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سنة التخرج 
لشهادة 

 البكلوريوس

-حمد-حماد-جبير-احمد 1
 االنبار القبول العام مهيدي-مخلف-صبيحه

التربية للعلوم 
 2016-2017 االنسانية

-عليوي-محمد-قاسم-اريج 2
 االنبار النفقة الخاصة مصطفى-عبدالعزيز-انعام

التربية للعلوم 
 2015-2016 االنسانية

-شالل-فاضل-ازهار 3
 جامعة االنبار القبول العام كاظم-يونس-هناء-فرحان

كلية التربية 
 2013-2014 للبنات

-عواد-احمد-محمد-ايالف 4
 القبول العام عبيد-حميد-جميلة

المعارف كلية 
 الجامعة

كلية المعارف 
 2013-2014 الجامعة

-احمد-جاسم-نوري-ايمان 5
 جامعة األنبار النفقة الخاصة فليح-حسين-وداد

كلية التربية 
 2010-2011 للبنات

-فرحان-رشيد-عبد-بان 6
 2013-2014 التربية للبنات االنبار امتيازات عبد-عكاب-روضه

-محمدصادق-جاسم-بثينه 7
 االنبار النفقة الخاصة سحاب-محمد-بهيه-جاسم

التربية للعلوم 
 2004-2005 االنسانية

-سليمان-عبدالعزيز-بشرى 8
 القبول العام ضيدان-عبدهللا-شعيله-خنفر

كلية المعارف 
 الجامعة

كلية المعارف 
 2014-2015 الجامعة

-محمد-جميل-عدنان-ثائر 9
 االنبار امتيازات محمد-جاسم-سامية

التربية للعلوم 
 2010-2011 االنسانية

-عمر-عبد الحكيم-حسام 11
 2015-2016 االداب االنبار القبول العام عبيد-كاطع-سعدية-فحل

-حبيب-محمد-حميد-خلف 11
 جامعة األنبار امتيازات محيسن-خلف-ندوه

كلية التربية 
 2005-2006 للعلوم االنسانية

-علي-محسن-ابراهيم-رائد 12
 امتيازات عبدالرزاق-احمد-لميعه

كلية المعارف 
 الجامعة

المعارف 
 2005-2006 الجامعة

13 

-شاحوذ-سالم-رونق
 خليل-حمدي-خضرة-مشعل

األول على 
القسم للعام 

7102-7102 
 االنبار صباحي

التربية للعلوم 
 2016-2017 االنسانية

-نافع-ابراهيم-زكريا 14
-عبد الكريم-خلود-سليمان

 2016-2017 كلية االداب جامعة االنبار القبول العام عبد الجبار

-سليمان-محمد-سامر 15
 2016-2017 االداب االنبار القبول العام كهر-علي-ايمان-علوان

-محمود-علي-خليل-سليمة 16
 امتيازات عباس-حساني-سعدية

كلية المعارف 
 الجامعة

كلية المعارف 
 2011-2012 الجامعة

-فليح-مالك-مرتضى-سمر 17
 القبول العام فليح-توفيق-رواء

كلية المعارف 
 الجامعة

كلية المعارف 
 2016-2017 الجامعة

-فنوص-جميل-سيف 18
-عبد العزيز-سميره-عباس

 جامعة بغداد النفقة الخاصة عباس

كلية التربية ابن 
رشد للعلوم 

 2015-2016 االنسانية

-فحل-مفرج-عباس-شهد 19
 القبول العام عبدالرحمن-عزت-اشواق

كلية المعارف 
 الجامعة

المعارف 
 2015-2016 الجامعة

-هوبي-مجيد-احمد-شيماء 21
 النفقة الخاصة حمودي-صالح-شذى

كلية المعارف 
 2012-2013 كلية المعارف الجامعة



-حسين-ظاهر-مجاد-شيماء 21
 2012-2013 المعارف االهلية المعارف االهلية القبول العام حسن-سليمان-كافية

-غانم-حديد-مولود-صفا 22
 االنبار القبول العام فواز-ابراهيم-امل

التربية للعلوم 
 2009-2010 االنسانية

-عزيز-حلمي-رعد-ضحى 23
 االنبار القبول العام كاظم-طارق-تغريد

التربية للعلوم 
 2013-2014 االنسانية

-بشير-مرزوك-عبدهللا-طه 24
 بغداد النفقة الخاصة حسين-ياسين-طلبه

التربية ابن رشد 
 2011-2012 للعلوم االنسانية

-شالل-زهير-عبدالرحمن 25
 االنبار القبول العام طالب-سعدي-سهاد-جاسم

التربية للعلوم 
 2016-2017 االنسانية

-مطر-سحاب-عادل-عبير 26
 االنبار القبول العام حميد-عزيز-سميره

التربية للعلوم 
 2015-2016 االنسانيه

-محمد-يوسف-محمد-علي 27
 االنبار النفقة الخاصة داود-عبد الرزاق-افتخار

كلية التربية 
 2007-2008 للعلوم االنسانية

-احمد-عبود-عبد-عمر 28
 2005-2006 االداب االنبار النفقة الخاصة احمد-عبد هللا-نظيمه

-محمد-خضير-عباس-فرح 29
 2009-2010 التربية للبنات االنبار النفقة الخاصة محمد-اجبير-سليمه

-علي-محيسن-خيري-قتيبة 31
 2016-2017 االداب جامعة االنبار القبول العام احمد-حميد-نفيلة

-دخيل-عبد-اسعد-مريم 31
 2016-2017 التربية للبنات االنبار القبول العام علي-حسين-خالدة

-حمادي-خالد-مصطفى 32
 النفقة الخاصة خلف-حسين-لميعه-خلف

كلية المعارف 
 الجامعة

كلية المعارف 
 2015-2016 الجامعة

-عايد-محمد-مصطفى 33
-جاسم-فوزية-سعدون

 االنبار القبول العام حبيب
التربية للعلوم 

 2015-2016 االنسانية

-حسن-فليح-ناجح-منتهى 34
 2008-2009 أالداب أالنبار النفقة الخاصة غثوان-صالح-نارسيه

-عبد الكريم-سوري-مهند 35
-عبد االله-قادريه-عالوي

 االنبار النفقة الخاصة عالوي
التربية للعلوم 

 2002-2003 االنسانية

-عبدالغفور-هايس-نجله 36
 1997-1998 التربية للبنات االنبار النفقة الخاصة نجم-عبدالمجيد-خوله-نجم

-مرعي-فاضل-وسن 37
 القبول العام شهاب-عبدهللا-ايمان-شهاب

كلية المعارف 
 الجامعة

كلية المعارف 
 2013-2014 الجامعة

-طه-نجرس-طالب-وقار 38
 2015-2016 التربية للبنات العراقية القبول العام قفطان-حمود-شكرية

 


