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مخطط عمرانيابتهال فالح حسن1
ماجستير علوم سياسيةاحسان كريم شاكر2
صيدلةاحمد حيدر عبد الرضا3
علوم ماليه ومصرفيهاحمد راقب حسن4
صحة مجتمعاحمد رشاد رسول5
تاريخاحمد عبد الرضا صيهود6
هندسه ميكانيكيهاحمد عبداالله سالم7
الجغرافيةاحمد علي محسن8
رياضياتاحمد محمد رحيم9
بكلوريوس تأريخاحمد هدهود غازي10
هندسة مدنيةازهر خضير عباس11
لغة عربيةاسراء حميد مجيد12
لغة عربيةاسراء سمير عبد الهادي13
اللغه العربيةاصيل عمار عبد الزهرة14
اللغة العربيةافراح نصير عبدالعالي15
قسم هندسه المدنياكرم جعفر عبد16
تمريضاكرم مطر حسين17
تربية / علوم حياةاالء علي جدوع18
قانوناالء علي عبدهللا19
إدارة أعمالاالء كريم حسون20
تربية فنيةامنة عبد االمير عبيد21
فقه واصولهامنه مجيد علي22
علوم الحياةامير محمد رضا23
تربية اسالميةاميرة محمد عبدالكاظم24
الفكر اإلسالمي و العقيدةانعام جبار كاظم25
تمريضانعام شنون حسين26
المحاسبةانمار شهاب حمد27
تقني طبي تحليالت مرضيةانمار صباح عبد الجبار28
كيمياءانوار صباح حسن29
ادارة االعمالانوار محمود ابراهيم30
لغة انكليزيةايات اسعد رحيم31
رياض االطفالايات صالح عليوي32
اقتصادايات فاضل عطشان33
علوم الحياةايات فائق طلب34

ا   ت  6/2/2021  تمام الساعة الثالثة و النصف ع ة - يوم الس امتحان كفاءة اللغة الع



علوم صيدلةايفان نوري حميد35
أثار عراقية قديمةايمان عبدزيد حسون36
قانون قسم خاصايمان فالح هادي37
الكيمياءايناس عبدالوهاب جبر38
علوم مالية ومصرفيةايناس محمد نور39
اللغة العربيةايوب فوزي مصطفى40
طب اسنانإسالم محمد حسين يوسف41
اللغة العربيةأسماء غانم عباس42
اللغة العربيةأمير جواد عبد43
الهندسة المدنيةآصف حكيم فرحان44
كلية التربية للبنات /قسم علوم حياةآمال كامل حمزة45
اللغة العربيةآمنة سليم داخل46
علوم القرآنآمنه عادل غالب47
اقتصادآيات حمزه ظاهر48
علوم سياسيةبدر داخل بديوي49
االقتصادبراء ميثم خضير50
علوم القران والتربية االسالميةبرزان جميل حربي51
اللغه العربيهبشائر عبدالمحسن جليخ52
ال يوجدبشرى محسن كاظم53
اللغة العربيةبنين احمد صاحب54
الفقه وأصولهبنين جواد نعمه55
كلية التربية للبنات_قسم علوم الحياةبنين كاظم عبد الحسن56
االقتصادجاسم محمد جبار57
اللغة العربيةجعفر عباس حبيب58
الشريعةحسن عادل فالح59
الشريعةحسن علي صدام60
بكالوريوس آداب لغة عربيةحسنين حميد ساجت61
هندسة تقنيات التبريد والتكييفحسنين كاظم جعفر62
لغة انكليزيةحسنين محمود عبد الحسين63
اللغة العربيةحسين إدريس موسى64
التربية الرياضيةحسين حسن محسن65
تحليالت مرضيهحسين خالد نور66
اللغة العربيةحسين شبر عبد الزهره67
تمريضحسين عادل محمد68
علوم حياةحسين عباس راضي69
طبيب مقيم اقدم عيونحسين عبد الزهرة عبد االمير70
علوم حياةحسين عبود حسن71



قانونحسين عبيد كاظم72
تربية إسالميةحسين علي مهدي73
الهندسةحنان سالم هادي74
صيدلة سريريهحنان نجم نجف75
اللغة العربيةحنين احمد مزعل76
ادارة االعمالحنين محمد نجم77
علوم حياةحوراء احمد هاشم78
اللغة العربيةحوراء حميد عبد الكاظم79
اللغة العربيةحوراء عبد الزهره عزيز80
اللغة العربيةحوراء عبد مسلم عبيس81
اللغة العربيةحوراء عزت خلف82
علوم القرآن والحديث الشريفحوراء كاظم محمود83
الرياضيات وتطبيقات الحاسوبحوراء يوسف ظاهر84
احياء مجهرية طبيةحيدر جياد لفته85
قانونحيدر حامد شرف86
قسم الجغرافيهحيدر عبدالرضا حميد87
لغة انكليزيةحيدر عبدهللا مسلم88
تاريخحيدر فيصل راضي89
التربيه البدنيه وعلوم الرياضهخالد حمزه سوادي90
تقنية طبية قسم تحليالت مرضيةخالد عالوي كامل91
علوم بيئةختام جميل مشتاق92
كلية التربية للبنات قسم/ علوم الحياةختام عادل فرج93
حاسوبدعاء جبار علي94
لغة انكليزيةدعاء حسن زراق95
الشريعة والعلوم اإلسالميةدعاء عالء عبد96
اللغة العربيةدعاء منهل منصور97
كلية الهندسة / قسم المدنيذكرى عزيز جالب98
اللغة العربيةذكرى كردي عطية99

طبيبه مقيمه قدمىذكريات محمد خلف100
علوم سياسيهرانيه حسن هادي101
علوم سياسيةرحيم مهدي رحيم102
العلوم السياسيهرسل حميد بكير103
محاسبةرسل رسول كعيم104
اللغة العربيةرسل سوادي كريم105
اللغة العربيةرسل عبد األمير حسين106
رياضياترشا جبار رهيف107
تقني طبي تحليالت مرضيةرضا حمودي علي108



وتحليالت_الحامض_النوويرعد سلمان جبار109
علوم القران الكريم والتربية االسالميةرقية حيدر طاهر110
اللغة العربيةرقية محمد جاسم111
علوم قرآنرقيه عباس عمران112
اللغة العربيةرقيه عبدالحمزه رسول113
علوم الحياةرمله راضي سعد114
اللغه العربيةرواء عقيل سوادي115
لغة انكليزيةرواء علي صادق116
تمريض عامرونق حسين جحيل117
اليوجدرؤى مهدي عليوي118
التاريخرياض حسين حسوني119
علوم كيمياءريام باقر ابراهيم120
لغة انكليزيةريام عامر ترتيب121
ماجستير أدوية و عالجياتريم علي شاكر122
قانونزكي عادل عبد العالي123
علوم كيمياءزهراء احمد عبدالزهرة124
زراعة /قسم البستنة وهندسة الحدائقزهراء إبراهيم كامل125
اللغة العربيةزهراء حازم سالم126
بكالوريس علوم حياةزهراء حمودي حسين127
لغة انكليزيةزهراء حيدر جياد128
رياضياتزهراء حيدر صاحب129
حاسوبزهراء حيدر عبداألمير130
حاسوبزهراء خماط رسن131
التخطيط العمرانيزهراء رائد كاطع132
هندسة المنشأت والموارد المائيةزهراء صبري محمد133
طب و جراحة الفم و االسنانزهراء ظافر حمزة134
جراحة الفم واألسنانزهراء عباس عبد الشهيد135
قسم قانونزهراء عقيل محسن136
بكالوريوس تمريضزهراء علي ياسر137
الكيمياءزهراء كاظم درب138
تمريضزهراء لهب عبدهللا139
التربية للبنات-قسم الفيزياءزهره عبدالعباس علوان140
هندسة ميكانيك عامزهير فرحان ابوالحوس141
الفيزياءزيد حمدان حسن142
قانونزينب باسم عبد الحسين143
حاسوبزينب دلف غثيث144
طب اسنانزينب سالم حسن145



الفقه واصولهزينب طالب حسين146
ادارة االعمالزينب عبد حسن147
علوم مالية ومصرفيةزينب قيس محمود148
حاسوبزينب ماجد عباس149
لغة انكليزيةزينب نضال خضير150
صيدلةزينة سالم رحيم151
ماجستير علوم تمريضزينه قاسم عبدالحسبن152
البستنه وهندسة الحدائقسارة راقب محسن153
jvfdm td.dhxساره حسن عبدالعباس154
تمريضساهره صالح حسن155
ماجستير علوم سياسيةسجا فاضل حسن156
التربية الرياضيةسجا يوسف عباس157
طب اسنانسرمد سعد حميد158
علوم حياةسميره عباس شهيب159
جغرافيهسيف حيدر كاظم160
علوم الحديث الشريفشهد خالد بوهان161
اللغة العربيةشهد ماجد حميد162
الهندسه الميكانيكيهصادق خضير عبد العظيم163
القانونصالح جاسم جبار164
علوم حياة بايولوجيصالح رحيم عزيز165
لغة انكليزيةضرغام عمار حسن166
قانونطاهر جبار كاظم167
تقني طبيعاتكه احمد عبد الرزاق168
علوم التحليالت المرضيةعباس كاظم صالح169
التمريضعباس موفق شاكر170
تحليالت مرضيةعبد هللا حسن جاسم171
علوم القرآنعبد علي كاظم دعير172
علوم بيئهعبدهللا حسن كاظم173
تمريضعبير حسن ناهي174
تمريضعبير حسن ناهي175
لغة انكليزيةعبير مهدي عبد الرضا176
علوم قران والحديث الشريفعقيل محمد رضا حسين177
علوم كيمياءعال خليل ابراهيم178
طبيبةعال محمد جميل179
تربية كيمياءعالء حسين حسن180
التربية الرياضيةعالء محمد حسن181
تقني طبي / صحه مجتمععلي تحسين علوان182



علوم التمريض التطبيقيةعلي توفيق عبد الرضا183
وقاية نباتعلي حيدر عريان184
هندسة كهربائيةعلي خليل ابراهيم185
علوم الحياةعلي رزاق كاظم186
القانونعلي سمير جعفر187
العلوم السياسيةعلي صبار كاظم188
الرياضياتعلي عادل شاكر189
علوم كيمياءعلي عبد الباري نعمه190
التربية البدنية و علوم الرياضةعلي عقيل اموري191
طبيب اسنانعلي غازي حسن192
لغة انكليزيةعلي محمد ناجي193
علوم صيدلةعلي نعمه وناس194
كليه التربيه البدنيه وعلوم الرياضهعلي هاشم علي195
علوم تربوية ونفسيةغادة عامر ياسر196
التحليالت المرضيةغدير محمد حسين197
طبيبغزوان علي محسن198
ادارة واقتصاد/ادارة اعمالغفران محمد موسى199
علوم الحياةفاطمة حسين منصور200
حاسوبفاطمة مظلوم حنوف201
هندسة المنشأت والموارد المائيةفاطمه حافظ جبار202
فقه واصولهفاطمه عبدالحسن محمد203
تخصص اخرفاطمه علي عبود204
االدويةفرح حسون ناصر205
قانونكرار جواد كاظم206
تمريضكرار حبيب عبدعلي207
قسم  علوم البيئهكرار صاحب سالم208
علوم بيئةكرار عباس محمد علي209
قانونكرار مايح بدر210
حاسوبكوثر رسول كاظم211
القانونكوثر مدلول كاظم212
ماجستير ادوية و سموملبنى سامي علي213
ادارة اعماللؤي كاظم عليوي214
علوم فيزياءليث هاني رشيد215
العلوم السياسيةمازن عباس جاسم216
االقتصادمائده بهلول كتاب217
تقني طبي / التحليالت الطبيةمجتبى سعد عبود218
تمريضمجتبى كريم حسين219



التربية البدنية وعلوم الرياضةمحمد جبار سلمان220
تربيه رياضيهمحمد حسن كريم221
اداره واقتصادمحمد حميد جابر222
المحاسبةمحمد سعد علي223
تقنييات صحة المجتمعمحمد صادق حليم عباس224
علوم البيئة والتلوثمحمد عبدهللا مجبل225
القانونمحمد عقيل كامل226
اداره اعمالمحمد فارس باقر227
إدارة األعمالمحمد فيصل نعيم228
التربية الرياضيةمحمد ناظم كاظم229
القانونمحمد يحيى ثامر230
هندسة االلكترونيك واالتصاالتمرتضى عباس عمران231
صيدلةمرتضى محمد حسين عدنان232
هندسه مدنيمرتضى ناجي حسن233
هندسة مدنيةمروه طاهر يوسف234
حاسوبمروه علي عبدالعباس235
لغة انكليزيةمروه محمد رضا محسن236
كيمياءمريم عبد االمير عبد الحسين237
طب اسنانمريم عبد الرزاق منعم238
كلية االدارة واالقتصاد/قسم االقتصادمساعد حسين جيالي239
رياضياتمسلم سعد جبار240
طب وجراحة بيطريةمشتاق عليم شنين241
بكالوريوس صيدلةمصطفى حسن عباس242
تقنيات احيائيهمصطفى غزاي سرحان243
تربية رياضيةمصطفى كاظم داخل244
تقنيات صحه مجتمعمصطفى منذر نعمة245
تاريخمصطفى ناظم كاظم246
كلية الزراعةمقتدر فاضل كريم247
ماجستير علوم صيدلةمالذ هاتف عوده248
رياضياتمنار فيصل جبر249
اقتصادمنذر خالد كريم250
تربية بدنيةمنصور حمزه هادي251
اليوجدمنقذ جاسم كاظم252
اللغة العربيةمهدي صاحب مهدي253
اللغة العربيةمهدي عبدمسلم مهدي254
هندسة كيمياويمهند خماس جبار255
علوم الكيمياءميامين باسم محمد256



بستنة وهندسة الحدائقميثم احمد مهلهل257
لغة عربيهميثم صاحب علي258
علم نفسميثم عبد العظيم عبد الصاحب259
لغة انكليزيةميثم علي حسين260
جغرافيةناظم حسين غيدان261
اللغة العربيةنبأ حبيب حمود262
الفقه واصولهنبأ عباس شعالن263
هندسة البناء واالنشاءاتنبأ نجاح عبدالوهاب264
صيدلةنبأ نجم عبدزيد265
تحليالت مرضيةنهى حامد حسن علوان الشريف حامد حسن266
هندسة المواد الطبيهنور الهدى رياض رسول267
كلية التربية قسم علوم حياةنور الهدى قائد حسن268
قانوننور الهدى منشد فليفل269
بكالوريوس طب وجراحة األسناننور حسان حمادي270
لغة عربيةنور رضا عبد الجليل271


