح حتروش شحاذة المجمعي76

الجامعة التقنية الشماليةدبلومبنين هاشم عبدالخالق رشيد بيرقدار77



دبلومبنين هاشم مطرود محمد السالمي78
معهد اعداد المعلمات في 

الدجيل

الجامعة التقنية الشماليةدبلومبه ريز جالل جبار محمد الداودي79

جامعة التقنية الشماليةدبلومبه يوه ست جمعة محمد سمين الداودي80

تكريتدبلومبهاء  عطية ذياب رمضان العليواني81

الجامعة  التقنية الشماليةدبلومبهاء حاضر قاسم حمد الدوري82

الدور/المعهد التقني دبلومبهاء حميد حسون صليهم83

جامعة التقنية الشماليةدبلومبهاء زيدان خلف احمد الخزرجي84

دبلومبهاء عال حسن نقي الدوري85
المديرية العامة للتعليم 

المسائي

الجامعة التقنية الشماليهدبلومبهاء وردي عليان اجدع اجدع86

دبلومبهار بهرام محمد عزيز الداودي87
معهد اعداد معلمات طوز 

الصباحي

الجامعة التقنية الشماليةدبلومبهار مجيد محمد أمين الداودي88

جامعة التقنية الشماليةدبلومبهار ويس محمد حسين89

معهد التقني كركوكدبلومبهجت جاسم إسماعيل سمين الكوزه جي90

الجامعة التقنية الشماليةدبلومبوكان علي رضا محمد91

معهد العلوم االسالميةدبلومبيخال علي امين روستم92

معهد  معلمات  بيجيدبلومبيداء  اياد  عايد علي93

معهد المعلمين المسائيدبلومبيداء احمد عبد الحسين الربيعي94

دبلومبيداء اشرف كامل صالح95
الجامعة التقنية الشمالية 

معهد الدور التقني

الجامعة التقنية الشماليةدبلومبيداء جعفر يوسف احمد96

الجامعة التقنية الوسطىدبلومبيداء حميد جميل حمد العبيدي97

المعهد التقني الدوردبلومبيداء خليل رحيم كريم الدوري98

دبلومبيداء سامي ندا محمود اللهيبي99
معهد المعلمين المركزي 

المسائي

تقني باب المعضمدبلومبيداء سعد علي اصغر100

دبلومبيداء سعيد جاسم محمد101
معهد إعداد المعلمات 

سامراء

دبلومبيداء عبدالجبار سلمان محمود الجعاطة102
- معهد اعداد المعلمات 

سامراء

مدرسة جاسم الياسيندبلومبيداء عبدالسالم مزعل حمادي السامرائي103

الجامعه التقنيه الشماليهدبلومبيداء عبدهللا ابراهيم رحيم العزي104

دبلومبيداء علي هدهود عداي الحمداني105
معهد المعلمين المركزي 

المسائي

التقنية الشماليةدبلومبيداء فاضل صالح عبد106

دبلومبيداء لطيف موزه علوان107
المديرية العامة للتربية في 

صالح الدين

نينوى/المعهد التقني دبلومبيداء مجيد ابراهيم عبدالمجيد الجبوري108

الجامعة التقنية الشماليةدبلومبيداء محمد عبدالباقي زين العابدين109

دبلومبيداء هادي محمود عبد العبيدي110
معهد اعداد المعلمات بلد 

الصباحي

المعهد التقني الدوردبلومبيداء يوسف لطيف عمر عبد الغني الدوري111



المعهد التقني كركوكدبلومبيرسن قاسم اسكندر شهباز البياتي112

معهد تقني كركوكدبلومبيرسن مصطفى كوثر تقي تعنلي113

معهد اعداد المعلماتدبلومبيركول رضا حميد امين البياتي114

المعهد التقني الحلبجةدبلومبيفين كامران عباس احمد115

تقني كالردبلومبيكرد كمال مجيد ابراهيم116

الجامعة التقنية الشماليةدبلومبيگرد صباح حسين حسن الداودي117

المعهد البيريطانيدبلومبيالل عبد هللا حمد118

جامعة التقنية الشماليةدبلومبيمان نجاة امين عبدهللا119

معهد سليمانيهدبلومبهختهور جبار صديق درويش120

معهد اعداد المعلمات طوزدبلومپرژين محسن علي سعيد121

دبلومپروين رضوان علي حسين درويش122
معهد المعلمين طوز 

المركزي

تكنيكی كالردبلومپريهان محمدمجيدمحمد زنگنة123

معهد معلمات طوزدبلومپنار رشيد محمد حسن124

دبلومپهنا مجيد عبدهللا خضر125
Soran Technical 

College

المعهد دەربهنديخاندبلومپهيمان عمر علي فرەج126

الجامعة التقنية الشماليةدبلومتابان محمد صالح قادراحمد الدلوي127

معهد الدوردبلومتاره مظهر نهاد لفته الجواري128

الجامعة التقنية الشماليهدبلومتاضي داود علي مضحي الجنابي129

دبلومتافكه جاسم فهد عباس130
/ معهد المعلمين المركزي

كركوك

المعهد التقنيدبلومتايبين احمد لهمود حمادي الجنابي131

الجامعه التقنيه الشماليهدبلومتبارك اياد عواد حسين الدوري132

الدور/المعهد التقني االداري دبلومتبارك خيرهللا محمد عباس الدوري133

معهد تقني الدوردبلومتبارك ستار جسام محمد العبيدي134

جامعه التقنيه الشماليهدبلومتبارك صبري عباس طه النعيمي135

معهد تقني الدوردبلومتبارك طه ياسين خضير الدوري136

كركوك/المعهد التقني دبلومتبارك عامر صابر عايد137

دبلومتبارك عبد الكريم نجم رسن العبادي138
معهد اعداد المعلمات بيجي 

الصباحي

جامعة التقنية الشماليةدبلومتبارك عزيز ابراهيم علي الدوري139

معهد تقني كركوكدبلومتبارك علي محمود محمد بيرقدار140

معهد التقني الدوردبلومتبارك محمد ابراهيم علي التكريتي141

الجامعة التقنية الشماليةدبلومتبارك محمد حسين علي الموسوي142

الجامعة التقنية الوسطىدبلومتبارك محمد علي حسين العبيدي143

المعهد التقني كركوكدبلومتبارك منيب خالد مصطفى العسافي144

الجامعة التقنية الشماليةدبلومتبارك ناصر حمد عبد الجبوري145

الجامعة التقنية الوسطىدبلومتجويد فالح عبد الحسن كند الزبيدي146

جامعة التقنية الشماليةدبلومتحسين صرين صالح علي القيسي147

الجامعة التقنية الشماليةدبلومتركي عبدهللا ياسين محمد الجبوري148

بلد-معهد المعلمين المسائي دبلومتركي عطيه سلمان وسمي اوسات149

الجامعة التقنية الشماليةدبلومتسواهن بهجت احمد حسين150



الجامعة التقنية الشماليةدبلومتغريد ساجد جاسم محمد طرفه151

معهد اعداد معلميندبلومتغريد صالح عبدهللا عنكود الجبوري152

الجامعة التقنية الشماليةدبلومتغريد عالء اسماعيل علي الدوري153

طوز/معهد اعداد المعلمات دبلومتغريد عمران رشيد مصطفى البياتي154

معهد األمين المسائيدبلومتغريد محمد احمد طلمس الفراجي155

معهد الدور التقنيدبلومتغريد منذر عباس الطيف العجيلي156

معهد التقني الدوردبلومتقى منير داوود سلمان النيساني157

الجامعه التقنيه الشماليهدبلومتقى مولود حسين حمد الدوري158

دبلومتمارا احمد محي احمد المؤذن159
معهد اعداد المعلمات 

الصباحي في هيت

معهد الدور التقنيدبلومتمارة رافع ذاكر دعدوش التكريتي160

معهد الحويجة  التقنيدبلومتمارة هالل جزاع خلف الجميلي161

معهد التقني حويجهدبلومتماره خالد خلف عزيز البياتي162

معهد االميندبلومتماضر كوان حسن خلف الجواري163

جامعه الموصلدبلومتمام احمد دهام خلف الطائي164

دبلومتمام جبار محمد عيسى السواعد165
معهد المعلمات المسائي 

المركزي

الجامعة التقنية الشماليةدبلومتمام عبدالحليم عبدالكريم سليمان البياتي166

الجامعه التقنيه الشماليهدبلومتهاني ساجد جاسم محمد طرفه167

الجامعة التقنية الشماليةدبلومتهاني ناهض ابراهيم عثمان الجبوري168

دبلومتوانا صابر محمد حسين169
په يمانگاى ته كنيكى 

سليمانى

جامع قيوان كوردستاندبلومتوزر عباس محمد امين الداود170

معهد التقني الحويجهدبلومتوفيق اسامه عبد الرحمن غني الصميدعي171

الجامعة التقنية الشماليةدبلومتوفيق محمد خلف حسن الجميلي172

جامعة تكريتدبلومتيسير شجاع جميل محمد الناصري173

الجامعة التقنية الشماليةدبلومتيسير شيت مهدي احمد النعيمي174

دبلومتيسير صالح علي حمود الدهام175
معهد اعداد معلمات 

المنصور

المعهد التقني الدوردبلومتيسير عبد اللطيف عبد القادر خلف176

الجامعه التقنيه الشماليهدبلومثاءر ناظم خلف عزيز الطائي177

الجامعة التقنيه الشماليهدبلومثابت سلمان حديس جاسم الجميلي178

المعهد التقني كركوكدبلومثامر احمد سلطان حسن البياتي179

مديرية اعداد المعلميندبلومثامر بدر عزيز كماش الخزرجي180

الجامعة التقنية الشماليةدبلومثامر خالد حسن محمد النيساني181

الجامعة التقنية الشماليةدبلومثامر زوبع علي محمد الطائي182

الجامعة التقنية الشماليةدبلومثامر صالح مهدي جتان الرفيعي183

الجامعة الشماليةدبلومثامر ضاحي شيخ دخيل الجبوري184

الجامعة التقنية الشماليةدبلومثامر عبد العزيز حسن سعيد االحبابي185

الجامعة الشماليةدبلومثامر عبدهللا بنيان محمود الجبوري186

الجامعة التقنية الشماليةدبلومثامر فاضل خوجه مخيلف الحمداني187



معهد الدور التقنيدبلومثامر فائق مطشر نايف الدوري188

دبلومثامر محمد خطاب بدر الجبوري189
المديرية العامة للتربية في 

صالح الدين

معهد االميندبلومثامر محمد فواز مهدي الصكري190

معهد التقني الدوردبلومثائر حماد علي عطيه191

معهد المعلميندبلومثائر رشيد عبدهللا مصلح البدراني192

وزارة التربية العراقيةدبلومثائر عبد علي محمود االحبابي193

الجامعة التقنية الشماليةدبلومثائر عزيز محسن حايف العكيدي194

المعهد التقني الدوردبلومثائر علوان سلمان جاموس المفرجي195

معهد معلمين الطوز المسائيدبلومثائر نهاد محمد محمود البياتي196

معهد أعداد المعلمات طوزدبلومثريا جاسم محمد فتاح البياتي197

دبلومثريا عمادالدين نصرت شاكر الدوري198
معهد اعداد المعلمات 

المنصور

الجامعه التقنية الشماليةدبلومثريا ياسر حسن مجيد الحارس199

التقنيه الشماليهدبلومثمينة ضياء جادهللا مصطفى االمين200

المعهد التقني الحويجهدبلومثناء محمد عبدهللا عزاوي201

المعهد التقني الدوردبلومثويبه احمد محمود علي المعماري202

معهد نفط بيجيدبلومجاسم اكرم عبدهللا تبان الجبوري203

دبلومجاسم حسن جاسم ابراهيم204
معهد المعلمين المركزي 

المسائي

جامعه بلددبلومجاسم خلف مزعل205

الجامعة التقنية الشماليهدبلومجاسم خلف هاشم محمود النعيمي206

ديالىدبلومجاسم صعيو كامل مفيد207

معهد التدريب النفطي بغداددبلومجاسم علي محمد حسين الفراجي208

الكلية التقنية الشماليةدبلومجاسم فارس مهدي عباس النعيمي209

الجامعة التقنية الشماليةدبلومجاسم فوزي جاسم محمد البوسلو210

الدور/المعهد التقنيدبلومجاسم قاسم احمد مهاوش الحديثي211

جامعة الفرات االوسطدبلومجاسم قيس محمد ابراهيم الخزرجي212

الجامعه التقنيه الوصطىدبلومجاسم محمد جاسم محمد الخزرجي213

المقاصددبلومجاسم محمد حسين حمد العجيلي214

دبلومجاسم محمد حسين حميد المكدمي215
معهد اعداد المدربين 

التقنيين

دبلومجاسم محمد حمد حسين اللهيبي216
معهد معلمين الشرقاط 

المسائي المركزي

الجامعة التقنية الشماليةدبلومجاسم محمد خلف حميد اللهيبي217

تكريتدبلومجاسم محمد ذاكر يعقوب الخشماني218

الجامعة التقنية الوسطىدبلومجاسم محمد سعود مجيد المكدمي219

الجامعة التقنية الشماليةدبلومجاسم محمد صالح حسين العباسي220

معهد التقني كركوكدبلومجاسم محمد عبد عبدالرحمان221

المعهد التقني بلددبلومجاسم محمد علي جاسم الفراجي222

جامعة التقنية الشماليةدبلومجاسم محمد كاظم احمد الداودي223

جامعة التقنية الشماليةدبلومجاسم محمد كريم224

معهد اعداد المعلميندبلومجاسم محمد مصطفى عزم البياتي225



معهد تقني الدوردبلومجاسم محمود حسن جاسم المزروعي226

الجامعة التقنية الشماليةدبلومجاسم هادي شاكر محمود العاصي227

الجامعة التقنية الشماليةدبلومجاوان فرود مجيد حميد228

المعهد التقني كركوكدبلومجاوروان كريم احمد صالح الداوودي229

الجامعه التقنية الشماليةدبلومجبار تركي عبدهللا داغر الدليمي230

معهد الدور التقنيدبلومجبار خضير علي لطيف العباسي231

ثانوية الضلوعية المهنيةدبلومجبار عبدهللا بلوز حمد الخزرجي232

الجامعة التقنيه الشماليهدبلومجبر حسين مصطفى سليمان233

الجامعه التقنيه الشماليهدبلومجراح ناظم غانم عماش الشمري234

دبلومجرجيس حريز احمد صالح البوعباس235
معهد اعداد المعليمن 

المسائي

المعهد التقني الحويجهدبلومجرجيس خليل ابراهيم حسين236

معهد معلمين سامراءدبلومجرناس عباس فاضل محيميد النيساني237

معهد الدور التقنيدبلومجزائر عبد الوهاب صالح حسين العباسي238

الجامعه التقنية الشماليةدبلومجسام يعد اسماعيل حسين الجبوري239

الجامعة التقنية الشماليةدبلومجعفر صادق عبد الحسن احمد الخزعلي240

جامعة التقنية الشماليةدبلومجالل احمد شهاب محمد241

الجامعة التقنيه الشماليةدبلومجالل خضير صالح الطيف242

معهد اعداد المعلميندبلومجالل عبد االمير عبدهللا الياس جوالق243

معهد الدراسات الموسيقيهدبلومجالل عكله علي قرنفل  التميمي244

الجامعة التقنية الوسطىدبلومجلنار هادي عبدالعزيز محمود التميمي245

معهد التقني كركوكدبلومجلنك محمد ولي قنبر قالقيز246

معهد الدور التقني للحاسباتدبلومجمال احمد محمد الفراجي247

دبلومجمال جدوع خشم محيالن العبيدي248
معهد المعلمين المركزي 

المسائي الملغاة

دبلومجمال جميل احمد مهدي السامرائي249
معهد اعداد المعلمين 

المسائي سامراء

الجامعة التقنية الشماليةدبلومجمال رعد جاعد علي العبيدي250

معهد كركوك لعلوم الحاسوبدبلومجمال رميض مطر مزيون251

جامعة التقنية الشماليةدبلومجمال نجاح طه بكر القاسمي252

معهد الدور التقنيدبلومجمانة عبدالوهاب محمود لطيف253

معهد التقني كركوكدبلومجمعه سلمان محمد عبدهللا البياتي254

معهد التقني كركوكدبلومجميل جمال حميد سلمان العزاوي255

معهد الدوردبلومجميل صبار عبد حمود الدليمي256

معهد الجواهريدبلومجميل علي جميل عليوي االحبابي257

معهد التقني الحويجهدبلومجميل غازي حيدر احمد البياتي258

دبلومجميله ابراهيم طعمه صالح السامرائي259
معهد اعدادالمعلمات 

المركزي

الجامعة التقنية الشماليةدبلومجنار خليل إبراهيم علي260

الجامعة التقنية الشماليةدبلومجنار علي محمد مصطفى قوالقز261

كركوك/ المعهد التقني دبلومجنار علي مهدي احمد البندر262

التقنية الشماليةدبلومجنان احسان كوثرتقي تعينلي263

معهد التقني كركوكدبلومنورالدين الداودي.جنان جاسم محمد264



الجامعة التقنية الشمابةدبلومجنان حازم اكبر محمد البياتي265

الجامعة التقنية الشماليةدبلومجنان حسين علي محمد تبكجة لي266

معهد الدوردبلومجنان خالد حمو حساني267

المعهد التقني الدوردبلومجنان صالح احمد غثوان العبيدي268

معهد الفنون الجميلهدبلومجنان علي عبدهللا صالح عبدهللا العجيلي269

الجامعة التقنية الشماليةدبلومجنان علي لفتة محمد الجبوري270

معهد تقني كركوكدبلومجنان قاسم جمال مصطفى بيرقدار271

معهد المعلمين المسائيدبلومجنان كاظم حسن غني پرور272

دبلومجنان ناجي عبد احمد البدري273
معهد اعداد المعلمات 

الصباحي

معهد اعداد المعلماتدبلومجنان هاشم حسين علي274

معهد اعداد المعلمات طوزدبلومجنت نورالدين احمد وهاب اغا275

معهد كركوك التقنيدبلومجنه احمد رمزي وهاب البياتي276

الجامعه التقنيه الشماليهدبلومجهاد كسار عبد جواد العجيلي277

المعهد التقني الدوردبلومجهراء محسن حسين الجميلي278

الجامعة التقنيه الشماليةدبلومجوان حسن علوان محيميدالجبوري279

معهد الدوردبلومجوان سالم وهيب مخلف الدوري280

المعهد تقنى كركوكدبلومجوانه ابراهيم خليل سمين281

طوز\معهد اعداد المعلمات دبلومجواهر عارف احمد فليح282

طوز\معهد اعداد المعلمات دبلومجواهر عارف احمد فليح المولى283

اعداد المعلمت سامراءدبلومجواهر فرحان الطيف البواسود284

جامعة التقنية الشماليةدبلومجومان احمد محمد امين الداودي285

معهد تقني كركوكدبلومجيالن ستار عباس فهد البياتي286

معهد تقني كركوكدبلومجيالن سركوت رستم كاكل داودي287

معهد التقني الدوردبلومجيالن لطفي عزيز علي البياتي288

الجامعة التقنية الشماليةدبلومجيمن جالل رمضان محمد الداودي289

التقنية الشماليةدبلومجيمن جمال عجيب عباس الداودي290

الجامعة التقنية الوسطىدبلومجيهان جاسم محمد جسام االحبابي291

الجامعه التقنية الشماليةدبلومجيهان حامد حميد عنيزان الحمداني292

معهد الدور التقنيدبلومجيهان حسن صالح مهدي السليم293

المعهد التقني الدوردبلومجيهان عبدالرحمن مهدي احمد البو علي294

الجامعة التقنية الشماليةدبلومچاالك طارق عزيز صالح295

الجامعة التقنية الشماليةدبلومچاالك قحطان محسن امين الداودي296

الجامعة التقنية الشماليةدبلومچرو احمد رشيد گنجه  كلی297

طوز/معهد إعداد المعلماتدبلومچنار حيدر محمد بكتاش298

الجامعة التقنيه الشماليةدبلومحاتم بزاوي حسين علي البياتي299

معهد المسائيدبلومحاتم حبيب مصطفى قنبر300

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحاتم حسن حمد ذاوي301

دبلومحاتم حمود حسين علي الجنابي302
الجامعة التقنية الشمالية 

معهد تقني الدور

دبلومحاتم خلف حسين عيد البو أسود303
معهد العالي لإلتصاالت 

السلكية والالسلكية

المدينه المنورهدبلومحاتم عبد الكريم علي جاسم304



دبلومحاتم فائق عبدهللا علي الطائي305
صالح . المعهد التقني الدور

الدين

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحاتم كريم خلف حسن العجيلي306

الجامعه التقنيه الشماليهدبلومحاتم كريم فندي عفتان السويدي307

نينوى- المعهد التقني دبلومحاتم كريم نصيف جاسم المجمعي308

معهد الدور التقنيدبلومحارث احمد عبدهللا خضير العبيدي309

المعهد التقني كركوكدبلومحارث بالل عبدالجبار محمد السامرائي310

جامعة الموصل التكنولجيةدبلومحارث حسين علي هيالن الحسيني311

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحارث حكمت فزع علي الجنابي312

دبلومحارث عبد الهادي كاظم خلف313
المعهد / الجامعه الشمالية 

التقني الدور

الجامعة التقنيه الشماليةدبلومحارث عبدالكريم مصطفى احمد ال اسحاق314

معهد الدور التقنيدبلومحارث علي ابراهيم اسماعيل الحمداني315

المعهد التقني الموصلدبلومحارث علي احمد محمد316

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحارث فرحان محمد حسن العيساوي317

جامعه تكريتدبلومحارث ليث عبدهللا عبيد318

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحارث محمد محمود عباس319

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحارث ناظم فياض ادبيس320

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحارس محمد محمود سليمان الجبوري321

المعهد التقني دوردبلومحازم كريم محمد خميس البياتي322

بغداددبلومحازم محمد سالم البصري323

دبلومحاضر ابراهيم حسن خلف الجبوري324
معهد اشور المركزي 

المسائي للمعلمين

معهد فنون جمبلةدبلومحافظ قاسم جاسم خلف الساعدي325

كليه تقنية شماليدبلومحامد باسم حامد هايس326

بلد/ معهد المعلمين المسائي دبلومحامد غازي جسام حسان األحبابي327

معهد معلمين سامراءدبلومحامد مهدي عبد مخلف االسودي328

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحبيب فيصل حمود امين الطائي329

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحجي سالم علي جويد الجميلي330

معهد الدور التقنيدبلومحذيفة عبد اللطيف محمد يوسف الدوري331

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحذيفة عدي خضر ابراهيم الدوري332

الجامعة التقنية الشماليهدبلومحذيفة منذر نعمان عبدهللا333

الدور/ معهد التقني دبلومحذيفه احمد محمد حسين البازي334

الجامعه التقنيه الشماليهدبلومحذيفه بشير طه علوان الدوري335

الجامعه التقنية الشماليةدبلومحذيفه محمد حسن خليف الجميلي336

الجامعة التقنية الوسطىدبلومحذيفه نصيف الطيف نصيف غالي337

المعهد الفني العسكريدبلومحرب محمود علي دهش الكراعي338

دبلومحربر زياد عمر ارزوقي الدوري339
معهد اعداد المعلمات 

المسائي

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحرجان عبدالرزاق محمد حرجان االرحيم340

دبلومحردان عدنان رشيد برجد341
معهد المعلمين المسائي 

تكريت

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحسام ابراهيم احمد ابراهيم الشاماني342

جامعة التقنيه الشماليهدبلومحسام احمد مجبل عبدالرزاق الجبوري343



دبلومحسام اسامه نده علي الدوري344
الجامعه التقنيه الشماليه 

كركوك

دبلومحسام جاسم ياسين خضير السالمي345
معهد االمين العداد 

المعلمين المسائي

جامعة التقنية الشماليةدبلومحسام جبار مهدي صالح اعذي346

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحسام حاتم صالح فرحان العباسي347

معهد الجواهريدبلومحسام حسين علي حسن االحبابي348

معهد التقني موصلدبلومحسام حميد حسن عبد االسودي349

معهد التقني الدوردبلومحسام خليل احمد محمد الجاف350

الجامعة التقنية الوسطىدبلومحسام خليل اسماعيل شرقي القيسي351

الجامعة التقنية الوسطىدبلومحسام خوام علي جاسم الفراجي352

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحسام ستار ذياب احمد الجنابي353

معهد اعداد المعلميندبلومحسام سعد توفيق صياد الجميلي354

جامعه تكريتدبلومحسام سعد محمد نهابه355

جامعة التقنيه الشماليهدبلومحسام شنيف سليم خلف القيسي356

الجامعة التقنيه الشماليهدبلومحسام شهاب احمد حسون الفراجي357

معهد الدور التقنيدبلومحسام عبد احمد محمد الجبوري358

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحسام عبد اللطيف محمد احمد359

دبلومحسام عبد سطر حميد العبيدي360
الجامعه الشماليه التقنيه 

كركوك

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحسام عبد علي الطيف سنجار االسودي361

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحسام عبد محمد عبد العزيز  البياتي362

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحسام عبدالواحد جمعه حسين الجميلي363

معهد التقني الدوردبلومحسام عماد جميل عواد العبيدي364

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحسام كامل احمد حسين القيسي365

معهد الدور التغنيدبلومحسام كريم خلف علي366

معهد الدور التقنيدبلومحسام محمد جهاد وحيد البازي367

معهد معلمين آمرليدبلومحسام محمد ولي عباس368

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحسام محي حميد حسين البياتي369

الجامعة التقنية الشماليةدبلومالبو عباس- حسام مزهر طعمه خلف 370

جامعه تكريتدبلومحسان  عبجل حسان عليان اغضيب371

معهد اعداد المعلمين ديالىدبلومحسان ابراهيم علوان طارش المكدمي372

معهد الدور التقنيدبلومحسان ثابت حسين علي الدليمي373

دبلومحسان ثابت مطر عباس الدوري374
معهد الفنون الجميلة للبنين 

المسائي /1الرصافة

معهد اعداد معلمين تكريتدبلومحسان ثاني حسين محمود الثويني375

معهد الدوردبلومحسان حمود رجا376

المعهد الدور التقنيدبلومحسان روكان احمد عطيه377

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحسان محمد عزيز حميد البياتي378

تكريتدبلومحسن ابراهيم احمد جاسم379

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحسن احمد حسين حمادي الجبوري380

معهد تقني كربالءدبلومحسن احمد صالح حمود الخزرجي381

المعهد التقني الحويجهدبلومحسن احمد محمد موسى الجبوري382



دبلومحسن اسماعيل خليل ابراهيم الدوري383
معهد اعداد المعلمات 

المسائي

معهد تقني الدوردبلومحسن اسماعيل محمد حمادي االسودي384

المعهددبلومحسن بكر محمود احمد385

دبلومحسن جمعة طيب لطف هللا386

الجامعة التقنية 

معهد التقني /الشمالية

الحويجة

معهد تقني بابلدبلومحسن حامد كامل سهيل العجيلي387

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحسن حسين شكر علي388

الجامعة التقنية الوسطىدبلومحسن خضير بهلول محمود389

الجامة التقنية الشماليةدبلومحسن خليفه حسين صالح الجبوري390

المعهد الدور التقنيدبلومحسن رافق حسن محمد الفتوح391

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحسن رشيد عبدهللا خواف الطائي392

معهد تقني الحويجهدبلومحسن روضان عبدخلف393

المعهد الحويجةدبلومحسن زكي علي نجرس البياتي394

معهد تقني كركوكدبلومحسن زكي مهدي باقر البياتي395

الجامعه التقنيه الشماليةدبلومحسن سعد عباس محمد الرفيعي396

معهد الدور التقنيدبلومحسن سمير عبد الحسن حمود الخفاجي397

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحسن شريف اسماعيل عبدالرزاق398

معهد تقني حويجةدبلومحسن صالح احمد كاظم الكرخي399

المعهد التقني الدوردبلومحسن صالح حسن احمد400

جامعة التقنية الشماليةدبلومحسن عايد حسين ضيف المجمعي401

معهد الفنون الجميلهدبلومحسن عباس حسن رحمه هللا الحسيني402

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحسن عباس خورشيد رضا البياتي403

دبلومحسن عبد الرزاق حسن عياش الحرباوي404
معهد المعلمين المسائي في 

بلد

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحسن عبد عبدهللا حسين الجبوري405

جامعة الموصلدبلومحسن عبد هادي عارف406

معهد اعداد معلمين الدجيلدبلومحسن عبداالمير علوان طارش المكدمي407

معهد الدور التقنيدبلومحسن عبدالحميدنزيه السامرائي408

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحسن علي جمعه جاسم المولى409

جامعة كركوكدبلومحسن علي عباس خلف410

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحسن علي عبدهللا حمودي الناصري411

المعهد التقني كركوكدبلومحسن علي محمد خلف412

الكليه التقنيه الشماليهدبلومحسن علي ناصر خلف الجودي413

معهد تقني كركوكدبلومحسن علي هادي مصطفى البياتي414

معهد الدوردبلومحسن عياده مشروخ وحيد شمري415

جامعة التقنية الشماليةدبلومحسن فخري حسن محمد البياتي416

المعهد التقني بلددبلومحسن فزع اسماعيل حسين العزاوي417

المعهد كركوك التقنيدبلومحسن فالح حسن محمود418

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحسن فالح عزالدين احمد419

معهد الدوردبلومحسن مجيد علي عبد الدوري420

معهد تقني كركوكدبلومحسن محمد هادي يوسف421

المعهد التقني كركوكدبلومحسن مصطفى حسن سلمان الدوري422



الجامعة التقنية الشماليةدبلومحسن معروف حسين حسن المجمعي423

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحسن مهدي قنبر بيرم قوشجي424

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحسن موسى محمد جاسم البياتي425

بلد/معهد المعلمين المسائي دبلومحسن ناجي حمودي حسين العزاوي426

معهد الدور التقنيدبلومحسن ناطق حسن احمد المشهداني427

الجامعة التقنية الوسطىدبلومحسن ناهض سالم كاظم الجميلي428

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحسن نجدت محمد علي البياتي429

الدور/المعهد التقنيدبلومحسن يوسف شكري محمود430

المعهد التقني كركوكدبلومحسناء إحسان علي حسن431

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحسنين علي عبدالحسين حسن عساف432

كركوكدبلومحسنين محمد حسن بكر البياتي433

الجامعة التقنية الوسطىدبلومحسنين محمد علي موسى434

سامراءدبلومحسون علي جاسم محمد الفراجي435

معهد تقني الحويجهدبلومحسين احمد ازريج ابراهيم436

المعهد التقني الحويجةدبلومحسين احمد حمد ابراهيم437

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحسين احمد حميد محمد الجايرلي438

الدور/المعهد التقنيدبلومحسين احمد مدلول خليفة الجنابي439

معهد الدور التقني الشماليدبلومحسين باسل اصليفج الناصري440

التقنية الشماليةدبلومحسين باقر كاظم قاسم داقوقلي441

المعهد التقني الموصلدبلومحسين جاسم جوهر احمد الجبوري442

تقنيةدبلومحسين جاسم محمد حسين الخزرجي443

معهد الدور التقنيدبلومحسين جاسم محمد ذياب الدليمي444

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحسين جبار كاظم محمد البياتي445

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحسين جالل محمد علي باقر البياتي446

جامعة التقنية الشماليةدبلومحسين جمال زين العابدين محمد العزي447

المعهد التقني الدوردبلومحسين حارث فارس عبدهللا الناصري448

معهد اعداد المعلميندبلومحسين حسان سليمان حمد الناصري449

دبلومحسين حمود عواد جبر البزوني450
المديرية العامة للتعليم 

المسائي واالهلي

الجامعة التقنية الوسطىدبلومحسين خالد ابراهيم عبد الخفاجي451

المعهد التقني كركوكدبلومحسين خضير عبد عزيز البياتي452

المعهد التقني الحويجةدبلومحسين خلف حميد محمد الحمداني453

الجامعه التقنيه الشماليهدبلومحسين خلف عبدهللا عيسى الجبوري454

المعهد التقني الحويجةدبلومحسين خليل ضيف شمر الجبوري455

معهد تقني الحويجةدبلومحسين دلف فرهاد حسين456

المعهد التقني الدوردبلومحسين رافق حسن محمد الفتوح457

مهنيه بيجيدبلومحسين ربيع حسين حومد الجواري458

جامعة التقنية الشماليةدبلومحسين رفعت علي كريم البياتي459

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحسين رياض عسكر رضا460

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحسين رياض فايق رؤف الدوري461

المعهد التقني الدوردبلومحسين زهير حسين علي462

معهد اعداد المعلمين تكريتدبلومحسين سامي محمد صالح التكريتي463

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحسين سبتي جمعة فرحان خارمانلو464



معهد تقني إداري الحويجهدبلومحسين سبهان دحام حسين الحمداني465

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحسين سعيد محمد محي الدين الداودي466

معهد التقني الحويجةدبلومحسين سفاح محمد سليمان الغريري467

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحسين سيدة حسين احمد468

المعهد التقني الدوردبلومحسين شكر محمود خواف البياتي469

الدوردبلومحسين صالح محمد سالم السبعاوي470

المعهد التقني الدوردبلومحسين صالح محمد فاضل الدوري471

معهد الفنون الجميلة تكريتدبلومحسين صباح هاشم غني الصميدعي472

معهد الفنون الجميلهدبلومحسين صالح سالم عبدالحسين العبيدي473

المعهد التقني كركوكدبلومحسين طلعت احمد وهاب آغا474

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحسين طه حسون علي الجبوري475

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحسين عادل حسن صالح البياتي476

الجامعه التقنيه الوسطىدبلومحسين عباس مجيد حمدوش البو حمود477

المعهد التقني كركوكدبلومحسين عبد الخالق رشيد حسين478

دبلومحسين عبدالرحمن حسين ابراهيم479
معهد اعداد المعلمين 

الصباحي في الشرقاط

المعهد التقني الحويجةدبلومحسين عبدهللا خماس احمد480

خريج سادسدبلومحسين عبدهللا سميط معيوف481

التقنية الشماليةدبلومحسين عبدالمهدي عباس صابر البياتي482

المعهد التقني الحويجهدبلومحسين عبيد خلف محمد البتاتي483

معهد التقنيدبلومحسين عدنان عبدالرسول ابراهيم484

الجامعه التقنيه الشماليةدبلومحسين عدنان مهدي صالح القيسي485

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحسين عفر طريد فرحان العزاوي486

الجامعة التقنية الوسطىدبلومحسين عالء عبد االمير دخيل الحرباوي487

الجامعة التقنية الوسطىدبلومحسين عالء غازي عبد االمير البلداوي488

الجامعه التقنيه الشماليهدبلومحسين عالء نعمان جاسم489

الدور- المعهد التقني دبلومحسين عالوي نازي عباس السلطاني490

الجامعة التقني الشماليدبلومحسين علي احمد حسن البياتي491

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحسين علي احمد وهاب البياتي492

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحسين علي اكرام باقر البياتي493

معهد التقني كركوكدبلومحسين علي بهجت جمعة البياتي494

تقني كركوكدبلومحسين علي حسن زناو495

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحسين علي حسين احمد البياتي496

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحسين علي حسين علي الجميلي497

معهد التقني أدارة كركوكدبلومحسين علي حسين محمود الداودي498

الجامعه التقنيه الشماليهدبلومحسين علي خضر حسن البياتي499

دبلومحسين علي رضا حسن البياتي500
معهد المعلمين المركزي 

المسائى تكريت

المعهد التقني الكركوكدبلومحسين علي سلمان علي البياتي501

دبلومحسين علي شاكر محمود502
معهد اعداد المعلمين 

والمعلمات والفنون الجميلة

معهد تقني كركوكدبلومحسين علي عبدين احمد البياتي503



الجامعة التقنية الشماليةدبلومحسين علي غازي جسام األحبابي504

معهد التقني كركوكدبلومحسين علي قاسم غيدان البياتي505

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحسين علي قنبر شكور البياتي506

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحسين علي كمال مهدي البنه507

معهد التقني االداري نينوىدبلومحسين علي محمد حسون الجبوري508

جامعة التقنية الشماليهدبلومحسين علي محمد خضير الخزرجي509

هيئة اللتعليم التقنيدبلومحسين علي محمد مصطفى ابراهيم قوالقز510

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحسين علي موسى احمد البياتي511

دبلومحسين علي نصيف ابراهيم الطربولي512
المديرية العامة العداد 

المعلمين

جامعة التقنية الشماليةدبلومحسين علي هادي مصطفى البياتي513

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحسين عيدان سعد سلمان الحرباوي514

الدور/ المعهد التقنيدبلومحسين غفور قادر عباس  البياتي515

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحسين فرحان سليم عبود الجبوري516

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحسين فالح حسين فليح الجبوري517

تقني كركوكدبلومحسين فالح زين العابدين518

الجامعه التقنية الشماليةدبلومحسين فالح ياسر حمار519

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحسين قاسم احمد علي البياتي520

معهد الدوردبلومحسين قاسم جاسم جمعه521

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحسين قاسم محمد خليل البياتي522

دبلومحسين كريم عبد الرسول صالح العاملي523
معهد الفنون الجميله للبنبن 

بلد-  

جامعة التقنية الوسطىدبلومحسين ماهر مزهر عبيد الدجيلي524

معهد طوز المسائي المركزيدبلومحسين محمد رشيد مالك البياتي525

جامعه تكريتدبلومحسين محمد زيدان مريطان526

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحسين محمود حسين علي الويسي527

معهد الفنوندبلومحسين مزهر حسين سنجار الدليمي528

معهد تقني بعقوبةدبلومتميمي/حسين مشتاق غضبان عباس 529

بلد/ معهد الفنون الجميلة دبلومحسين مصطفى كريم ابراهيم الخزرجي530

المعهد التقني الدوردبلومحسين مطر صالح حويج الدليمي531

532
حسين منعم عباس عبد المهدي ال الحداد 

الحسني
بغداد/معهد التكنولوجيادبلوم

معهد الدور التقنيدبلومحسين ناشر غانم مانع المكدمي533

الجامعة التقنية الوسطىدبلومحسين نجم عبدهللا ولي دوكرلو534

الجامعة التقينة الشماليةدبلومحسين هادي مهدي ولي535

المعهد التقني الدوردبلومحسين هادي نامس انصيف الحديثي536

معهد الدوردبلومحسين ياس جمعه حلف العيدامي537

معهد اوردبلومحسين ياس خلف الحيالب538

كلية االمام الجامعةدبلومحسين يعقوب يوسف كرم العارضي539

المعهد التقنی کرکوکدبلومحسين نوري سعيد ناوخاص540

دبلومحفصه عبدهللا عباس اكريم541
معهد اعداد معلمات سامراء 

الصباحي الملغاة

دبلومحقي اسماعيل ابراهيم حسين االحبابي542
معهد اعداد المعلمين 

المسائي



الجامعة التقنية الشماليةدبلومحقي اسماعيل خليل ابراهيم الدوري543

ثانوية الزوية المسائيةدبلومحكم جاسم محمد جاسم الجبوري544

معهد الدور التقنيدبلومحكم مروان فيصل محمود ال عمر545

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحكمت خليل محمود عليوي العباسي546

المعهد التقني دوردبلومحكيم برهان محمد ابراهيم547

548
حكيم نايف عبد الحسين علوان الطيف 

الخزرجي
اعداد المدربين التقنيندبلوم

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحكيمه محمد جواد قلندر ساقي الموسوي549

المعهد التقني كركوكدبلومحال محمد عزيز احمد550

المعهد التقني الدوردبلومحال مناع غالب ضايع الجنابي551

دبلومحليمه محمد سرحان حمود النيساني552
الجامعه التقنية الشمالية 

معهد الدور

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحماد ادريس حماد احمد السامرائي553

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحمد ابراهيم حمد سعيد554

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحمد جاسم محمد صالح الجميلي555

معهدالدوردبلومحمد حسين على كاظم التميمي556

معهد معلمين بيجي المسائيدبلومحمد خضر اسماعيل محمد الجبوري557

الجامعه التقنيه الشماليهدبلومحمد عزام مصطفى حسين الجبوري558

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحمد علي حمد محمود النعيمي559

التقنية الشماليةدبلومحمد علي عبدهللا حسن اللهيبي560

دبلومحمد محمد عبد مزعل الشمري561
الجامعه التقنيه الشماليه 

المعهد التقني الدور

معهد الدور التقنيدبلومحمد مطر حمد عكل القيسي562

الدور/ المعهد التقني دبلومحمد يوسف ابراهيم سعد الراوي563

جامعة كركوكدبلومحمدان حمود جمعه خلف العيداني564

جامعه بغداددبلومحمدي احمد زعالن نجم رباعي565

معهد دوردبلومحمدي رشيد حميد جاسم السامرائي566

تكريتدبلومحمدية طوقان محمد هزاع567

معهد اعداد المعلماتدبلومحمدية فارس رجا عجيل اللهيبي568

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحمديه محيميد حايف درويش الجواري569

معهد الدور التقنيدبلومحمزة احمد علي جاسم570

جامعة التقنية الشماليةدبلومحمزة انور علي كاظم البياتي571

معهد الفنون الجميلةدبلومحمزة جاسم مهدي نصيف الجاسم572

معهد التقني الحويجهدبلومحمزة خالد انور عمر النوسه573

الجامعة التقنية الشمليةدبلومحمزة سعيد حمو حساني الدوري574

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحمزة عباس محمود عباس السامرائي575

معهد التقني كركوكدبلومحمزة عماد مجيد حسن البياتي576

معهد الدور التقنيدبلومحمزة غازي فيصل مجيد الدوري577

معهد تقني بعقوبهدبلوممكدمي. حمزة غسان ابراهيم علوان578

دبلومحمزة فاضل ابراهيم عطية المكدمي579
معهد يثرب المسائي ألعداد 

المعلمين

معهد التقني كركوكدبلومحمزة نوري جادر عباس580

الجامعة التقنية الوسطىدبلومحمزة هاشم حسن هادي الحسيني581

معهد الدوردبلومحمزه اديب علي زيدان الناصري582



معهد الدوردبلومحمزه جبار جاسم احمد العباس583

المعهد التقني كركوكدبلومحمزه حسن تقي محمود البياتي584

معهدالدورالتقنيدبلومحمزه رميض جاسم احمد البومهدي585

دبلومحمزه سعد محمد خلف الحبابي586
معهد يثرب العداد المعلمين 

المسائي

المعهد التقني الدوردبلومحمزه صفاء منير جاسم التكريتي587

الجامعه التقنيه الشماليةدبلومحمزه عامر صالح محمود الثويني588

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحمزه عباس محمود عباس السامرائي589

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحمزه عبد الهادي محمد علي البياتي590

معهد بلد المسائي المركزيدبلومحمزه عبدالعظيم دخيل كاظم591

معهد التقني بلددبلومحمزه علي حمود حسين الرفيعي592

معهد الفنون الجميلة بلددبلومحمزه علي طاهر عبدالحسين الكيم593

معهد الدور التقنيدبلومحمزه عماد ناجي احمد الدوري594

معهد التقنية الوسطىدبلومحمزه غسان ابراهيم علوان595

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحمزه محمود محمد علي596

المعهد التقني كركوكدبلومحمزه نعمان أرحيم مصطفى الناصري597

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحمزه نوري موسى كاظم598

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحمود حميدي علي موسى599

الجامعه التقنية الشماليةدبلومحمود فرج درويش ثالج طريمشاوي600

معهد الدور التقنيدبلومحمود فيصل حمود حماش المفرجي601

معهد الدور التقنيدبلومحمود محمود حسن عطيه العكيدي602

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحميد امين ابراهيم جتام شايع603

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحميد جواد مساهر ناريم604

معهد األمين إلعداد المعلميندبلومحميد حسين كلش حماده الدليمي605

مدرسة بيجي السريعهدبلومحميد رفعت حميد عزيز الناصري606

الدور/ المعهد التقني دبلومحميد شكر محمود حسين الخزرجي607

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحميد محمد علي حسين اللهيبي608

دبلومحميد نواف فاضل مدبغ609
/ الجامعه التقنيه الشماليه 

المعهد الطبي الدور

معهد اعداد المعلماتدبلومحنان ابراهيم جاسم صالح السامرائي610

معهد الطبي باب المعظمدبلومحنان اسماعيل خلف حمزة الجبوري611

معهد اعداد المعلماتدبلومحنان اكبر جكول عباس612

معهد االمين العداد المعلميندبلومحنان توفيق عبد علي الحبابي613

دبلومحنان جاسم محمد محمود الناصري614
معهد اعداد المعلمات 

بيجي/الصباحي

دبلومحنان حاتم حسين615
جامعه الفرات االوسط  اني 

معهد

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحنان حازم اكبر محمد البياتي616

الجامعه التقنيه الشماليهدبلومحنان حافظ احمد وهيب الدوري617

دبلومحنان حسين حيد حسين618
معهد االمين المسائي 

المركزي

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحنان حسين علي جسام طرفه619

الجامعة التقنية الشماليهدبلومحنان حسين علي صالح طرفه620



معهد األمين إلعداد المعلميندبلومحنان خلف علي عبدهللا الجبوري621

دبلومحنان شمخي جبر علوان الكعبي622
معهد اعداد معلمات الدجيل 

الصباحي الملغاة

الجامعة التقنية الوسطىدبلومحنان عاصم رحيم ويس مراد الدلو623

معهد اعداد المعلمات الدجيلدبلومحنان عامر جاسم عبد الحسين الخزرجي624

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحنان عبدالباقي حميد غضبان الدراجي625

معهد اعداد المعلمين  تكريتدبلومحنان عبدالخالق فياض حسين الحشماوي626

معهد التقنيدبلومحنان عدنان زين العابدين مصطفى جابر627

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحنان عدنان كريم صالح البياتي628

معهد التفنية الشماليةدبلومحنان علي حسين حميدان629

دبلومحنان غني سعود يوسف الغازي630
/ الجامعة التقنيى الوسطى 

الرصافة/ معهد اإلدارة 

حويجة/معهد التقني دبلومحنان قاسم جمال مصطفى بيرقدار631

73دبلومحنان كوران شكور محمد632

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحنان لطفي منصور حسن633

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحنان لقمان عزيز محمود634

معهد الدور التقنيدبلومحنان مثنى خلف جاسم الجبوري635

دبلومحنان محمد نايل عبود الدوري636
معهد اعداد المعلمات 

المسائي في الدور

معهد الديوانيةدبلومحنان مرزا حمزه جوده الشباني637

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحنان هاشم عوني تقي كوره موسى638

دبلومحنين احمد تاية جارهللا الطائي639
الجامعة التقنية الشمالية 

المعهد الدور التقني

المعهد التقني الدوردبلومحنين اسماعيل علي صالج640

الجامعة التقنية الوسطىدبلومحنين جسام رمضان خزعل الدوري641

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحنين جمال صالح حسن642

الجامعة التقنية الوسطىدبلومحنين حسين علي امين العبيدي643

المعهد التقنيدبلومحنين خضير شعيب حمدي الدوري644

معهد اعداد معلمات بلددبلومحنين سعدون عباس عبد العزاوي645

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحنين سعدي ياسين خلف السامرائي646

معهددبلومحنين سفيان اسماعيل رزوقي الدوري647

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحنين طه اسماعيل حمادي648

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحنين عامر عجاج حسن العباسي649

المعهد التقني الدوردبلومحنين عبد العزيز كاظم جاسم السامرائي650

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحنين عبدالرزاق محمد عبد الطائي651

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحنين عزت جميل شلش الحبابي652

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحنين علي ابراهيم مدى الجبوري653

معهد التقني بلددبلومحنين علي حسن كريم654

المعهددبلومحنين علي حسين علوان المكدامي655

معهد اعداد معلمات سامراءدبلومحنين علي مجيد سلمان السامرائي656



دبلومحنين عيسى محمد بكر التكريتي657
معهد اعداد المعلمات 

الصباحي

الجامعه التقنيه الشماليهدبلومحنين فالح حسن محمود الرحماني658

معهد معلمات بلددبلومحنين مثنى صبار ياسين المرسومي659

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحنين محمد احميد حسين الدليمي660

معهد االدارة الرصافهدبلومحنين محمد حاتم حسن الزبيدي661

الجامعه التقنيه الشماليهدبلومحنين محمد عبدهللا عكيل662

معهد بلد التقنيدبلومحنين محمود مجيد ويس الخزرجي663

التقنية الشماليةدبلومحنين ناجي مصطفى حمد الرحماني664

معهد التقني كركوكدبلومحنين ناظم قادر صالح البياتي665

معهد التقني بعقوبهدبلومحوراء حسام عبدهللا محمد الحسيناوي666

معهد اعداد المعلمات الدجيلدبلومحوراء حسين علوان حسن السالمي667

معهد الدور التقنيدبلومحوراء ستار جبوري طالب الحسني668

الجامعة التقنية الوسطىدبلومحوراء سعد محمد حمدي جاسم الزبيدي669

المعهد التقني الدوردبلومحوراء شعبان محمد خلف العبيدي670

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحوراء صالح فاضل عباس الكمراوي671

معهد الدور التقنيدبلومحوراء ضامن سالم هادي الربيعي672

معهد اعداد المعلماتدبلومحوراء عباس مردان زين العابدين البياتي673

معهد االدارة التقنيدبلومحوراء فاضل عباس شهاب المرسومي674

المعهد التقني كركوكدبلومحوراء مجيد شريف جعفر جايرلي675

دبلومحوراء محمد عبد عباس البدري676
معهد اعداد المعلمات بلد 

الصباحي

الجامعه التقنيه الشماليةدبلومحوراء محمد مخلف حمد العبيدي677

معهد اعداد المعلمات الدجيلدبلومحوراء مهدي خزعل هادي678

دبلومحوراء ناصر ناجي محمد علي الناصري679
معهد اعدات المعلمات 

الدجيل الصباحي الملغى

دبلومحوراء نزيه عبد الكاظم احمد الدجيلي680
معهد اعداد معلمات 

المنصور

الجامعة التقنية الوسطىدبلومحوراء نهاد جهاد احمد الدليمي681

المعهد التقني الدوردبلومحياة وحيد حسن علي البقال682

معهد اعداد المعلمات الدجيلدبلومحياه كوان خزعل هادي االسودي683

معهد الدور التقنيدبلومحيدر احمد أرحيم حسن الدوري684

الجامعة الشمالية التقنيةدبلومحيدر احمد شامل حسين البدري685

جامعة التقنية الشماليةدبلومحيدر ايدن نوروز عباس686

الجامعة اتقنية الشماليةدبلومحيدر برهان علي عباس الطوزالوي687

المعهد التقني الدوردبلومحيدر ثاير جاسم محمد الخزرجي688

معهد الدور التقنيدبلومحيدر ثائر رشيد محمد الحيالي689

المعهد التقني كركوكدبلومحيدر جمال مجيد رشيد العجيلي690

دبلومحيدر حاتم عبدالوهاب حيدر الدوري691
جامعة جانكري كاراتيكين 

التركية الحكومية

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحيدر حسن علي هادي البياتي692



الجامعة التقنية الشماليةدبلومحيدر حسين رشيد علي الشالش693

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحيدر حسين عبد هللا طالع حديد694

جامعة الطالبيةدبلومحيدر حسين محسن فاضل االسدي695

الرصافه- معهد االدارهدبلومحيدر خزعل عبد احمد التميمي696

معهد تقني دوردبلومحيدر رابح سامي دخيل697

دبلومحيدر رزاق حسين محمد698
الجامعه التقنيه الوسطى 

معهد التقني بلد

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحيدر رشيد حميد خليل صوفيالو699

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحيدر صباح نوري حسين700

معدكهد الدوردبلومحيدر عايد عباس حمد الدراجي701

معهد التقني الحويجةدبلومحيدر عباس حسن محمد البياتي702

الجامعه التقنيه الوسطىدبلومحيدر عباس كاظم أسعد التميمي703

دبلومحيدر عباس مهدي حسن السامرائي704
معهد الدجيل المعلمين 

المسائي

بلد/ معهد فنون جميلة دبلومحيدر عبد الحسين علي درويش الطائي705

جامعة تكريتدبلومحيدر عبدالرحمن طه حمودي706

معهد التكنولوجيا بغداددبلومحيدر عبداللطيف عبدالواحد قادر الخانلي707

التقني الدوردبلومحيدر عداي حسين محمد االحبابي708

جامعه التقنيه الوسطىدبلومحيدر عدنان احمد صالح البياتي709

دبلومحيدر عدنان كاظم داود الخزرجي710
/ معهد معلمين المسائي 

الدجيل

الجامعة  التقنية الشماليةدبلومحيدر عرفان ولي علي دامرجي711

معهد المعلمين المركزي بلددبلومحيدر علي حسين عبد البياتي712

جامعة التقنية الوسطىدبلومحيدر علي خزعل عبيد الخزرجي713

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحيدر علي سمين فليح البياتي714

معهد التكلوجية الزعفرانيةدبلومحيدر علي كاظم جواد ابو مدلل715

اعداد المعلميندبلومحيدر علي كمال زين العابدين716

معهد كركوك التقنيدبلومحيدر علي محسن حسن الجبوري717

الجامعة التقنية الوسطىدبلومحيدر كاظم حميد كاظم718

دبلومحيدر محمد عباس عليوي التميمي719
معهد المعلمين المسائي 

بلد- المركزي 

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحيدر محمد عريان خليل الموسوي720

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحيدر مؤيد محمود كاظم البياتي721

معهد التقني كركوكدبلومحيدر هاشم عبدالهادي تقي البياتي722

معهد معلميندبلومحيدر هاشم مهدي حسن الزبيدي723

الجامعة التقنية الشماليةدبلومحيدر ياس خضير حسين البومهيدي724

معهد التقني الدوردبلومخالد ابراهيم جاسم محمد السالمي725

دبلومخالد ابراهيم خلف هندي الفراجي726
الجامعة التقنيه الوسطى 

معهد التقني بلد

جامعة التقنيه الشماليهدبلومخالد احسان خليل خلف علي القيسي727

جامعة التقنية الشماليةدبلومخالد احمد جمعة حسين الداودي728



معهد الدوردبلومخالد احمد حمود عفتان729

دبلومخالد احمد خشان عبد اللهيبي730
معهد اشور المسائي 

للمعلمين

الجامعة التقنية الوسطىدبلومخالد اديب احمد حواس الجبوري731

المعهد التقني كركوكدبلومخالد أحمد جمعه حسين732

الجامعة التقنية الشماليةدبلومخالد جال جاسم محمد الحديثي733

معد اعداد المعلميندبلومخالد جمال صالح مهدي الرحماني734

الجامعة التقنية الشماليةدبلومخالد جمال عطيه محمود البازي735

الجامعة التقنية الشماليةدبلومخالد جمال علي مجيت الجنابي736

الجامعة التقنية الشماليةدبلومخالد خلف سليمان محمد الجبوري737

الجامعة التقنية الشماليةدبلومخالد خليل خلف جاسم النيساني738

معهد تقني الدوردبلومخالد رشيد ياسين739

الجامعة التقنيه الشماليهدبلومخالد سراج صالح فيصل الجواري740

الجامعة التقنية الشماليةدبلومخالد سلمان شحاذ سلمان الشمري741

معهد التقني الدوردبلومخالد شهاب احمد خلف العبيدي742

معهد تدريب نفط بيجيدبلومخالد صداع زبن حسين الجنابي743

الجامعة التقنيه الشماليةدبلومخالد عباس دلي عكله الجبوري744

التقنية الشماليةدبلومخالد عباس رشيد عليوي البونيسان745

حويجة/ معهد تقني دبلومخالد عبد ابراهيم موسئ البياتي746

البنيندبلومخالد عبد الرزاق محمود محمد الجبوري747

الجامعه التقنيه الشماليهدبلومخالد عبدهللا ابراهيم748

جامعه تكريتدبلومخالد عبدهللا كسار غثوان الجباري749

الجامعة التقنية الشماليةدبلومخالد عزيز حسين هالل الجبوري750

جامعه تكريتدبلومخالد عمار مرعي حسن القيسي751

المعهد التقني الدوردبلومخالد غازي خلف حسين752

دبلومخالد فاضل صالح مهدي الحمداني753
المعهد التقني الحويجه 

المسائي

معد فني الدوردبلومخالد فائق ناظم المالك754

الجامعة الشماليةدبلومخالد فهد هارون حميد العزاوي755

معهد  الفنوندبلومخالد كمال خالد عزيز الطربولي756

تكريتدبلومخالد محمد عتب رفيع الجميلي757

التعليم المهني صالح الديندبلومخالد محمد عطيه علي الجميلي758

مدرسه الجواديندبلومخالد محمد موسى حسين759

الجامعة التقنية الشماليةدبلومخالد محمد نايل عبود الدوري760

الجامعة التقنية الشماليةدبلومخالد نجيب علوان خلف الجبوري761

المعهد التقني الدوردبلومخالد نزار مانع محمود اللطيفي762

معهد تقني كركوكدبلومخالد وليد احمد مصلح البوأسود763

الجامعة التقنية الشماليةدبلومخالدحمدان حميد مطلك العزاوي764

معهد التقني كركوكدبلومخبات حسين علي كريم الداودي765

دبلومختام موسى راشد برجس766
معهد التقني الدور قسم 

المحاسبه

الجامعة التقنية الشماليةدبلومخديجة محمد نورالدين حسين767

معهد التقني الشكاليدبلومخديجه سعد عبد العزيز حسن المليسي768

الجامعة التقنية اربيلدبلومخديجه فائق عثمان حميد الصالحي769



جامعة التقني اربيلدبلومخرمان عزيز طه عزيز770

الجامعه التقنيه الوسطىدبلومخزرج فالح خلف جربوع الخزرجي771

دبلومخسرو صالح خميس سليمان البياتي772
معهد معلمين المركزي 

المسائي في طوز

الجامعة التقنية الشماليةدبلومخضر ابراهيم حسين عبد الدليمي773

معهد الدور التقنيدبلومخضر تايه ذياب محمد البو هادي774

الجامعة التقنية الشماليةدبلومخضر حسين علي محمد الطائي775

جامعه الشماليهدبلومخضر حميد خضر حمد العجيلي776

معهد التقني الحويجهدبلومخضر زيدان زعيان احمد طرفه777

الجامعة التقنية الشماليةدبلومخضر علي حسين جبر الجبوري778

الجامعة التقنية الوسطىدبلومخضر مهدي عبداللطيف احمد التميمي779

دبلومخضر نزال عالوي سليمان القيسي780
/ معهد المعلمين المركزي 

المسائي

معهد اعداد معلمات سامراءدبلومخضراء ارحيم حميد خضير البازي781

الجامعة التقنية الشماليةدبلومخضير خلف حميد سليمان البياتي782

دبلومخطاب سمير خطاب بكر الناصري783
معهد اعداد المعلمين 

المسائي

الجامعة التقنية الشماليةدبلومخطاب شفك يونس حسين الشمري784

دبلومخطاب عامر كمال ارحيم الدوري785
الجامعة التقنية 

المعهد التقني الدور/الشمالية

دبلومخلدون مخلف جنعان مسعود العزاوي786
الجامعة التقنية الشمالية 

معهد الدور

معهد النفطدبلومخلدون مؤيد سعود ابراهيم787

معهد الدوردبلومخلف جاسم عبدهللا برجس الجبوري788

المعهد التقني االداري الدوردبلومخلف ضاري حسين خلف789

الجامعة التقنية الشماليةدبلومخلف غيدان خلف محمود البياتي790

دبلومخلود جمال يوسف محمود791
معهد المعلمين المسائي 

المركزي

المعهد التقني الدوردبلومخلود زياد اسود حسين الخزرجي792

معهد التقني كركوكدبلومخلود صباح طلحة حميد793

جامعة التقنية الشماليةدبلومخليفه عدنان ابراهيم حسن خرمانلي794

الجامعة التقنية الشماليةدبلومخليل انور سليمان عبدهللا الجميلي795

معهد التقني كركوكدبلومخليل حسناوي عباس عالوي796

الجامعة التقنية الشماليةدبلومخليل حماده خليل علي الجبوري797

الحويجة/المعهد التقني دبلومخليل خالد امين سمين798

دبلومخليل ضياء أحمد علي الجبوري799
الجامعة التقنية الشمالية 

المعهد التقني الدور

دبلومخليل فرحان عباس خليل الخزرجي800
جامعة  الفرات االوسط 

التقنيه

الجامعة التقنية الشماليةدبلومخليل ناصر خليل ابراهيم اللهيبي801

دبلومخمائل حسين علي احمد التميمي802
معهد البيادر العداد 

المعلمين المسائي



الجامعة التقنية الوسطىدبلومخمائل خضر حمودي العبو الغريري803

المعهد التقني الدوردبلومخمائل قحطان سالم حمد الجبوري804

معهد االمين العداد المعلميندبلومخمائل محمد سلمان خلف الجبوري805

المعهد التقني الحويجهدبلومخميس عبد اللطيف فهد سبع806

معهد اعداد المعلمين بلددبلومخميس عبيد جاسم حمود العويسي807

معهد الدوردبلومخميس محمد عبدالمجيد عزاوي الجبوري808

دبلومخميس مصلح عطية بدر المرسومي809
معهد المعلمين المركزي 

تكريت\ المسائي 

تكريتدبلومخميس مضعن عبود حريز الناصري810

جامعة بولوتكنيك السليمانيةدبلومخندة طاهر احمد فرج الجاف811

المعهد التقني كركوكدبلومخنده صباح محمود احمد زنكنه812

معهد التقني كركوكدبلومخنده لقمان محمد حسين813

جامعة السليمانية التقنيةدبلومخنده محمد محمود قادر814

معهد اعداد المعلماتدبلومخنساء تركي شهاب احمد الدوري815

الجامعة التقنية الشماليةدبلومخنساء ثائر  سامي محمد الدوري816

دبلومخنساء ثائر سامي محمد الدوري817
الجامعه التقنيه الشماليه 

المعهد التقني الدور

دبلومخنساء جاسم محمد حسن818
معهد اعداد المعلمات 

المسائي

دبلومخنساء جاسم محمد حسن البدري819
مديرية تربية صالح الدين 

معاهد اعداد المعلمين

دبلومخنساء صباح محمود820
معهد اعداد المعلمات 

الصباحي

معهد اعدادالمعلمات المسائيدبلومخنساء على حسين علي الدوري821

الدور/المعهد التقنيدبلومخوام طه خضير عباس الجنابي822

الجامعة التقنية الشماليةدبلومخولة قحطان جاسم زراو الحمداني823

معهد اعداد المعلميندبلومخوله حسن قدوري محمود البياتي824

الجامعة التقنيه الشماليهدبلومخوله عبيد مبرد عبود الجبوري825

الجامعة التقنية الشماليةدبلومخير هللا غانم ذياب احمد826

معهد تقني كركوكدبلومخير باقي احمد محمد827

الجامعة التقنية الشماليةدبلومخير صباح صالح مهدي828

معهد الحويجهدبلومخيرهللا ابراهيم بشير بدوي الجبوري829

الجامعة التقنية الشماليةدبلومخيرهللا حامد عبدهللا حمد830

الجامعة التقنيه الشماليهدبلومخيرهللا رمضان احمد طعمه القيسي831

دبلومخيرهللا عباس دلي عكله832
الجامعة التقنية الشمالية 

نينوى

الجامعة التقنية الشماليةدبلومخيرو شريف نايف نجم الجبوري833

جامعة التقنية الشماليةدبلومخيري علي رشو خلف الهسكاني834

دبلومخيري محمود احمد حسن الدوري835
معهد المعلمين المركزي 

المسائي

الجامعه التقنيه الشماليهدبلومخيري مهدي صالح شريح836



ئايندەدبلومداستان همزە عباس837

دبلومداليا احمد حسين محمد العلي838
المعهد التقني االداري 

الموصل

معهد التقني الدوردبلومداليا حسين علي سليمان الجبوري839

معهد اعداد معلماتدبلومداليا حسين محسن ياس840

معهد اعداد المعلميندبلومداليا عبدهللا لطفي عبدهللا البدري841

المعهد التقني الدوردبلومداليا عمر صبار عبد السواح842

الجمامعة السليمانية التقنيةدبلومدانا عمر علي خالد843

معهد تقني كركوكدبلومدانا محمد محسن محمد الصالحي844

الجامعة التقنية الشماليةدبلومداود سليمان قادر احمد الداودي845

الجامعة التقنية الشماليةدبلومدحام راغب جاسم عيدان الناصري846

الجامعة التقني الشماليةدبلومدحام مجيد عباس رشيد البياتي847

المعهد التقني كركوكدبلومدرة نكتل عبد الجبار رجب التكريتي848

دبلومدرى حيدر عبد الحسين حاتم الزبيدي849
معهد اعداد معلمات الدجيل 

الصباحي

معهد اعداد معلماتدبلومدريا رزكار عبدالباقي سعيد850

الجامعة التقنية الشماليةدبلومدريا رمضان شكور خورشيد851

معهد الحويجة التقنيدبلومدريد مجيد احميد صالح852

جامعة الموصلدبلومدريد محمد خلف فاضل الجبوري853

دبلومدعا حسين خليل عباس النعيمي854
معهد اعداد معلمات الدجيل 

الصباحي

معهد اعداد المعلمات بلددبلومدعاء  كريم حسن صالح الخزرجي855

الجامعة التقنية الشماليةدبلومدعاء احمد خضر محمد البياتي856

معهد االدارةدبلومدعاء اياد حساني راضي الخفاجي857

المعهد التقني الدوردبلومدعاء جمال صالح عبد البازي858

جامعة الفرات األوسط التقنيةدبلومدعاء حيدر ناجي مجيد الحداد859

الجامعة التقنية الشماليةدبلومدعاء دريد محمد كامل التكريتي860

الجامعة التقنية الشماليةدبلومدعاء رمضان صالح عباد الجبوري861

معهد بلد التقنيدبلومدعاء زيني قاسم زيني862

دبلومدعاء سعد صالح محمود الدراجي863
. الجامعة التقنية الشمالية

المعهد التقني الدور

الجامعه التقنيه الشماليهدبلومدعاء سعود احمد محمد الجنابي864

الجامعة الشماليةدبلومدعاء صائب مولود عائد التكريتي865

الجامعة التقنية الشماليةدبلومدعاء صباح موالن شاهر الدوري866

دبلومدعاء طالب علي كاظم الشمري867
معهد اعداد المعلمات في 

الدجيل

معهد االخالصدبلومدعاء عادل عطا القيسي868

دبلومدعاء عارف عبد الجبار مهدي العبيدي869
معهد اعداد المعلمات 

الصباحي

معهد اعداد المعلماتدبلومدعاء عبد الباسط محمود رزوق الباز870

التقنية الوسطىدبلومدعاء عدنان عمران سفيح الروبعي871

معهد اعداد معلمات بلددبلومدعاء عقيل عبد حسون البلداوي872

الدجيل- اعداد المعلمات دبلومدعاء علي حسين علوان الزبيدي873



معهد اعداد المعلماتدبلومدعاء علي محمد علوان المكدمي874

معهد اعداد المعلماتدبلومدعاء عيسى مصطفى محمد الجشعمي875

الجامعه التقنيه الشماليهدبلومدعاء ماجد حميد الطائي876

معهد تكنلوجيهدبلومدعاء مظهر سالم محمد877

معهد التقني الدوردبلومدعاء مظهر علوان محمد الطيار878

الجامعة التقنية الشماليةدبلومدعاء ناصر حسن علوان العاصي879

دبلومدعاء نهاد عبدهللا ابراهيم الحديثي880
اعداد معلمات بيجي 

الصباحي

معهد الدور التقنيدبلومدعاء نوفان عبيد عباس الجواري881

دبلومدالل رافع محسن زويد الجنابي882
معهد په يمانگه ى نوبلى 

تايبه ت

جامعة التقنية الشماليةدبلومدلزار شهاب رضا محمد الشيخاني883

دبلومدلشاد فهد عزيز ياسين الداودي884
معهد ٳعداد المدربين 

التقنيين

الجامعة التقنية الشماليةدبلومدلشاد ولي عباس سمين885

دبلومدلشادقاسم حسن محمد886

Sulaymaniyah 

Technical 

University

جامعة التقنية الشماليةدبلومدلير اكبر حسين امين887

الجامعة التقنية الشماليةدبلومدموع خيرهللا فيصل علي اغضيب888

معهد المعلمين المسائيدبلومدموع عبد الزهره مزيد  مهدي  البخيت889

التقني/ معهد الدوردبلومدموع ماجد حمد مليحان الطرازي890

الجامعة التقنية الشماليةدبلومدنيا جاسم محمد بيات البياتي891

الجامعه التقنيه الوسطىدبلومدنيا حسين عبد حسن الدفاعي892

معهد التقني كركوكدبلومدنيا حسين علي محمد باباني893

جامعة سليمانية التقنيةدبلومدنيا رحمان رحيم سمين894

معهد التقني الحويجةدبلومدنيا عباس محمود895

الحويجة. معهد التقنيدبلومدنيا علي رضا حسين896

الجامعة التقنية الشماليةدبلومدنيا كاكه ي مللت مجيد خورشيد897

الدوردبلومدنيا كامل عبدهللا حبيب الفراجي898

جامعة العلوم االسالميهدبلومدنيا محمد محمدعزيز فتاح الجاف899

الجامعة التقنية الشماليةدبلومدنيا محمد نوري مصطفى البياتي900

الجامعة التقنية الشماليةدبلومدنيا ناجي مسربت كاظم اللهيبي901

الجامعة التقنية الشماليةدبلومدنيا ناظم حسن عالوي شطب الجنابي902

الجامعة التقنية الشماليةدبلومدنيز علي ساقي نوري903

محهد التقني كركوكدبلومدنيا برزه حميد رضا اغا الداودي904

دبلومده رون يوسف يونس جوهر905
الجامعة التقنية الشمالية 

كركوك/ المعهد التقني /

الجامعة التقنية الشماليةدبلومدهام نجرس احميد نصيف كوامي906

جامعة تكريتدبلومدهش محسن عبدهللا حميدي الجبوري907

الجامعة التقنية الشماليةدبلومديار سعيد مجيد سيدة908

الجامعة التقنية الشماليةدبلومديار موسى عباس عزيز الداودي909

دبلومديارطارق محي الدين بكر910
معهد قلم االهلي لعلوم النفط 

والغاز



الجامعة التقنية الشماليةدبلومديانا ابراهيم خضير مدي الدليمي911

الجامعة التقنية الشماليهدبلومديانا صالح خلف عزيز الجواري912

دبلومديانا عادل جمعه كاظم الربيعي913
معهد اعداد معلمات الدجيل 

الصباحي

معهدمعلمات الدجيلدبلومديانا عادل جمعه كاظم جمعه914

الجامعة التقنية الشماليةدبلومديانا كوران شكور محمد915

معهد التقني الدوردبلومديانه طارق فيزي هللا الدوري916

المعهد تقني كركوكدبلومديانه كامل رستم محمد الداودي917

الجامعة التقنية الشماليةدبلومديانه محمود حمه حسين الشيخاني918

معهد أعداد المعلمات الطوزدبلومديالن يوسف عمر919

الجامعة التقنية الشماليةدبلومديمن شهاب احمد عزيز الداودي920

معهد اعداد معلمات طوزدبلومديمن عزيز احمد حسن شيخان921

الجامعة التقنية الشماليةدبلومديمن واحد عبدالرحمن عزيز الداودي922

دبلومدينا حمد حسن علي السامرائي923
الجامعه التقنية الشمالية 

معهد التقني الدور

معهد معلمات المركزيدبلومدينا قحطان محمود سلمان النيساني924

معهد اعداد المعلمات طوزدبلومدينا محمد صالح جمعه محمد925

معهد التقني كركوكدبلومديريڤان قاسم عبدهللا رشيد926

الجامعة التقنية الشماليةدبلومذاكر ثائر خلف عطاهللا الجبوري927

معئهد المعلمات المسائيدبلومذرى حيدر عبدهللا علي الدليمي928

الجامعة التقنية الشماليةدبلومذكاء حميد عليوي حسين العباسي929

الجامعة الشماليةدبلومذكرى احمد غني حمزة930

معهد فنوندبلومذكرى عبد الرحمن حميد ساير مجمع931

دبلومذكرى فاضل علي محمد932
معهد اعداد معلمات بلد 

الصباحي الملغاة

بلد- معهد اعداد المعلمات دبلومذكرى محمد محسن خلف العبيدي933

جامعه تكريتدبلومذكرى محمد نايف934

دبلومذكرئ فيصل معزب محل البازي935
معهد اعداد المعلمات 

المركزي المسائي

الجامعة التقنية الشماليةدبلومذنون صباح محمد صالح العباسي936

دبلومذو الفقار عباس عزيز عبدهللا الداودي937
معهد بايتخت التقني ـ 

الخاص

الجامعة التقنية الشماليةدبلومذو الفقار محمد زين العابدين خلف البياتي938

الجامعة التقنية الشماليةدبلومذياب عبد النور محمد صالح الجميلي939

الجامعة التقنية الشماليةدبلومذياب غانم ذياب سرحان اعذيه940

الجامعه التقنيه الشماليهدبلومذياب محمد ذياب حميد الجبوري941

دبلومرابح سامر خلف علي اطعيمه942
معهد المعلمين المركزي 

المسائي

المعهد التقني الدوردبلومراجحه عمار زيدان مخلف الدوري943

الموصل/ المعهد التقني دبلومراضي نزال محمد حسين الجبوري944

دبلومرافد احمد حمد رحيم االحبابي945
معهد االمين العداد 

المعلمين المسائي

الجامعة التقنية الشماليةدبلومرافد عبدهللا عزاوي محمد النيساني946



معهد تقني كركوكدبلومرافد علي حسين حسن البياتي947

الجامعة التقنية الشماليةدبلومرافد نايف حسن سالمة948

الجامعة التقنيه الشماليهدبلومرافع محمد حسين درويش949

المعهد التقني كركوكدبلومرافع محمود محمد سليمان950

المعهد االداري الموصلدبلومرافع مديد عطاهلل حمود الجبوري951

الجامعه التقنية موصلدبلومراكان عطيه وردي شفلح الجبوري952

معهد الدور التقنيدبلومرامي احمد خلف دحام الدوري953

معهد فنون الجميلة للبنيندبلومرامي اياد نزهان احمد الناصري954

جامعة تقنية الشماليةدبلومرامي صاحب حسين جاسم  اختيارلو955

كركوك/المعهد التقني دبلومرامي عمار محمد الحمداني956

جامعة تكريتدبلومرانيا برهان حميد علي957

جامعة التقنية الشماليةدبلومرانيا خلدون محمد انصيف الحديثي958

معهد اعداد المعلمات طوزدبلومرانيا خلف احمد محمد البياتي959

دبلومرانيا خليل عشم عبدهللا الجبوري960
معهد اشور المسائي العداد 

المعلمين

الجامعة التقنية الشماليةدبلومرانيا سعد محي قدوري الدوري961

دبلومرانيا محمد هادي شعيب962
/ معهد اعداد المعلمات 

سامراء

الجامعة التقنية الشماليةدبلومرانيه احمد كريم نصيف البياتي963

دبلومرانيه عبدالرزاق حميد صالح العباسي964
معهد اعداد المعلمات 

سامراء

معهد الدور التقنيدبلومرانيه محمد الطيف965

المعهددبلومرانيه محمد صالح كواد966

الجامعة التقنية الشماليةدبلومرانيه نزهان اسماعيل خضير الفياض967

المعهد التقنيدبلومراويه سرحان عبد البياتي968

معهد اعداد المعلماتدبلومراويه مزاحم عارف سعيد التكريتي969

معهد فنيدبلومرايد خميس كاظم سعدون الدراجي970

معهد الدور التقنيدبلومرائد اكريم محمود محمد اعذي971

دبلومرائد جمال طه حسن المامزديني972
معهد اعداد المعلمين 

المسائي

الجامعه التقنيه الشماليهدبلومرائد جمعه محمود سليمان البياتي973

دبلومرائد حمد عبيد حماده المشهداني974
معهد المعلمين المسائي 

الدجيل

معهد التقني الدوردبلومرائد راجي رجب مرعي العبيدي975

الجامعة التقنية الشماليةدبلومرائد سالم حسين جويد الجميلي976

معهد التحريردبلومرائد سلمان حسون سهيل الخزرجي977

دبلومرائد سلمان داود عبد978
معهد المعلمين المركزي 

المسائي في طوز

دبلومرائد صبحي عزاوي جاسم الخزرجي979
معهد المعلمين المركزي 

بلد/المسائي

دبلومرائد عباس بكر شكور البياتي980
المعهد التقني التكنلوجي 

الحويجة

المعهد التقني الدوردبلومرائد عباس محجوب سلوم981



دبلومرائد عبد هللا حسن خلف المزروعي982
معهد االمين العداد 

المعلمين المسائية

الجامعة التقنية الشماليةدبلومرائد عبدهللا عبد محمد السالوي983

اعداديه صناعه تكريتدبلومرائد عبدهللا موسى خضير984

معهد التقني الدوردبلومرائد كامل عطيه شعبان الجبوري985

الجامعة التقنية الوسطىدبلومرائد محمد صالح عبدهللا البياتي986

الجامعة التقنية الشماليدبلومرائد مروان سعدي عبد القادر987

معهد الدوردبلومرائد نصيف جاسم فالح المجمعي988

الجامعة التقنية الشماليةدبلومرائد نفوس علي سلمان العبيدي989

الجامعة التقنية الشماليةدبلومرأفت اياد جاسم رحيم التكريتي990

الجامعة التقنية الشماليةدبلومرأفت برهان احمد عزاوي الصحن991

المعهد التقني اإلداري الدوردبلومرأفت لؤي مزهر ثامر الحشماوي992

معهد دور التقنيدبلومرأفت محسن احميد نايف الجنابي993

الجامعه التقنية الشماليةدبلومرباب علي حسين عبد البياتي994

معهد تقني االداري  الدوردبلومرباح اياد عايد علي995

معهد التدريب النفطي بغداددبلومرباح صالح فراس خضر996

الجامعة التقنية الشماليةدبلومربى نسيم فاضل محمود النيساني997

المعهد التقني الدوردبلومربيع خالد عبود محمد العزاوي998

الجامعة التقنية الشماليةدبلومربيع سويدان ركاض كردي الجنابي999

جامعة الموصلدبلومربيع عبدهللا صالح مرعي1000

الجامعة التقنية الشماليةدبلومربيع محمد دخيل فرج البجاري1001

الجامعة التقنية الوسطىدبلومرتاج رسول مرزا حمزة الجيالوي1002

دبلومرتاج طه خضير عباس المزروعي1003
الجامعه التقنيه الوسطى 

بلد_معهد

جامعة التقنية الشماليةدبلومرجا طلعت علي خليل البياتي1004

الجامعة التقنية الشماليةدبلومرجاء اكرم محمد جاسم البياتي1005

معهد معلمات تكريتدبلومرجاء جواد حمدي حميد التكريتي1006

دبلومرجاء دحام علي عبد الجبوري1007
معهد اعداد المعلمين 

المسائي

معهد اعداد معلماتدبلومرجاء دهش فياض نمر الحمداني1008

الجامعة التقنية الشماليةدبلومرجاء صالح فاضل عباس الكمراوي1009

معهد اعداد المعلماتدبلومرجاء عباس مصطفى حسن البزوني1010

المعهد التقني الدوردبلومرجاء نعمان هوبي احمد الدوري1011

دبلومرحاب ازهر شاكر محمود الدوري1012
معهد اعداد المعلمات تكريت 

الصباحي

دبلومرحاب عامر عبود جابر الدوري1013
. الجامعة  التقنية الشمالية

المعهد التقني الدور

الجامعة التقنية الشماليةدبلومرحاب عداي جاسم حسن المجمعي1014

معهد التقنيدبلومرحاب فوزي علي محمد البياتي1015

معهد اعداد معلمات بيجيدبلومرحاب محمودسلطان جبل الحمداني1016

دبلومرحاب مزاحم زيدان خلف الجبوري1017
معهد المعلمين المسائي 

اعداد االمين/



المعهد التقني الدوردبلومرحاب مطلك هالل حسين الخزرجي1018

الجامعة التقنية الشماليةدبلومرحاب منصور زعيان احمد الدوري1019

الجامعة التقنية الشماليةدبلومرحاب هاشم قاسم عبدالحسين الربيعي1020

الجامعة التقنية الشماليةدبلومرحمة مثنى شهاب احمد الدوري1021

معهد الدور التقنيدبلومرحمة محمد خليل ابراهيم السامرائي1022

جامعة التقنية الوسطىدبلومرحمة مهدي مير تاج الوردي1023

معهد االمين المسائيدبلومرحمن سلمان راجح سلمان الخزرجي1024

المعهد الدور التقنيدبلومرحمه احمد يوسف  حمود البدري1025

المعهد التقني الدوردبلومرحمه عبدالواحد عزيز خورشيد العبيدي1026

المعهد التقني بلددبلومرحمه مهدي مير تاج  الوردي1027

معهد المعلمات المركزيدبلومرحى سعيد محمود الطيف النيساني1028

الجامعه التقنيه الشماليهدبلومرحيق ياسين كريم عبدالرحمن الجريسي1029

معهد اعداد المعلمات الدجيلدبلومردينة عاصم اسماعيل حمزه الخزرجي1030

معهد  اعداد المعلميندبلومرزاق بدر عزيز كماش1031

جامعة التقنيه الشماليةدبلومرزكار ولي عباس سمين الداودي1032

المعهد التقني كركوكدبلومرسارة هجران عمران كاظم داقوقي1033

معهد اعداد المعلمات بلددبلومرسل  طالب موسى احمد البلداوي1034

الجامعة التقنية معهد الدوردبلومرسل احمد عباس لطيف السامرائي1035

الجامعه التقنيه الشماليهدبلومرسل جاسم نصيف جاسم1036

معهد التقني الدوردبلومرسل جعفر صادق محمود السرحان1037

الجامعة التقنية الشماليةدبلومرسل حسن علي مهدي الشمري1038

الجامعة التقنية الشماليةدبلومرسل حسين مطر عادي العزاوي1039

معهد تقني الدوردبلومرسل حمدان محمد بريذع1040

الجامعة التقنية الوسطىدبلومرسل حياوي احمد حياوي الساكني1041

الجامعة التقنية الوسطىدبلومرسل حيدر جواد عبد الرزاق العبادي1042

االميندبلومرسل خطاب فياض علي1043

نينوى/اعداد المعلمات دبلومرسل راكان عزيز مال هللا المشهداني1044

جامعة الفرات االوسط التقنيةدبلومرسل رعد جابر عبد الحسين السلوم1045

معهد الدور التقنيدبلومرسل سامي عبدهللا محمد عبيله1046

الجامعة التقنية الشماليةدبلومرسل سعد ادريس عباس الدوري1047

الجامعة التقنية الوسطىدبلومرسل شاكر حميد جاسم البياتي1048

التقني بعقوبةدبلومرسل ضياء غانم حميد السامرائي1049

الجامعة التقنية الشماليةدبلومرسل طريف طالع جابر1050

الدور/ المعهد التقني دبلومرسل عادل رشيد فرحان الربيعي1051

الجامعة التقنية الشماليةدبلومرسل عاصم علوان حسين الجبوري1052

الجامعة التقنية الوسطىدبلومرسل عباس صالح مهدي1053

معد الدور التقنيدبلومرسل عبد السالم أحمد مصطاف البازي1054

معهد التقني الدوردبلومرسل عبدهللا عطيه خلف الجبوري1055

معهد الدور التقني الشماليدبلومرسل عزام عبد حميد الجبوري1056

دبلومرسل علي حسن عويد1057
/ الجامعة التقنية الشمالية

معهد الدور التقني



الجامعة التقنية الشماليةدبلومرسل علي حسن عويد العباسي1058

الجامعة التقنية الشماليةدبلومرسل نهاد فياض حسن الدوري1059

الجامعه التقنيه الشماليهدبلومرسول اياد حاج رجب عاشور1060

المعهد التقني الشمالي الدوردبلومرسول ثاير عبد فرحان العجيلي1061

الجمامعة التقنية الشماليةدبلومرسول جمعة سلمان علي1062

دبلومرسول خليل ابراهيم عباس التميمي1063
معهد يثرب اعداد المعلمين 

المسائي

الجامعة التقنية الشماليةدبلومرسول ساجد طه عزاوي النيساني1064

الجامعه التقنيه الشماليهدبلومرسول ضياء عبود جاسم السامرائي1065

الجامعة التقنية الشماليةدبلومرسول عادل عزيز حميد قوشجو1066

المعهد التقني الدوردبلومرسول مهدي شهاب1067

معهد اعداد معلمات بيجيدبلومرشا ابراهيم جاسم محمد الجنابي1068

الجامعة التقنية الوسطىدبلومرشا اكرم جعفر محمد باقر البكري1069

دبلومرشا اياد ذياب جاسم الهرمزي1070
معهد اعداد معلمات بيجي 

الصباحي

معهد أعداد المعلماتدبلومرشا بدر حسين محمد السامرائي1071

معهد الدوردبلومرشا حاتم محمود خطاب الزنكين1072

معهد التقني الدوردبلومرشا حميد عادي حسن البو بدري1073

هيئة التعليم التقنيدبلومرشا زيد محمد شكور البياتي1074

معهدالدور التقنيدبلومرشا سالم يونس شبيب النيساني1075

دبلومرشا شاكر محمود سلمان الفراجي1076
بلد /معهد اعداد المعلمات

الصباحي

دبلومرشا صبحي احمد حسن الربيعي1077
معهد اعداد المعلمات 

المسائي بلد

دبلومرشا عامر عبد الفتاح محمد التكريتي1078
معهد اعداد المعلمات 

الصباحي

معهد بيجي للمعلماتدبلومرشا عامر نوري حسين الشيخلي1079

دبلومرشا عباس مهدي عبود السالمي1080
معهد معلمات الكوثر 

المركزي المسائي للبنات

معهد معلمات سامراءدبلومرشا عبد الناصر محمد جاسم العباسي1081

معهد معلمات سامراءدبلومرشا عبدالناصر محمد جاسم العباسي1082

الجامعة التقنية الشماليةدبلومرشا كوان إبراهيم عثمان الدوري1083

الرصافة/ معهد االدارة دبلومرشا ماجد عبد دليان الكرخي1084

دبلومرشا محمد ذاكر خليل النعيمي1085
معهد اعداد معلمات بيجي 

الصباحي

المعهد التقني الدوردبلومرشا محمد مبارك خلف الدليمي1086

دبلومرشا محمود طالب محمد السامرائي1087
معهد اعداد المعلمات 

الصباحي

معهد المعلمين المركزيدبلومرشا مسلط محجوب جبل الجنابي1088

معهد اعداد المعلماتدبلومرشا منذر نعمان عبد التكريتي1089

معهد اعداد المعلمات بلددبلومرشا نجدة رشيد عبد الخفاجي1090

الجامعة التقنية الشماليةدبلومرشا ياس خضر محمود الدوري1091

معهد الدوردبلومرشيد حسن صالح سلمان القره غلي1092

معهد الدور التقنيدبلومرشيد حميد حسين اسماعيل1093



المعهد التقني االداري الدوردبلومرشيد رحمان رشيد حمد1094

الحويجة/المعهد التقني دبلومرشيد صاحب رشيد برجد البياتي1095

معهد تقني كركوكدبلومرضا صالح حسن شريف1096

المعهد التقني اكركوكدبلومرضا عبد الحسين ابراهيم بندر1097

بغداد/ معهد التدريب النفطي دبلومرضا عسكر حسين مهدي1098

معهد التقني الدوردبلومرضا علي فاضل عباس الحياني1099

االعالمدبلومرضا محمود طه احمد1100

معهد اعداد معلمات بيجيدبلومرضاب سعيد ماهر حسن الناصري1101

الجامعه التقنيه الشماليةدبلومرضاب مشعل محمود حسن1102

دبلومرضوان حسين صالح محمد الجبوري1103
االكاديمية الدولية 

لتكنولوجيا الطيران

جامعة التقنية الشماليةدبلومرضوان صافي عبيد الطائي1104

الجامعه التقنيه الوسطىدبلومرضيه حسن مهدي نجم البلداوي1105

معهد االميندبلومرعد جميل خلف جميل1106

معهد فني كركوكدبلومرعد حمد جنيد البياتي1107

معهد االمين المسائيدبلومرعد حيدر محمد خلف الخزرجي1108

معهد التقني الدوردبلومرعد ذعذاع بطوح بشو طريمشاوي1109

معهد الدور التقنيدبلومرعد رسول عكله عويد الدليمي1110

معهد المعلمين المركزيدبلومرعد رشيد جاسم محيميد النيساني1111

معهد تقني بعقوبةدبلومرعد سعد حسين علي التميمي1112

الجامعة التقنية الشماليةدبلومرعد سعدون علي كريم البياتي1113

معهد التقني الدوردبلومرعد سمين عباس مصطفى1114

الجامعة التقنية الشماليةدبلومرعد صالح ابراهيم عبدهللا البياتي1115

معهد المعلمين المركزيدبلومرعد عارف حسين بكر الخشماني1116

المعهد التقني الحويجهدبلومرعد عثمان محمد عبيد الجميلي1117

المعاهد المسائيةدبلومرعد عيسى خلف احمد الصميدعي1118

معهد اعداد المعلمين تكريتدبلومرعد فائق مراد جمعه الدوري1119

دبلومرعد محمود ابراهيم خرشيد  الفراجي1120
معهد االمين المركزي 

الماسائي

الجامعة التقنية الشماليةدبلومرعد محمود حسين الجواري1121

الجامعة التقنيه الشماليةدبلومرعد نجم صالح احمد البياتي1122

دبلومرعد نجم عبدهللا حسين البياتي1123
المديرية العامة لتربية 

صالح الدين

دبلومرغد اسماعيل جاسم محمد البدري1124
معهد اعداد معلمات سامراء 

الصباحي الملغاة

دبلومرغد جبار رشيد عباس النعيمي1125
معهد اعداد المعلمين 

المسائي الدجيل الملغاة

معهد التقني الدوردبلومرغد حسن طالع جابر1126



دبلومرغد حميد عبدالمنعم احمد الجواري1127
جامعة التقنية الشمالية 

معهد التقني الدور

الجامعة التقنية الشماليةدبلومرغد خالد حمو حساني الدوري1128

دبلومرغد خالد محمد احمد الصميدعي1129
معهد األمين إلعداد 

المعلمين المسائي

معهد اعداد معلمات بيجيدبلومرغد سامي محمود حسين1130

دبلومرغد سامي محمود شكر1131
الجامعة التقنية الشمالية 

كركوك/المعهد التقني /

دبلومرغد سعيد عبد1132
معهد اعداد المعلمات 

سامراء

الجامعة التقنية الشماليةدبلومرغد عبدالسالم سهيل نجم الموسوي1133

الجامعة التقنية الوسطىدبلومرغد قاسم محمد فاضل1134

المعهد التقني الدوردبلومرغد مجيد صالح محمد1135

معهد معلمين الشرقاطدبلومرغد محيميد عواد حمود الطائي1136

المعهد المركزيدبلومرغد مولود اسماعيل ابراهيم القاسمي1137

دبلومرغد ناطم مجيد مححد السامرائي1138
معهد اعداد المعلمات جاسم 

الياسين

دبلومرغد نجيب عباس محمد الجنابي1139
معهد معلمات بيجي 

الصباحي

معهد التقني الدوردبلومرغد هيثم مولود محمد الناصري1140

الجامعة التقنية الشماليةدبلومرغد ياسين شاكر محمود العباسي1141

دبلومرغداء علي جواد كاظم السامرائي1142
معهد اعداد المعلمات 

الصباحي

المعهد التقني الدوردبلومرغدان سالم ثامر محمد الجبوري1143

الجامعة التقنية الشاملةدبلومرغدة مظهر عبد حسين الدوري1144

الجامعه التقنيه الشماليهدبلومرغده ثابت فاضل عزيز تريفه1145

الجامعه التقنيه الشماليهدبلومرغده سعدي كريم نعمان الدوري1146

الجامعه التقنيه الشماليهدبلومرغده صابر عبدالحي محمود الجبوري1147

معهد معلمات بيجيدبلومرغده طارق دحام عزيز العزاوي1148

الجامعة التقنية الشماليةدبلومرغده طالل غازي محمود الفراجي1149

قسم التعليم المهنيدبلومرغده عباس فاضل جسوم الربيعي1150

الجامعة التقنية الوسطىدبلومرغده معن وهاب خلف العاني1151

معهد تقنيه كركوكدبلومرغده موفق جمعه بايرام اختيارلو1152

دبلومرغيد حسين عواد خليفه الحمداني1153
معهد المعلمين المركزي في 

الطوز

الجامعة التقنية الشماليةدبلومرفد ساسان عبدهللا خالد الجبوري1154

معهد اعداد المعلماتدبلومرفد ناطق اسماعيل ياس السامرائي1155

الجامعة التقنية الشماليةدبلومرفعات صديان عبد ضاري الدوري1156

تقني الدوردبلومرفعه حكمت رجب جاسم السياب1157

معهد معلمين المركزيهدبلومرفعه محمد احمد غني العزاويه1158

الجامعة التقنية الشماليةدبلومرفقه ظاهر فهد مربط العبيدي1159

المعهد التقني الدوردبلومرفل سفيان طلفاح عبود العيساوي1160

معهد الدور التقنيدبلومرفل صباح عزت حميد السامرائي1161

الجامعة التقنية الشماليةدبلومرفل طالب هادي شهاب1162

المعهد التقني الدوردبلومرفل عبدهللا حسين فارس الخزرجي1163



المعهد التقني الحويجةدبلومرفل عماد هادي رجب1164

المعهد التقني الحويجةدبلومرفل عماد هادي رجب الراوي1165

جامعه التقنيه الشماليهدبلومرفل عيسى عبد محمود الجبوري1166

الجامعة التقنيىة الشماليةدبلومرفل ليث محمود رزوقي الدوري1167

الجامعة التقنية الشماليةدبلومرفل مخلص مولود مهدي الدوري1168

معهد التقني الدوردبلومرفل ناظم هيجل فرحان الدوري1169

المعهد التقني الدوردبلومرفيف دريد عبدالرزاق مهدي السامرائي1170

معدل الدوردبلومرفيه حسين احمد سطب العزاوي1171

الجامعة التقنية الشماليةدبلومرقية اياد علي حساني الدوري1172

الجامعة الشماليةدبلومرقية حسن كريم عمر العبيدي1173

الجامعه التقنية الشماليةدبلومرقية رحيم خلف سلوم1174

معهد اعداد معلمات بلددبلومرقية رضي حميد مهدي الحرباوي1175

كركوكدبلومرقية شاكر محمود أحمد البياتي1176

الجامعه التقنية الشماليةدبلومرقية شحاذة مظهور حبيب العبيدي1177

الجامعة التقنية الشماليةدبلومرقية عبدالوهاب عطية خلف الجبوري1178

الجامعة التقنية الشماليةدبلومرقية محمود حسين نجم السامرائي1179

الجامعة التقنية الشماليةدبلومرقيه ابراهيم عواد حسين الحمداني1180

التقنيه الوسطىدبلومرقيه احمد عباس جاسم العبيدي1181

معهد التقني الدوردبلومرقيه حسين علي حماد الجنابي1182

معهد اعداد معلمات بيجيدبلومرقيه خميس اسود1183

الجامعة التقنية الشماليةدبلومرقيه صدام راحان كاظم العزاوي1184

دبلومرقيه عزالدين جاسم محمد الطربولي1185
معهد معلمين المركزي 

المسائي تكريت

الجامعة التقنية الشماليةدبلومرقيه عالء صبحي عبد البو عباد1186

الجامعة التقنية الوسطىدبلومرقيه غضبان عبود الربيعي1187

الجامعة التقنية الشماليةدبلومرقيه فالح حسون علوان المجمعي1188

المعهد التقني بلددبلومرقيه فرحان جعفر عبد الخزعلي1189

المعهد التقنيدبلومرقيه فوزي علي محمد البياتي1190

دبلومرماح مهدي صالح حمزه الدوري1191
معهد اعداد معلمات 

الصباحي الملغة

الجامعة التقنية الشماليةدبلومرمضان ابراهيم علي طه الجبوري1192

الجامعة التقنية الشماليةدبلومرمضان صالح احمد محمد الجبوري1193

الجامعة الشمالية كركوكدبلومرمضان محمد فرج قادر الزنگنة1194

جامعة التقنيه الشماليهدبلومرمضان محمود كريم علي1195

معهد معلمات تكريتدبلومرنا احمد كامل موسى التكريتي1196

الجامعة التقنية الشماليةدبلومرنا احمد مجيد ياسين السامرائي1197

جامعة تنقية الشماليةدبلومرنا اصغر عبدالعزيز امين1198

دبلومرنا باسم حميد عباس الحبابي1199
معهد االمين العداد 

المعلمين المسائي

معهد اعداد معلماتدبلومرنا بدر احمد شهاب1200

الجامعة التقنية الشماليةدبلومرنا جاسم سلمان سلوم المجمعي1201

معهد التقني كركوكدبلومرنا حسن عريان خليل الموسوي1202

المعهد التقني الدوردبلومرنا رباح محمد يونس الصميدعي1203



المعهد اعداد المعالماتدبلومرنا صباح أمين عباس اليالني1204

الجامعة التقنية الشماليةدبلومرنا صالح عبد علو1205

دبلومرنا عامر شاكر طه الويس1206
معهد اعداد المعلمات 

المنصور

دبلومرنا عبود داود سلمان الخزرجي1207
معهد المعلمين المسائي 

الدجيل

معهد اعداد المعلماتدبلومرنا غازي عبد الكريم عباس الجنابي1208

دبلومرنا فرمان صالح يوسف الدوري1209
معهد المعلمات المركزي 

القناة

المعهد التقني الدوردبلومرنا كاصد زهير سعيد الحسيني1210

معهد اعداد المعلميندبلومرنا كريم ياسين شالل الجيالوي1211

الجامعه التقنيه الشماليهدبلومرنا محمد خلف علي الجبوري1212

المعهد التقنيدبلومرنا مزهر حماده نامس1213

معهد تقني نينوىدبلومرنا ناظم عزاوي محمد1214

دبلومرنا نعمان حميد وهاب البياتي1215
وزارة التعليم العالي والبحث 

العلمي هيئة التعليم التقني

هيئة التعليم التقنيدبلومرنا نوفل حمودي خليل1216

معهد اعداد المعلماتدبلومرنا هاشم علي محمد1217

معهد معلماتدبلومرنا وجبة مرعي حسن الججو1218

معهد تقني العمارةدبلومرناجاسم محمد منع النجدي1219

الجامعة التقنية الشماليةدبلومرند ربيع صالح الدين كمال الدين االلوسي1220

معهد الدوردبلومرندة حسين محمد مجيد الجبوري1221

معهد اعداد المعلماتدبلومرندة قاسم مجيد طه الويس1222

الجامعة التقنية الشماليةدبلومرندة هيثم شمس خضر الدوري1223

جامعة التقنية الشماليةدبلومرنده بدري رمان حسن العزاوي1224

الجامعة التقنية الشماليةدبلومرنده حسين علي حسون الخزرجي1225

معهد اعداد المعلمات طوزدبلومرنده رشيد علي رشيد البياتي1226

الجامعه التقنيه الشماليهدبلومرنده مجيد نصيف جاس1227

دبلومرنين حازم يعقوب يوسف اليوسف1228
معهد اعداد معلمات 

الشرقاط الصباحي

دبلومرنين صباح صالح كاظم الجبوري1229
الجامعة التقنية 

معهد الدور/الشمالية

دبلومرنين عبدالرزاق خليل ابراهيم الدوري1230
معهد اعداد المعلمين 

المسائي

كركوك/المعهد التقنيدبلومرنين عزيز حمد حسن البياتي1231

كالدبلومرنين موفق نوري عبد القادر العزاوي1232

الجامعة التقنية الشماليةدبلومرهام حماد قدوري حبيب العباسي1233

معهد اعداد المعلماتدبلومرهام عدنان محمد جميل المشايخي1234

الجامعة التقنية الشماليةدبلومرهام لؤي عبدهللا العاني1235

دبلومرهف سالم سليمان حميد السكماني1236
الجامعة التقنية الشمالية 

معهد الدور التقني/

المعهد الطبي التقنيدبلومالزبيدي/ رو يدة هادي حمودي 1237

الجامعة التقنية الشماليةدبلومرواء بدر عواد علوان الشاماني1238



معهد تجاره بلددبلومرواء حمزه صالح محمود مضلوم السعدي1239

دبلومرواء صالح مهدي جاسم الحدادي1240
/ معهد المعلمين المركزي 

بلد المسائي

معهد الدور التقنيدبلومرواء محمد خلف وادي الجبوري1241

معهد معالماتدبلومرواء محمد عبدالباقي زين العابدين1242

معهد معلمات سامراءدبلومرواء محمود علي عبد الدراجي1243

معهد تقني كركوكدبلومرواد حسين علي حميد العبيدي1244

معهد التقني الدوردبلومرواد خلف عباس خلف الدراجي1245

الجامعة التقنية الشماليةدبلومروان حكمت سعد حكمت الزهاوي1246

معهد المسيب التقنيدبلومروبى صالح عيدان علي الخزرجي1247

معهد تقني كركوكدبلومروخير طالب رشيد حيدر1248

الدور/ معهد تقنيدبلومرودى ياسين مصطفى1249

معهد االميندبلومروزان علي سعود خلف1250

جامعة التقنية الشماليةدبلومروزكار ابراهيم محمد علي الداودي1251

معهد التقني کرکوکدبلومروژان احمد محمد امين1252

جامعه التقنيه الشماليهدبلومروژان نوزاد هدايت محمد زنگنه1253

معهد التقني شقالوةدبلومروژگار محسن عزيز جواد الداودي1254

دبلومروضه عبدالرحمن محمود فدعم الدوري1255
-معهد اعداد الدور المسائي 

-الملغاه

دبلومروعة جاسم ابراهيم احمد السامرائي1256
معهد اعداد معلمات سامراء 

صباحي

الجامعة التقنية الشماليةدبلومروعة نجاح حارز داود1257

معهد الدوردبلومروعه سعد زكريا سالم البدري1258

المعهد التقني الموصلدبلومروكان ابراهيم درويش عجيل الجبوري1259

معهد معلمين بلد المسائيدبلومروكان احمد حنظل حمادي العاني1260

الجامعة التقنية الشماليةدبلومروكان كامل علي فرحان السامرائي1261

دبلومروكان محمد سالم محمود البياتي1262
معهد المعلمين المسائي 

طوز المكزي/

دبلومرونق سعد حسين حمزة العكاب1263
معهد اعداد المعلمات الدجيل 

الصباحي

الجامعه التقنيه الشماليهدبلومرونق عايد تركي مهدي الناصري1264

الجامعة التقنية الشماليةدبلومرونق نهاد جمعه جابر العجيلي1265

المعهد التقني الدوردبلومرووف بكر محمود احمد1266

معهد اعداد االمين المسائيدبلومروى شالش خلف عياش الجبوري1267

الجامعة التقنية الشماليةدبلومرويا غازي حسن غني1268

دبلومرويدة حنش عالوي فيصل الطائي1269
المعهد التقني التكنلوجي 

كركوك/

معهد تقني كركوكدبلومرويدة علي اكبر تقي علي البياتي1270

الجامعه التقنية الشماليهدبلومرويدة فرحان حميد طه السامرائي1271

الجامعه التقنية الشماليةدبلومرويدة مثنى طه أحمد التكريتي1272

الجامعة التقنية الشماليةدبلومرويده بدري محمد صالح عطيش1273

معهد اعداد المعلماتدبلومرويده سالم غالب حسين البياتي1274

دبلومرويده ستار جبار محمد1275
معهد اعداد المعلمات  

الملغاه/ المثنى المسائية 



دبلومرويده سعيد ابراهيم صالح الهاشمي1276
- الجامعة التقنية الشمالية

المعهد التقني الدور

الجامعة التقنية الشماليةدبلومرويده شالل خالد عزيز الطربولي1277

معهد تقني الدوردبلومرويده طارق قدوري علي1278

معهد تقني كركوكدبلومرويده عادل زين العابدين امين البياتي1279

معهد اعداد المعلماتدبلومرويده عبد الرحمن حسين خلف االسودي1280

دبلومرويده محمد حسين احمد الدوري1281
معهد اعداد المعلمات 

المسائي

معهد النور المسائيدبلومرويده وليد مرشد عبيد الراوي1282

معهد الشرقاطدبلومرؤف احمد حميد اكحيط الجبوري1283

الجامعـة التقنيـة الشماليـةدبلومرؤٰى ريـاض محمـود غضبـان الجبـوري1284

الجامعه التقنيه الشماليةدبلومرؤى احسان امين عباس الربيعي1285

دبلومرؤى احمد حسين جاسم الصفار1286

الجامعة التقنية 

المعهد التقني _الشمالية

الدور

الجامعة التقنية الشماليةدبلومرؤى احمد زيدان خليل البياتي1287

معهد الدوردبلومرؤى احمد عبد الرحمن محمود الدوري1288

معهد الدور التقنيدبلومرؤى اسامة راضي يونس1289

المعهد التقني الدوردبلومرؤى حسين محسن معيوف العبيدي1290

المعهد التقني الدوردبلومرؤى حميد جياد نايف العزاوي1291

الدور/المعهد التقنيدبلومرؤى خالد جاسم محمد الجنابي1292

المعهد التقنيدبلومرؤى خالد مهدي احمد الدوري1293

دبلومرؤى زياد طارق عبدالحليم ال ابراهيم1294
/ الجامعة التقنية الشمالية 

معهد تقني الدور

الجامعة التقنية الشماليةدبلومرؤى عبدالغني نايف رديف الدوري1295

دبلومرؤى عبدهللا جاسم حميدي الدوري1296
معهد اعداد معلمات الدور 

المسائي

معهد اعداد المعلمات تكريتدبلومرؤى غانم عبد القادر محمد الدنيدل الحديثي1297

معهد اعداد المعلمات تكريتدبلومرؤى قاسم مجيد طه الويس1298

معهد المعلماتدبلومرؤى كريم مجيد الزبيدي1299

جامعه الفرات االوسط التقنيةدبلومرؤى محسن عباس جواد الحداد1300



القسم داخل الكلية او المعهدأسم الكلية أو المعهد

محاسبةمعهدالتقني الدور

اللغة االنكليزيةمعهد معلمات طوز

محاسبهمعهد الدور التقني

قسم اللغه االنجليزيهكلية التربيه االساسيه

قسم اللغه االنكليزيهكليه التربيه االساسيه

تقنيات المحاسبةمعهد تقني الدور

قسم رياضيات وعلوممعهد اعداد معلمات بيجي

المحاسبةالمعهد التقني الدور

التمريضمعهد كةشة التقني الخاص

المعهد اداريكالر-المعهد التقني

اداريمعهد الدور

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدور

قسم المحاسبةمعهد الدور التقني

قسم محاسبهمعهد تقني بعقوبة

قسم المحاسبةمعهد تقني كركوك

إدارة مكتبمعهد تقني الحويجة

محاسبهالمعهد التقني كركوك

الرياضياتمعهد اعداد المعلمات سامراء

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدور

محاسبةالدور/ معهد التقني 

المحاسبةالمعهد التقني كركوك

معهد اعداد معلمات بيجي 

الصباحي
عربي و اجتماعيات

معهد اعداد المعلمين المركزي 

المسائي سامراء
رياضيات

اللغة العربيةمعهد اعداد المعلمات

القتنيات األلكترونيةالمعهد التقني الدور

دارت عمالدار وقصاد

اسالميةمعهد معلمين الشرقاط المسائي

قسم المحاسبهمعهد التقني الدور

تقنيات المحاسبةالدور/ المعهد التقني 

محاسبهالمعهد الدور التقني

قسم الميكانيكمعهد الدور التقني

التقنيات االلكترونيةالدور/ المعهد التقني 

ادبيعداديه النهضه المسائي

االدارة القانونيةالمعهد التقني االداري الدور

التصميممعهد الفنون الجميله

قسم تقنيات الكترونيةالمعهد التقني الدور

الرياضيات والعلوممعهد اعداد المعلمين

عربي أسالميهااعداديه المعلمين والمعلمات



تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدور

تقنيات محاسبةمعهد الدور

ميكانيكميكانيك

االدارة القانونيهمعهد الدور

التقنيات االلكترونيةالمعهد التقني الدور

قسم تصميم الطباعيمعهد الفنون الجميلة

قسم اإللكترونيكمعهد الدور التقني

معهد الجواهري المركزي 

المسائي للمعلمين
الرياضيات

المكائن والمعداتالمعهد التقني الحويجة

الكترونيكالمعهد التقني الدور

تقنيات المحاسبهمعهد الدور

قسم المحاسبةمعهد تقني كركوك

ميكانيكمعهد الدور التقني

قسم التقنيات االلكترونيةمعهد الدور التقني

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالمية

التقنيات االلكترونيه
التقنيات /معهد التقني الدور 

االلكترونيه

قسم ادارة الموادمعهد التقني كركوك

ادارة مكتبالمعهد التقني الحويجة

قسم تقنيات االلكترونالمعهد التقني الدور

محاسبةمعهد التقني الدور

الكترونيكالدور التقني

التقنيات االلكترونيةالمعهد التقني الدور

إدارة مكتبمعهد تقني حويجه

رياضيات وعلوممعهد اعداد بيجي الصباحي

الرياضياتمعهد المعلمات الصباحي

محاسبةالمعهد التقني الدور

المحاسبةالمعهد التقني الدور

رياضياتمعهد المعلمين المركزی

المعهد پايتهختالمعهد پايتهخت

الصيدليةمعهد التقنی ئايندە

االنكليزيمعهد معلمات الطوز

 معلومات تكنلوجياITقسم معهد تكنلوجيا

المعهدالمعهد

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدور

قسم تربيه اسالميهمعهد

تقنيات المحاسبةبلد/ المعهد التقني 

محاسبةبعقوبة- المعهد التقني 

التقنيات االلكترونيةالمعهد التقني الدور

المحاسبةالمعهد التقني كركوك



الرياضيات وعلوممعهد اعداد المعلمات في الدجيل

الكهرباءالمعهد التقني كركوك

تقنيات المحاسبةمعهد التقني كركوك

قانونحقوق

التقنيات االلكترونيةمعهد الدور التقني

المحاسبةالدور/المعهد التقني 

تقنيات الصناعات الكيمياويةمعهد تقني كركوك

رياضياتمعهد المعلمين المركزي المسائي

قسم التقنيات الكهربائيهمعهد التقني الحويجه

معهد اعداد معلمات طوز 

الصباحي
انكليزي

المحاسبةالمعهد التقني

تقنيات المحاسبةمعهد التقني الدور

الكهرباءمعهد التقني

تقنيات ادارة الموادالمعهد التقني الحويجة

التربية االسالميةمعهد العلوم االسالمية

تخصص  االسالميهمعهد  معلمات  بيجي

األنگليزيمعهد المعلمين المسائي

قسم التقنيات االلكترونيةمعهد الدور التقني

المحاسبةالمعهد التقني كركوك

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني بلد

قسم المحاسبةمعهد التقني الدور

اللغه االنكليزيهمعهد المعلمين المركزي المسائي

نعم داخل المعهدتقني بغداد

اللغة العربيةمعهد إعداد المعلمات سامراء

اللغة العربيةسامراء- معهد اعداد المعلمات 

مدرسة جاسم الياسينمدرسة جاسم الياسين

قسم تقنيات انظمه الحاسوبكركوك/المعهد تقني 

اللغه العربيهمعهد معلمين

المحاسبةالتقني الدور

اللغة العربيةاالعداد والتدريب

أنظمة الحاسوبنينوى/المعهد التقني 

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدور

معهد اعداد المعلمات بلد 

الصباحي
اللغهالعربيه

التقنيات االلكترونيهالمعهد التقني الدور



قسم االدارو والتسويقالمعهد التقني كركوك

ادارة تسويقمعهد تقني كركوك

التربية االسالميةمعهد اعداد المعلمات طوز

داخل المعهدالتحليالت المرضية

ITنظام الحاسوب

تقنيات االدارة القانونيةالمعهد التقني كركوك

حاسوبالمعهد البيريطاني

تقنيات المحاسبةمعهد التقني كركوك

معماريةتقنية معمارية

التربية االسالميةمعهد اعداد المعلمات طوز

اللغة العربيةمعهد المعلمين

قسم التمريضمعهد تكنيكي كالر

رياضياتمعهد معلمات طوز

Soran Technical 

College
Information Technology

قسم التمريضالمعهد دەربهنديخان

تقنيات الحاسبةالمعهد التقني كركوك

قسم التقنيات االلكترونيهمعهد الدور

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدور

قسم اللغة الكورديةكركوك/ معهد المعلمين المركزي

اداره المحاسبهالدور

تقنيات المحاسبهالمعهد الدور التقني

القسم التقنيات المحاسبةالدور/المعهد التقني االداري 

قسم التقنيات االلكترونيةمعهد تقني الدور

تقنيات  المحاسبهالدور/المعهد التقني

تقنيات محاسبةالمعهد التقني الدور

التقنيات المدنيهمعهد التقني كركوك

رياضيات وعلوممعهد بيجي الصباحي

قسم المحاسبةمعهد تقني الدور

قسم الميكانيكمعهد االقني كركوك

االدارة القانونيةمعهد التقني الدور

التسويقمعهد تقني كركوك

تقنيات المحاسبةبلد- المعهد التقني 

قسم تقنيات المحاسبةالمعهد التقني كركوك

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدور

محاسبةبعقوبة_المعهد التقني

التقنيات الميكانيكيةالمعهد التقني الدور

محاسبةالدور/ المعهد التقني 

قسم اللغه العربيهبلد-معهد المعلمين المسائي

ادارة مكتبالمعهد التقني الحويجه



المحاسبةالمعهد التقني الدور

معهد اعداد معلمين الشرقاط 

المسائي
االسالمية

المحاسبةالمعهد التقني الدور

العلوم والرياضياتطوز/معهد اعداد المعلمات 

رياضياتمعهد األمين المسائي

قسم محاسبهمعهد الدور التقني

المحاسبهمعهد التقني الدور

قسم المحاسبهالمعهد التقني الدور

قسم العلوم و الرياضياتمعهد اعداد المعلمات الصباحي

قسم المحاسبةمعهد الدور التقني

قسم المكيانيكمعهد الحويجة التقني

ادارة مكتبمعهد تقني حويجه

رياضياتمعهد االمين

القسم الكهرباءالمعهد التقني

عربي اجتماعياتمعهد المعلمات المسائي المركز

ادارة مكتبمعهد تقني الحويجة

التقنيات االلكترونيهالمعهد التقني الدور

الحويجة/ المعهد التقني 
تشغيل - تقنيات الموارد المائية 

مشاريع المياه

ر يم هه نده سىرسم هه نده سى

تكرير النفط و الغازمعهد تقنية قيوان

المعهدمعهد التقني حويجه

التقنيات االلكترونيةالدور/ المعهد التقني 

ادارة واقتصادجامعة تكريت

قسم التقنيات االكترونيةمعهد الدور التقني

اللغة العربية والعلوم االجتماعيةمعهد اعداد معلمات المنصور

ميكانيكالمعهد التقني

تقنيات الكترونيهمعهد التقني الدور

التقنيات االلكترونيهالمعهد التقني الدور

المحاسبةالمعهد التقني كركوك

بلد / معهد المعلمين المسائي 

المركزي
التربية االسالمية

التقنيات االلكترونيةالمعهد التقني الدور

المكائن و المعداتالمعهد التقني الحويجة

التقنيات الميكانيكيةمعهد الدور التقني

كهرباء فرع القوةالمعهد التقني كركوك

ادارة المكتبالمعهد التقني الحويجة

قسم الميكانيكمعهد تقني حويجة

قسم التقنيات االلكترونيةالمعهد التقني الدور



قسم االلكترونمعهد الدور التقني قسم االلكترون

معهد اعداد المعلمين الشرقاط 

المسائي
اللغة عربية

ال يوجدمعهد االمين

تقنيات الميكانيكمعهد التقني الدور

اللغه العربيهمعهد المعلمين المسائي

عربيمعهد المعلمين المركزي بغداد

ميكانيكمعهد التقني الدور

قسم المحاسبهمعهد تقني

رياضياتمعهد معلمين الطوز المسائي

الفنيهتربية الفنية

العلوم والرياضياتمعهد اعداد المعلمات المنصور

تقنيات المحاسبةمعهد الدور التقني

اإلدارة القانونيةمعهد الدور

قسم تقنيات ادارة موادالمعهد التقني الحويجه

قسم محاسبهالمعهد التقني الدور

الميكانيكمعهد نفط بيجي

اسالميةمعهد المعلمين المركزي المسائي

تاريختربيه

تقنيات مختبريةالدور/الطبي /المعهد التقني

الكيمياءالتربيه

قسم حفر األبارمعهد التدريب النفطي بغداد

ميكانيكمعهد التقني الدور

قسم المحاسبةمعهد الدور التقني

التقنيات الميكانيكيةالدور/المعهد التقني

تقنيات ادارة الموادكوفه- معهد التقني 

تقنيات هندسة مساحهمعهد تكنلوجا بغداد

المقاصدالمقاصد

قسم السياراتمعهد اعداد المدربين التقنيين

معهد معلمين الشرقاط المسائي 

المركزي
اللغة العربية

التقنيات الكهربائيةالموصل/المعهد التقني

رياضةجامعة تكريت

تقنيات ادارة المكتبالرصافة/ دارة المعهد ا

تقنيات المحاسبةالدور- المعهد التقني 

قسم الكهرباءمعهد التقني كركوك

قسم المحاسبهالمعهد التقني بلد

تقنيات المحاسبةمعهد التقني كركوك

تقنيات االلكترونيةمعهد التقني كركوك

عربي واسالميةمعهد معلمين



محاسبةمعهد تقني اداري الدور

قسم الميكانيكالدور/ المعهد التقني 

فرع أنشاء طرق/ تقنيات المدنيةكركوك/المعهد التقني

قوة- كهرباء المعهد التقني كركوك

قسم االلكترونالمعهد التقني الدور

محاسبةمعهد الدور التقني

ميكانيك سياراتثانوية الضلوعية المهنية

قسم كهرباءمعهد التقني الدور

قسم تقنيات المحاسبهالمعهد التقني الدور

اللغة االنكليزيةمعهد اعداد المعليمن المسائي

إدارة المخازنالمعهد التقني الحويجه

سالميه وعربيمعهد معلمين سامراء

قسم التقنيات االلكترونيةمعهد الدور التقني

قسم المحاسبةالمعهد التقني الدور

التقنيات االلكترونيةالمعهد التقني الدور

المحاسبةالدور/ المعهد التقني 

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدور

رياضياتمعهد اعداد المعلمين

الدراسات الموسيقىهمعهد الدراسات الموسيقيه

انظمة الحاسوبالمعهد التقني بعقوبة

قسم تقنيات المحاسبهمعهد التقني كركوك

تقنيات المحاسبهمعهد الدور

معهد المعلمين المركزي 

المسائي الملغاة بيجي
التربية االسالمية

معهد اعداد المعلمين المسائي 

سامراء
التربية االسالمية

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدور

نعممعهد كركوك لعلوم الحاسوب

الكترونيكمعهد الدور التقني

قسم المحاسبةمعهد الدور التقني

الكترونيكمعهد التقني كركوك

المساحهمعهد التقني كركوك

ميكانيكتقني

قسم الرياضياتمعهد الجواهري

قسم التقنيات الكهربائيهمعهد التقني الحويجه

انكليزيمعهد المعلمات المركزي

التقنيات المحاسبةمعهد التقني كركوك

القسم المحاسبةمعهد التقني كركوك

المحاسبةكركوك/ المعهد التقني 

المحاسبةالمعهد التقني كركوك

كالكركوك. معهد التقني



ادارة الموادالمعهد التقني الحويجة

تقنيات مدنية انشاء طرقالمعهد التقني كركوك

قسم المحاسبهمعهد الدور

قسم المحاسبةالمعهد التقني الدور

قسم خط وزخرفهمعهد الفنون الجميله

قسم تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدور

محاسبةالجامعة التقنية شمالية

االنكليزيمعهد المعلمين المسائي

التربية االسالميةمعهد اعداد المعلمات الصباحي

اللغة العربيةمعهد اعداد المعلمات

التربية الفنيةمعهد اعداد المعلمات طوز

مكيانيك قدره فرع تبريد وتكيفمعهد كركوك التقني

دبلوم محاسبهمعهد التقني الدور

محاسبةمعهد الدور

قسم المحاسبةالدور/ المعهد التقني 

التربيه االسالميهمعهد الدور

القسم ادارة موادالمعهد تقنى كركوك

اللغة االنكليزيةمعهد اعداد المعلمات

اللغة االنكليزيةمعهد اعداد المعلمات

لغة عربيةمعهد اعداد سامراء

تقنية الغاباتمعهد التقني كركوك

معهدمعهد تقني كركوك

االدارة موادمعهد التقني كركوك

قسم محاسبهمعهد التقني الدور

ادارة موادمعهد تقني كركوك

انشاء الطرقكركوك/ معهد التقني

تقنيات المحاسبةبلد/ المعهد التقني 

قسم المحاسبةالمعهد التقني الدور

تقنيات محاسبةمعهد الدور التقني

المختبرات الطبيهالمعهد الطبي الدور

فرع األنشاء الطرق/قسم المدني كركوك/معهد التقني 

التسويقكركوك/ المعهد التقني 

التقنيات االلكترونيةالمعهد التقني كركوك

قسم اللغة االنگليزيةمعهد إعداد المعلمات

التقنيات الميكانيكيةالمعهد التقني كركوك

تربية صالح الدين قسم تربية 

طوز
رياضيات

ادارة الموادمعهد تقني الحويجة

قسم التقنيات االلكترونيةمعهد تقني الدور

معهد العالي لإلتصاالت السلكية 

والالسلكية
قسم تراسل مايكرويف

التاريخمههد المدينه المنوره



قسم المحاسبهمعهد دور صالح الدين

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدور

تقنيات محاسبهمعهد الدور التقني

التقنيات المالية والمصرفيةنينوى- المعهد التقني 

قسم محاسبةمعهد الدور التقني

فرع الرسم الهندسيقسم التقنيات المدنية

قسم ميكانيكمعهد الدور التقني

التقنيات االلكترونيةالمعهد التقني الدور

محاسبةالمعهد التقني الدور

تقنيات ميكانيكيةالمعهد التقني الموصل

األلكترونيكمعهد الدور التقني

(ادارة مخازن)ادارة الموادالمعهد التقني الموصل

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدور

االسنانكليه االسنان

قسم المحاسبةالمعهد التقني الدور

قسم انظمة الحاسوبالمعهد التقني نينوى

قسم اإلدارة القانونيةالمعهد التقني اإلداري نينوئ

االلكترونالمعهد التقني دور

جغرافيهاداب

معهد اشور المركزي المسائي 

للمعلمين
تربية االسالمية

قسم التصميممعهد فنون جميلة

ميكانيك القدرةمعهد تقني كركوك شمالي

اللغة العربيةبلد/ معهد المعلمين المسائي 

التربية اإلسالميةمعهد معلمين سامراء

ادارة المكتبالمعهد التقني الحويجة

التقنيات الكهربائيةمعهد تقني كركوك

التقنيات اإللكترونيةمعهد الدور الدور التقني

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدور

قسم تقنيات المحاسبةمعهد الدور

الكترونالدور/ معهد التقني 

الكترونالمعهد التقني الدور

االلكترونيكمعهد التقني الدور

التقنيات الكهربائية فرع القوىبغداد- معهد التكنلوجيا 

الكترونيكالمعهد الفني العسكري

اإلسالميةمعهد اعداد المعلمات المسائي

المساحةالمعهد التقني الموصل

رياضياتمعهد المعلمين المسائي تكريت

قسم تقنيات االدارة القانونيةالمعهد التقني الدور

قسم انضمة حاسوبمعهد تقني كركوك



قسم الميكانيكالمعهد التقني كركوك

معهد االمين العداد المعلمين 

المسائي
قسم العلوم والرياضيات

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدور

التقنيات الميكانيكيةالمعهد التقني الدور

قسم اللغة العربيةمعهد الجواهري

انظمة الحاسوبالمعهد التقني االداري موصل

المحاسبة الماليةمعهد التقني الدور

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني بلد

انظمة الحاسباتمعهد االدارة التقني

المعهد التقني التكنلوجي
تقنيات الصناعات الكيمياوية فرع 

تشغيل وحدات

قسم اللغة العربيةمعهد اعداد المعلمين

ال يوجدجامعه تكريت

ادارهمعهد التقني الدور

قسم تقنيات المحاسبهمعهد تقني الدور

قسم المحاسبهمعهد الدور التقني

التقنيات االلكترونيةمعهد التقني الدور

اداره موادالمعهد التقني اإلداري كركوك

قسم المحاسبةمعهد التقني الدور

تقنيات المكائن والمعداتالمعهد التقني كركوك

المحاسبةالمعهد التقني االداري الدور

محاسبةمعهد التقني الدور

ادارة اعمالالمعهد التقني كركوك

قسم الميكانيكمعهدالدورالتغني

ميكانيكمعهد الدور التقني

اللغه العربيهمعهد معلمين آمرلي

كهرباءمعهد تقني كركوك

التقنيات االلكترونيةمعهد الدور

كليه التربيه البدنيه وعلوم 

الرياضة
كليه التربيه البدنيه وعلوم الرياضة

رياضياتاعداد المعلمين

تكنلوجيا قسم الميكانيكمعهد الدور التقني

معهد الفنون الجميلة للبنين 

المسائي /1الرصافة
قسم التصميم

قسم اللغة االنكليزيةمعهد اعداد معلمين تكريت

نقنيات ميكانيكتقنيات ميكانيك

ادارة قانونيةمعهد الدور التقني

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني كركوك

رياضياتكلية العلوم

االدارة القانونيةالمعهد التقني كركوك

القسم القوىالتقنيات الكهربائيه

قسم الميكانيكالمعهد التقني



معهد اعداد المعلمين المسائي 

سامراء
اسالمية

اللكترونمعهد تقني الدور

كهرباءالمعهد الحويجه

كهرباءمعهد التقني الحويجة

قسم مدني فرع البناء واالنشاءاتمعهد تقني ابوغرق

التقنيات االلكترونيةكركوك/ المعهد التقني 

قسم التقنيات االلكترونيةبغداد- معهد التكنولجيا 

قسم الكهرباءالمعهد التقني كركوك

تقنيات الكترونياالمعهد الدور التقني

المحاسبةالدور/ المعهد التقني 

تكنلوجي تشغيل مشاريع المياهمعهد تقني الحويجه

القسم كهرباءالمعهد التقني

التقنيات الكهرباءمعهد تقني كركوك

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدور

االلكترونيكمعهد الدور التقني

تقنيات ميكانيك القدرةالحويجة/ المعهد التقني 

إدارة مكتبمعهد تقني حويجة

التقنيات اإللكترونيةالدور التقني

االدارة القانونيةالمعهد التقني كركوك

القسم التشكيليمعهد الفنون الجميله

قسم المحاسبةمعهد تقني كركوك

اللغة العربيةمعهد المعلمين المسائي في بلد

التقنيات االلكترونيةالدور/المعهد التقني

المعهد التقنيالمعهد التقني

الرياضياتمعهد اعداد معلمين الدجيل

الكترونيك وسيطرةمعهد الدور التقني

االدارة القانونيةالمعهد التقني كركوك

ادارةتربية

قسم تقنيات االلكترونيةالمعهد التقني الدور

ادارة مخازنمعهد تقني كركوك

ادارة الموادالمعهد التقني االداري

الكثرونيك سيطرةمعهد تقني كركوك

معهد الدورمعهد الدور

معهد التقني الحويجةمعهد التقني الحويجة

محاسبهالمعهد التقني بلد

المعهد كركوك التقني
فرع رسم  )التقنيات المدنية 

(بالحاسوب

فرع الكترونيك/ التقنيات االلكترونيةالمعهد التقني كركوك

قسم الحاسباتمعهد الدور األداري

مكائن ومعداتمعهد تقني

اداره التسويقالمعهد التقني كركوك



التقنيات االلكترونيةالمعهد التقني الدور

كهرباءمعهد تقني كركوك

تقنية إدارة الموادالحويجة/ معهد التقني 

رياضياتبلد/معهد المعلمين المسائي 

االدارةمعهد الدور التقني

تقنيات الكترونيةمعهد تكنولجيا بغداد

انظمة الحاسوبمعهد التقني كركوك

معهد قسم المحاسبهالدور/المعهد التقني

تقناية انضمة حاسوبالمعهد تقني كركوك

التقنيات الكهربائيةالمعهد التقني كركوك

محاسبةتقني

كهرباء فرع القوىمعهد التكنولوجيا

اسالميهمعد اعدادية المعلمين

فرع نباتات طبيه_إنتاج نباتي معهد تقني الحويجه

ميكانيك القدرةالجامعة التقنية الشمالية

ميكانيك القدرةالمعهد التقني الحويجة

تقنيات المحاسبةالدور/المعهد التقني

المحاسبهمعهد الدور التقني

الميكانيكالمعهد التقني الحويجة

الكهرباءالمعهد التقني الموصل

محاسبةإداري

تقنيات المحاسبةتقنيات المحاسبة

التقنيات الكهرباءالمعهد التقني كركوك

قسم التقنيات الكهربائيةالمعهد التقني كركوك

المكائن والمعداتمعهد التقني كركوك

قسم التقنيات الميكانيكيهالمعد التقني الدور

قسم االنجليزيمعهد اعداد المعلمين

معهد المعلمين المركزي 

المسائي تكريت
الرياضيات

قسم تشكيليمعهد فنون جميلة بلد

قسم تقنيات ادارة الموادالمعهد التقني كركوك

ادارة موادالمعهد التقني الحويجة

التقنيات الميكانيكيةالدور/المعهد التقني 

إدارة موادالمعهد التقني

االنتاج النباتيمعهد تقني زراعي

تقنيات الكترونيهالمعهد التقني الدور

قسم البترو كيماويمهنيه بيجي

التقنيات الكهربائيةكركوك/معهد التقني 

التقنيات االلكترونيةالمعهد التقني كركوك

ادارة مكتبالمعهد التقني الحويجة

قسم التقنيات الميكانيكيةالمعهد التقني الدور

لغة انجليزيةمعهد اعداد معلمين

التقنيات اإللكترونيةالمعهد التقني الدور



اداره مكتبمعهد تقني إداري الحويجه

تقنيات االدارة القانونيةالمعهد التقني كركوك

قسم ادارة مكتبمعهد التقني الحويجة

فرع انشاء طرق/ التقنيات المدنية كركوك/ المعهد التقني

الكترونيكالمعهد التقني الدور

مكانيكتقنيات

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدور

قسم تصميم طباعيمعهد الفنون الجميلة

تشكيليمعهد الفنون الجميله

المحاسبةالمعهد التقني كركوك

قسم المحاسبة الماليةالمعهد التقني الدور

تقنيات ادارة الموادالمعهد التقني الحويجة

قسم تقنيات المحاسبةمعهد تقني بلد

قسم محاسبةالمعهد التقني كركوك

انكليزيمعهد اعداد المعلمين

تشغيل مشاريع المياهالمعهد التقني الحويجة

خريج سادسخريج سادس

تقنيات الكهربائيةالتقني كركوك

قسم التقنيات الكهرباءالمعهد التقني الحويجه

محاسبهبعقوبه

تقنيات الميكانيكيهالمعهد التقني الدور

محاسبةمعهد التقني الدور

تقنيات انظمة حاسوبمعهد االدارة الرصافة

تقنيات االحصاء الصحيالرصافة/ معهد االدارة 

التقنيات الميكانيكيهالدور_المعهد التقني

تقنيات الكترونيه- الكترونيك الدور- المعهد التقني 

التقنيات المدنيةالمعهد التقني كركوك

تقنيات الكهربائيىةالمعهد التقني كركوك

التقنيات المحاسبةالمعهد التقني كركوك

معهد التقني كركوك
تقنيات األلكترونية فرع الكترونيك 

والسيطرة

قسم الصناعات الكيمياويهمعهد التقني التكنلوجي كركوك

قسم المكان و المعدانمعهد التقني الحويجة

التقنيات االلكترونيةمعهد التقني الدور

قسم التسويقمعهد التقني كركوك

قسم  التسويقالمعهد التقني كركوك

رياضهمهد المسائي تكريت

تقنيات ادارة الموادالمعهد التقني الكركوك

االسالميةمعهد اعداد المعلمين في سامراء

قسم تقنيات كهربائيةمعهد تقني كركوك



تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدور

كهرباءمعهد التقني

ميكانيك القدرةالمعهد التقني الحويجة

المعهدمعهد تقني كركوك

قسم المحاسبةمعهد التقني االداري نينوى

تقنيات المحاسبهالمعهد التقني الدور

كهرباءالمعهد التقني كركوك

المحاسبةمعهد تقني كركوك

تكريت / معهد اعداد المعلمين 

المسائي
االسالمية

القوى الكهربائيةالمعهد التقني الحويجة

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدور

إاللكترونيك/ القسم/ المعهدالدور/ المعهد التقني

االدارة القانونيةالمعهد التقني نينوى

التقنيات االلكترونيةالدور/ المعهد التقني

الكترونيكتقني كركوك

التقنيات االلكتلرونيةالمعهد التقني الدور

ادارة المخازنكركوك/ المعهد التقني 

قسم المحاسبةمعهد الدور التقني

محاسبةكركوك/ المعهدالتقني 

-  معهد الفنون الجميله للبنبن 

بلد
رسم- قسم التشكيلي 

تقنيات كهرباءمعهد تقني بعقوبة

اللغة العربيةمعهد طوز المسائي المركزي

الدورتكريت

االلكترونيكالمعهد التقني الدور

تشكيليمعهد الفنون الجميله تكريت

إدارة موادمعهد تقني بعقوبة

قسم الفنون التشكيليةبلد/ معهد الفنون الجميلة 

محاسبهالمعهد التقني الدور

نعمبغداد/معهد التكنولوجيا

قسم االداره المحاسبهمعهد الدور التقني

محاسبةمعهد ادارة التقني

ميكانيكامعهد التقني الحويجة

القسم ميكانيكالمعهد التقني الدور التكنلوجي

قسم تحليالتمعهد تقني

قسم محاسبهمعهد التقني

محاسبةكلية االدارة واالقتصاد

۶کهرباالمعهد

معهد اعداد معلمات سامراء 

الصباحي الملغاة
الرياضيات

اللغة العربيةمعهد اعداد المعلمين المسائي



قسم المحاسبةمعهد تقني الدور

الزويةالزوية

داخل المعهدمعهد الدور التقني

قسم المحاسبةالمعهد التقني الدور

المحاسبةالمعهد التقني

التقنيات الميكانيكيهاعداد المدربين التقنين

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني كركوك

قسم االداره القانونيهالمعهد التقني كركوك

محاسبهالمعهد التقني الدور

نعممعهد الدور

المحاسبةالمعهد التقني الدور

التقنيات الكهربائيةالمعهد التقني الحويجة

قسم انظمة الحاسوبالمعهد التقني الموصل

معهدالدورمعهدالدور

اللغة العربيةمعهد معلمين بيجي المسائي

محاسبهالمعهد التقني الدور

تقنيات االلكترونيةمعهد الدور التقني

المكائن والمعدات فرع السيارتالموصل/التقني

تقنيات المحاسبهالمعهد التقني الدور

قسم التقنيات المكيانيكيةمعهد الدور التقني

تقنيات المحاسبةالدور

هندسة نفطكليه الهندسه

تاريختربيه

معهد تكنلوجيامعهد دور

القانونالقانون

اللغة العربيةتكريت- معهد اعداد المعلمات 

قسم تقنيات المحاسبهالمعهدالتقني الدور

اإلدارة القانونيةمعهد الدور التقني

التقنيات الكهربائيةمعهد التقني كركوك

قسم التشكيليمعهد الفنون الجميلة

قسم اداره مواداداره اعمال

محاسبةالمعهد التقني الدور

قسم تقنيات المحاسبةمعهد التقني الدور

المحاسبة-معهد التقني كركوكمعهد التقني كركوك

قسم المحاسبهمعهد الدور التقني

كهرباءمعهد

معهد يثرب المسائي ألعداد 

المعلمين
اللغة العربية واالجتماعيات

االلكترونيك/ التقنيات االلكترونية معهد التقني كركوك

قسم التقنيات اإللكترونيةبغداد-معهد التكنولوجيا 

محاسبةمعهد الدور



االكترونمعهد الدور

االدارة القانونيةالمعهد التقني كركوك

الكترونيكمعهدالدورالتقني

معهد يثرب العداد المعلمين 

المسائي
عربي واجتماعيات

قسم الميكانيكالمعهد التقني الدور

القسم اإللكترونيكمعهد تقني الدور

قسم المحاسبةمعهد التقني الدور

قسم التقنيات الكهربائيةكركوك/ المعهد التقني 

قسم اللغة العربيةمعهد بلد المسائي المركزي

المحاسبةمعهد التقني بلد

ال يوجدمعهد الفنون الجميلة بلد

االلكترونمعد الدور التقني

كهرباءمعهد تقني بعقوبه

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدور

قسم التقنيات الكهربائيةالمعهد التقني كركوك

التقنيات الكهربائية فرع القوىالمعهد التقني كركوك

التقنيات الميكانيكيةالموصل/ المعهد التقني 

ادارة موادمعهد تقني الحويجة

محاسبهمعهد الدور التقني

قسم ميكانيكمعهد الدور التقني

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدور

المحاسبةمعهد التقني الدور

اللغة اإلنجليزيةمعهد األمين إلعداد المعلمين

مدرسة بيجي السريعهمدرسة بيجي السريعه

قسم االلكترونيكالدور/ المعهد التقني

اإلدارة القانونيةنينوى/ المعهد التقني 

االداره القانونيهالمعهد الطبي الدور

قسم رياضيات وعلوممعهد اعداد المعلمات

قسم التخديرمعهد الطبي

قسم اللغة العربيةمعهد اعداد المعلمات

االسالميةمعهد االمين العداد المعلمين

قسم الرياضهمعهد اعداد المعلمات

القسم داخل الكليهالمعهد التقني

المحاسبةالمعهد التقني كركوك

محاسبهمعهد التقني الدور

االسالميةمعهد االمين المسائي المركزي

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدور

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدور



الرياضياتمعهد األمين إلعداد المعلمين

معهد اعداد معلمات الدجيل 

الصباحي الملغاة
االسالمية

الكهرباءالمعهد التقني بعقوبة

اسالمية وعربيمعهد اعداد المعلمات الدجيل

قسم محاسبةالمعهد التقني الدور

عربي اجتماعياتمعهد اعداد المعلمين  تكريت

التقنيات الميكانيكيةمعهد التقني

اإللكترونيكالمعهد التقني كركوك

االدارة القانونيةالمعهد الدور

معهد / الجامعة التقنيى الوسطى 

الرصافة/ اإلدارة 
قسم اإلدارة

أدارة موادالجامعة التقنية الشمالية

ادارة الموادالجامعة التقنية الشمالية

محاسبةالمعهد التقني كركوك

التقنيات الكهربائيةالمعهد التقني كركوك

قسم التقنيات الميكانيكيةمعهد الدور التقني

معهد الدور المسائي
معهد الدور /قسم التربية االسالمية 

المسائي

التربيه الرياضةمعهد اعداد المعلمات

تقنيات ادارة الموادالمعهد التقني كركوك

محاسبةالمعهد الدور التقني

اداري محاسبهمعهد التقني الدور

محاسبةمعهد االدارة التقني

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدور

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني بلد

المحاسبةالمعهد التقني

اللغة العربيةمعهد اعداد معلمات بلد

التقنيات االلكترونيةالمعهد التقني الدور

محاسبةمعهد تقني الدور

محاسبةمعهد الدور التقني

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدور

قسم المحاسبةالمعهد التقني الدور

قسم االلكترونيةمعهد التكنلوجي الدور

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدور

قسم االلكترونيكالمعهد التقني الدور

تقنيات محاسبةتقنيات محاسبة

قسم محاسبةالمعهد النتقي الدور

رياضياتمعهد اعداد معلمات سامراء



الرياضيات/ العلوم معهد اعداد المعلمات الصباحي

محاسبهمعهد الدور التقني

اجتماعياتمعهد معلمات بلد

قسم ميكانيكمعهد تقني دور

ادارة مكتبالجامعة التقنيه الوسطى

المحاسبهالمعهد التقني الدور

المحاسبةتقنيات المحاسبة

محاسبةمعهد التقني الدور

المحاسبهالمعهد التقني كركوك

ادارة موادمعهد التقني بعقوبه

العربية واالسالميةمعهد اعداد معلمات الدجيل

قسم المحاسبهقسم المحاسبه/معهد الدور التقني

التقنيات المعلومات المكتباتالوسطى/معهد االداره 

المحاسبهالمعهد التقني الدور

المحاسبةالمعهد التقني الدور

قسم المحاسبةمعهد الدور التقني

االعداد والتدريبمعهد اعداد معلمات طوز

المحاسبةمعهد االدارة التقني

تقنيات انظمة الحاسوبالمعهد التقني كركوك

معهد اعداد المعلمات بلد 

الصباحي
الرياضيات

تقنيات محاسبهالمعهد التقني الدور

اللغة العربيه واالسالميةمعهد المعلمات الدجيل

معهد اعداد المعلمات الدجيل 

الصباحي الملغى
رياضيات

علوم ورياضياتمعهد اعداد معلمات المنصور

محاسبةمعهد تقني بعقوبة

التقنيات االلكترونيهالمعهد التقني الدور

قسم اللغة العربية واالسالميةمعهد اعداد المعلمات الدجيل

قسم االكترونيك/معهدمعهد الدور التقني

تقنيات المحاسبةمعهد تقني الدور

سياراتمعهد التفني الحويجة

التقنيات الكهربائيةمعهد اتقني

محاسبةمعهد ادارة

قسم المحاسبةمعهد الدور التقني

تقنيات انظمة الحاسوبالمعهد التقني كركوك

البايلوجي الجزيئيالعلوم

السياراتالمعهد التقني الحويجة



تقنيات االلكترونيكالمعهد التقني الدور

التقنيات الميكانيكيةالمعهد التقني الدور

كالالمستنصرية

المحاسبهالرصافه- معهد االداره

معهد تقني الدورمعهد تقني الدور

محاسبهمعهد تقني بلد

المكائن والمعداتالمعهد التقني الحويجة

قسم المحاسبةالمعهد التقني كركوك

محاسبهمعهد الدور

المعاهد التقني

المساحهالمعهد التقني بعقوبه

الرياضياتمعهد الدجيل المعلمين المسائي

تشكيليبلد/ معهد فنون جميلة 

الحاسباتعلوم الحاسوب والرياضيات

قوى ميكانيكية/المكائن والمعدات فرعمعهد التكنولوجيا بغداد

محاسبهالتقني الدور

التقنيات االلكترونيهمعهد تكنولوجيا

رياضياتمعهد الفنون الجميلة

التقنيات االلكترونيةالمعهد التقني كركوك

الرياضياتمعهد المعلمين المركزي بلد

تقنيات ادارة الموادمعهد األدارة التقني

ميكانيك القدرةالمعهد التقني الحويجة

حاسبابمعهد التكلوجية الزعفرانية

التمثيلمعهد الفنون الجميلة

المعهدمعهد كركوك التقني

قسم الكترونيكبغداد_ معهد التكنولوجيا 

معهد المعلمين المسائي 

بلد- المركزي 
اسالمية

تقنيات المحاسبةكركوك/المعهد التقني 

قسم االلكترونالمعهد التقني كركوك

معهد التقني كركوك
تقنيات االلكترونية فرع الكترونيك 

والسيطرة

االسالميسامراء المركزي المسائي المغاة

قسم المحاسبةالمعهد التقني الدور

التقنيات االلكترونيةدبلوم تقني

قسم المحاسبهمعهد التقني بلد

ادارهمعهد التقني الدور

تقنيات المحاسبةمعهد التقني كركوك



حاسباتمعهد الدور

اللغة العربيةمعهد اشور المسائي للمعلمين

تقنيات المحاسبةبلد/المعهد التقني 

كالالمعهد التقنية كركوك

محاسبةالمعهد التقني دور

معهد اعداد المعلمين المسائي 

سامراء
قسم التربية االسالمية

التقنيات االلكترونيةالمعهد التقني الدور

التقنيات الميكانيكيةالمعهد التقني الدور

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدور

تقنيات المحاسبةالدور/ المعهد التقني 

قسم محاسبهمعهد تقني الدور

تقنيات ميكانيكيهمعهد تقني الدور

قسم المختبرات الطبيةالمعهد التقني الدور

المحاسبهمعهد التقني الدور

ميكانيكمعهد تدريب بيجي

قسم اإلداره القانونيةالمعهد اإلداري نينوى

تقنيات المحاسبةمعهد الدور التقني

المكائن والمعداتمعهد تقني حويجة

طالبجامعه تكريت

تقنيات المحاسبهالمعهد التقني الدور

االنتاج الحيوانيكليه الزراعه

ادارة الموادالحويجة/ المعهد التقني 

داخل الكليهميكانيك

قسم المحاسبةتقنيات المحاسبة

الكهرباءالمعهد التقني الحويجه

ميكانيكمعهد فني الدور

قسم مكائن والمعداتمعهد تقني حويجة

قسم الرسممعهد الفنون

المدنيهندسة

اسالميةمعهد اشور المسائي

صف ثنويالجوادين للثنويه

التقانات االلكترونيةالمعهد التقني الدور

التقنيات االلكترونيةالمعهد التقني الدور

التقنيات االلكترونيهالمعهد التقني الدور

قسم الرسم الهندسيمعهد تقني

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدور

مساحةمعهد التقني كركوك

المحاسبهمعهد الدور التقني

تقنيات الحاسوبكركوك/ المعهد التقني 

قسم تقنيات محاسبهمعهد التقني الدور

االشعةالمعهد الطبي التقني اربيل



تكلنوجيا المعلوماتمعهد التقني شقالوة

مكائن ومعداتمعهد تكنلوجي

رياضياتمعهد معلمين

الميكانيكالمعهد التقني الحويجة

االكترونيكالدور التقني

التقنيات االلكترونيةالمعهد التقني الدور

محاسبهقسم محاسبه

االنتاج النباتيمعهد التقني الحويجه

قسم المحاسبةكركوك/ المعهد التقني

قسم الكهرباءالمعهد التقني بعقوبة

اختصاص اسالميةمعهد معلمين

التربية االسالميةمعهد اعداد معلمات سامراء

المحاسبةالمعهد التقني كركوك

الرياضياتمعهد اعداد المعلمين المسائي

تقنيات المحاسبةمعهد التقني الدور

قسم االسعاف الفوريالمعهد التقني الدور

الجامعة التقنية الشمالية معهد 

الدور
االدارة القانونية

الميكانيكمعهد النفط

قسم التقنيات االلكترونيةمعهد الدور

المحاسبهالمعهد التقني االداري الدور

انشاء الطرق/قسم التقنيات المدنيةكركوك/المعهد التقني 

لغة انكليزيةمعهد المعلمين المسائي المركزي

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدور

الصناعات الكيمياويةمعهد التقني التكنلوجي كركوك

التقنيات اللكترونيةالمعهد التقني الدور

التقنيات الكهربائيةالمعهد التقني الموصل

تقنيات محاسبهمعهد التقني كركوك

الرسم بالحاسوب/ التقنيات المدنية موصل/ المعهد التقني 

(اإلنتاج)الميكانيكالحويجة/المعهد التقني 

الجامعة التقنية الشمالية المعهد 

التقني الدور
قسم تقنيات المحاسبة

التقنيات المالية والمصرفيهالمعهد التقني المسيب

محاسبةالمعهد التقني الدور

معهد البيادر العداد المعلمين 

المسائي
اللغة العربية



تقنيات المحاسبةالمعهد التقني بلد

قسم التقنيات االلكترونيةالمعهد التقني الدور

اللغة االنكليزيةمعهد االمين العداد المعلمين

أدارة الموادالمعهد التقني الحويجه

اللغة االنكليزيةمعهد اعداد المعلمين بلد

قسم الميكانيكمعهد الدور

اللغة العربيةمعهد اعداد المعلمين

محاسبةمعهد دور

محاسبةمعهد التقنی كالر

قسم التسويقمعهد تقني كركوك

قسم تقنيات المساحةمعهد التقني التكنلوجي

محاصيل صناعيةمعهد التقني بكرةجو

اللغة العربيةمعهد اعداد المعلمات

قسم تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدور

الجامعه التقنيه الشماليه المعهد 

التقني الدور
محاسبه

المعهدمعهد اعداد المعلمات المسائي

قسم رضياتمعهد اعداد المعلمات في سامراء

قسم اللغة العربيه العاممعهد اعداد المعلمات الصباحي

االسالميةمعهد اعداد المعلمات المسائي

التقنيات الميكانيكيةالدور/المعهد التقني 

معهد تقني الحويجة
تقنيات /قسم التقنيات االلكترونيه 

الحاسوب

قسم االسالميةقسم االعداد والتدريب

قسم إدارة مكتبموصل/ المعهد التقني اإلداري

ادارة مكتبالمعهد التقني الحويجة

تقنيات صناعات كيمياويةمعهد تقني كركوك

قسم تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدور

تقني كهربائيمعهد الحويجه

قسم تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدور

قسم االلكترونيكالمعهد التقني الدور

قسم المحاسبةمعهد اداري نينوى

مساحهالمعهد التقني الموصل

ادراة الموادمعهد تقني موصل

رياضياتمعهد المعلمين المركزي المسائي

تقيات االدارة القانونيةمعهد التقني كركوك



کهسنهزانئايندە

تقنيات انظمة حاسوبالمعهد التقني االداري الموصل

أدارة قانونيةمعهد أدارة قانونية

الرياضياتمعهد اعداد معلمات

رياضياتمعهد اعداد المعلمين

قسم المحاسبهالمعهد التقني الدور

المحاسبةمعهد كالر التقني

تقنيات اإلدارة الموادمعهد تقني كركوك

المحاسبةالدور/معهد التقني

تقنيات المحاسبةمعهد الدور التقني

تقنيات المحاسبةكركوك/ المعهد التقني

انضمة حاسوبالمعهد التقني كركوك

معهد اعداد معلمات الدجيل 

الصباحي
قسم اللغة االنكليزية

االنكليزيمعهد اعداد معلمات

إدارة مكتبالمعهد التقني الحويجة

قسم الكهرباءمعهد الحويجة التقني

أدارة مخازنالمعهد التقني

معهد اعداد معلمات الدجيل 

الصباحي
عربي واسالمية

اللغة االنكليزيةمعهد اعداد المعلمات بلد

التقنيات الميكانيكيةالمعهد التقني كركوك

تقنيات ادارة الموادمعهد االدارة

قسم المحاسبهالمعهد التقني الدور

محاسبةالنجف/المعهد التقني االداري

تقنيات محاسبةالمعهد التقني الدور

تقنيات المحاسبةمعهد التقني الدور

محاسبهمعهد بلد التقني

قسم تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدور

تقنيات محاسبهالمعهد التقني الدور

محاسبةالمعهد التقني الدور

تقنيات الكترونيةمعهد التقني الدور

رياضيات والعلوممعهد اعداد المعلمات

رياضيات وعلوممعهد االخالص

اللغه العربيهمعهد اعداد المعلمات الصباحي

التربية االسالميةمعهد اعداد المعلمات

المحاسبةالتقني الكوت

الرياضياتمعهد اعداد معلمات بلد

اللغة االنكليزيةالدجيل- اعداد المعلمات 



اللغة العربية واالسالميةمعهد اعداد المعلمات

قسم العلوم والرياضياتمعهد اعداد المعلمات طوز

قسم الكترونيكمعهد الدور

التقنيات اإللكترونيةمعهد تكنلوجيه

محاسبةمعهد التقني الدور

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدور

اللغة العربيةاعداد معلمات بيجي الصباحي

محاسبهمعهد الدور التقني

معهد په يمانگه ى نوبلى تايبه 

ت
صيدلة

تقنيات ادارة الموادمعهد التقني كركوك

مكائن والمعداتمعهد ٳعداد المدربين التقنيين

تقنيات ادارة الموادكركوك/المعهد التقني 

Sulaymaniyah 

Technical University
محاسبه

التقنيات الكهربائيةكركوك/المعهد التقني 

المحاسبةالمعهد التقني الدور

معهد المعلمين المسائي 

المركزي تكريت
اختصاص انكليزي

التقني/معهد الدور التقني/معهد الدور 

أنظمة حاسوبمعهد تقني كركوك

انظمه حاسوبالمعهد التقني بعقوبه

معهدمعهد التقني كركوك

ادارة االعمالكالر- المعهد التقني 

تقنيات الموارد المائيةمعهد التقني الحويجة

ادارة موادمعهد التقني

تقنيات المساحةالمعهد التقني كركوك

تقني محاسبهالتقني

العلوم االسالميهالمعهد العلوم االسالميه

االدارة القانونيةالمعهد التقني كركوك

قسم تشغيل وحداتالمعهد التقني كركوك

تقنيات المحاسبةالدور/ المعهد التقني 

المحاسبةالمعهد التقني كركوك

المكاىن المعداتمحهد التقني كركوك

رسم بالحاسوب/ التقنيات العدنية كركوك/ المعهد التقني 

قسم االلكترونيكالمعهد التقني الدور

قسم القانونكلية الحقوق

ادارة الموادالمعهد التقني الحويجة

تقنيات االدارة القانونيةالمعهد التقني كركوك

معهد قلم االهلي لعلوم النفط 

والغاز
علوم النفط والغاز



تقنيالت الكترونيةالمعهد التقني الدور

المحاسبهمعهد الدور التقني

معهد اعداد معلمات الدجيل 

الصباحي
رياضيات وعلوم

رياضياتمعهد معلمات الدجيل

ادارة الموادالمعهد التقني الحويجة

قسم محاسبهمعهد التقني الدور

اإلدارة القانونيةالمعهد تقني كركوك

ادارة الموادالمعهد التقني الحويجة

قسم اللغة االنكليزيةمعهد أعداد المعلمات الطوز

المحاسبةالمعهد التقني كركوك

العلوم والرياضياتمعهد اعداد معلمات طوز

التقنيات المدنيةالمعهد التقني كركوك

قسم تقنيات المحاسبهمعهد التقني الدور

اللغة العربيةمعهد معلمات المركزي

الرياضياتمعهد اعداد المعلمات طوز

ادارة الموادمعهد التقني كركوك

قسم الكهرباءالمعهد التقني الحويجة

المعهدمعهد المعلمات المسائي

المحاسبةالمعهد التقني الدور

إدارة قانونيهمعهد التقني كركوك

الرسممعهد فنون الجميله بلد

معهد اعداد معلمات بلد 

الصباحي الملغاة
رياضة

الرياضياتبلد- معهد اعداد المعلمات 

اداره اقتصاداداره اقتصاد

معهد اعداد المعلمات المركزي 

المسائي
انكليزي

قسم تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدور

التحليالت المرضيةمعهد بايتخت التقني

ميكانيكالمعهد التقني كركوك

تقنيات كهربائيةمعهد تقني حويجة

الموصل- المعهد التقني
- قسم الصناعات الكيمياوية والنفطية 

فرع تشغيل الوحدات

محاسبةمعهد تقني الدور

الرياضياتمعهد المعلمين المركزي المسائي

قسم محاسبهالمعهد التقني الدور

تقنيات ادارة الموادمعهد تقني الموصل

معهد االمين العداد المعلمين 

المسائي
اللغة العربية

قسم تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدور



قسم تقنيات صناعة المالبسمعهد تقني كركوك

تقنيات مالية ومصرفيةمعهد إداري نينوى

الميكانيكمعهد التقني الحويجه

(التبريد والتكيف )قسم المكائن فرع المعهد التقني كركوك

ادارة مخازنمعهد ادارة مخازن

السياحة والفندقةمعهد التقني نينوى

الكترونالجامعة التقنية الشمالية

معهد الفنون الجميلة للبنين 

تكريت صباحي
تمثيل/المسرح 

االدارة الموادمعهد تقني كركوك

فرع القوى/قسم التقنيات الكهربائية المعهد التقني

قسم القانونكلية الحقوق

قسـم األدارة القانــونـــيــةمعهد التقني كركوك

قسم العلوم والرياضياتمعهد اعداد المعلمات

معهد اشور المسائي العداد 

المعلمين
اللغة العربية و االجتماعيات

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدور

اللغه اإلنكليزيةمعهد اعداد المعلمات

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدور

رياضياتمعهد اعداد المعلمات سامراء

االطراف الصناعيهمعهد الدور التقني

قسم محاسبه/المعهد الدورالمعهد الدور

محاسبهالمعهد التقني الدور

تقني فنيالمعهد التقني

قسم اللغة العربيةمعهد اعداد المعلمات

قسم االنتاج حيوانيمعهد فني

قسم االلكترونمعهد الدور التقني

لغة عربيةمعهد اعداد المعلمين

االدارة القانونيهالمعهد التقني كركوك

المعهدمعهد المعلمين المسائي الدجيل

داخلمعهد التقني

الكهرباءكركوك/ المعهد التقني

ميكانيكمعهد التحرير

معهد المعلمين المركزي 

المسائي في طوز
اللغة العربية

معهد المعلمين المركزي 

بلد/المسائي
رياضيات

قسم ميكانيك والقدرةالمعهد التقني التكنلوجي الحويجة

قسم المحاسبهالمعهد التقني اإلداري الدور



اللغة االنكليزيةمعهد االمين

التقنيات الميكانيكيةالمعهد التقني الدور

قسم المعادناعداديه صناعه تكريت

تقنيات المحاسبهمعهد التقني الدور

ميكانيك قدرهالمعهد التقني بعقوبة

إدارة مكتبمعهد إداري تقني

ادارة اعمالمعهد الدور التقني

ادارة المكاتبالمعهد التقني الحويجة

محاسبةمعهد الدور التقني

ادارة المواردالمعهد التقني الحويجة

المحاسبهالمعهد التقني اإلداري الدور

المعهدميكانيك

(فرع قوة )التقنيات الكهربائيةمعهد تقني كركوك

تقنيات المحاسبةمعهد تقني االداري  الدور

قسم التصفية والتحليالت الكيمياويةفرع تشغيل السيطرة

الكترونالمعهد التقني الدور

تقنيات المحاسبةتقنيات المحاسبة

التقنيات اإللكترونيةالمعهد التقني الدور

كلية الصيدلة
حاصل على ماجستير ادوية من 

جامعة الموصل

قسم ادارة المكتبالحويجة/ المعهد التقني االداري 

تقنيات ادارة المكتبالرصافة/ معهد االدارة 

تقنيات المحاسبهبلد_معهد 

ادارة الموادمعهد تقني كركوك

قسم ادارة الموادمعهد التقني الحويجة

مهعد معلماتمعهد معلمات تكريت

قسم اللغة العربيةمعهد اعداد المعلمين

لغة عربيةمعهد اعداد معلمات

المحاسبةالمعهد التقني الدور

معهد معلماتمعهد معلمات

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدور

معهد اعداد المعلمات تكريت 

الصباحي
اللغة العربية

نعمالمعهد التقني الطبي الدور

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدور

انتاج نباتات طبيةالمعهد التقني الحويجة

معهدمعهد بيجي

اعداد /معهد المعلمين المسائي 

االمين
قسم االنگليزي



المحاسبةالمعهد التقني

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدور

قسم تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدور

محاسبةمعهد الدور التقني

قسم المحاسبةمعهد الدور التقني

تقنيات المحاسبةمعهد التقني بلد

معهد االمين المسائيمعهد االمين المسائي

االداره القانونيهالمعهد الدور التقني

المحاسبةالعهد التقني الدور

المحاسبةالمعهد التقني بلد

معهد المعلمات المركزي في 

سامراء
الرياضيات

تقنيات المحاسبهالمعهد التقني الدور

الرياضيات والعلوممعهد اعداد المعلمات الدجيل

معهد / معهد اعداد المعلمين 

االمين
التربية االسالمية

قسم المحاسيةالمعهد التقني كركوك

التقنيات الكهرباءالمعهد التقني كركوك

الرياضياتمعهد اعداد المعلمات بلد

داخل المعهدمعهد الدور

تقنيات المحاسبهالمعهد التقني الدور

قسم تقنيات المحاسبةمعهد التقني الدور

المحاسبةالمعهد التقني الدور

قسم المحاسبةالمعهد التقني الدور

تقنيات محاسبهمعهد الدور

التقنيات المالية والمصرفيةالرصافة/ معهد االدارة 

تكنلوجيا المعلومات واالتصاالتمعهد تكنلوجيا بغداد

انكليزياالمين

التربية االسالميةنينوى/معهد اعداد المعلمات 

المحاسبةالنجف/ المعهد التقني 

قسم محاسبهمعهد الدور

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدور

المحاسبةالمعهد التقني بعقوبة

ادارة موادالتقني بعقوبة

تقنيات المحاسبةمعهد التقني الدور

قسم المحاسبةالدور/ المعهد التقني 

قسم التقنيات الميكانيكيةالمعهد التقني الدور

تكنولوجيا المعلومات و االتصاالتمعهد تكنولوجيا بغداد

األداره القانونيهمعهد الدور التقني

تقنيات الميكانيكيهمعهد التقني الدور

داخل المعهدمعهد الدور

محاسبةمعهد الدور التقني



تقنيات المحاسبةالدور/المعهد التقني

قسم المحاسبةالمعهد التقني الدور

قسم المحاسبةمعهد الدور التقني

اداره قانونيهالمعهد التقني الشمالي الدور

ادارة الموادالمعهد التقني الحويجة

معهد يثرب اعداد المعلمين 

المسائي
االجتماعيات/اللغة العربية

قسم تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدور

التقنيات االلكترونيهمعهد الدور التقني

ادارة موادمعهد التقني الحويجة

أالكترونيكمعهد تكنلوجيا

قسم العلوم والرياضياتمعهد اعداد معلمات بيجي

ادارة المصارفرصافة/معهد االدارة 

معهد اعداد معلمات بيجي 

الصباحي
المعهد

رياضياتمعهد أعداد المعلمات

محاسبهمعهد الدور

تقنيات االلكترونيةمعهد التقني الدور

االنتاج النباتيالمعهد التقني الحويجة

تقنيات المحاسبةمعهد الدور

بلد / معهد اعداد المعلمات

الصباحي
اللغة العربية

الرياضياتمعهد اعداد المعلمات المسائي بلد

قسم الفنيةمعهد اعداد المعلمات الصباحي

الرياضيات والعلوممعهد بيجي للمعلمات

معهد معلمات الكوثر المركزي 

المسائي للبنات
علوم

علوم ورياضياتمعهد معلمات سامراء

معهد معلمات سامراءمعهد معلمات سامراء

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدور

التقنيات المالية والمصرفيةالجامعة التقنية الوسطى

معهد اعداد معلمات بيجي 

الصباحي
الرياضيات

قسم المحاسبةالمعهد التقني الدور

رياضياتمعهد اعداد المعلمات الصباحي

قسم رياضياتمعهد المعلمين المركزي

االسالميةمعهد اعداد المعلمات بيجي

اللغة العربيةمعهد اعداد المعلمات بلد

التقنيات اإللكترونيةالمعهد التقني الدور

قسم المحاسبهمعهد الدور التقني

قسم الكترونيكمعهد الدور التقني



محاسبةمعهد الدور

التقنيات الكهربائيةالحويجة/المعهد التقني 

قسم كهرباءمعهد تقني كركوك

كهرباءمعهد التقني

الميكانيكمعهد التدريب النفطي

قسم تقنيات إلكترونيةمعهد التقني الدور

مصور تلفزيونياألنباء العراقية

قسم اللغة العربية والتربية االسالميةمعهد اعداد معلمات بيجي

تقنيات المحاسبهالمعهد التقني الدور

االكاديمية الدولية لتكنولوجيا 

الطيران
هندسة طائرات مدني

التقنيات االلكترونيةمعهد تقني

تقنيات االحصاء الصحيالرصافه- معهد االدارة 

التربية االسالميةمعهد االمين

كهرباءمعهد فني كركوك

الرياضياتمعهد االمين المسائي

االلكترونيكمعهد التقني الدور

ميكانيكمعهد الدور التقني

معهد المعلمين المركزي 

المسائي في سامراء
الرياضيات

إدراة موادمعهد إدراة مواد

الموقع / المعهد التقني الحويجة 

البديل
ميكانيك القدرة

معهد التقني إلكترونيكمعهد التقني

ادارة مكتبمعهد تقني حويجة

الرياضياتمعهد المعلمين المركزي

قسم الكهرباءالمعهد التقني الجويجه

معهد المعلمين المركزي تكريت 

المسائي
قسم الرياضيات

قسم اللغة العربية والتربية االسالميةمعهد اعداد المعلمين تكريت

العلوم االسالميةمعهد االمين المركزي المسائي

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدور

صناعات كيميائيةالمعهد التقني كركوك

معهد اعداد المعلمين المسائي 

طوز- المركزي 
اللغة العربية

معهد اعداد معلمات سامراء 

الصباحي الملغاة
الرياضيات

معهد اعداد المعلمين المسائي 

الدجيل الملغاة
الرياضيات

محاسبةمعهد التقني الشمالي الدور



جامعة التقنية الشمالية معهد 

التقني الدور
تقنيات المحاسبة

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدور

معهد األمين إلعداد المعلمين 

المسائي
اللغة العربيه

رياضيات وعلوممعهد اعداد معلمات بيجي

محاسبةكركوك/المعهد التقني 

التربيه االسالميهمعهد اعداد المعلمات

قسم تقنيات المحاسبةمعهد تقني الدور

الكترونيكمعهد اعداد المدربين

قسم المحاسبةالمعهد التقني الدور

اجتماعياتمعهد معلمين الشرقاط

قسم رياضياتالمتهد المركزي

معهد اعداد المعلمات جاسم 

الياسين
رياضيات

قسم اللغة االنكليزيهمعهد معلمات بيجي الصباحي

محاسبةمعهد الدور

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدور

اللغه العربيةمعهد اعداد المعلمات الصباحي

قسم المحاسبهالمعهد التقني الدور

قسم تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدور

قسم المحاسبهالمعهد التقني الدور

تقنيات المحاسبهالمعهد التقني الدور

قسم التقنيات الميكانيكيهمعهد الدور التقني

قسم التربيه االسالميهمعهد معلمات بيجي

التقنيات التحليالت المرضيةمعهد الدور التقني

تجارة الدجيلالتجارة

تقنيات المحاسبةبلد/معهد التقني 

قسم صناعات كيمياويهمعهد تقنبه كركوك

معهد المعلمين المركزي 

المسائي طوز
اللغه االنكليزيه

ادارة مكتبالمعهد التقني الموصل

رياضيات،علوممعهد جاسم الياسين

قسم االلكترونيكالمعهد التقني الدور

محاسبهمعهد الدور

اللغه العربيهمعهد معلمين المركزيه

إدارة قانونيةالمعهد التقني الدور

قسم االدارة القانونيةالمعهد التقني الدور

االدارة القانونيةمعهد الدور التقني

المحاسبةالمعهد التقني الدور

االلكترونيكالمعهد التقني الدور



ادارة مكتبالمعهد التقني الحويجة

ادارة مكتبالمعهد التقني الحويجة

تقنيات المحاسبهمعهذ تقني الدور

قسم تقنيات المحاسبةمعهد التقني الدور

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدور

نعمتقنيات االدارة القانونية

قسم تقنيات محاسبةالمعهد التقني الدور

تقنيمعدل الدور

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدور

المعهد التقني 

(صالح الدين)الدور/اإلداري
تقنيات اإلدارة القانونية

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الشمالي

رياضياتمعهد اعداد معلمات بلد

تقنيات األدارة القانونيةمعهد تقني أداري

تقنيات المحاسبةمعهد تقني دور

تقنيات اإللكترونيةمعهد الدور التقني

قسم المحاسبةالمعهد التقني الدور

قسم تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدور

تقنيات االحصاء الصحيمعهد االدارة الرصافه

تقنيات الكترونيهمعهد التقني الدور

التربيه االسالميهمعهد اعداد معلمات بيجي

تقنيات ادارة الموادالمعهد التقني كركوك

معهد معلمين المركزي المسائي 

تكريت
عربي

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدور

/ معهد االدارة و االقتصاد 

الرصافة
تقنيات المحاسبة

قسم تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدور

المحاسبةالمعهد التقني بلد

انظمة الحاسوبالمعهد التقني كركوك

معهد اعداد معلمات الصباحي 

الملغة
رياضيات

تقنيات الموارد المائيةالمعهد التقني الموصل

ادارة موادمعهد تقني الموصل

قسم الكهرباءالمعهد الفني كركوك

تقنيات ادارة الموادمعهد التقني الحويجه

تربيه رياضيهمعهد معلمات

محاسبةمعهد الدور

محاسبةمعهد تقني كركوك

معهد االمين العداد المعلمين 

المسائي
اللغة االنكليزية

رياضياتمعهد اعداد معلمات

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدور

قسم ادارة الموادمعهد التقني كركوك

قسم االلكترونالمعهد التقني الدور



المعهد الرياضياتالمعهد اعداد المعالمات

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدور

قسم علوم ورياضياتمعهد اعداد المعلمات المنصور

رياضياتمعهد المعلمين المسائي الدجيل

رياضياتمعهد ا اعداد المعلمات

اللغة اإلنكليزيةمعهد المعلمات المركزي القناة

محاسبةالمعهد التقني الدور

قسم اإلنكليزيمعهد اعداد المعلمين

صناعات كيميائيّةكركوك/المعهد التقني 

محاسبةالمعهد التقني

مخازن/ اداره موادمعهد تقني نينوى

فرع القوى/ قسم التقنيات الكهربائية الحويجة/ المعهد التقني 

قسم المحاسبةمعهدالتقني الدور

انكليزيمعهد اعداد المعلمات

معهد اعداد معلمات بيجي 

الصباحي
التربية االسالمية

اإلدارة القانونيةمعهد التقني

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدور

ألكترونيألكتروني

قسم التربية االسالميةمعهد اعداد المعلمات

قسم تقنيات المحاسبةمعهد تقني الدور

قسم تقنيات الميكانيكمعهد تقني

قسم تقنيات المحاسبةالدور/ المعهد التقني 

العلوم والرياضياتمعهد اعداد المعلمات طوز

قسم المحاسبهالمعهد التقني الدور

معهد اعداد معلمات الشرقاط 

الصباحي
رياضيات وعلوم

معهد /الجامعة التقنية الشمالية

الدور
تقنيات محاسبة

عربيمعهد اعداد المعلمين

تسويقكركوك/المعهد التقني

كالكال

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدور

الرياضياتالدجيل/ معهد اعداد المعلمات 

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدور

معهد / الجامعة التقنية الشمالية 

الدور التقني
قسم االدارة القانونية

قسم ادره صحيةالمعهد الطبي التقني

التقنيات األلكترونيةالمعهد التقني الدور



الال

بلد / معهد المعلمين المركزي 

المسائي
اللغة االنكليزية

قسم المحاسبهمعهد الدور التقني

رياضياتمعهد معالمات

رياضياتمعهد معلمات سامراء

قسم هندسة مساحةمعهد تقني كركوك

التقنيات االلكترونيةمعهد التقني الدور

تقنيات التسويقالمعهد التقني كركوك

نعممعهد المسيب التقني

كهرباءمعهد تقني كركوك

محاسبهالدور/معهد التقني الشمالي 

الغالة النكليزيةمعهد االمعليمين اعداد االمين

تقنيات المحاسبةمعهد التقني كركوك

التقنيات المحاسبهمعهد التقني کرکوک

(التقنيات الكهربائيه)قسم الحويجه/معهد التقني

قسم البناء واٳلنشاءاتمعهد التقني شقالوة

-معهد اعداد الدور المسائي 

-الملغاه
رياضيات

معهد اعداد معلمات سامراء 

صباحي
رياضيات وعلوم

تقنيات محاسبةالمعهد التقني الدور

محاسبهمعهد الدور

الصناعات الكيماويةالمعهد التقني

قسم الرياضياتمعهد معلمين بلد المسائي

تقنيات المحاسبةالمعهد التقي اإلداري الدور

العلوم والرياضياتمعهد معلمين المسائي

معهد اعداد المعلمات الدجيل 

الصباحي
الرياضيات و العلوم

تقنيات المحاسبهمعدد التقني الدور

ادارة قانونيةمعهد الدور التقني

المعهدالمعهد

اللغة االنكليزيةمعهد اعداد االمين المسائي

التقنيات المحاسبةالمعهد التقني كركوك

انشاء طرق وجسور/تقنيات مدنية كركوك/المعهد التقني التكنلوجي 

ادارة موادمعهد تقني كركوك

تقنيات االدارة القانونيهالدور/المعهد التنقي 

المحاسبهالمعهد التقني االداري الدور

ادارة المكتبالمعهد التقني الحويجة

التربية االسالميةمعهد اعداد المعلمات الطوز

معهد اعداد المعلمات  المثنى 

المسائية
اسالمية



تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدور

قسم المحاسبةالمعهد التقني الدور

محاسبهمحاسبه

تقنيات ادارة الموادمعهد تقني كركوك

اللغة االنكليزيةمعهد اعداد المعلمات

التربية اإلسالميةمعهد اعداد المعلمات المسائي

االنكليزيمعهد النور المسائي

قسم اللغة االنكليزيةمعهد الشرقاط المسائي المركزي

تقنيـات اإلدارة القانونيـةالمعهـد التقنـي الـدور

تقنيات محاسبهالمعهد التقني الدور

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني الدور

تقنيات المحاسبةالمعهد التقني كركوك

تقنيات المحاسبهمعهد الدور

قسم محاسبهمعهد الدور التقني

قسم تقنيات الحاسوبالمعهد التقني الدور

قسم المحاسبةالمعهد التقني الدور

المحاسبةالدور/المعهد التقني

قسم المحاسبةالمعهد التقني

االدارة القانونيةمعهد تقني الدور

محاسبةالمعهد التقني الدور

معهد اعداد معلمات الدور 

المسائي
قسم االجتماعيات واللغة العربية

قسم اللغه العربيهمعهد اعداد المعلمات تكريت

معهد اعداد المعلمات تكريتمعهد اعداد المعلمات تكريت

رياضياتمعهد المعلمات

التقنيات الماليه والمصرفيةالمعهد التقني المسيب




