
األختصاصاألسم ت 
حاسوبابتسام  سعد عبد الجليل جودي البهاش 1
القانون ابتهال غازي مهدي حسن الحجيمي2
هندسة / مدنيابتهال  يوسف عبد محمد الزيادي3
حاسوبابو  الفضل عامر صيهود4
رياضياتاثمار   عوده وساك عباس 5
احياء مجهريهاحسان  كاظم حميدي6
كلية علوم / تحليالت مرضيةاحمد   حسن ناصر عبدالحسين 7
قانون احمد   علي  عبد  جاسم  البريصي 8
قانوناحمد  حميد عباس حمادي الحيدري9
قانوناحمد  راضي عيسى عبد الصاحب الصائغ10
التربية االسالمية احمد  سالم ابراهيم حسن شربه 11
هندسة مدنياحمد  عبد االمير شاكر عزيز جبك12
إدارة إعمال احمد  عبدالحسن دحام سعود الخزعلي 13
تخطيط حضري واقليمي احمد  عالء رزاق علي عصود14
ادارة اعمالاحمد  علي محسن كرم التميمي15
بكلوريوس فقهاحمد  عوده عبد ثجيل العباس 16
هندسة تقنيات اللحام احمد  كاظم محمود حسين ال عبد الرسول 17
القرآن الكريم و التربية االسالمية احمد  محمد جاسم محمد العطوي18
لغة انكليزيةاحمد  محمد حميد علوان تويج19
التربيه الفنيه احمد  يوسف عبد حسين آلشباني20
اداره واقتصاد ادارة اعمالاسراء  سعد عبد الجليل جودي البهاش 21
بكلوريوس طب و جراحة عامةاسراء  صادق امين مهدي الطريحي22
علوم صيدلةاسراء هادي يوسف23
علوم حياةاقبال  يوسف عبد محمد الزيادي24
طب األسنان اكرم  عبد الرزاق عبد علي مشكور الوائلي 25
تحليالت مرضية االء  سعيد عبداالمير 26
اقتصاداالء  محمود عاشور محمود الخفاجي27
الهندسة المدنيةاالء  ياسر عكار جاسم الكناني28
علوم قرآنالتفات  جليل عاشور كاظم العالق29
اسالميةامال  عبد الحسن كاظم30
تربية رياضيةامير  جابر عبد المجيد مهدي االبراهيمي31
التربيه البدنيه وعلوم الرياضه امير  مؤيد عليوي عبد الشهيد محمودي32
بكلوريوس تاريخاميرة  علي عباس33
هندسة زراعةانعام  جالي اذبيب حرز اذبيب34
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علوم حياةايات علي جواد كاظم شبر35
باحث فيزيائيايتاء قاسم  شنو36
صيدلهايالف  رياض محمد حسين صاحب االعسم 37
كلية الزراعة/البستنة وهندسة الحدائقايالف  قاسم شنو نعمه الياسري38
كلية طبايمان  شاكر عبدالزهرة39
لغة انكليزيةايمان  محي جاسم امان الشرع40
انكليزيايناس  هديب ضاحي41
علوم كيمياء أحمد  شمران وارد زريج الساعدي 42
ادارة واقتصاد/محاسبةأحمد  غانم عبد حسين الزرفي43
لغة عربيةأحمد  فالح حسين حسن الحيدري44
علوم كيمياءأحمد  يحيى محمد أبراهيم الربيعي45
اللغة العربيةأشواق  باقر محسن عبود النعماني46
تربية رياضيات أمنه  ابراهيم عبد العالي علي البو حسون47
علوم رياضياتأمير  حسن مهدي أحمد المقدادي48
طب وجراحة عامةأمير  علي موسى جعفر حبل المتين49
حاسوبأمير  كاظم ساجت حسن الميالي 50
اللغة العربيةأنوار  عبد األمير مسلم طرخان الخاقاني51
لغة انكليزيةأيك  صالح جاسم علوان الشمرتي52
اسالميةباقر  كاظم محمد 53
لغة عربيةبان  سالم جواد محمد حسن محيي الدين54
محاسبه بتول  عباس ابوالجون عباس الغزالي 55
اعالمبتول  محمد حسن محمد حسين اسدهللا الحيدري56
علوم حياةبشائر  عبد الكريم  جديع نعمة النفاخ57
اداره أعمال بنين  جعفر نعمه عبد الرحيم االعرجي 58
لغة انكليزيةبنين  علوان مسلم عبطان الرماحي59
كلية االداب قسم فلسفهبيداء  عبدالجليل عمران صخي الطفيلي 60
اداب انكليزيً بيداء  عدنان عباس61
اللغه العربيةتبارك  حسن عبودي هاشم الشريفي62
فلسفه تغريد  جليل المي مبارك الركابي 63
رياض اطفالتقى  عالء عبداالمير محمد الحسني64
هندسهتماره  ضرغام حسون عذاب الخفاجي65
علوم زراعةتمكين  ابراهيم طراد جابر الحدراوي66
بكالوريوس طب وجراحه بيطريهثائر  حسن شاكر محمود تويج67
كيمياء العضويةثناء  عبد االمير هالل راضي الزبيدي68
تمريضجمانة  جندي حميد خضير العبودي69
كلية االدارة واالقتصاد / قسم اقتصاد حاكم  جاسم حمد عبيد السيالوي70
حاسوبحسام  رحيم حسن كاظم خزعل71



تحليالت مرضية حسام  رسول كامل72
صيدلهحسام  عبدالعالي سلمان عبدالحسين الكريطي73
قانونحسام  يوسف عبد محمد الزيادي74
إنكليزيحسن  زاهد حبيب75
العلوم السياسيةحسن  زهير هاشم76
علوم القران الكريم والحديث الشريفحسن  عبد الحميد طعمه عمران العابدي77
القانونحسن  كريم مجبل فرهود العبودي78
حاسوبحسن  محمد حسن79
قانونحسنين  عبدالزهرة عسر80
تقنيات التحليالت المرضية حسنين  علي مردان موسى الكالبي81
علوم البيئةحسنين  فالح حسن جاسم العوادي82
طب بيطري عام حسنين  كريم طعمه جوده الدحيدحاوي83
اداره واقتصادحسين   ناصر حسين حسن 84
علوم صيدلةحسين  جايان سلمان سرحان العمير85
علوم احياء حسين  عبد الهادي كاظم عبود المعموري86
فقه /علوم قرانحسين  عبدالرضا ماشي رايس العامري87
االقتصادحسين  عالوي موسى كاظم الصياحي88
اللغة العربيةحسين  علي جبار صبار ليث89
هندسة مدنيحسين  علي عبد الحسين هاشم البهادلي90
زراعةحسين  كامل موسى91
قانون جنائي حسين  كليالن طاهر مجيد الموسوي 92
تخطيط عمرانيحسين  محسن عزيز جاسم جاسم93
 تخطيط عمرانيحسين  هاني محمد مهدي المياحي94
التخطيط العمرانيحسين كريم محمد حسين ابراهيم مله95
دراسات قرآنية ولغويةحنان  خليل ابراهيم عبد هللا شبر96
فقه / علوم القرآن حنين  طاهر جاسم حسون الجنابي97
االقتصادحنين  فارس عارف شبيب الفتالوي98
تربيه رياضيات - جامعة الكوفةحنين  هادي طعيمه شبل النعماني99

لغة انكليزيةحنين تمكين ابراهيم طراد الحدراوي100
قانونحوراء  حبيب كاظم101
قانونحوراء  عبد العباس عطيه حسوني الحمران102
علوم سياسيهحوراء  عوده محمد حمود المحمد103
قانونحيدر  شكري فيصل104
كلية طبحيدر  عباس كريم105
حاسوبحيدر  مصطفى معين جابر جدي106
لغة انكليزيةحيدر  منعم عبد الحسن محمد العبودي107
تاريخحيدر  نجاح عبد خضر ابو زكير108



حاسوبختام  ادعير عبد الكريم عبد الرضا الالمي109
جغرافيةختام  عبدالحسن جاسم محمد الزيادي110
علوم أسالميةدجلة  عمران جميل شيحان الجنابي111
كيمياءدعاء  باسم حمود راضي المدني112
كلية الزراعة دعاء  باسم حميد متعب الزهيري113
اللغة العربيةدعاء  عادل عبد األمير عبد بالة114
لغة عربية دعاء  فاضل باقر 115
تربية بدنية وعلوم رياضيةدعاء  كاظم خليل عبدالرضا االسدي116
الجغرافيةدعاء عباس علي حسون ال جميل117
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضهذوالفقار  باسم كريم محمد علي الرشدي 118
التربيه الفنيهذوالفقار  حمودي جالب نهيب الزبيدي 119
هندسة مدنيذوالفقار  علي كريم عوفي عيفار120
طب اسنانرامي  حميد راضي عيسى الظالمي121
بكلوريوس قانونراهي  منصور كريم عبد زيد العارضي122
الفقه واصوله - تربية اسالميةرباب  جبار احمد شذر الساعدي123
تربية رياضية رحاب  عارف مهدي خشان الجالبي 124
جغرافيارحمة  كاظم عبد الحسين محميييد الرماحي125
اللغة العربيةرسل  عالءالدين عيسى صالح الفاضلي126
لغة انكليزيةرسل  محسن حنون عبد الحسين القولي127
علوم الحياةرسل  نجم عبد جابر الرماحي 128
جغرافيةرشا  صباح عبد الرضا ناصر العبيدي129
علوم قرانرعد  شكري إسماعيل 130
كلية التمريض جامعة الكوفة رفعت  صادق كاظم حسن العامري131
كلية طبرفل  ياسر لفتة132
قانونرقية  حسين هادي كاظم الحداد133
قانونرقيه  سعدون عجيل خضر الموسوي134
تربيه رياضيات _ جامعة الكوفهرقيه  عبداالمير عبدزيد محسن الجبوري135
قانونرماح  علي حسين حمزة الدعمي136
علوم حياهرنا  جبار جياد هدهود الجالدي137
قانونرنا  عبد الكريم ابراهيم رفيق الصالحي 138
هندسة تقنيات االتصاالترواء  عباس سعد عباس تويج139
اللغة العربيةرواء مهدي صالح صكبان الفتلي140
حاسوبريام  رويضي عبد الهادي كاظم العابدي141
القانونزكي  علي مجيد عزيز الرفيعي142
علوم زراعيةزهراء  ثامر عبدالرزاق محمد بيدنو143
تحليالت مرضية زهراء  حسن محمد علي حسين الحمامي144
علوم حياة زهراء  حسين عبد االله كريدي الخالدي 145



التربيه االسالميهزهراء  حسين محمود علي الدهميماوي146
علوم تحليالت مرضيه زهراء  حقي اسماعيل رسول الخفاجي147
علوم التحليالت المرضية زهراء  رزاق حاتم مدلول العبودي 148
اقتصادزهراء  رعد راضي ناصر الشمرتي149
تربية رياضيةزهراء  عبد االله حميد احمد الرفيعي150
بكلوريوس اثارزهراء  عبد الرسول جاسم محمد عنزي151
تاريخزهراء  عبدالرزاق غازي152
القانونزهراء  عقيل عباس153
علوم سياسية زهراء  فالح عبد الحسن كاظم البديري154
الرياضياتزهراء  لطيف هادي عبد علي الشمرتي 155
الفقه واصولهزهراء  محمد علي هاشم طاهر الحسن156
اللغة العربيةزهراء  محمد قاسم كامل صالح األسدي157
لغة انكليزيةزهراء  ناجح صالح 158
كليه طب عامزهراء  هادي عبد الرضا عباس الخفاجي159
علوم حياةزهراء رعد حميد160
قانونزيد  مجهول كاظم سميسم الشبلي161
علوم البيئةزيد  محمد محمد ابراهيم حسن نصير الدين162
هندسه مدنيزيد  ناظم محسن عباس الخياط163
علم األرضزين   العابدين فيصل تمكين عبد 164
بال تخصصزين  العابدين عباس رحيم عصواد الزاملي165
لغة عربيةزين العابدين كامل عبادي166
لغة انكليزيةزينب   حيدر  حسين  موسى شربة167
حاسوبزينب   داخل عبيد والي 168
بكلوريوس آثار زينب  احمد محل نعمه الفتالوي169
تقنيات صحة مجتمعزينب  حسين عبد الزهره كاظم طعان170
الطب زينب  خليل كاطع كنهور الغشيماوي171
علوم القرآن والحديث الشريفزينب  شاكر عباس هجوج ألجبر172
فلسفةزينب  صالح جبار عبود القريشي173
لغة انكليزيةزينب  عباس فاضل عبد الشبالوي174
رياضيات زينب  عبد االمير محسن عبيس البصيصي 175
رياضياتزينب  عبد زيد عريبي سلمان البو عرب176
الكيمياءزينب  عدنان كاظم هاشم الموسوي177
علوم حياةزينب  عزيز عبدهللا حسين سيالوي178
إدارة واقتصاد عود مالية ومصرفيةزينب  فالح عزيز جبار الجبوري179
لغة انكليزيةزينب  يوسف عبد حسين ال شباني180
محاسبةزينه  فاضل عباس علي شبر181
علوم فيزياءسارة  حازم حيدر جاسم الصافي182



هندسة االتصاالتسارة  حمزه مكث183
علوم سياسيةسارة  سجاد عبدالحسين سوادي االسماعيلي184
لغة انكليزيةساره  عبد الحسن عبد كاظم العبودي185
لغة انكليزيةساره  عبد محمد كاظم العوده186
قانونساره  عصام حسن عبد الكاظم خوير 187
كلية تربية رياضيات - جامعة الكوفة ساره  علي أحمد عبدالحسين الفيصلي 188
طب االسنانساره  وليم حميد شمخي ابوصيبع189
احياءةمجهرية- كلية الطبسجاد  مؤيد عبد الحسين خليل الفضل190
قانونسجى  عائد موحان جاسم الشجيري 191
رياضيات سرور  جاسم محمد192
العلوم التربوية والنفسيةسرى  فالح عبدالحسن جبر الموسوي193
القانونسرى  ناصر جعفر عباس الزيداوي194
انتاج حيوانيسعاد  شناوه جاسم حمود الخزاعي195
علوم قران سعد  رحمن عبدالزهره سهر الغزالي196
ماجستير /طب باطني /طب البيطريسعيد  محمد حسن حيدر مظفر197
بايلوجيسالم عبد الكاظم شدهان198
الفقه اإلسالمي واصولهسلوى  كريم وحيد صالح الصائغ 199
حاسوبسمير  راسم كوكز راضي العويدي200
االرشاد النفسيسمير  ناهي ماضي سمير العارضي201
هندسهسندس  علي حسين علي شكر202
العلوم التربوية والنفسية التربية سها  خالد غثيث جبر الطائي 203
سهاد  عبدالحسين محمد باشي الغزالي204
هندسة مدني سهيله  علي كاظم ردام فتالوي205
العلوم المالية والمصرفيةسيف   رحمن كاظم عيزان 206
اداب / قسم المجتمع المدنيسيف  حسين علي عزوز العبودي207
العلوم الماليه والمصرفيهسيف  رحمن كاظم عيزان الظالمي208
هندسة مدنية شهد  جابر جليل عطية دوش209
علوم قرأنشيماء  عبد الحسين عبد الكاظم عالوي الشرماني 210
اقتصاد شيماء  فخري مهدي شحاثه الكالبي211
قانونصادق  ايوب عيسى موسى اللفته212
قانونصالح  لفته شمال معن الجحيشي213
تربية علم نفسصائب نبيل جميل محمد الميالي214
طب أسرةصبا  رحيم هادي215
علوم في التمريضصبا  علي محمد سلمان الحيدري216
اللغة العربيةصباح  رحيم عبد217
إدارة االعمالصباح  عبد الحمزه حسن حمودي المعموري218
الكيمياء صدى  فؤاد صالل عثمان الكردي219



التربية االسالميةصفاء  محمد علي فاضل عباس الموسوي220
حاسوبصفاء تحسين محمد جواد221
تربية - علوم حياة صالح  حسن جدوع محمد الفياده222
محاسبهصالح  حسن ناجي عبدهللا الحار223
الفقه واصولهضحى  سعد عبد االمير عبد الرزاق دعيبل224
لغة انكليزيةضحى  صكر جبوري عجمي العابدي225
علوم ضحى  عائد موحان جاسم الشجيري226
لغة انكليزيةضحى  عبد الرضا رحيم عبد الرضا التغلبي227
قسم األقتصادضرغام  حمزه حسين عباس ال رحيم228
اداب لغة عربية /لغةضرغام  كريم عبدالحسن عبود الجليماوي229
علوم سياسية ضالل  هاشم محمدصادق سعيد العدناني 230
رياض اطفالضي  حامد عبد الحسن عبود231
بايولوجي ضياء   فرحان  رؤوف  حسين  الغزالي232
لغة انكليزيةضياء  جابر كريم حتروش الشبالوي233
تخطيط عمرانيضياء  حسن عبد الخضر مجيد ال عباس234
قانونضياء  سامي علي مرزه الياسي235
علوم تمريضطه  حسون عبد الكاظم236
اقتصادطيبه  علي تركي مجهول الجبوري237
طب بيطريطيبه  غسان حميد مجيد الزنبور238
علوم حياةظافر  رحمان عبد حسن الجنابي239
الشريعة والعلوم اإلسالميةعامر  نايف حسن ثاني الزركان240
علوم ماليةعائد  عبالرضا حميد 241
القانونعائد  لفته عباس كسار الحجيمي242
التمريضعباس   محمد حسين رزاق حسن 243
محاميعباس  جبار طالب244
هندسة مدنيعباس  سالم إبراهيم حسن شربه245
قانونعباس  فاضل جابر246
رياضةعباس  محمد صاحب247
لغة عربيةعبد  االمير حميد حرجان عباس االسدي248
الفيزياءعبد  الحسين عبد االمير كريم كنش الكوفي249
شريعة الفقه واصولهعبدهللا  عباس علوان ناجي العزيباوي250
كلية التربية الرياضيةعدي  كريم جاسم عبيد الجنابي251
تربية رياضيات_ جامعة الكوفه عذراء  احمد حسن محمد الفحام 252
اعالم /صحافةعذراء  كاظم جواد حميد الطريحي 253
الشريعة والعلوم االسالميةعقيل  عبد العظيم هادي عبد علي الشمرتي254
تربية فنية عقيل  عبد الواحد عبد الحسن محمد علي العبايجي255
علوم القرآن الكريم والحديث الشريف عقيل  محمد رضا حسين محسن الخياط256



تاريخعقيل  محمد رضا ناجي عساف الدكسن257
 إدارة واقتصاد عالء  داخل عبيد والي ال علي258
الكيمياءعالء  رياح عبد جابر الجبوري259
هندسة مدني عالء  سلمان عباس حسين الكريطي260
 كلية الهندسة قسم الكهرباء على  احمد محل نعمة الفتالوي261
حاسوبعلي   حسن محمد علي ياسين 262
االقتصاد علي   محمود  هادي  عبيس الحساني 263
علوم القرآن والحديث علي  أصغر شهيد محسن يسر الطريم 264
بكلوريوس طب وجراحة عامةعلي  تحسين برهان سعد الراضي265
لغه عربيهعلي  جبوري حسين مهدي ال عيسى266
هندسة علي  جميل عذاب سفاح الزبيدي 267
بكلوريوس طب و جراحة عامةعلي  حسين عبد الجليل جودي البهاش268
رياضياتعلي  حسين عبد محمد الكاتب269
قسم ادارة االعمالعلي  حمودي رحيم محمد عبداللي270
ادارة واالقتصاد اداره العمالعلي  خيون شاكر سهر العارضي 271
العلوم السياسيةعلي  رحمن جبر عباس عنبوري272
تخطيط عمرانيعلي  زهير عبد الوهاب محمد حسن الجواهري273
بكلوريوس قانونعلي  سعدون عجيل خضر ابوطبيخ274
هندسة مدنيعلي  صباح محسن هادي فخر الدين275
علوم الكيمياء علي  عبد الحسن رسول عباس الكرعاوي 276
اختصاص عربيعلي  عبد الحسين حسن علي معله277
علوم الحياةعلي  عبد الرزاق عبد العباس برهان الشتيو278
هندسة تقنيات االتصاالتعلي  عبد الرزاق عبد علي غازي منى279
هندسة مدنيةعلي  عماد عبد الصاحب محمد صالح البحراني280
طبعلي  عماد عبودي281
فقهعلي  غالب شنان عطيه النفاخ282
إداره أعمال علي  فالح جبر عبود سيالوي 283
علوم فيزياءعلي  فائز سوادي مهدي السلطاني284
اعالم علي  كدر اليذ لفته الميالي285
علوم القرآن والتربية أالسالميه علي  ماجد كاظم عبد الرضا العيساوي 286
علوم بيئةعلي  محمد جاسم محمد الرماحي287
حاسوبعلي  محمد سعيد محمد علي حسين الحمامي288
توجه تربويعلي  منير راضي289
علوم حاسباتعلي  هادي عبد الكاظم 290
ادارة اعمالعلي  يوسف علي ابراهيم المياحي291
إنكليزيعلي طالب يوسف حسون292
زراعة / البستنة و هندسة الحدائقعلياء  غانم عبد الكاظم عباس السالمي293



علوم القرآنعلياء  نوفل عبد علي محسن الموسوي294
إعالمعماد  جابر حسين خماط العابدي295
اللغة العربيةعماد  محيسن كاظم رخيص العيساوي296
العلوم السياسية عمار  حسين حنتي سعد الغزالي 297
تمريضعمار  عبداالله عبدالكاظم 298
علوم حياةعمار طه رمضان علي الغريري299
العلوم الماليه والمصرفيهعمر  رسول عاصي جاسم المهناوي 300
ادارة واقتصاد ادارة اعمالغالب  حمزه عبدالحسن وناس الحميداوي301
قانونغانم  عبد كاظم عذاب الفتلي302
حاسوبغدير  سعد عبد الجليل جودي البهاش 303
إدارة واقتصاد علوم ماليه ومصرفية غصون  عبد الحمزه صالح عباس اإلبراهيمي 304
باطنيةغفران  جواد عباده305
فقه واصولهغفران  كريم شلوحي شالكه الجنابي306
طب عام جامعه الكوفهغفران  هادي علي جبار الكعبي307
بكالوريوس علوم إسالمية غياث  جاهل كاظم 308
الفلسفةفارس  نجم عبد أبو اللول المواشي309
الفقه واصولهفاضل  عبدالعظيم فاضل ميرزه عباس جمال الدين310
إداره واقتصاد قسم اقتصادفاطمة  سعد باقر جعفر ال راضي 311
العلوم التربوية و النفسيةفاطمة  نافع نوري جعفر الموسوي312
لغة انكليزيةفاطمه  عماد عبد الكريم باش المطوري 313
القانونفراس  علي عبدهللا جاسم شمسه314
طب عامفرح  خالد خيون كركور الجنابي 315
علوم الحياةقاسم  محمد علي جاسم سلمان الدعمي316
قانونكاظم  منذر عبيس متعب خناجي317
علوم في التمريضكرار  احمد حمود كريم المحناوي 318
القانون كرار  جاسم محمد حبيب العرداوي 319
كلية طبكرار  فيصل علي 320
هندسة مدنية كرار  هادي حسن محمد العابدي 321
كلية فقة علوم قرانكريم  قاسم عباس حيدر الرياحي322
جغرافيةكمال  جندي محسن محمد الزيادي323
لغة انكليزيةكوثر علي حسين جياد الغزالي324
حاسوبلبنى  زيد رسول325
محاسبةلجين  سامي محمد حسن السهالوي326
لجين  وسام عبد العالم محسن الياسري327
علوم حياةلقاء  هادي ناصر حسين الزرفي328
جغرافيهلمياء  هادي حسن حمزه الشيباني329
القانونلمئ  احمد جاسم حمزه الجبوري330



علوم سياسيهلندا  اكرم صالح مهدي مراد331
ادارة اعمالليث   زهير  عبد االمير محمد سعيد السكافي 332
قانونمجيد  ميري موسى صبح الخالدي333
التخطيط العمراني محسن  ربيع غانم الحمدان 334
هندسة الطب الحياتي محمد   حسون علوان سعد 335
صيدلةمحمد   حمزه حرز ساجت 336
طب اسنانمحمد  جليل علي طراد الحدراوي337
اللغة العربيةمحمد  حسين جاسم محمد الجبوري338
قانونمحمد  رضا مرعب حسين339
كيمياءمحمد  رياض حسن 340
القانون محمد  رياض كريم عبدهللا البديري 341
اإلدارة واالقتصاد محاسبةمحمد  ضياء محمد سعيد صالح البدوخي342
لغة انكليزيةمحمد  عبد الخالق مجهول كاني الظالمي343
هندسة كهرباءمحمد  عدي عبدهللا حسون أبوناصرية344
علوم البيئة والتلوث محمد  فارس جواد كاظم الدحيدحاوي 345
العلوم المالية والمصرفية محمد  قاسم  عبدالحسن 346
مجتمع مدنيمحمد  محسن عبد الحسين عبدهللا الفتالوي347
اللغة العربية محمد  محمود بديوي برغوث المولى348
علوم ماليه ومصرفيةمحمد  مهدي صالح لفته الخزعلي349
محاسبةمحمد  ياسر جميل باني الجبوري350
حاسوبمحمود  سعد مردان موسى الكالبي351
كلية العلوم السياسية محمود  علي امين عزيز امين 352
زراعة / وقاية مزروعات مختار  فاضل مهدي مجيد حيدري353
 التربية الرياضيةمراد  عبد الرزاق عبود عويد العنبكي354
قانونمراد  عبد العزيز مراد ادريس النفاخ355
طبمرتضى   كامل  ضياع بدر العياش356
هندسه مدنيمرتضى   كامل خصاف ستار الخفاجي357
كلية التخطيط العمرانيمروه  ناظم كشكول علوان الجبوري358
علوم سياسيةمريم  زهير حسين359
ادوية وعالجياتمريم فاهم حسون360
بكالوريوس تربية رياضيةمسلم  نجم عبدهللا عبد الجبوري361
مدرس تربيه فنيهمصطفى  احمد جواد كاظم جبري362
جغرافيهمصطفى  جواد عبد الزهره حمزه االعرجي363
لغة انكليزيةمصطفى  حميد عبد الحسين شنين الزبيدي364
قانون مصطفى  طالب نعمة علوان الجابري365
قانون مصطفى  عبدالرضا علوان محمد التميمي 366
المحاسبةمصطفى  محمد علي صاحب ابو حمد ال علي367



القرآن الكريم والتربية اإلسالميةمظفر  بالسم بجاي عكاب العكيلي368
علوم البيئةمقداد  عبد االله طاهر محمد الدهان369
كلية القانون منال  حميد غانم حمد الجمالي370
علوم حياةمنى  جبار چياد هدهود جالدي371
علوم سياسيةمنير  عارف كامل عبد االمير البهاش372
لغة انكليزيةمها  اناظم نعوم صالح الجنابي373
فقه إسالميمها  حيدر خيون374
لغة انكليزيةمها  رسول عاصي جاسم المهناوي375
تقني طبي اشعةمها  ياسر عكار جاسم الكناني376
علوم فيزياءمهند  قاسم نعمه شمخي الجبر377
طب وجراحة عامةميادة  كريم صيهود كاظم الشباني378
فيزياءمياده  مردان عبد 379
ماجستير جراحة بيطريةميثاق  فيصل يوسف مرعب الكناني380
شريعة و علوم اسالمية/فقه و أصولهميثم  حسن راضي حسن شريف381
قسم ادارة االعمالميثم  غالب صالح مهدي الجالبي382
الجغرافيةميساء  يحيى مسلم محمد الدجيلي383
قانونناديه  محمود شاكر مشعان الكرد384
شريعة وعلوم اسالميةنافع  سعيد محمد عليوي الزاملي385
تربيه/قسم الرياضياتنبأ  رضا حياوي هادي الشباني386
ادارة واقتصادنبأ  عدنان كاظم عبد الطفيلي387
لغة انكليزيةنجاة  عبدالكريم عبدعلي حميدي الخزعلي388
قانون خاصنداء  بديري حنون كاظم الركابي389
ادارة اعمالنزار  علي مالك كاظم الغريباوي390
تربية فنيةنسرين  عبد الزهرة موسى عبيد موسى391
كلية التربية االساسية - قسم الفنيةنسرين  ليث محسن محمد الجبوري392
حاسوبنصير  سالم حمزه393
القانون نور  الهدى حسين رسن سكر اليواداويه 394
اسالميةنور  الهدى وصي مكي حميد الحسني395
رياض اطفالنور  الهدئ مؤيد سرحان عاجل الفتالوي396
علوم حياةنور  أمير حسن جبر الجابري397
جغرافية مدن نور  تحسين عبد األمير حاتم العنتاكي398
حاسوبنور  جاسم محمد كاظم حيدر399
لغة انكليزيةنور  حيدر عبد االمير عبد عون الكركوشي400
لغة انكليزيةنور  صبحي فليح حسن الحسن401
كيمياءنور  ضياء جعفر حجام الموسوي402
علوم حياة نور  فالح هاني داود الخفاجي 403
اقتصاد نور  فخري مهدي شحاذه الكالبي404



تمريضنورا  سالم مجهول عليوي الصلمباوي405
علوم حياةنورهان  مقداد صاحب نعمة األسدي406
هندسة العمارةهاشم  عبدهللا شاكر حسين النعماني407
القانونهاله   رحيم مهدي عطيه 408
علوم بيئةهبة  ابراهيم عبدالحسين مليوخ ال علي409
لغة انكليزيةهبة  عبد الخالق رشيد فرج العوادي410
حاسوبهبة  مهدي صالح لطيف الموسوي411
لغة عربية هبه  حمزة كاظم 412
لغة انكليزيةهبه  خالد جابر عبيد خويلدي413
قسم علوام القرانهدى  جاسم محمد مصطفى الياسري414
لغة انكليزيةهدى  حسين هادي عباس النعماني415
تاريخهدى  رياض جودة محمد زبيد416
هندسة مدنيهديل  محمد جاسم عباس الخفاجي417
علوم التربوية النفسية هدئ  تحسين بهلول 418
القانونهشام  محمد جبار عبد الحسن ال حسن419
علوم بيئةهلين  كاظم عبد الكريم 420
المجتمع المدنيهمسه  تحسين طالب عبد ياسر الخفاجي421
بستنة وهندسة حدائقهناء  جواد كاظم 422
طب عام هند  اسعد  عبد الحمزة423
احياء مجهريةهند  فاضل حسين علي التميمي424
علوم القرآن والتربية اإلسالمية هند  معد محسن ادريس المحنا 425
ادارة اعمالهيثم  وادي جعاز خوان الجبوري426
هندسة مدنيوائل  عباس كاظم محمد الغريباوي427
قانونوديان  عبدالعال جدوع مظلوم الغزالي428
لغة انكليزيةوسام  جبار محمد خيار النعماني429
لغة انكليزيةوسام  حسن كريم محمود الحافظ430
هندسة طب حياتي وليد  درويش كاظم لطوف العبادي431
القانون وليد  هادي مجيد جياد الحساني 432
حاسوبوهاب  رزاق عبيد كاظم الغرابي433
هندسة اتصاالتياسر  حيدر سلمان صاحب الصائغ434
كلية الزراعة/وقاية النباتياسر  عبد عون محمد هنون عشعوشي435
طب وجراحة عامه ياسر  محسن شهيد كريم الجابري 436
فيزياءياسر  ياسين ناجي جاسم437
حاسوبياسر محمد عباس438
تخطيط عمراني ياسمين   فارس مهدي محمود العبايجي439
اداب قسم جغرافيايوسف  عبد الحسين عباس عناد ال شدود440


