
 للدارسة الصباحية2017-2016  قائمة بأسماء الخريج االول على كل كلية ومعهد للعام 

المعهد او الكليةاالسم الجامعةت

الطبمريم ابراهيم نصاربغداد1

طب كنديزهراء حيدر رؤوفبغداد2

طب اسنانعمر موفق زكيبغداد3

تمريضهدى وصفي رضيوي خيونبغداد4

هندسةعذراء ولي عزيزبغداد5

هندسة خوارزميدينا عبدالرحمن صالح بغداد6

تربية التربية البدنية وعلوم الرياضةكرم سالم اسماعيلبغداد7

تربية بناتايات ناصر حسنبغداد8

كلية علوم اسالميةسارة ستار جبار حسينبغداد9

طب بيطريدنيا زياد عزيزبغداد10

تربية ابن الهيثمزهراء محمد علي ابراهيمبغداد11

تربية ابن رشددعاء عدنان حميد شاويبغداد12

ادابايات رياض عبدالكريمبغداد13

زراعةطيبة خلف حسنبغداد14

علومنور حسين علي غيدانبغداد15

كلية العلوم للبناتميس محمد عبدهللابغداد16

كلية االعالمطيبة هاني  مداح مخلفبغداد17

قانوناحمد رجب سعيدبغداد18

كلية العلوم السياسيةحنان عبد جواد حسن قنبربغداد19

صيدلةرشا حميد خالدبغداد20

فنون جميلةزهراء حبيب عبدالحسن كاظمبغداد21

اللغاتترتيل حسن خليفةبغداد22

ادارة واقتصادعبدالرزاق طالل اكرمبغداد23

التربية البدنية وعلوم الرياضة للبناتزهراء قاسم عبدالخالقبغداد24

قانونفاطمة محمد صالحالفلوجة25

علوم اسالميةاسراء فزع فاضلالفلوجة26

الطب البيطرياسالم سعدي ناجحالفلوجة27

ادارة واقتصادعمر احمد فزعالفلوجة28

الطبعمر مؤيد عبدالكريمالعراقية29

الهندسةفاطمة غسان عبدهللاالعراقية30

قانوناحمد وائل ياسينالعراقية31

طارمية/تربية نور الهدى صباح نوريالعراقية32

علوم اسالميةغفران حسن عبدالحسينالعراقية33

اعالمرواء صداع ماضيالعراقية34



المعهد او الكليةاالسم الجامعةت

ادارة واقتصادمحمود مزهر محمدالعراقية35

ادابانوار مهند خزعلالعراقية36

تربية بناتبسمة صباح محمودالعراقية37

ادارة واقتصادحسين علي حسن سومر38

تربية اساسيةنور رياض كاظمسومر39

زراعةنور علي مجيدسومر40

نجف/ كلية تقنية هندسيةمحمد مهدي سرحانالفرات االوسط41

كوفه/ الكلية التقنيات الصحية والطبية امجد كامل عبد شمخيالفرات االوسط42

كوفة/الكلية تقنية اداريةاحمد  وحيد هاديالفرات االوسط43

مسيب/الكلية تقنية ريهام كريم علوان الفرات االوسط44

نجف/  المعهد تقنيامجد حسن عيسىالفرات االوسط45

مسيب/معهد تقني عذراء فرهود ستارالفرات االوسط46

بابل/معهد تقني رواء حاتم عبيدالفرات االوسط47

كوفة/ معهد تقني طيبة مشكور نعيمالفرات االوسط48

ديوانية/ المعهد التقني ايات صباح نوريالفرات االوسط49

كربالء/ معهد تقني حوراء فالح عبدالرزاقالفرات االوسط50

سماوه/ معهد تقني ورود فرحان طارش الفرات االوسط51

علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلوماتعلي خالد محمد خلفاالنبار52

القائم/ التربية عائشة موفق حسين عثماناالنبار53

ادابمحمد جابر مشرف نهاراالنبار54

ادارة واقتصاداياد جمعة خلف نزالاالنبار55

التربية للعلوم االنسانيةنانسي محمود عبداللطيفاالنبار56

تربية بناتجنان خليل ابراهيم عبد هللااالنبار57

التربية البدنية وعلوم الرياضةوليد خالد فريح حموداالنبار58

زراعةهبه رحيم احمد صالحاالنبار59

علومعبد الباسط محمد جاسم حمادياالنبار60

القانون والعلوم السياسيةفؤاد جميل خلف محمداالنبار61

طب االسنانيقين اسماعيل شالل جبيراالنبار62

علوم االسالميةفاطمة عدنان حماد رشيداالنبار63

صيدلةحسام ثامر امين جاسراالنبار64

طباحمد خليل إبراهيم مطر االنبار65

هندسةضياء الدين محمد خليل إبراهيماالنبار66

التربية للعلوم الصرفةرشا مشتاق هاشماالنبار67

حديثة- التربية االساسية صفا حمد محمد عبيداالنبار68

ادارة واقتصادعلي محمد حويدتكريت69

الهندسةزينب حسين محمدتكريت70



المعهد او الكليةاالسم الجامعةت

كلية التمريضسيف سعد حسين كعودتكريت71

شرقاط/ تربية اساسية رحمة محمد سليمان حمدتكريت72

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةعمار عبد حسين حبيبتكريت73

طوز خرماتو/ تربية ساره صباح جمال صمدتكريت74

كلية تربية بناتاسماء ابراهيم اسماعيلتكريت75

كلية التربية للعلوم االنسانيةفاتن عزيز كريم صالحتكريت76

كلية التربية للعلوم الصرفةازهار شريف اصلبي فياضتكريت77

كلية الطب البيطريضحى وليد صالح احمد تكريت78

العلوم االسالميةاسماء شفيق شعبانتكريت79

علوم السياسيةحسام حرجان عجاج محمدتكريت80

علوم الحاسوب والرياضياتمعاذ فرمان اسماعيلتكريت81

هندسة النفط والمعادنعمر ابراهيم فرحانتكريت82

االدابعقيق داود حاجم شعالنتكريت83

الحقوقعبدهللا موفق علي عبيدتكريت84

زراعةخيرهللا فرج سبهان عبدتكريت85

علوم احمد جمعه حسين محمدتكريت86

هندسةمحمد موفق هادي جاسمنينوى87

طبهبة خالد صبري عبدهللانينوى88

ادارة واقتصادعمار موسى عبد عبادةالمثنى89

طب اسنانباقر حسين علي سميرالمثنى90

قانونعبدهللا ساجت لفتة سلطانالمثنى91

التربية االساسية فيان عالء كاظم شامخالمثنى92

التربية للعلوم االنسانيةايات عزيز عباس ظاهرالمثنى93

كلية الزراعةسلمى منادي عبد حسونالمثنى94

طب بيطريحيدر مرهج وطبانالمثنى95

الهندسةمحمد غازي صبري خضيرالمثنى96

العلومرنا حيدر احمد نعومالمثنى97

زراعةجعفر علي شاكر راضيالقاسم الخضراء98

التقانات االحيائيةريام حمزه عبيد سرهيدالقاسم الخضراء99

طب بيطريضياء علي نعمة كاظمالقاسم الخضراء100

 العلوم  بيئةعلي عبدالحميد عبدالخضرالقاسم الخضراء101

العلوم االغذيةعال محمود ناجي خلفالقاسم الخضراء102

طبعلي عبد الجليل نوري عبد االميرالنهرين103

الهندسةنور علي مسعودالنهرين104

حقوقهدى فاضل احمدالنهرين105

علوممحمد ناصر حسنالنهرين106



المعهد او الكليةاالسم الجامعةت

هندسة معلوماتجعفر سعيد عبداللةالنهرين107

علوم سياسيةضياء احمد سعود تايهالنهرين108

اقتصاديات اعمالعبد هللا فاضل عليالنهرين109

التقنيات الحياتيةيقين عماد محمدالنهرين110

تمريضمريم حسن حافظ عبودميسان111

علوم سياسيةحنان علي عداي عوفي ميسان112

ادارة واقتصادرضا ياسين خزعل نجمميسان113

تربية بدنية وعلوم الرياضيةزينة وجدان جبارميسان114

قانونكرار ستار جبارميسان115

علوم تربويةحوراء هاشم نعيمميسان116

زراعةزهرة شبوط داخل محيسنميسان117

طب اسنانزيدون شرهان كاطعميسان118

علومرشا مخلص نجم عبودميسان119

تربيةدحام ادريس جاسمالحمدانية120

ادارة واقتصادنور وليد عمانوئيلالحمدانية121

الهندسة للنفط والغازامجد وضاح ضيولالبصرة للنفط والغاز122

تربيةحنين حسين احمد اسماعيلسامراء123

كلية آثارنورة نجاح مهدي حمزةسامراء124

علوم تطبيقيةمروان حامد لطيف خلفسامراء125

علوم اسالميةسارة عادل كاملسامراء126

هندسةاحمد فيصل بدرسامراء127

هندسةمهدي محمد جواد كاظمالبصرة128

زراعةازهر جهاد عبدالسادةالبصرة129

تربية بناتنور صبيح فاخر فنجانالبصرة130

طب بيطريبدور محمد لطيف طالبالبصرة131

تربية علوم انسانيةآمنة عبدالحسين كاظم جاسمالبصرة132

تربية بدنية وعلوم رياضيةسامي عودة صالح احمدالبصرة133

علومثامر وردة حسين عامرالبصرة134

طب اسنانمحمد عبدهللا جعفرمطرالبصرة135

التمريضسماء علي خميس عباسالبصرة136

الطبحسان عالء فريد عبد االحدالبصرة137

ادابحنين سمير محمد عبدهللاالبصرة138

كلية تربية علوم صرفةمحمد صالح هاشم زغيرالبصرة139

قرنة/ تربية اسيل كريم حيدر البصرة140

ادارة واقتصادطيف اسعد كعيد موحانالبصرة141

فنون جميلةصفا موفق عبدالصمدالبصرة142



المعهد او الكليةاالسم الجامعةت

ادارة واقتصادانعام هيثم يعقوبديالى143

تربية علوم انسانيةعلياء علي حسين جمعةديالى144

كلية طبحسناء احمد حسينديالى145

علوم اسالميةمصطفى قاسم شنترديالى146

علوماماني عبداللطيف اسدديالى147

تربية علوم صرفةابتهال نوري مهديديالى148

زراعةشيماء طارق فالحديالى149

قانونداليا مزاحم محمدديالى150

طب بيطريسرى هالل عبدالخالقديالى151

هندسةمصطفى سعد محمد صالحديالى152

تربية بدنية وعلوم رياضيةاحمد عدنان خميس جابرديالى153

هندسة كهرباءحسن فائز يحيى فالحالتكنولوجية154

هندسة الليزر وااللكترونيات البصريةايالف اياد فاضلالتكنولوجية155

هندسة الكهروميكانيكمحمد عبدهللا حماديالتكنولوجية156

هندسة البناء واالنشاءاتعلي محسن رزوق هللا ورديالتكنولوجية157

هندسة السيطرة والنظممحمد ماجد مسلم سالمالتكنولوجية158

هندسة االنتاج والمعادنعلي حسين علي بيجانالتكنولوجية159

هندسة العمارةسيف صالح الدين جوادالتكنولوجية160

تكنولوجيا النفطعلي هادي ياسين عليالتكنولوجية161

هندسة الكيمياويةاحمد فالح خلف فرجالتكنولوجية162

هندسة الميكانيكيةيوسف مهند عبدالكريم محمد عليالتكنولوجية163

علوم تطبيقيةاحمد سعد عبدهللا عبدالجبارالتكنولوجية164

علوم الحاسوبسجاد سالم سدخان عودهالتكنولوجية165

هندسة  الحاسوباحمد محمد كاظم موسىالتكنولوجية166

هندسة الموادعلي حسين عبدالجبار محمدالتكنولوجية167

طب بيطريزينب علي جبر لفتهكربالء168

قانونندى سعد عبد عونكربالء169

ادارة واقتصادمصطفى حسن علي ملككربالء170

التربية للعلوم االسالميةاحمد حسين عبد جباركربالء171

علومايمان فالح هادي حسنكربالء172

زراعةسجاد محمد عباس عبداالميركربالء173

هندسةامير حيدر مهدي حسنكربالء174

التربية للعلوم االنسانيةصفاء عبد حسن صالحكربالء175

التربية للعلوم الصرفةعالء محمد نوري محمد كربالء176

صيدلةحسين محمد محسن عبدكربالء177

طب اسناننور عادل محمد عليكربالء178



المعهد او الكليةاالسم الجامعةت

تمريضمنتظر رافد مهدي جاسمكربالء179

العلوم السياحيةمريم مهدي جلوب متعبكربالء180

التربية البدنية وعلوم الرياضةتبارك عباس علوانكربالء181

العلوم الطبية التطبيقيةزهراء فالح مهدي صاحبكربالء182

طبحيدر عبد عون عباسكربالء183

هندسةقانع عدنان محمد كركوك 184

قانوناراز احمد سليمانكركوك 185

زراعةايمان صابر جوهركركوك 186

تربية علوم انسانيةنهلة نجاة جالل خورشيدكركوك 187

علومياسمين شهاب احمدكركوك 188

ادارة واقتصادغسان خلف نجرسكركوك 189

تربية علوم صرفةمحمد غالب ابراهيمكركوك 190

التربية البدنية وعلوم الرياضةعبدالقادر نوزاد اسماعيلكركوك 191

ادارة واقتصادعلياء ريسان ناصرذي قار192

الصيدلةمرتضى علي جخيورذي قار193

الهندسةميثم جاسم ناصرذي قار194

الزراعة واالهوارمروة حسن معيوفذي قار195

العلومسعاد هالل ايدامذي قار196

التربية للعلوم الصرفةرشا علي عكار ذي قار197

التمريضعلي عناية عبد روميذي قار198

التربية البدنية وعلوم الرياضةشمس حيدر عطاذي قار199

التربية العلوم االنسانيةحافظ كامل خويطذي قار200

الطبسامي بسام سهيلذي قار201

علوم الحاسوب والرياضياتوجدان عباس كاظمذي قار202

القانوناساور سامي رشاشذي قار203

االداباالء علي سدخانذي قار204

االعالممسار جعفر يونسذي قار205

طب بيطريمشتاق عليم شنين عباسكوفة206

اثارخالدة عباس شعالنكوفة207

هندسةمحمد عارف عبد علي شعالنكوفة208

تربية بناتفردوس كريم محمدكوفة209

االدارة واالقتصادحسين رزاق جواد كاظمكوفة210

تربيةجنان محمد عبداالميركوفة211

علوم سياسيةحسين علي حبيبكوفة212

طب اسنانبشار محسن سوادي موزان كوفة213

تخطيط عمرانيامين علي امين عليكوفة214



المعهد او الكليةاالسم الجامعةت

الفقةزينب جاسم عبد االميركوفة215

زراعهدعاء رزق جودة عبدالرضاكوفة216

تربية اساسيةسارة سردان عبد زيدكوفة217

علوم الحاسوب والرياضياترسل منعم جبركوفة218

طبرسل يحيى محمد امينكوفة219

صيدلة فاطمة خضير علوان كوفة220

قانونوسام نعمة صالحكوفة221

تربية بدنية وعلوم الرياضةسيف فاضل خليلكوفة222

تمريضسارة احمد عبدالحسينكوفة223

علومبشائر سعد جبار عبدكوفة224

ادابمحمد اسماعيل حطابكوفة225

بغداد/ كلية التقنية الهندسية طارق ياسين محمودالتقنية الوسطى226

كلية الفنون التطبيقيةمصطفى هيثم محمد عواشالتقنية الوسطى227

بغداد/كلية التقنية الصحية والطبيةحنين مظفر نجمالتقنية الوسطى228

بغداد/ كلية التقنية الهندسية  الكهربائيةعبد هللا جعفر محمد خضرالتقنية الوسطى229

بغداد/معهد تكنولوجياهيثم حامد كباشيالتقنية الوسطى230

معهد الفنون الجميلةنور الدين صادق كاظمالتقنية الوسطى231

معهد االدارة التقنيفاطمة جاسم محمد علي جاسم التقنية الوسطى232

االنبار/ المعهد التقنيمحمد عادل عودة عبدالجبارالتقنية الوسطى233

معهد اعداد المدربين التقنينعلي عبدالرزاق عريبيالتقنية الوسطى234

الصويرة/ المعهد التقنياشجان عبدالحسين حسين صكبانالتقنية الوسطى235

التربية االساسيةحنان مجيد ياسينتلعفر236

الزراعةشيرين محمد زكيتلعفر237

التربيةمريم سعدي حسن احمدواسط238

الهندسةمشارق عبد شنيت كباشيواسط239

الفنون الجميلةريام سالم كاظمواسط240

االعالمضحى ثامر راضيواسط241

االدابنرجس علي عبد الحسينواسط242

الطب البيطريابتهال ناظم عبداالميرواسط243

الزراعةاسماء حسين عالوي فياض واسط244

التربية االساسيةعلي جبار ياسين جبارواسط245

الطبعلي كريم صخي صالحواسط246

طب االسنانحمزة رعد عبيد مهديواسط247

الموصل/الكلية التقنية الزراعية نورا حسين صالح مصطفىالتقنية الشمالية الشمالية248

الموصل/الكلية التقنية الهندسيةمحمد نيسان عالوي حميدالتقنية الشمالية الشمالية249
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