
2018و 2017الخريجون المبتعثين ممن لهم عقد مع الوزارة 

االسمت
الشهادة واالختصاص 

العام
المحافظةبلد الدراسةسنة التخرجاالختصاص الدقيق

القادسية2013usهندسة انشاءات وتقنية جيلوجيةماجستيرحيدر محمد كاظم الجيالوي1

القادسية2015usكيمياءماجستيرحسام وناس شناوة الخفاجي2

ديالى2015ukاداب انكليزيبكالوريوسعائشة عصمت محمد امين عبدالغفور3

االنبار2015ukهندسة كهربائية وانظمة الطاقة المتجددةماجستيراحمد ماهر فخري4

نينوى2015ukالهندسة الميكانيكيةماجستيروليد طارق ابراهيم السالمي5

نينوى2015usعلوم سياسيةبكالوريوسنعماء اديب ابراهيم محمود6

نينوى2016usعلم اللغةماجستيرمحفوظ باهلل موفق حامد الحسني7

دهوك2015usعلوم حاسباتماجستيرراستى جميل محمد امين8

بغداد2015usتعليم اللغة االنكليزية لغير الناطقين بهابكالوريوسهالة طالب ريسان شراد9

ديالى2016usتعليم اللغة االنكليزية لغير الناطقين بهاماجستيرصبا احمد قاسم الهنداوي10

النجف2016usتعليم اللغة االنكليزية لغير الناطقين بهاماجستيرايهاب رزاق جاسم الطفيلي11

البصرة2016usعلم االرضماجستيرفاطمة طاهر ناهي االسدي12

نينوى2016usهندسة ميكاترونيكماجستيرمحمد سالم قاسم13

االنبار2016ukهندسة مدنيةماجستيروليد جمال حامد14

االنبار2016ukهندسة نظم االتصاالتماجستيرمحمد مثنى عبدالغفور الهيتي15

كربالء2016usعلوم فيزياءماجستير عباس محمد محسن جمالي16

القادسية2016usاالحصاء/علوم رياضياتماجستير نورا نضال صالح17

بابل2016usهندسة مدنية وبيئةماجستير حيدر لطيف سلمان الخفاجي18

بابل2016ukهندسة كيميائيةماجستير ضي عالء حسين الطبطباني19

ذي قار2016ukهندسة ميكانيكيةماجستير مظفر فرحان حامد20

بصرة2016usهندسة الكهرباء والحاسوببكلوريوس نهاد عبدالواحد يونس مال هللا21

كربالء2016ukهندسة البناء واالنشاءاتماجستير محمد عباس كاظم22

بابل2016AUهندسة القدرة الكهربائيةماجستير كرار محسن عجيل ابو والده23

االنبار2016ukهندسة مائيةماجستير محمد عصام شريف24

ذي قار2016usهندسة موادماجستير  ضياء فهد كاظم25

واسط2017usهندسة مدنيماجستير مرتضى هاشم حسون القريشي26

كربالء2016ukادارة المشاريع الهندسيةماجستير علي عبدالزهرة هادي27

بغداد2016AUكيمياءماجستير اسماعيل صالح محمود28

واسط2017usهندسة كهرباءماجستير علي خلف نوار العتابي29

القادسية2016ukالطاقة الحرارية وهندسة السوائلماجستير هندسة ميكانيكيةمحمد عزيز حسن العمري30

بابل2016ukعلوم حاسباتماجستير محمود كاظم محمد المنصوري31

القادسية2016ukهندسة ميكانيكيةماجستير مصطفى داخل فيصل32

بابل2016usهندسة قدرة الكهربائيةماجستيرمصطفى عزام ناجي مهاوش33

نينوى2017AUهندسة مدنيماجستير هشام سالم مراد الراوي34

البصرة2016usهندسة كيمياويةماجستير احمد عبدالرزاق قاسم المياحي35

االنبار2016ukهندسة مدنيماجستير ضياء غانم عبدالرزاق36

البصرة2016ukقدرة/هندسة كهربائية ماجستير اسماعيل رعد عبدالباقي النائب37

النجف2016usهندسة ميكانيكماجستير بهاء عبدالحر حاتم البرهمي38

النجف2017usهندسة مدنيماجستير حسين عبد غازي جعاز39

بغداد2016ukهندسة الكهرباء وااللكترونماجستير حسنين عائد عباس الشديدي40

كربالء2017usهندسة كهرباءماجستيرصادق اموري جبار41

بغداد2016ukالهندسة المدنيةماجستيراحمد حسن حمودي42

بغداد2017usالعلوم السياسيةماجستيرهاشم حيدر خشان43

كركوك2016AUالهندسة المدنيةماجستيرعلي قاسم لعيبي44

القادسية2017usهندسة كيمياويةماجستير حسين حنتوش فرحان االيدامي45

كركوك2017usهندسة ميكانيكماجستير احمد حسن غريب46

نينوى2017usعلم االحياء المكروبيةماجستير احمد ياسين طه الشيتي47

النجف2017usاالتصاالت/هندسة االنظمةماجستير احمد سالم مهدي كشكول48

صالح الدين2017usتدريس اللغة االنكليزية لغير الناطقين بهاماجستير سارة مؤيد سلطان49

بغداد2017usكيمياءماجستير اسامة عبد الكاظم محمد علي ال محمد باقر50

بغداد2017usهندسة كهرباءماجستير احمد سليم حنون51

بغداد2017usهندسة كهرباءماجستير احمد ابراهيم محمد52

السليمانية2017ukهندسة مدنيبكلوريوس كوسار مهدي اكرم53

كربالء2017ukالشبكات/هندسة الحاسباتدكتوراه حوراء مهدي محمد علي54

نينوى2017usهندسة ميكانيكماجستير محمد جمال عيسى الرفاعي55

البصرة2017AUهندسة بيئةماجستير حسن حمد فالح المطوري56

بغداد2017usعلم االحياء المكروبيةماجستير عمار كريم كاظم الفريجي57

القادسية2017usهندسة كيمياويةماجستير هند جهاد كاظم الشباني58

(المبادرة)خريجو اللجنة العليا لتطوير التعليم 
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نينوى2016AUعالقات دوليةماجستير وطبان جميل منصور عبدالعزيز59

نينوى2017AUهندسة كهرباءماجستير بالل حازم يونس السالم60

بغداد2017ukعلم القلب واالوعية الدمويةدكتوراه نور فرحان شمخي61

بغداد2017usهندسة كهرباءماجستير احمد طارق جواد االمين62

نينوى2017ukعلم االحياء الجزيئي والتقنية االحيائيةدكتوراه ابراهيم حسن ياسين63

البصرة2017AUعلوم كيمياءماجستير خديجة عزيز حسين64

بابل2017usهندسة ميكانيكدكتوراه حسن حمد علي البوعويف65

االنبار2017ukاتصاالت واالنظمة الالسلكيةماجستير براء ظافر عبدالجبار الجباري66

القادسية2017ukهندسة مدنيدكتوراه سيف عماد عبودي الزبيبي67

بغداد2017AUهندسة كهربائية والكترونيةماجستير ابراهيم عباس امين68

ذي قار2017AUهندسة مدنيماجستير ساره مجيد ضايف القطيفي69

البصرة2017usهندسة مدنية وبيئةماجستير صالح قاسم محمود المحزوم70

ذي قار2017usهندسة مدنيماجستير علي هادي بدر71

كربالء2017AUهندسة نفطماجستير اثير ضياء مهدي ضياء الدين72

القادسية2017usهندسة الطيران والفضاء/هندسة ميكانيكماجستير هاشم حميد عبادة73

القادسية2017usاالحصاء/علوم رياضياتماجستير محمد عبدالرضا مطر74

نينوى2017usاتصاالت/هندسة كهرباءماجستير اكرم طالل محمد سعيد75

كركوك2018ukهندسة االلكترونيك واالتصاالتدكتوراه حسين كمال انوار البياتي76

بابل2017AUهندسة بيئةماجستير رقية علي ناصر كرماشة77

االنبار2017usهندسة مدنيماجستير محمد اكرم احمد78

بغداد2018AUلغة فرنسية/دراسات اللغةماجستير عباس هادي جبر الموسوي79

نينوى2016usادارة تكنولوجيةماجستير عبدهللا اسامة يوسف كشمولة80

بغداد2018ukهندسة كيمياوية دكتوراه رؤى غسان يوسف الصابري81

بابل2014ukتصميم المصافي والتشغيلماجستير فرح عزيز جبر السعدي82

بغداد2018usمناهج وطرق تدريسدكتوراهفاطمة محمد علي جمعه83

كركوك2018ukعلم اللغاتدكتوراهمحمود قادر ابراهيم84

بغداد2018usالهندسة المدنيةدكتوراهحارث محمد عبدالستار85

قادسية2018usالهندسة الطبيةماجستيرعلياء عصام محمد86

بغداد2018ukالهندسة المدنيةدكتوراهرويدة خضير سلمان87


