امتحان كفاءة اللغة اﻷن ل ة -يوم الجمعة 11/9/2020
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اﻷسم
ابتسام سعد عبد الجليل جودي البهاش
ابتهال غازي مهدي حسن الحجيمي
ابتهال يوسف عبد محمد الزيادي
ابو الفضل عامر صيهود
اثمار عوده وساك عباس
احسان كاظم حميدي
احمد حسن ناصر عبدالحسين
احمد علي عبد جاسم البريصي
احمد حميد عباس حمادي الحيدري
احمد راضي عيسى عبد الصاحب الصائغ
احمد سالم ابراهيم حسن شربه
احمد عبد اﻻمير شاكر عزيز جبك
احمد عبدالحسن دحام سعود الخزعلي
احمد عﻼء رزاق علي عصود
احمد علي محسن كرم التميمي
احمد عوده عبد ثجيل العباس
احمد كاظم محمود حسين ال عبد الرسول
احمد محمد جاسم محمد العطوي
احمد محمد حميد علوان تويج
احمد يوسف عبد حسين آلشباني
اسراء سعد عبد الجليل جودي البهاش
اسراء صادق امين مهدي الطريحي
اسراء هادي يوسف
اقبال يوسف عبد محمد الزيادي
اكرم عبد الرزاق عبد علي مشكور الوائلي
اﻻء سعيد عبداﻻمير
اﻻء محمود عاشور محمود الخفاجي
اﻻء ياسر عكار جاسم الكناني
التفات جليل عاشور كاظم العﻼق
امال عبد الحسن كاظم
امير جابر عبد المجيد مهدي اﻻبراهيمي
امير مؤيد عليوي عبد الشهيد محمودي
اميرة علي عباس
انعام جالي اذبيب حرز اذبيب

تمام الساعةالثامنة مساءا
اﻷختصاص
حاسوب
القانون
هندسة  /مدني
حاسوب
رياضيات
احياء مجهريه
كلية علوم  /تحليﻼت مرضية
قانون
قانون
قانون
التربية اﻻسﻼمية
هندسة مدني
إدارة إعمال
تخطيط حضري واقليمي
ادارة اعمال
بكلوريوس فقه
هندسة تقنيات اللحام
القرآن الكريم و التربية اﻻسﻼمية
لغة انكليزية
التربيه الفنيه
اداره واقتصاد ادارة اعمال
بكلوريوس طب و جراحة عامة
علوم صيدلة
علوم حياة
طب اﻷسنان
تحليﻼت مرضية
اقتصاد
الهندسة المدنية
علوم قرآن
اسﻼمية
تربية رياضية
التربيه البدنيه وعلوم الرياضه
بكلوريوس تاريخ
هندسة زراعة
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ايات علي جواد كاظم شبر
ايتاء قاسم شنو
ايﻼف رياض محمد حسين صاحب اﻻعسم
ايﻼف قاسم شنو نعمه الياسري
ايمان شاكر عبدالزهرة
ايمان محي جاسم امان الشرع
ايناس هديب ضاحي
أحمد شمران وارد زريج الساعدي
أحمد غانم عبد حسين الزرفي
أحمد فالح حسين حسن الحيدري
أحمد يحيى محمد أبراهيم الربيعي
أشواق باقر محسن عبود النعماني
أمنه ابراهيم عبد العالي علي البو حسون
أمير حسن مهدي أحمد المقدادي
أمير علي موسى جعفر حبل المتين
أمير كاظم ساجت حسن الميالي
أنوار عبد اﻷمير مسلم طرخان الخاقاني
أيك صالح جاسم علوان الشمرتي
باقر كاظم محمد
بان سﻼم جواد محمد حسن محيي الدين
بتول عباس ابوالجون عباس الغزالي
بتول محمد حسن محمد حسين اسدﷲ الحيدري
بشائر عبد الكريم جديع نعمة النفاخ
بنين جعفر نعمه عبد الرحيم اﻻعرجي
بنين علوان مسلم عبطان الرماحي
بيداء عبدالجليل عمران صخي الطفيلي
بيداء عدنان عباس
تبارك حسن عبودي هاشم الشريفي
تغريد جليل ﻻمي مبارك الركابي
تقى عﻼء عبداﻻمير محمد الحسني
تماره ضرغام حسون عذاب الخفاجي
تمكين ابراهيم طراد جابر الحدراوي
ثائر حسن شاكر محمود تويج
ثناء عبد اﻻمير هﻼل راضي الزبيدي
جمانة جندي حميد خضير العبودي
حاكم جاسم حمد عبيد السيﻼوي
حسام رحيم حسن كاظم خزعل

علوم حياة
باحث فيزيائي
صيدله
كلية الزراعة/البستنة وهندسة الحدائق
كلية طب
لغة انكليزية
انكليزي
علوم كيمياء
ادارة واقتصاد/محاسبة
لغة عربية
علوم كيمياء
اللغة العربية
تربية رياضيات
علوم رياضيات
طب وجراحة عامة
حاسوب
اللغة العربية
لغة انكليزية
اسﻼمية
لغة عربية
محاسبه
اعﻼم
علوم حياة
اداره أعمال
لغة انكليزية
كلية اﻻداب قسم فلسفه
ي
اداب انكليز ً
اللغه العربية
فلسفه
رياض اطفال
هندسه
علوم زراعة
بكالوريوس طب وجراحه بيطريه
كيمياء ﻻعضوية
تمريض
كلية اﻻدارة واﻻقتصاد  /قسم اقتصاد
حاسوب
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حسام رسول كامل
حسام عبدالعالي سلمان عبدالحسين الكريطي
حسام يوسف عبد محمد الزيادي
حسن زاهد حبيب
حسن زهير هاشم
حسن عبد الحميد طعمه عمران العابدي
حسن كريم مجبل فرهود العبودي
حسن محمد حسن
حسنين عبدالزهرة عسر
حسنين علي مردان موسى الكﻼبي
حسنين فﻼح حسن جاسم العوادي
حسنين كريم طعمه جوده الدحيدحاوي
حسين ناصر حسين حسن
حسين جايان سلمان سرحان العمير
حسين عبد الهادي كاظم عبود المعموري
حسين عبدالرضا ماشي رايس العامري
حسين عﻼوي موسى كاظم الصياحي
حسين علي جبار صبار ليث
حسين علي عبد الحسين هاشم البهادلي
حسين كامل موسى
حسين كليﻼن طاهر مجيد الموسوي
حسين محسن عزيز جاسم جاسم
حسين هاني محمد مهدي المياحي
حسين كريم محمد حسين ابراهيم مله
حنان خليل ابراهيم عبد ﷲ شبر
حنين طاهر جاسم حسون الجنابي
حنين فارس عارف شبيب الفتﻼوي
حنين هادي طعيمه شبل النعماني
حنين تمكين ابراهيم طراد الحدراوي
حوراء حبيب كاظم
حوراء عبد العباس عطيه حسوني الحمران
حوراء عوده محمد حمود المحمد
حيدر شكري فيصل
حيدر عباس كريم
حيدر مصطفى معين جابر جدي
حيدر منعم عبد الحسن محمد العبودي
حيدر نجاح عبد خضر ابو زكير

تحليﻼت مرضية
صيدله
قانون
إنكليزي
العلوم السياسية
علوم القران الكريم والحديث الشريف
القانون
حاسوب
قانون
تقنيات التحليﻼت المرضية
علوم البيئة
طب بيطري عام
اداره واقتصاد
علوم صيدلة
علوم احياء
فقه /علوم قران
اﻻقتصاد
اللغة العربية
هندسة مدني
زراعة
قانون جنائي
تخطيط عمراني
تخطيط عمراني
التخطيط العمراني
دراسات قرآنية ولغوية
فقه  /علوم القرآن
اﻻقتصاد
تربيه رياضيات  -جامعة الكوفة
لغة انكليزية
قانون
قانون
علوم سياسيه
قانون
كلية طب
حاسوب
لغة انكليزية
تاريخ
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145

ختام ادعير عبد الكريم عبد الرضا الﻼمي
ختام عبدالحسن جاسم محمد الزيادي
دجلة عمران جميل شيحان الجنابي
دعاء باسم حمود راضي المدني
دعاء باسم حميد متعب الزهيري
دعاء عادل عبد اﻷمير عبد بالة
دعاء فاضل باقر
دعاء كاظم خليل عبدالرضا اﻻسدي
دعاء عباس علي حسون ال جميل
ذوالفقار باسم كريم محمد علي الرشدي
ذوالفقار حمودي جﻼب نهيب الزبيدي
ذوالفقار علي كريم عوفي عيفار
رامي حميد راضي عيسى الظالمي
راهي منصور كريم عبد زيد العارضي
رباب جبار احمد شذر الساعدي
رحاب عارف مهدي خشان الجﻼبي
رحمة كاظم عبد الحسين محميييد الرماحي
رسل عﻼءالدين عيسى صالح الفاضلي
رسل محسن حنون عبد الحسين القولي
رسل نجم عبد جابر الرماحي
رشا صباح عبد الرضا ناصر العبيدي
رعد شكري إسماعيل
رفعت صادق كاظم حسن العامري
رفل ياسر لفتة
رقية حسين هادي كاظم الحداد
رقيه سعدون عجيل خضر الموسوي
رقيه عبداﻻمير عبدزيد محسن الجبوري
رماح علي حسين حمزة الدعمي
رنا جبار جياد هدهود الجﻼدي
رنا عبد الكريم ابراهيم رفيق الصالحي
رواء عباس سعد عباس تويج
رواء مهدي صالح صكبان الفتلي
ريام رويضي عبد الهادي كاظم العابدي
زكي علي مجيد عزيز الرفيعي
زهراء ثامر عبدالرزاق محمد بيدنو
زهراء حسن محمد علي حسين الحمامي
زهراء حسين عبد اﻻله كريدي الخالدي

حاسوب
جغرافية
علوم أسﻼمية
كيمياء
كلية الزراعة
اللغة العربية
لغة عربية
تربية بدنية وعلوم رياضية
الجغرافية
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضه
التربيه الفنيه
هندسة مدني
طب اسنان
بكلوريوس قانون
الفقه واصوله  -تربية اسﻼمية
تربية رياضية
جغرافيا
اللغة العربية
لغة انكليزية
علوم الحياة
جغرافية
علوم قران
كلية التمريض جامعة الكوفة
كلية طب
قانون
قانون
تربيه رياضيات _ جامعة الكوفه
قانون
علوم حياه
قانون
هندسة تقنيات اﻻتصاﻻت
اللغة العربية
حاسوب
القانون
علوم زراعية
تحليﻼت مرضية
علوم حياة
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169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182

زهراء حسين محمود علي الدهميماوي
زهراء حقي اسماعيل رسول الخفاجي
زهراء رزاق حاتم مدلول العبودي
زهراء رعد راضي ناصر الشمرتي
زهراء عبد اﻻله حميد احمد الرفيعي
زهراء عبد الرسول جاسم محمد عنزي
زهراء عبدالرزاق غازي
زهراء عقيل عباس
زهراء فﻼح عبد الحسن كاظم البديري
زهراء لطيف هادي عبد علي الشمرتي
زهراء محمد علي هاشم طاهر الحسن
زهراء محمد قاسم كامل صالح اﻷسدي
زهراء ناجح صالح
زهراء هادي عبد الرضا عباس الخفاجي
زهراء رعد حميد
زيد مجهول كاظم سميسم الشبلي
زيد محمد محمد ابراهيم حسن نصير الدين
زيد ناظم محسن عباس الخياط
زين العابدين فيصل تمكين عبد
زين العابدين عباس رحيم عصواد الزاملي
زين العابدين كامل عبادي
زينب حيدر حسين موسى شربة
زينب داخل عبيد والي
زينب احمد محل نعمه الفتﻼوي
زينب حسين عبد الزهره كاظم طعان
زينب خليل كاطع كنهور الغشيماوي
زينب شاكر عباس هجوج ألجبر
زينب صالح جبار عبود القريشي
زينب عباس فاضل عبد الشبﻼوي
زينب عبد اﻻمير محسن عبيس البصيصي
زينب عبد زيد عريبي سلمان البو عرب
زينب عدنان كاظم هاشم الموسوي
زينب عزيز عبدﷲ حسين سيﻼوي
زينب فﻼح عزيز جبار الجبوري
زينب يوسف عبد حسين ال شباني
زينه فاضل عباس علي شبر
سارة حازم حيدر جاسم الصافي

التربيه اﻻسﻼميه
علوم تحليﻼت مرضيه
علوم التحليﻼت المرضية
اقتصاد
تربية رياضية
بكلوريوس اثار
تاريخ
القانون
علوم سياسية
الرياضيات
الفقه واصوله
اللغة العربية
لغة انكليزية
كليه طب عام
علوم حياة
قانون
علوم البيئة
هندسه مدني
علم اﻷرض
بﻼ تخصص
لغة عربية
لغة انكليزية
حاسوب
بكلوريوس آثار
تقنيات صحة مجتمع
الطب
علوم القرآن والحديث الشريف
فلسفة
لغة انكليزية
رياضيات
رياضيات
الكيمياء
علوم حياة
إدارة واقتصاد عود مالية ومصرفية
لغة انكليزية
محاسبة
علوم فيزياء

183
184
185
186
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188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219

سارة حمزه مكث
سارة سجاد عبدالحسين سوادي اﻻسماعيلي
ساره عبد الحسن عبد كاظم العبودي
ساره عبد محمد كاظم العوده
ساره عصام حسن عبد الكاظم خوير
ساره علي أحمد عبدالحسين الفيصلي
ساره وليم حميد شمخي ابوصيبع
سجاد مؤيد عبد الحسين خليل الفضل
سجى عائد موحان جاسم الشجيري
سرور جاسم محمد
سرى فﻼح عبدالحسن جبر الموسوي
سرى ناصر جعفر عباس الزيداوي
سعاد شناوه جاسم حمود الخزاعي
سعد رحمن عبدالزهره سهر الغزالي
سعيد محمد حسن حيدر مظفر
سﻼم عبد الكاظم شدهان
سلوى كريم وحيد صالح الصائغ
سمير راسم كوكز راضي العويدي
سمير ناهي ماضي سمير العارضي
سندس علي حسين علي شكر
سها خالد غثيث جبر الطائي
سهاد عبدالحسين محمد باشي الغزالي
سهيله علي كاظم ردام فتﻼوي
سيف رحمن كاظم عيزان
سيف حسين علي عزوز العبودي
سيف رحمن كاظم عيزان الظالمي
شهد جابر جليل عطية دوش
شيماء عبد الحسين عبد الكاظم عﻼوي الشرماني
شيماء فخري مهدي شحاثه الكﻼبي
صادق ايوب عيسى موسى اللفته
صالح لفته شمال معن الجحيشي
صائب نبيل جميل محمد الميالي
صبا رحيم هادي
صبا علي محمد سلمان الحيدري
صباح رحيم عبد
صباح عبد الحمزه حسن حمودي المعموري
صدى فؤاد صﻼل عثمان الكردي

هندسة اﻻتصاﻻت
علوم سياسية
لغة انكليزية
لغة انكليزية
قانون
كلية تربية رياضيات  -جامعة الكوفة
طب اﻻسنان
احياءةمجهرية -كلية الطب
قانون
رياضيات
العلوم التربوية والنفسية
القانون
انتاج حيواني
علوم قران
ماجستير /طب باطني /طب البيطري
بايلوجي
الفقه اﻹسﻼمي واصوله
حاسوب
اﻻرشاد النفسي
هندسه
العلوم التربوية والنفسية التربية
هندسة مدني
العلوم المالية والمصرفية
اداب  /قسم المجتمع المدني
العلوم الماليه والمصرفيه
هندسة مدنية
علوم قرأن
اقتصاد
قانون
قانون
تربية علم نفس
طب أسرة
علوم في التمريض
اللغة العربية
إدارة اﻻعمال
الكيمياء

220
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صفاء محمد علي فاضل عباس الموسوي
صفاء تحسين محمد جواد
صﻼح حسن جدوع محمد الفياده
صﻼح حسن ناجي عبدﷲ الحار
ضحى سعد عبد اﻻمير عبد الرزاق دعيبل
ضحى صكر جبوري عجمي العابدي
ضحى عائد موحان جاسم الشجيري
ضحى عبد الرضا رحيم عبد الرضا التغلبي
ضرغام حمزه حسين عباس ال رحيم
ضرغام كريم عبدالحسن عبود الجليماوي
ضﻼل هاشم محمدصادق سعيد العدناني
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 فاضل جابر
عباس محمد صاحب
عبد اﻻمير حميد حرجان عباس اﻻسدي
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 حسين محسن الخياط

التربية اﻻسﻼمية
حاسوب
تربية  -علوم حياة
محاسبه
الفقه واصوله
لغة انكليزية
علوم
لغة انكليزية
قسم اﻷقتصاد
اداب لغة عربية /لغة
علوم سياسية
رياض اطفال
بايولوجي
لغة انكليزية
تخطيط عمراني
قانون
علوم تمريض
اقتصاد
طب بيطري
علوم حياة
الشريعة والعلوم اﻹسﻼمية
علوم مالية
القانون
التمريض
محامي
هندسة مدني
قانون
رياضة
لغة عربية
الفيزياء
شريعة الفقه واصوله
كلية التربية الرياضية
تربية رياضيات_ جامعة الكوفه
اعﻼم /صحافة
الشريعة والعلوم اﻻسﻼمية
تربية فنية
علوم القرآن الكريم والحديث الشريف

257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293

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 حسن محمد علي ياسين
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 حمودي رحيم محمد عبداللي
علي خيون شاكر سهر العارضي
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 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
علي طالب يوسف حسون
علياء غانم عبد الكاظم عباس السالمي

تاريخ
إدارة واقتصاد
الكيمياء
هندسة مدني
كلية الهندسة قسم الكهرباء
حاسوب
اﻻقتصاد
علوم القرآن والحديث
بكلوريوس طب وجراحة عامة
لغه عربيه
هندسة
بكلوريوس طب و جراحة عامة
رياضيات
قسم ادارة اﻻعمال
ادارة واﻻقتصاد اداره ﻻعمال
العلوم السياسية
تخطيط عمراني
بكلوريوس قانون
هندسة مدني
علوم الكيمياء
اختصاص عربي
علوم الحياة
هندسة تقنيات اﻻتصاﻻت
هندسة مدنية
طب
فقه
إداره أعمال
علوم فيزياء
اعﻼم
علوم القرآن والتربية أﻻسﻼميه
علوم بيئة
حاسوب
توجه تربوي
علوم حاسبات
ادارة اعمال
إنكليزي
زراعة  /البستنة و هندسة الحدائق
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علياء نوفل عبد علي محسن الموسوي
عماد جابر حسين خماط العابدي
عماد محيسن كاظم رخيص العيساوي
عمار حسين حنتي سعد الغزالي
عمار عبداﻻله عبدالكاظم
عمار طه رمضان علي الغريري
عمر رسول عاصي جاسم المهناوي
غالب حمزه عبدالحسن وناس الحميداوي
غانم عبد كاظم عذاب الفتلي
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 نجم عبد أبو اللول المواشي
فاضل عبدالعظيم فاضل ميرزه عباس جمال الدين
فاطمة سعد باقر جعفر ال راضي
فاطمة نافع نوري جعفر الموسوي
فاطمه عماد عبد الكريم باش المطوري
فراس علي عبدﷲ جاسم شمسه
فرح خالد خيون كركور الجنابي
قاسم محمد علي جاسم سلمان الدعمي
كاظم منذر عبيس متعب خناجي
كرار احمد حمود كريم المحناوي
كرار جاسم محمد حبيب العرداوي
كرار فيصل علي
كرار هادي حسن محمد العابدي
كريم قاسم عباس حيدر الرياحي
كمال جندي محسن محمد الزيادي
كوثر علي حسين جياد الغزالي
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

علوم القرآن
إعﻼم
اللغة العربية
العلوم السياسية
تمريض
علوم حياة
العلوم الماليه والمصرفيه
ادارة واقتصاد ادارة اعمال
قانون
حاسوب
إدارة واقتصاد علوم ماليه ومصرفية
باطنية
فقه واصوله
طب عام جامعه الكوفه
بكالوريوس علوم إسﻼمية
الفلسفة
الفقه واصوله
إداره واقتصاد قسم اقتصاد
العلوم التربوية و النفسية
لغة انكليزية
القانون
طب عام
علوم الحياة
قانون
علوم في التمريض
القانون
كلية طب
هندسة مدنية
كلية فقة علوم قران
جغرافية
لغة انكليزية
حاسوب
محاسبة
علوم حياة
جغرافيه
القانون
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343
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356
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358
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360
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367

لندا اكرم صالح مهدي مراد
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 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 محسن عبد الحسين عبدﷲ الفتﻼوي
محمد محمود بديوي برغوث المولى
محمد مهدي صالح لفته الخزعلي
محمد ياسر جميل باني الجبوري
محمود سعد مردان موسى الكﻼبي
محمود علي امين عزيز امين
مختار فاضل مهدي مجيد حيدري
مراد عبد الرزاق عبود عويد العنبكي
مراد عبد العزيز مراد ادريس النفاخ
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

علوم سياسيه
ادارة اعمال
قانون
التخطيط العمراني
هندسة الطب الحياتي
صيدلة
طب اسنان
اللغة العربية
قانون
كيمياء
القانون
اﻹدارة واﻻقتصاد محاسبة
لغة انكليزية
هندسة كهرباء
علوم البيئة والتلوث
العلوم المالية والمصرفية
مجتمع مدني
اللغة العربية
علوم ماليه ومصرفية
محاسبة
حاسوب
كلية العلوم السياسية
زراعة  /وقاية مزروعات
التربية الرياضية
قانون
طب
هندسه مدني
كلية التخطيط العمراني
علوم سياسية
ادوية وعﻼجيات
بكالوريوس تربية رياضية
مدرس تربيه فنيه
جغرافيه
لغة انكليزية
قانون
قانون
المحاسبة

368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404

مظفر بﻼسم بجاي عكاب العكيلي
مقداد عبد اﻻله طاهر محمد الدهان
منال حميد غانم حمد الجمالي
منى جبار چياد هدهود جﻼدي
منير عارف كامل عبد اﻻمير البهاش
مها اناظم نعوم صالح الجنابي
مها حيدر خيون
مها رسول عاصي جاسم المهناوي
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
نزار علي مالك كاظم الغريباوي
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 حيدر عبد اﻻمير عبد عون الكركوشي
نور صبحي فليح حسن الحسن
نور ضياء جعفر حجام الموسوي
نور فالح هاني داود الخفاجي
نور فخري مهدي شحاذه الكﻼبي

القرآن الكريم والتربية اﻹسﻼمية
علوم البيئة
كلية القانون
علوم حياة
علوم سياسية
لغة انكليزية
فقه إسﻼمي
لغة انكليزية
تقني طبي اشعة
علوم فيزياء
طب وجراحة عامة
فيزياء
ماجستير جراحة بيطرية
شريعة و علوم اسﻼمية/فقه و أصوله
قسم ادارة اﻻعمال
الجغرافية
قانون
شريعة وعلوم اسﻼمية
تربيه/قسم الرياضيات
ادارة واقتصاد
لغة انكليزية
قانون خاص
ادارة اعمال
تربية فنية
كلية التربية اﻻساسية  -قسم الفنية
حاسوب
القانون
اسﻼمية
رياض اطفال
علوم حياة
جغرافية مدن
حاسوب
لغة انكليزية
لغة انكليزية
كيمياء
علوم حياة
اقتصاد
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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
هدئ تحسين بهلول
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 فاضل حسين علي التميمي
هند معد محسن ادريس المحنا
هيثم وادي جعاز خوان الجبوري
وائل عباس كاظم محمد الغريباوي
وديان عبدالعال جدوع مظلوم الغزالي
وسام جبار محمد خيار النعماني
وسام حسن كريم محمود الحافظ
وليد درويش كاظم لطوف العبادي
وليد هادي مجيد جياد الحساني
وهاب رزاق عبيد كاظم الغرابي
ياسر حيدر سلمان صاحب الصائغ
ياسر عبد عون محمد هنون عشعوشي
ياسر محسن شهيد كريم الجابري
ياسر ياسين ناجي جاسم
ياسر محمد عباس
ياسمين فارس مهدي محمود العبايجي
يوسف عبد الحسين عباس عناد ال شدود

تمريض
علوم حياة
هندسة العمارة
القانون
علوم بيئة
لغة انكليزية
حاسوب
لغة عربية
لغة انكليزية
قسم علوام القران
لغة انكليزية
تاريخ
هندسة مدني
علوم التربوية النفسية
القانون
علوم بيئة
المجتمع المدني
بستنة وهندسة حدائق
طب عام
احياء مجهرية
علوم القرآن والتربية اﻹسﻼمية
ادارة اعمال
هندسة مدني
قانون
لغة انكليزية
لغة انكليزية
هندسة طب حياتي
القانون
حاسوب
هندسة اتصاﻻت
كلية الزراعة/وقاية النبات
طب وجراحة عامه
فيزياء
حاسوب
تخطيط عمراني
اداب قسم جغرافيا

