
األختصاصاألسم ت 
جغرافية_بيئة_تنمية مستدامةابتهال حمزة محمد1
هندسه زراعيه قسم انتاج حيوانيابراهيم سعد عبد2
تخطيط عمرانياحمد تركي فرج3
لغة انكليزيةاحمد حمود سعد4
قانوناحمد صبحي عاشور5
تاريخاحمد صغير علوان6
اداره واقتصاد/ علوم ماليه ومصرفيهاحمد علي عبد7
طب االسناناحمد كامل ضياع8
علوم فيزياءاحمد محسن حسن9
جغرافيةاخالص عبد الواحد جهاد10
فنيهاستبرق مسير عيدان11
اللغة العربيةاسراء حميد علي12
التربية الرياضيةاسراء رزاق حسين13
اثاراسعد هاشم عباس14
القانوناسالم حيدر حمزة15
الجغرافيةاسماء رياض عبد مسلم16
بكلوريوس لغة عربيةاسماعيل ايوب عبد مسلم17
الجغرافيةاشواق رشيد حسين18
تربية رياضيةافاق فائق هادي19
صيدلةاقبال ناصر حسين20
كلية الصيدلةاالء عبد االمير مهدي21
فيزياءاالء عزيز عكون22
علوم كيمياءالزهراء محمد مهدي23
فنون جميله /فنون مسرحيه /اخراجامير باسم كريم24
التمريضامير عقيل فليح25
الشريعة والعلوم االسالميةاميرة علي متعب26
اللغة العربيةاميره كريم جاسم27
ماجستير علوم في تمريضانتصار عبد االمير28
اللغة العربيةانتصار كاظم عباس29
هندسة ميكانيك /تكيف وتبريدانور حمودي شهيد30
علوم القران والتربية اإلسالميةانور عباس ساطان31
علوم كيمياءايات احمد حسن32
علوم الحاسوب والرياضياتايات وليد خالد33
محاسبةاية واثق محمد34
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علوم القران والتربية االسالميةايثار حيدر جواد35
طب وجراحة عامةايسر راشد مايح36
التمريضايمان كريم مالك37
إدارة صناعيهايناس عباس عطية38
الهندسه المدنيهايهاب عبد الحسن طعمه39
إقتصادإسراء صبار هادي40
لغة انكليزيةأزهار حميد مجيد41
تقنيات طبيه قسم صحة مجتمعأسيل حمدهللا هاتف42
لغة انكليزيةأمنين حسين علي43
لغة انكليزيةأمير علي حسين44
العلوم التربو?ة و النفسيةآمنه صادق عبداالمير45
علوم البيئة و التلوثبتول محمد جبار46
العلوم التربويه والنفسيهبشائر مهدي عبد الزهره47
زراعةبلسم صالح الدين عبود48
طب أسنانبنين احمد رشيد49
علوم الحياةبنين أرحيم بديوي50
علوم حياةبنين جاسم محمد51
اللغة العربيةبنين رياض عبد الرضا52
علوم مالية ومصرفيةبنين قصي شنان53
محاسبهتقى حسون سلمان54
صيدلةتقى سالم حسين55
علوم الحياةتيسير رضا عاشور56
جغرافيةثائر شاكر عباس57
علوم / تحليالت مرضيةجعفر لقمان غالم58
هندسة مدنيةجمانه هادي صاحب59
لغة انكليزيةجهاد اياد جهاد60
بكلوريوس علوم ارض (جيولوجي)جواد محمد مهدي محي الدين61
علوم تمريضحسام مالك كريم62
صيدلةحسن أحمد محمد63
تمريضحسن سامر حسن64
الكيمياءحسن محمد مرهون65
علوم كيمياءحسن نجاح كامل66
علوم مالية ومصرفيةحسين صباح مهدي67
علوم سياسيةحسين علي حبيب68
شريعة وعلوم إسالميةحنان مسلم حنون69
تحليالت مرضيةحنين جاسم مجلي70
الزراعة /التربة والموارد المائيةحنين قصي شنان71



ادارة االعمالحنين محمد نجم72
كيمياءحوراء علي عبد الواحد73
اللغة العربيةحوراء غضبان مظلوم74
هندسه وراثيهحوراء فاضل سلمان75
الشريعة والعلوم االسالميةحوراء كاظم عبد76
رياض االطفالحوراء محسن هاني77
علوم القرآن الكريمحيدر حسين عباس78
التمريضحيدر سعد كزار79
تربية رياضيةحيدر شهيد عيسى80
بكلوريوس طب وجراحة عامةحيدر عبدالكريم خطار81
اللغة العربيةحيدر عدنان حمادي82
لغة انكليزيةحيدر محمد جواد83
لغة عربيةخالد رحيم عزيز84
اقتصاددعاء عبد الرضا باقر85
اللغة العربيةدعاء هادي حميد86
وقاية نباترافد حسن محمد رضا87
جغرافيةرائد لفته عيسى88
علوم الحياةرائد محمد علي89
لغة انكليزيةرأفة رسول محمد جعفر90
حاسوبرباب علي عاتي91
قانونربيع صبحي بالل92
لغة انكليزيةرسل جبار عبد93
تمريضرسل حسن محمد صالح94
كلية العلوم - قسم علوم الحياةرسل حمودي حسن95
لغة انكليزيةرسل عدنان نعمة96
التاريخرسل علي ناجي97
حاسوبرغد حيدر كاظم98
تربية - رياض األطفالرغدة محمد عبد الحمزة99

اللغة العربيةرفيف سالم عبد اليمة100
علوم القران الكريم  والحديث النبوي الشريفرقيه فائق عبدهللا101
اللغة العربيةرقيه كمال عزيز102
عربيرقيه محمد عبد الصاحب103
علوم سياسيهريمه عبد االمير هاشم104
علم االجتماعزاهر يحيى كاظم105
طب أسنانزهراء آصف نوري106
اللغة العربيةزهراء جاسم حميد107
الجغرافيةزهراء جاسم محمد108



التربية الفنيةزهراء حسين عليوي109
القانونزهراء خضير جدعان110
جغرافيهزهراء طالب عمران111
العلوم التربوية والنفسيةزهراء علي شاكر112
علوم كيمياءزهراء فالح حسين113
اللغة العربيةزهراء كاظم جاسم114
محاسبةزهراء كريم فليح115
قانونزهراء محمد طاهر116
العلوم السياسيةزهراء محمد منهل117
كلية العلوم/تحليالت المرضيةزهراء نجم سلمان118
التربية / اللغة االنكليزيةزهور حسن جاسم119
فيزياء نوويةزهير حمادي حسين120
تمريضزينا عادل محمد121
العلوم التربوية والنفسيةزينب اسعد كاظم122
علوم قرانزينب جاسم عبد االمير123
جغرافيهزينب جاسم محمد124
بايولوجيزينب سليم صالح125
التربية اإلسالمية واللغة العربيةزينب صالح شنشول126
اللغة العربيةزينب علي هادي127
اعالم صحافهزينب محمد مهدي128
قسم علوم القران الكريم والتربية االسالميةزينة يوسف خضير129
الرياضياتزينه كامل مسلم130
لغة انكليزيةسارة سامي مصطفى131
هندسة مدنيةسارة سعد حسين132
كليه التربيه للبنات قسم الجغرافيةساره احمد مهدي133
بكاليورس في علوم التمريضساره أحمد عبد الحسين134
التربية االسالميةساره عالء عبد االله135
كيمياءساره علي محمد رضا136
هندسة ميكاتيكسامر كاظم منخي137
الرياضياتسجى علي حسين138
بكلوريوس تربية علوم الحياةسرى عادل صاحب139
رياضياتسعد محمد بشان140
اللغة العربيةسناء جابر حمزة141
العلوم / قسم الكيمياءسنابرق محمد ياسين142
لغة انكليزيةسيف عبد الكريم هادي143
هندسة مدنيسيف محمد ميران144
قانونشهد فاضل خضير145



محاسبةشيرين تقي فرج146
لغة انكليزيةشيماء عبداالمير عبدالرضا147
التربية االساسية / رياض االطفالشيماء مسيلم عبد148
لغة انكليزيةصابرين سالم عبيد149
علوم حياةصابرين غازي غزال150
لغة انكليزيةصادق ثامر صالح151
تربيه اسالميهصادق مجيد فاضل152
العلوم االسالميةصبا شاكر حسن153
تربية علوم حياةصفا عايد هارون154
قانونصفاء باقر احمد155
اللغة العربيةضحى احمد حسن156
اللغة العربيةضحى فالح عبد157
اللغة العربيةضفاف هادي حسن158
كلية الزراعةضياء جميل عبيس159
علم اجتماعضياء عبيد حسن160
اقتصادعادل كردي عطيه161
هندسةعدنان كاظم خضير162
هندسة كيمياويةعدنان كاظم مجهول163
العلوم السياسيةعذراء اسعد عيسى164
اللغة العربيةعذراء حسين كاظم165
اسالميهعقيل فاضل عبد الزهره166
قسم األحياءعقيل محسن سماك167
علوم حياةعال عبد الكريم علي168
تربية رياضيةعالء عبد الحسين كاظم169
قانونعالء عمار عبادي170
قانونعلي أبراهيم شاكر171
تربية اساسية /علوم فيزياءعلي شفيق يوسف172
قانونعلي عبد عبد الزهرة173
العلوم السياسيةعلي عالء الدين عيسى174
طب اسنانعلي فارس جاسم175
طب األسنانعلي كامل ناجي176
بكالوريوس علوم تمريضعلي كريم هلول177
علوم الحياةعلياء شهيد ديوان178
التربية الرياضيةعمار محمد سعدان محمد رضا179
وقاية نباتغدير جعفر صادق180
اللغة العربيةغدير محمد جاسم181
هندسة مدنيغفران حسين علي182



تاريخغفران محمد عبد الحسين183
اللغة العربيةفاروق فؤاد عبدالهادي184
اللغة العربيةفاضل عباس شاني185
اللغة العربيةفاضل عبدالعباس عباس186
كلية الزراعه /قسم البستنه وهندسة الحدائقفاطمة إدريس جبر187
لغة انكليزيةفاطمة حاتم كريم188
علوم قرآنفاطمة كريم عباس189
العلوم التربويه والنفسيةفاطمة كفاح حبيب190
اللغة العربيةفاطمة محمد احمد191
لغة انكليزيةفاطمة ناجي حميد192
رياض االطفالفاطمة نصيف عبد193
الشريعة(الفقه واصوله)فاطمه احمد عيسى194
الكلية التقنية الطبية / قسم التحليالت المرضيةفاطمه علي حسين195
القانونفاطمه محمد حسين خليل196
الهندسة الميكانيكيةفائز عبد مسلم عبد علي197
كلية العلوم/تحليالت المرضيةفدك منصور عبد الرضا198
اداب لغة عربيةفرح حميد عبد الحسين199
علوم حياةفرح محمد حسن شاكر200
تربية رياضيةفرح يونس هاني201
علوم التربوية و النفسيةفردوس جعفر محمد202
لغة انكليزيةفرقان سالم مهدي203
كلية التربية / قسم العلوم التربوية و النفسيةفرقان صفاء سالم204
العلوم االسالمية-قسم القرآن الكريمفالح حسن محمد205
هندسة مدنيفوز وسام كريم206
تربية علوم الحياةفيصل حمزة سعد207
علم االجتماعقاصد محمد صادق208
وقاية مزروعاتكرار حسين حيدر209
هندسة مدنيكرار عبدنور ناصر210
فقه واصولهُ كرار عطشان حربي211
الصيدلةكرار كاظم جواد 212
محاسبةكرار محمد غازي213
قانونكوثر ظاهر كاظم214
علوم تمريضكوثر كريم عبد علي215
رياض االطفالكوثر محسن مزهر216
اللغة العربيةليث صبيح عطيه217
علوم حياةليلى كاظم رديف218
جغرافيةماجدة صباح عبد الشيخ219



تقنيات المختبرات الطبيةمحمد رزاق محمد220
طب بيطريمحمد سالم صادق221
المجتمع المدنيمحمد عباس فالح222
علوم سياسيةمحمد عصام غانم223
تقنيات التحليالت المرضيةمحمد هادي حسن224
علم االثارمحمود حاكم طاهر225
فلسفةمرتجى جياد عباس226
كلية التربية البدنية و علوم الرياضةمرتضى عادل محمد227
كلية تقنية طبية / قسم التحليالت المرضيةمرتضى عبد العباس عبيد228
ادارة واقتصاد / ادارة اعمالمرتضى علي زهير229
الفقه االسالمي واصولهمرتضى محمد اليج230
إدارة إعمالمروة حسن مال هللا231
اللغة العربيةمروه توفيق كامل توفيق كامل232
العربيهمريم ابراهيم لفته233
كلية التربية للبنات \ قسم علوم الحياةمريم جواد حسن234
طب االسنانمريم عبد المهدي ناصر235
فلسفة معاصرةمريم محمد حسن236
كيمياءمسلم جاسم محمد237
تقنيات تحليالت مرضيه/تحليالت مرضيهمسلم حسن عليوي238
علوم مالية مصرفيةمسلم قيس عبداالمير239
بكالوريوس هندسة اتصاالتمصطفى عبدالرحمن جبار240
لغة انكليزيةمصطفى معين كامل241
علوم احياءمنتظر نعمه سلمان242
فيزياءمنتهى داعم عثمان243
الدراسات القرانية واللغويةمنى حسن هادي244
علوم سياسيةمنير عايد هادي245
جغرافيةمها علي حسين246
بكالوريوس طب وجراحة الفم واالسنانموسى محمد باقر محمد طاهر247
ادارة االعمالموفق رحيم عزيز248
جغرافيةميثاق عبود بوش249
تربية رياضيةميثم مجيد عبد هللا250
الهندسةنبأ أحمد علي251
كيمياءنبأ حيدر عبد252
علم االجتماعنرجس علي عبد الحسين253
طب اسناننماء ابراهيم حاتم254
تقنيات تحليالت مرضيةنور حسين مجيد255
اللغة العربيةنور رحيم فضاله256



العلوم التربوية والنفسيةنور شاكر محي257
قسم العلوم التربوية والنفسيةنور ماجد رزاق258
تربية فيزياءنورس حسين طالب259
لغة انكليزيةهاجر خضير جدعان260
علوم بيئةهبة محمود شاكر261
قسم الشريعةهبه عبدالهادي هاشم262
علوم الفيزياءهبه غميض عذاب263
لغة انكليزيةهدى حسن محمد264
لغة انكليزيةهدى عقيل جليخ265
علوم قرانهدى هيثم شاكر266
اللغة العربيةهديل جواد كاظم267
ادارة االعمالهديل محمد علي عبد الهادي268
الجغرافيةهيلين محمد عبد الحسين269
رياضياتوديان ماهر كاظم270
محاسبهوعد ستار جابر271
محاسبةوعد سليم زباله272
علوم القرأن والتربيه االسالميهوالء حاكم عبيد273
علوم حياة / Biologyوليد داخل لفته274
علوم الزراعةوهب سالم عبدهللا275
لغة انكليزيةوئام مجيد حسين276


