
األختصاصاألسم ت 
هندسه ميكانيكاباء محمد حسين حماده1
علوم القرآن والحديث الشريفاحمد جبار حسن2
تمريضاحمد سعيد عبدهللا3
علوم سياسيةاحمد فاضل نعمة4
علوم بايولوجياحمد كمال عبد الزهرة5
علوم القرآن والحديثاحمد مالك علي6
علوم (علوم حياة) بايواحمد مسافر عبد7
التمريضاحمد مكي صاحب8
تاريخاستبرق جاسم محمد9
تقني تحليالت مرضيةاستبرق يوسف عناد10
التربية البدنية وعلوم الرياضةاسراء احمد محمد11
لغة انكليزيةاسراء حسام الدين عبد الزهراء12
لغة عربيةاسراء طاهر عباس13
زراعة / قسم البستنة وهندسة الحدائقاسراء فارس يوسف14
لغة انكليزيةاسراء محمد ياسر15
علوم الحياةاسراء منعم عبد الشهيد16
اللغة العربيةاسالم كاظم عبدعلي17
ادارة اعمالاسماء علي رشيد18
القانون والعلوم السياسيةاسوان عبد الرضا عبد هللا19
لغة عربيةاسيل جميل نعمه20
ادار واقتصاد / قسم اقتصادافتخار صاحب صالح21
تربيه رياضياتافراح خيرهللا حسن22
شريعة وعلوم إسالميةاكرام عادل غني23
تربية رياضياتاالء فالح مهدي24
تمريضامال فرمان مراد25
علوم حياةامل حسين خضير26
أنتاج حيوانيامير فالح كاظم27
بكلوريوس علوم تمريضانعام شنون حسين28
اتصاالتانوار لواء شاكر29
قانونايات علي رحمه30
رياضياتايات معن خلف31
علوم كيمياءايات مهدي حميد32
علوم سياسيهايالف علي حسين33
علوم كيمياءايمان شعالن عبد الرزاق34
طب األسنانايمان غفار سعيد35
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التربيه البدنيه وعلوم الرياضهايه ضياء كريم36
علوم القرآن والتربيه اإلسالميةإيمان عطية محمد37
تمريضأسماء طارق كاظم38
ادارة االعمالأمير محمد عبدهللا39
تقنيه طبيه-تحليالت مرضيهأوس عامر مبدر40
تاريخ كلية االدابأيمان جابر حمزه41
كيمياء عضويةآراس عباس ياسين42
علوم حياةآالء حسن عبد الحسين43
علوم التحليالت المرضيةآيات أموري مطر44
ماجستير احياء مجهريةبتول كريم محمد45
التربية البدنية وعلوم الرياضةبثينة علي بالش46
حاسوببختوار فالح نصيف47
علوم حياة /بايلوجيبلقيس. عبد االمير هاشم48
اللغة العربيةبنين احمد صاحب49
حاسوببنين حميد علي50
تقانات احيائيهبنين عالوي كامل51
علوم تمريضبنين كامل كاطع52
اللغة العربيةبنين محمد تايه53
اللغة العربيةبيداء غانم كاظم54
الكيمياءتبارك هودان عبد الحسين55
التربية البدنية و علوم الرياضةتسنيم هادي مسلم56
بكلوريوس تمريض عامجعفر نجاح حسن57
بكالوريوس فقهجنان جميل كريم58
كلية الهندسة / قسم الهندسة المدنيةحسن داود سلوم59
كلية العلوم قسم الكيمياءحسن علي مظلوم60
اللغه العربيهحسن فليح حسن61
وقاية النباتحسنين يحيى مهدي62
علوم في التمريضحسين حمودي مسلم63
التربيه البدنيه وعلوم الرياضهحسين علي هاشم64
كليه العلوم قسم الكيمياءحسين نعيم عبد علي65
وقاية نباتحنين حسين عبد االمير66
لغة عربيةحنين داخل عبد الهادي67
ادارة واقتصادحنين رشيد مجيد68
علوم كيمياءحوراء حسن علي69
علوم الحياةحوراء محسن رضا70
اقتصادحيدر احمد ثامر71
لغة انكليزيةحيدر حسن كاظم72



طب اسنانحيدر راضي رديف73
القانونحيدر صالح هادي74
الجغرافيةحيدر عباس هادي75
قانونحيدر عبد الهادي عبد الزهرة76
تقني تحليالت مرضيةحيدر محمد حسين77
اللغة العربيةحيدر مهدي جبار78
القانونحيدر نزار ضياء79
جغرافيةخديجه كامل ليلو80
محاسبةدعاء سلطان محمد حسين81
بكالوريوس علوم قسة البيئةدعاء كاظم جواد82
اللغة العربيةدعاء ناظم هادي83
علوم تحليالت مرضيةدنيا خالد كاظم84
طب األسناندورين بدر نجم85
جغرافيّةديانا رزاق جواد86
علوم حياةرافع كاظم وحيد87
علوم سياسيهرانيه حسن هادي88
الجفرافيةرائد عبد الكريم مزهر89
علوم في التمريضرجوان طالب عبدهللا90
اللغة العربيةرحاب حسين عبد91
المحاسبةرسل حسن مهدي92
اللغة العربيةرسل عبد الحسين كاظم93
الكيمياءرسل علي محمد94
لغة انكليزيةرسل محمد اموري95
اللغة العربيةرسل مهدي جواد96
طرائق تدريس. علوم عامهرشا عبد الهادي صالح97
تمريضرفل ضياء نعمة98
علوم حياةرقية قاسم عبود99

اللغة العربيةرقيه حسن مراد100
اداب جغرافيةرقيه عقيل حسن101
صيدلةرقيه عالء عبد الزهره102
بكلوريوس لغة عربيةرنا فيصل كرم103
التربية البدنية وعلوم الرياضةزمن تركي هاشم104
تمريض عامزهراء حسن عباس105
علوم حياهزهراء راهي شاكر106
حاسوبزهراء صادق جعفر107
الفلسفةزهراء عباس عبد الحر108
قانونزهراء عزيز عبدهللا109



تحليالت مرضيةزهراء علي كامل110
تاريخزهراء فاضل حسين111
اإلعالمزهراء قاسم محمد112
بكالوريس التمريضزهراء لهب عبدهللا113
كلية الزرعه.قسم علوم التربه والمياهزهراء محمد عبد الحمزه114
لغة انكليزيةزهراء موجد نعمه115
كيمياء حياتيةزياد سوادي عبيد116
قانونزيد جواد عبدهللا117
فيزياءزينب احمد جاسم118
اللغة العربيةزينب حامد عالوي119
لغة انكليزيةزينب حسن محمدجواد120
لغة انكليزيةزينب صالح مهدي121
اللغة العربيةزينب عبادي كريم122
الفيزياءزينب عبد المسلم عبد العظيم123
رياض االطفالزينب علوان جاسم124
التربية البدنية وعلوم الرياضهزينب علي جري125
تربية رياضياتزينب علي عبد الكريم126
رياضياتزينب عمران موسى127
فلسفةزينب فليح حسن128
كلية التقنيات الصحيه والطبيهزينه احمد مهدي129
علوم زراعيةزينه طالب شاكر130
علوم حياة/ بايولوجيُسرار خليل حسين131
اللغة العربيةسارة كريم عبد االمير132
رياض االطفالسارة مردان عبد زيد133
رياضياتساره عاصم كاظم134
جغرافيةساره علي عبد135
اللغة العربيةسجاد عوده جبار136
طب اسنانسجى جعفر عبد الرزاق137
ادارة اعمال كليه ادارة واالقتصادسجى عبد الجاسم محمد138
تمريض بالغينسجى عبدالرضا علي139
هندسة مدنية/ انشاءاتسكينه عيسى كاظم140
تربية جغرافيةسلوان محمد هادي141
ادارة واقتصاد /قسم محاسبةسمير منير عبد الزهره142
عربيسناء جابر حمزة143
علوم التمريضسها صالح مهدي144
ادارة اعمالشهد محمد نجم145
تربية فنيةشيرين محمد جواد146



تاريخشيماء رزاق شاكر147
ممرض جامعيصباح طالب وداعه148
طب اسنانضحى زهير صاحب149
بايولوجيضحى قاسم نعمه150
علوم حياةضياء ناجي حمزة151
هندسة مدنيطيبة عبد الحسين علوان152
ادارة واقتصادعاصم محمد عاصم153
حاسوبعاليه محمد ثابت154
تمريضعباس ثامر مهدي155
تمريضعبير حسن ناهي156
طبيبة اسنانعبير محمد هادي157
العلوم السياسيةعذراء اسعد عيسى158
هندسة مدنيعذراء نجم نجف159
اللغة العربيةعذراء وفي خزعل160
بكالوريوس هندسة مدنيعال غالب نعمه161
قانونعلي جبار جاسم162
ادارة اعمالعلي حسن هادي163
إدارة أعمالعلي حسين حرجان164
هندسة مدنية / جيوتكنيكعلي رافع محمد علي165
بكالوريوس تمريضعلي عامر عبداالمير166
صيدلةعلي مسلم مهدي167
بكلوريوس تمريض عامعلي منعم صافي168
قانونعلياء اياد كاظم169
لغة انكليزيةغسق حسين جعاز170
القانون العامغفران ناجي شاكر171
لغة انكليزيةغيث ميثاق هادي172
بكالوريوس في اللغة العربيةفاطمة حسين غضب173
قانونفاطمة علوان عبدهللا174
تربيه بدينه وعلوم الرياضهفاطمة علي جابر175
لغة انكليزيةفاطمه حيدر حمزه176
اللغة العربيةفرح ابراهيم عبدالعالي177
لغة عربيةفردوس عبداالمير عباس178
تمريض عامكرار صالح محيسن179
علوم فيزياءكرار عباس حمزه180
علوم فيزياءكرار عبد الزهره عبد الحسن181
ادارة واقتصادكريم لفته عباس182
علوم قرأنلؤي عزيز عبدهللا183



الرياضياتلينا عبدمسلم كاظم184
علوم فيزياءمحمد حيدر محمد185
فكر اسالميمحمد رضا ناجي186
بكلوريوس في علوم التمريضمحمد عباس شاكر187
علوم حياةمحمد عبد علي دريع188
التربية البدنية والعلوم الرياضةمخلد نعمه هارون189
اللغة العربيةمرتضى راتب عباس190
هندسةمرتضى صاحب جبار191
علوم الحياةمرتضى عبد القادر ناجي192
التربية البدنية وعلوم الرياضهمروة احمد جبر193
علوم زراعية /بستنة وهندسة حدائقمروه حازم محمد194
ادارة االعمالمصطفى عبد الزهره صالح195
علوم اسالميةمصطفى ناجح ابراهيم196
قانونمنال شاكر هيلي197
اللغة العربيةمنتظر صابر عبد198
القانون والعلوم السياسيةمنذر كاظم حسين199
القانونمنير فاضل عبد الزهرة200
قانونمهدي عباس حمدان201
علوم الحياةمهدي عباس مهدي202
لغة انكليزيةمياسة عبد الباقي حسن203
الشريعةميثاق راضي كاظم204
لغة انكليزيةميس عبدالحسين جليل205
تمريضميس قاسم شهيد206
لغه عربيةميسم عماد جباري207
علوم الحياةنادية حسن عباس208
تخصص اخرناديه عبد اليمه ناجي209
علوم حياهناديه عماد ميراوي210
لغة انكليزيةنبأ خالد عبد الرضا211
لغه عربيهنجالء فالح عبد الحسن212
علوم الحياةندى اياد محمد علي213
علوم الحياةنرجس حسن أحمد214
قانون جنائينزار نزيه بخور215
قسم الشريعةنور الهدى كريم عبد العباس216
تمريضنور الهدى مهند موسى217
اللغة العربيةنور عبد االمير جميل218
علوم القران والحديثنور عبد الزهره عبيد219
علوم كيمياءنور عبد الهادي عبود220



طبيبة اسنان تدرجنور فالح عبد العالي221
حاسوبنور قاسم هبان222
هندسة مدنينورا هادي خضير223
المجتمع المدنينورس رزاق هاشم224
قانوننورس ضايف علي225
تمريضهاله باسم جواد226
قانونهاني جميل محسن227
لغة انكليزيةهدى امين بنوان228
جامعة الكوفه كلية الهندسة القسم المدنيهدى باسم كتاب229
علوم في التمريضهدى حسن جاسم230
بكلوريوس علوم تمريضهدى حسين جواد231
بكلوريوس تقنية طبية صحة مجتمعهدى حمزه رشيد232
لغة انكليزيةهدى عباس عمران233
التربية اإلسالميةهمسة عباس جاسم234
بستنه وهندسة حدائقهناء جواد كاظم235
العقيدة والفكر األسالميهند داخل جاسم236
الدراسات القرآنيةهند معد محسن237
دراسات قرانيههند معد محسن238
كيمياءهيفاء رسول سالم239
جغرافيةواثق احمد مطلك240
علوم الحياةوجدان عبد األمير فيحان241
جغرافيـةوضاح رجاء محسن242
لغة انكليزيةياسر سعد حميدي243
علوم كيمياءياسين مسافر عبد244
كلية الزراعةياسين هاتف حتوت245
فلسفهيسرى جمعه موسى246
تربية بدنية وعلوم الرياضةيوسف عبد كريم247
قانونيوسف كريم عواد248


