
  -: لالعوام الدراسية التالية  من المعهد واماكن عملهم  جدول باسماء الطالب الخريجيين

2000 – 2001  
  2001 - 2002  

  الیوجد 
  

  الیوجد 

  

  
2002 - 2003  2002 -2003  

  
  االسم

  

 
  الدراسة

  

 
  مكان العمل

  
  مكان العمل  الدراسة  االسم

 لقمان جمعة توفیق -
 رحیم داود محیسن  -
 الكریم عبد الجبارایمان عبد  -
 زبیدة عبد القادر احمد -
 عبد العالي حسین سلیمان -
 رابحة حسن غائب -
 محمد احمد عباس -
  منا طھ متعب -
  
  

  الدبلوم العالي 
  الدبلوم العالي
  الدبلوم العالي
  الدبلوم العالي
  الدبلوم العالي
  الدبلوم العالي
  الدبلوم العالي
  الدبلوم العالي

  قطاع عام
  قطاع عام
  قطاع عام
  قطاع عام
  قطاع عام
  قطاع عام
  قطاع عام
  قطاع عام 

  
 

  

جد
یو

ال
  

  الماجستیر

جد
یو

ال
  

  

  

  

  



  
2003 - 2004  2003 -2004  

  
  االسم

  

 
  الدراسة

  

 
  مكان العمل

  
  مكان العمل  الدراسة  االسم

 نافع احمد سعود  -
  معمر نوري محمد -
  
  

  الدبلوم العالي 
  الدبلوم العالي

  

  قطاع عام
  قطاع عام

  
 

  

جد
یو

ال
  

  الماجستیر

جد
یو

ال
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
2004 - 2005  2004 -2005  

  
  االسم

  

 
  الدراسة

  

 
  مكان العمل

  
  مكان العمل  الدراسة  االسم

 نھال نؤیل ایوب -
 ھدیل غازي رفعت -
 لیلى عبد الحمید احمد -
 اماني فرید نعوم -
 ابتسام فاضل زیدان -
 امل عبد شاكر محمود -
 عالیة محمد علي  -
 ادیبة اسماعیل علي -
 الحسین شنان علي عبد -
 ھدیل اسماعیل ابراھیم  -
 عبیر علي مجید -
 بلسم عبد الحمید عبد المجید -
 شذى صادق صبري -
   سھیر صادق محمد -

  الدبلوم العالي 
  الدبلوم العالي
  الدبلوم العالي
  الدبلوم العالي
  الدبلوم العالي
  الدبلوم العالي
  الدبلوم العالي
  الدبلوم العالي
  الدبلوم العالي
  الدبلوم العالي
  الدبلوم العالي
  الدبلوم العالي
  الدبلوم العالي
  الدبلوم العالي

  
  

  قطاع عام
  قطاع عام
  قطاع عام
  قطاع عام
  قطاع عام
  قطاع عام
  قطاع عام
  قطاع عام
  قطاع عام
  قطاع عام
  قطاع عام
  قطاع عام
  قطاع عام
  قطاع عام

  
 

  
جد

یو
ال

  

  الماجستیر

جد
یو

ال
  

  

  

  

  

  

  

  



  
2005 - 2006  2005 -2006  

  
  االسم

  

 
  الدراسة

  

 
  مكان العمل

  
  مكان العمل  الدراسة  االسم

 اسراء عبدهللا راشد -
 امال غازي مطر -
 اسو سلیمان قھرمان -
 اشراق كاظم عباس -
 شیماء كامل ھرموش -
 سحر علي صبري -
 احمد محمد حسن -
 ادیبة حسین عباس  -
 علي عبد القادر محمد -
 رحیمة صالح عبد مشعل -
 مھا ھادي حمود -
 ابراھیم جاسم حمادي -
 سعران حسینھند  -
 میسون عبد الجلیل زیارة  -
 ھدیل عبد االلھ ابراھیم -
  نادیة خلیل اسماعیل -

  الدبلوم العالي 
  الدبلوم العالي
  الدبلوم العالي
  الدبلوم العالي
  الدبلوم العالي
  الدبلوم العالي
  الدبلوم العالي
  الدبلوم العالي
  الدبلوم العالي
  الدبلوم العالي
  الدبلوم العالي

  العاليالدبلوم 
  الدبلوم العالي
  الدبلوم العالي
  الدبلوم العالي
  الدبلوم العالي

  
  
  

  قطاع عام
  قطاع عام
  قطاع عام
  قطاع عام
  قطاع عام
  قطاع عام
  قطاع عام
  قطاع عام
  قطاع عام
  قطاع عام
  قطاع عام
  قطاع عام
  قطاع عام
  قطاع عام
  قطاع عام
  قطاع عام

  
  

 
  

جد
یو

ال
  

  الماجستیر

جد
یو

ال
  

  

  

  

  

  



  
2006 - 2007  2006 -2007  

  
  االسم

  

 
  الدراسة

  

 
  مكان العمل

  
  مكان العمل  الدراسة  االسم

  الدبلوم العالي   فرح جالل محمود -
  

  قطاع عام
  
  

  باسم خمیس كوتي  -
  

  قطاع عام   الماجستیر

  

  
2007 - 2008  2007 -2008  

  
  االسم

  

 
  الدراسة

  

 
  مكان العمل

  
  مكان العمل  الدراسة  االسم

 بشرى رشید سبع -
 علیاء سامي ایوب -
 محمد حسن شعبان -
 انعام عبد الواحد ذیب -
 زھرة عبد الحسین زبالة -
 ندى حسن فلیح -
  فلایر خزعل ھاشم -

  الدبلوم العالي 
  الدبلوم العالي
  الدبلوم العالي
  الدبلوم العالي
  الدبلوم العالي
  الدبلوم العالي
  الدبلوم العالي

  

  قطاع عام
  قطاع عام
  قطاع عام
  قطاع عام
  قطاع عام
  قطاع عام
  قطاع عام

  

 نسرین خزعل فلیح -
 لقمان جمعة توفیق -
 نوري عبد مطرود رشا -
 لیلى عبد الرازق خمیس -
  مفیدة علي جواد -
  

  الماجستیر
  الماجستیر
  الماجستیر
  الماجستیر
  الماجستیر

  قطاع عام 
  قطاع عام
  قطاع عام

  خارج العراق
  قطاع عام

  

  

  

  

  



  
2008 - 2009  2008 -2009  

  
  االسم

  

 
  الدراسة

  

 
  مكان العمل

  
  مكان العمل  الدراسة  االسم

 فاضل عادل عارف -
 خلود ناجي غفوري -
 تماضر مداح حسن -
 شعیب ابراھیم  -
  نغم طارق شكري -

  الدبلوم العالي 
  الدبلوم العالي
  الدبلوم العالي
  الدبلوم العالي
  الدبلوم العالي

  

  قطاع عام
  قطاع عام
  قطاع عام
  قطاع عام
  قطاع عام

  
  

 عایدة حمید حسن -
 اسماعیل مجبل ةاسام -
 ابتسام جاسم سوداني -
 ابتسام راصي ثامر -
 زینة مزھر حسین -
 ضحى سالم نعمھ -
  عالء شعالن حاجم -
  

  الماجستیر
  الماجستیر
  الماجستیر
  الماجستیر
  الماجستیر
  الماجستیر
  الماجستیر

  قطاع عام 
  قطاع عام
  قطاع عام
  قطاع عام 
  قطاع عام
  قطاع عام

  خارج العراق

  

  
2009 - 2010  2009 -2010  

  
  االسم

  

 
  الدراسة

  

 
  مكان العمل

  
  مكان العمل  الدراسة  االسم

جد
یو

ال
لي  

لعا
م ا

بلو
الد

  
  

جد
یو

ال
  

  

  نور نوري عبد مطرود -
  

  الماجستیر
  

  قطاع عام 
  

  

  

  



  
2010 - 2011  2010 -2011  

  
  االسم

  

 
  الدراسة

  

 
  مكان العمل

  
  مكان العمل  الدراسة  االسم

 میسون عبد الرحمن جاسم -
 العزیز عبد الحمیدفاتن عبد  -
 ایمان حسن فلیح -
 ختام مالك عبد الحمید -
 سجى فاروق فیصل  -

  

  الدبلوم العالي
  الدبلوم العالي
  الدبلوم العالي
  الدبلوم العالي
  الدبلوم العالي

  
  

  قطاع عام
  قطاع عام
  قطاع عام
  قطاع عام
  قطاع عام 

 ایالف حسن ھادي -
 علي ابراھیم محمد -
 عصام محمد جابر -
 بان ثابت سعید -
 فؤاد جبر رشا -
 سالي عدنان موسى -
  خالد عبد الكاظم ثامر  -

  الماجستیر
  الماجستیر
  الماجستیر
  الماجستیر
  الماجستیر
  الماجستیر
  الماجستیر

  

  قطاع عام 
  قطاع عام 
  قطاع عام 
  قطاع عام 
  قطاع عام 
  قطاع عام 
  قطاع عام 

  
  

  
2011 - 2012  2011 -2012  

  
  االسم

  

 
  الدراسة

  

 
  مكان العمل

  
  مكان العمل  الدراسة  االسم

 سحر محسن محمد -
  سوسن محمد حمدهللا -
 ھند سعدون لطیف -
 عواطف عبد الرسول موسى -
 ابتسام محمد خضیر -

 احالم صادق حسن -
  

  الدبلوم العالي
  الدبلوم العالي
  الدبلوم العالي
  الدبلوم العالي
  الدبلوم العالي
  الدبلوم العالي

  

  قطاع عام
  قطاع عام
  قطاع عام
  قطاع عام
  قطاع عام 
  قطاع عام

 رنا عبد الرسول رضا -
  عبد الفتاح كاظم طاھر -
 حكیم جواد كاظم -
  طیف كریم خلف -

  الماجستیر
  الماجستیر
  الماجستیر
  الماجستیر

  
  

  قطاع عام 
  قطاع عام 
  قطاع عام 
  قطاع عام 

   
  

  

  

  



  
2012 - 2013  2012 -2013  

  
  االسم

  

 
  الدراسة

  

 
  مكان العمل

  
  مكان العمل  الدراسة  االسم

 اسراء مجید رشید -
 لیلى خضر غالب -
 بتول حسین كاظم -
 مي عبد الكریم -
 احالم حمادي عیسى -
 حسین خلیفة كاظم  -
 ھدى ماك محمد  -
 فرقد عبد حسین طاھر  -
 شغاف ابراھیم محمد الدھان  -
 نضال سالم علوان  -
 امال احمد خضر  -

  

  الدبلوم العالي
  الدبلوم العالي
  الدبلوم العالي
  الدبلوم العالي

  العاليالدبلوم 
  الدبلوم العالي
  الدبلوم العالي
  الدبلوم العالي
  الدبلوم العالي
  الدبلوم العالي
  الدبلوم العالي

  

  قطاع عام
  قطاع عام
  قطاع عام
  قطاع عام
  قطاع عام 
  قطاع عام
  قطاع عام
  قطاع عام
  قطاع عام
  قطاع عام
  قطاع عام

 ضحى اكرم ابراھیم  -
 العزیزنبأ عفیف عبد  -
 رغد حسین احمد -
 زینب فئق رزیج  -
 مھند ساجت عوید  -
 مصطفى جواد جلیل  -
  زیدون حسن جبار  -

  الماجستیر
  الماجستیر
  الماجستیر
  الماجستیر
  الماجستیر
  الماجستیر
  الماجستیر

  
  

  قطاع عام 
  قطاع عام 
  قطاع عام 
  قطاع عام 

  قطاع عام  
  قطاع عام 
  قطاع عام 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
2013 - 2014  2013 -2014  

  
  االسم

  

 
  الدراسة

  

 
  مكان العمل

  
  مكان العمل  الدراسة  االسم

  جاسممعتز صباح احمید  -
 ذكرى علي محمد بدر    -
 سحر سوادي رحیم  -
  وفاء محمد عبد ظاھر  -

  

  الدبلوم العالي
  الدبلوم العالي
  الدبلوم العالي
  الدبلوم العالي

  
  

  قطاع عام
  قطاع عام
  قطاع عام
  قطاع عام

  

 علي حسن شجر یاسر  -
 الحسین محمدمظفر عبد  -
 سوسن صاحب حمزة  -
 ضمیاء عبد نجم عزام  -
 شعوب یاسین حسین  -
 رویدة فوزي خلیل  -
مھا فوزي جالب موحان    -
 نور ھاني محمد    -
     ومیض رعد عبد الملك -

  الماجستیر
  الماجستیر
  الماجستیر
  الماجستیر
  الماجستیر
  الماجستیر
  الماجستیر
  الماجستیر
  الماجستیر

  

  قطاع عام 
  قطاع عام 
  قطاع عام 
  قطاع عام 

  قطاع عام  
  قطاع عام 
  قطاع عام 
  قطاع عام 
  قطاع عام 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
2014 - 2015  2014 -2015  

  
  االسم

  

 
  الدراسة

  

 
  مكان العمل

  
  مكان العمل  الدراسة  االسم

 عبیر ناظم جاسم  -
 سوسن كاظم عبد االمیر حسن  -
 زینب كاظم عبد سلمان  -
 حنان فاضل مصلح نجم   -
 بسمة یاسین عبد الكریم خلیل  -
 لیلى جمعة حسین  -

  

  الدبلوم العالي
  الدبلوم العالي
  الدبلوم العالي
  الدبلوم العالي
  الدبلوم العالي
  الدبلوم العالي

  
  

  قطاع عام
  قطاع عام
  قطاع عام
  قطاع عام
  قطاع عام
  قطاع عام

  

 ھناء احمد فارس  -
 ھبھ صاحب حمزة -
 سمیة غناوي جاسم  -
 عبدهللا كاظم حیدر  -
 رائد عبد االلھ عباس  -
 ھند اكرم عبد الغفور  -
 مھند علي مشكور علي  -
 احمد محسن عبد الكاظم  -
 واثق قتیبة شاكر  -
 احمد حسن شیاع  -
  صفاء میران محمد علي  -

  الماجستیر
  الماجستیر
  الماجستیر
  الماجستیر
  الماجستیر
  الماجستیر
  الماجستیر
  الماجستیر
  الماجستیر
  الماجستیر
  الماجستیر

  

  قطاع عام 
  قطاع عام 
  قطاع عام 
  قطاع عام 

  قطاع عام  
  قطاع عام 
  قطاع عام 
  قطاع عام 
  قطاع عام 
  قطاع عام 
  قطاع عام 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
2015 - 2016  2015 -2016  

  
  االسم

  

 
  الدراسة

  

 
  مكان العمل

  
  مكان العمل  الدراسة  االسم

 سامره عبد الزھره  -
 وفاء محمد سعود  -
 رشا فاضل عباس  -
 ھناء حسین كندوح  -
 ھبھ سعدون مھوس  -
 رباب علوان طاھر  -
 اسامھ عبد الواحد  -
   نضال حسین علي -

  الدبلوم العالي
  الدبلوم العالي
  الدبلوم العالي
  الدبلوم العالي
  الدبلوم العالي
  الدبلوم العالي
  الدبلوم العالي
  الدبلوم العالي

  
  

  قطاع عام
  قطاع عام
  قطاع عام
  قطاع عام
  قطاع عام
  قطاع عام
  قطاع عام
  قطاع عام

  

 عثمان ھاشم محمد علي  -
 حكمت فخري واصف   -
 احمد خضیر راشد  -
 ازدھار نصیف علي  -
 صھباء حافظ صكبان  -
 محمد حسن عبدهللا  -
 علي مطشر نعیمة  -
 سارة نضال جاسم -
   سرى بدیع شرف الدین -

  الماجستیر
  الماجستیر
  الماجستیر
  الماجستیر
  الماجستیر
  الماجستیر
  الماجستیر
  الماجستیر
  الماجستیر

  
  

  قطاع عام 
  قطاع عام 
  قطاع عام 
  قطاع عام 

  قطاع عام  
  قطاع عام 
  قطاع عام 

  قطاع خاص 
  قطاع خاص 

   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
2016 - 2017  2016 -2017  

  
  االسم

  

 
  الدراسة

  

 
  مكان العمل

  
  مكان العمل  الدراسة  االسم

 سالي عالء شكري  -
 رشا صالح  -
 سوسن علي صفر  -
  زینب حسن ھاشم  -

  الدبلوم العالي
  الدبلوم العالي
  الدبلوم العالي
  الدبلوم العالي

  
  
  

  قطاع عام
  خاصقطاع 
  خاصقطاع 
  خاصقطاع 

  
  

 رامح عبد الفتاح ناصر  -
  صفا جلیل خلف طاھر -
 صفا عبد الكریم آموري  -
 كمال علي منصور نجم  -
 نادیھ جاسم سوداني علي  -
 محمد عبد القادر فاضل  -
 االء اسماعیل مجبل عباس  -
 سارة راضي فرحان طارش  -
 اساور كاظم مویر  -
 االء كاظم عبد الرضا علي  -
  علي عباس كاظم علي -

  الماجستیر
  الماجستیر
  الماجستیر
  الماجستیر
  الماجستیر
  الماجستیر
  الماجستیر
  الماجستیر
  الماجستیر
  الماجستیر
  الماجستیر

  
  

  قطاع عام 
  قطاع عام 
  قطاع عام 
  قطاع عام 

  قطاع عام  
  قطاع عام 

   خاصقطاع 
  قطاع خاص 
  قطاع خاص 

   قطاع عام 
  قطاع خاص 

  

  


