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تربية  -علوم حياة
محاسبه
الفقه واصوله
لغة انكليزية
علوم
لغة انكليزية
قسم اﻷقتصاد
اداب لغة عربية /لغة
علوم سياسية
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ضي حامد عبد الحسن عبود
ضياء فرحان رؤوف حسين الغزالي
ضياء جابر كريم حتروش الشبﻼوي
ضياء حسن عبد الخضر مجيد ال عباس
ضياء سامي علي مرزه الياسي
طه حسون عبد الكاظم
طيبه علي تركي مجهول الجبوري
طيبه غسان حميد مجيد الزنبور
ظافر رحمان عبد حسن الجنابي
عامر نايف حسن ثاني الزركان
عائد عبالرضا حميد
عائد لفته عباس كسار الحجيمي
عباس محمد حسين رزاق حسن
عباس جبار طالب
عباس سالم إبراهيم حسن شربه
عباس محمد صاحب
عبد اﻻمير حميد حرجان عباس اﻻسدي
عبد اﻻمير عبد نور محيل جباري الحسناوي
عبد الحسين عبد اﻻمير كريم كنش الكوفي
عبدﷲ عباس علوان ناجي العزيباوي
عدي كريم جاسم عبيد الجنابي
عذراء احمد حسن محمد الفحام
عذراء كاظم جواد حميد الطريحي
عقيل عبد العظيم هادي عبد علي الشمرتي
عقيل عبد الواحد عبد الحسن محمد علي العبايجي
عقيل محمد رضا ناجي عساف الدكسن
عﻼء داخل عبيد والي ال علي
عﻼء رياح عبد جابر الجبوري
عﻼء سلمان عباس حسين الكريطي
على احمد محل نعمة الفتﻼوي
علي محمود هادي عبيس الحساني
علي أصغر شهيد محسن يسر الطريم
علي تحسين برهان سعد الراضي
علي جبوري حسين مهدي ال عيسى
علي جميل عذاب سفاح الزبيدي
علي حسين عبد الجليل جودي البهاش
علي حسين عبد محمد الكاتب
علي حمزة مكث
علي حمودي رحيم محمد عبداللي
علي خيون شاكر سهر العارضي

رياض اطفال
بايولوجي
لغة انكليزية
تخطيط عمراني
قانون
تمريض عام
اقتصاد
طب بيطري
علوم حياة
الشريعة والعلوم اﻹسﻼمية
علوم مالية
القانون
التمريض
محامي
هندسة مدني
رياضة
لغة عربية
اداب /تاريخ
الفيزياء
شريعة الفقه واصوله
كلية التربية الرياضية
تربية رياضيات_ جامعة الكوفه
اعﻼم /صحافة
الشريعة والعلوم اﻻسﻼمية
تربية فنية
تاريخ
إدارة واقتصاد
الكيمياء
هندسة مدني
جامعة الكوفة كلية الهندسة قسم الكهرباء
اﻻقتصاد
علوم القرآن والحديث
بكلوريوس طب وجراحة عامة
لغه عربيه
هندسة
بكلوريوس طب و جراحة عامة
رياضيات
حاسوب
كلية اﻻدارة واﻻقتصاد/قسم ادارة اﻻعمال
ادارة واﻻقتصاد اداره ﻻعمال
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علي رحمن جبر عباس عنبوري
علي زهير عبد الوهاب محمد حسن الجواهري
علي سعدون عجيل خضر ابوطبيخ
علي صباح محسن هادي فخر الدين
علي عبد الحسن رسول عباس الكرعاوي
علي عبد الحسين حسن علي معله
علي عبد الرزاق عبد العباس برهان الشتيو
علي عبد الرزاق عبد علي غازي منى
علي عماد عبد الصاحب محمد صالح البحراني
علي عماد عبودي
علي غالب شنان عطيه النفاخ
علي فالح جبر عبود سيﻼوي
علي فالح شنيور جهادي الصافي
علي فائز سوادي مهدي السلطاني
علي كدر ﻻيذ لفته الميالي
علي ماجد كاظم عبد الرضا العيساوي
علي محمد جاسم محمد الرماحي
علي محمد سعيد محمد علي حسين الحمامي
علي منير راضي
علي هادي عبد الكاظم
علي يوسف علي ابراهيم المياحي
علياء غانم عبد الكاظم عباس السالمي
علياء نوفل عبد علي محسن الموسوي
عماد جابر حسين خماط العابدي
عماد محيسن كاظم رخيص العيساوي
عمار حسين حنتي سعد الغزالي
عمار طه رمضان علي الغريري
عمر رسول عاصي جاسم المهناوي
غالب حمزه عبدالحسن وناس الحميداوي
غدير سعد عبد الجليل جودي البهاش
غصون عبد الحمزه صالح عباس اﻹبراهيمي
غفران جواد عباده
غفران كريم شلوحي شﻼكه الجنابي
غفران هادي علي جبار الكعبي
غياث جاهل كاظم
فارس علي شكر محمود البياتي
فارس نجم عبد أبو اللول المواشي
فاضل عبدالعظيم فاضل ميرزه عباس جمال الدين
فاطمة سعد باقر جعفر ال راضي
فاطمة نافع نوري جعفر الموسوي

العلوم السياسية
تخطيط عمراني
بكلوريوس قانون
هندسة مدني
علوم الكيمياء
اختصاص عربي
علوم الحياة
هندسة تقنيات اﻻتصاﻻت
هندسة مدنية
طب
فقه
إداره أعمال
قانون
علوم فيزياء
اعﻼم
علوم القرآن والتربية أﻻسﻼميه
علوم بيئة
حاسوب
توجه تربوي
علوم حاسبات
ادارة اعمال
زراعة  /البستنة و هندسة الحدائق
علوم القرآن
إعﻼم
اللغة العربية
العلوم السياسية
علوم حياة
العلوم الماليه والمصرفيه
ادارة واقتصاد ادارة اعمال
حاسوب
إدارة واقتصاد علوم ماليه ومصرفية
باطنية
فقه واصوله
طب عام جامعه الكوفه
بكالوريوس علوم إسﻼمية
بكلوريوس اعﻼم
الفلسفة
الفقه واصوله
إداره واقتصاد قسم اقتصاد
العلوم التربوية و النفسية
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فاطمه عماد عبد الكريم باش المطوري
فراس علي عبدﷲ جاسم شمسه
فرح خالد خيون كركور الجنابي
كرار احمد حمود كريم المحناوي
كرار جاسم محمد حبيب العرداوي
كرار فيصل علي
كرار هادي حسن محمد العابدي
كريم قاسم عباس حيدر الرياحي
كفاء علي محمد عبدﷲ العرباوي
لبنى زيد رسول
لجين سامي محمد حسن السهﻼوي
لجين وسام عبد العالم محسن الياسري
لقاء هادي ناصر حسين الزرفي
لمياء هادي حسن حمزه الشيباني
لمئ احمد جاسم حمزه الجبوري
لندا اكرم صالح مهدي مراد
لؤي تركي شمخي لفته الحدراوي
ليث زهير عبد اﻻمير محمد سعيد السكافي
مجيد ميري موسى صبح الخالدي
محسن ربيع غانم الحمدان
محمد حسون علوان سعد
محمد حمزه حرز ساجت
محمد جليل علي طراد الحدراوي
محمد حسين جاسم محمد الجبوري
محمد حمزة يوسف فنيعر البديري
محمد رضا مرعب حسين
محمد رياض حسن
محمد رياض كريم عبدﷲ البديري
محمد ضياء محمد سعيد صالح البدوخي
محمد عبد الخالق مجهول كاني الظالمي
محمد عدي عبدﷲ حسون أبوناصرية
محمد فارس جواد كاظم الدحيدحاوي
محمد قاسم عبدالحسن
محمد كاظم ناصر حسين الذبحاوي
محمد محسن عبد الحسين عبدﷲ الفتﻼوي
محمد محمود بديوي برغوث المولى
محمد مهدي صالح لفته الخزعلي
محمد ياسر جميل باني الجبوري
محمد واثق هﻼل عويد النجيماوي
محمود سعد مردان موسى الكﻼبي

لغة انكليزية
القانون
طب عام
علوم في التمريض
القانون
كلية طب
هندسة مدنية
كلية فقة علوم قران
علوم القرآن الكريم والتربية اﻹسﻼمية
حاسوب
محاسبة
علوم حياة
جغرافيه
القانون
علوم سياسيه
قانون
ادارة اعمال
قانون
التخطيط العمراني
هندسة الطب الحياتي
صيدلة
طب اسنان
اللغة العربية
بكلوريوس علوم التحليﻼت المرضيه
قانون
كيمياء
القانون
اﻹدارة واﻻقتصاد محاسبة
لغة انكليزية
هندسة كهرباء
علوم البيئة والتلوث
العلوم المالية والمصرفية
تربية فنية
مجتمع مدني
اللغة العربية
علوم ماليه ومصرفية
محاسبة
هندسة مدني
حاسوب
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محمود سلمان كاحش ظاهر الكريطي
محمود علي امين عزيز امين
مختار فاضل مهدي مجيد حيدري
مراد عبد الرزاق عبود عويد العنبكي
مرتضى كامل ضياع بدر العياش
مرتضى كامل خصاف ستار الخفاجي
مروه ناظم كشكول علوان الجبوري
مريم زهير حسين
مريم فاهم حسون
مسلم نجم عبدﷲ عبد الجبوري
مصطفى احمد جواد كاظم جبري
مصطفى جواد عبد الزهره حمزه اﻻعرجي
مصطفى حميد عبد الحسين شنين الزبيدي
مصطفى طالب نعمة علوان الجابري
مصطفى عبدالرضا علوان محمد التميمي
مصطفى محمد علي صاحب ابو حمد ال علي
مصطفی هادي قاب
مظفر بﻼسم بجاي عكاب العكيلي
مقداد عبد اﻻله طاهر محمد الدهان
منال حميد غانم حمد الجمالي
منى محمد محمود شاكر
منى جبار چياد هدهود جﻼدي
منير عارف كامل عبد اﻻمير البهاش
مها حيدر خيون
مها رسول عاصي جاسم المهناوي
مها ناظم نعوم صالح الجنابي
مها ياسر عكار جاسم الكناني
مهند قاسم نعمه شمخي الجبر
ميادة كريم صيهود كاظم الشباني
مياده مردان عبد
ميثاق فيصل يوسف مرعب الكناني
ميثم حسن راضي حسن شريف
ميثم غالب صالح مهدي الجﻼبي
ميساء يحيى مسلم محمد الدجيلي
ناديه محمود شاكر مشعان الكرد
نافع سعيد محمد عليوي الزاملي
نبأ رضا حياوي هادي الشباني
نبأ عدنان كاظم عبد الطفيلي
نجاة عبدالكريم عبدعلي حميدي الخزعلي
نداء بديري حنون كاظم الركابي

لغة انكليزية
كلية العلوم السياسية
زراعة  /وقاية مزروعات
التربية الرياضية
طب
هندسه مدني
كلية التخطيط العمراني
علوم سياسية
ادوية وعﻼجيات
بكالوريوس تربية رياضية
مدرس تربيه فنيه
جغرافيه
لغة انكليزية
قانون
قانون
المحاسبة
التربية اﻹسﻼمية
القرآن الكريم والتربية اﻹسﻼمية
علوم البيئة
كلية القانون
حاسوب
علوم حياة
علوم سياسية
فقه إسﻼمي
لغة انكليزية
لغة انكليزية
تقني طبي اشعة
علوم فيزياء
طب وجراحة عامة
فيزياء
ماجستير جراحة بيطرية
شريعة و علوم اسﻼمية/فقه و أصوله
كلية اﻻدارة واﻻقتصاد /قسم ادارة اﻻعمال
الجغرافية
قانون
شريعة وعلوم اسﻼمية
تربيه/قسم الرياضيات
ادارة واقتصاد
لغة انكليزية
قانون خاص
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نديم فليح عبدالحسين جريان
نسرين عبد الزهرة موسى عبيد موسى
نسرين ليث محسن محمد الجبوري
نصير سالم حمزه
نور الهدى حسين رسن سكر اليواداويه
نور الهدى وصي مكي حميد الحسني
نور الهدئ مؤيد سرحان عاجل الفتﻼوي
نور أمير حسن جبر الجابري
نور تحسين عبد اﻷمير حاتم العنتاكي
نور جاسم محمد كاظم حيدر
نور ضياء جعفر حجام الموسوي
نور فالح هاني داود الخفاجي
نور فخري مهدي شحاذه الكﻼبي
نورا سﻼم مجهول عليوي الصلمباوي
نورهان مقداد صاحب نعمة اﻷسدي
هاشم عبدﷲ شاكر حسين النعماني
هاله رحيم مهدي عطيه
هبة ابراهيم عبدالحسين مليوخ ال علي
هبة عبد الخالق رشيد فرج العوادي
هبة مهدي صالح لطيف الموسوي
هبه حمزة كاظم
هبه خالد جابر عبيد خويلدي
هدى جاسم محمد مصطفى الياسري
هدى حسين هادي عباس النعماني
هدى رياض جودة محمد زبيد
هديل محمد جاسم عباس الخفاجي
هشام محمد جبار عبد الحسن ال حسن
هلين كاظم عبد الكريم
همسه تحسين طالب عبد ياسر الخفاجي
هناء جواد كاظم
هند اسعد عبد الحمزة
هند معد محسن ادريس المحنا
هيثم وادي جعاز خوان الجبوريhi
وائل عباس كاظم محمد الغريباوي
وديان عبدالعال جدوع مظلوم الغزالي
وسام جبار محمد خيار النعماني
وليد هادي مجيد جياد الحساني
وهاب رزاق عبيد كاظم الغرابي
ياسر حيدر سلمان صاحب الصائغ
ياسر عبد عون محمد هنون عشعوشي

قانون
تربية فنية
كلية التربية اﻻساسية  -قسم الفنية
حاسوب
القانون
اسﻼمية
رياض اطفال
علوم حياة
جغرافية مدن
حاسوب
كيمياء
علوم حياة
اقتصاد
تمريض
علوم حياة
هندسة العمارة
القانون
علوم بيئة
لغة انكليزية
حاسوب
لغة عربية
لغة انكليزية
جامعة الكوفة /كلية الفقه/قسم علوام القران
لغة انكليزية
تاريخ
هندسة مدني
القانون
علوم بيئة
المجتمع المدني
بستنة وهندسة حدائق
طب عام
علوم القرآن والتربية اﻹسﻼمية
ادارة اعمال
هندسة مدني
قانون
لغة انكليزية
القانون
حاسوب
هندسة اتصاﻻت
كلية الزراعة/وقاية النبات

439
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ياسر محسن شهيد كريم الجابري
ياسر ياسين ناجي جاسم
ياسمين فارس مهدي محمود العبايجي
يوسف عبد الحسين عباس عناد ال شدود

طب وجراحة عامه
فيزياء
تخطيط عمراني
اداب قسم جغرافيا

