
األختصاصاألسم ت 
فيزياءابرار طه عبد الوهاب1
علوم بيئهابراهيم منديل نومي2
فيزياءاحالم حبيب حسين3
اللغة التركيةاحمد جمال عبد الرسول4
هندسه مدنياحمد جواد صالح5
حاسباتاحمد حازم جهاد6
حاسوباحمد راضي حمادي7
علوم فلكاحمد رزاق شاكر8
صيدلةاحمد فالح عزيز9
كيمياء صيدالنيةاحمد كريم حسين10
الرياضياتاحمد ماشي محسن11
الرياضياتاحمد محمد رجب12
مهندس زراعياحمد محمد عيدان13
هندسة كهرباءاحمد محمود علي14
فيزياء الليزراخالص جابر محمود15
جغرافيةاخالص عبد الواحد جهاد16
القانوناريج كاظم كاطع17
القانونازهر ورد جاسم18
Biologyاسراء مهدي عبد الهادي19
اقتصاداسعد مهدي عبد الحسين20
ادارة اعمالاسالم ابراهيم جسن21
حاسوباسماء جاسم محمد علي22
الجغرافيةاسماء علي محمد كاظم23
علوم القرآناسيا عبد مسلم جبر24
قانوناسيل محمد هادي25
علوم كيمياءافياء حيدر سلطان26
قانوناقبال عبد الخضر سيان27
كلية الزراعة / قسم االنتاج الحيوانياكرم علي حسن28
العلوم المالية والمصرفيةاالء حسين هادي29
زراعة /االنتاج الحيوانياالء سالم عبد30
علوم قراناالء مجهول جبر31
عربياالء محمد عبد الحسين32
علوم القرآن والتربية االسالميةاالء ناصر جواد33
احياء مجهريو طبيةالكرار قيس عبد الجليل34
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علوم تربوية ونفسيةامال جاسم محمد35
كلية العلوم / قسم البيئةامجد طاهر حسن36
تربيه تاريخاميرة حسين احميد37
لغة انكليزيةاميره فائق حمزه38
اللغة العربيةانوار محمد شاتي39
كلية تقنيه طبيه /صحة المجتمعانور كاظم بزمه40
ادارة االعمالايات عبد الرضا باقر41
طب و جراحة الفم و االسنانايات مكي عبد42
اقتصاداياد محسن علوان43
علوم القرآن الكريماياد مزهر كنو44
أثار عراقية قديمةايمان عبدزيد حسون45
علوم فيزياءايمان مسلم كاظم46
الكيمياءايناس عدنان ضياء47
اللغة العربيةايناس هادي عبدهللا48
هندسة موادايه احمد صالح49
أدارة أعمالإيناس عباس صالح50
القانونأُسامة حسين عطية51
العلوم التربوية والنفسيةأبتهال نوري عبيد52
طب أسنانأسماء عامر كامل53
االعالم / صحافةأمير كريم محيل54
علوم القرآنآمنه عادل غالب55
كلية العلوم/قسم البيئةآية عمار كاظم56
الكيمياءباسم فيصل محمدعلي57
فقه واصولهبتول عباس علي58
قسم ادارة ااالعمالبشير ناصر عبد الحسين59
ادارة االعمالبالل عبد الحسين عبد60
علوم مالية ومصرفيةبنين احمد رحيم61
طب أسنانبنين احمد رشيد62
علوم البيئةبنين عالوي خضر63
علوم تحليالت مرضيةبنين محمد شاكر64
تقني تحليالت مرضيهبنين نجم عبدزيد65
محاسبةبهاء محمد جواد حيدر66
علوم كيمياءتغريد جابر حسون67
منشات هيدروليكيةتغريد عبد المهدي موسى68
هندسة اتصاالت وشبكاتجعفر محمدرعد جعفر69
تربية رياضيةجنان عبدالرضا مطرود70
الفيزياءحامد ناهض عبد الحسين71



اداره اعمالحسن احمد هادي72
هندسه كهرباءحسن عالوي عبد73
هندسه مدنيحسين حاتم عبدالعالي74
قانونحسين زهير نجم75
تربية إسالميةحسين علي مهدي76
علوم حياةحسين محمد عمران77
هندسة مدنيحسين محمد عيسى78
علوم كيمياءحال سعد هاشم79
علوم القرانحنان مسلم حنون80
قسم التخطيط البيئيحنين حيدر صاحب81
كيمياءحنين كاظم حسن82
ادارة االعمالحنين محمد نجم83
ادارة اعمالحوراء خالد جابر84
التاريخ الحديثحوراء رزاق حسن85
محاسبهحوراء علي حسين86
تاريخحوراء فاضل شاكر87
اللغة العربيةحوراء فاضل عباس88
علوم قرأنحوراء كاظم حسن89
تقنية طبية_صحة مجتمعحيدر جبار كريم90
اللغة العربيةحيدر سالم معضد91
لغة انكليزيةحيدر عبد الباري نعمه92
قسم الجغرافيهحيدر عبدالرضا حميد93
علوم حياةحيدر عبدهللا هاني94
علوم القرآن و الحديثخديجة عبد الواحد ناصر95
قانونخضير جبار خضير96
تقنية تحليالت مرضيهدعاء راضي موسى97
علوم حياة-علم الدمدعاء عامر كاظم98
كلية اآلداب قسم المجتمع المدنيدعاء محمد عبيد99

كلية الزراعةدعاء محمد وحيد100
علوم الحياةدعاء نوري موسى101
شريعةدنيا هادي كاظم102
طبيبه مقيمه قدمىذكريات محمد خلف103
لغة انكليزيةرأفة رسول محمد جعفر104
ادارة اعمالرباب امين رزاق105
اللغة العربيةرباب أحمد هادي106
بكالوريوس علوم بايلوجيرباح كريم كاظم107
صيدلةرجاء جابر سلطان108



الفقه واصولرحاب حسين هلول109
علوم قرانرسل عقيد كاظم110
قانونرسل علي ناصر111
طرائق تدريسرشا عبد الهادي صالح112
علوم حياةرشا فاضل عباس113
تربيه رياضيةرشا كاظم ضاحي114
الهندسة_الوراثيةرعد سلمان جبار115
اداره األعمالرغد حربي سوادي116
رياضياترغد هادي حسون117
تربية - رياض األطفالرغدة محمد عبد الحمزة118
علوم القران الكريم والتربية االسالميةرقية حيدر طاهر119
الرياضياترقية علي حسين120
اللغة العربيةرقية محمد جاسم121
ادارة اعمالرقية محمد حسن122
جغرافيةرقية محمد راضي123
اللغه العربيةرواء عقيل سوادي124
حاسوبرؤى رزاق عاجل125
لغة انكليزيةريام عامر ترتيب126
اختصاص تحليالت مرضيةريام عمار جبار127
علم النفسريهام رشاد مجيد128
حاسوبزهراء صبحي سعيد129
علوم تحليالت مرضيةزهراء عماد محسن130
علوم كيمياءزهراء كاظم عبيد131
تقني طبي /تحليالت مرضيةزهراء محمد حسين132
تمريضزينا عادل محمد133
علوم حديثزينب حسن عبود134
اقتصادزينب رحيم عزيز135
التربية اإلسالمية واللغة العربيةزينب صالح شنشول136
علوم حياةزينب عبد العظيم داخل137
ادارة االعمالزينب عبد حسن138
تخصص آخرزينب علي جري139
شريعةزينب فارس رسول140
علوم القران /كلية الفقهزينب محمد حسن هاشم141
تخصص اخرزينب محمد ناظم142
علوم حياةزينة كاظم جواد143
زراعهزينه رياض محمد علي144
علوم صيدلهزينه ماجد عبد علي145



جغرافيةساره عدنان شنين146
الرياضياتساره فالح مكطوف147
علوم تحليالت مرضيةسجى أمير بخيت148
جغرافيةسجى علي طاهر149
طب اسنانسرمد سعد حميد150
علم االرضسرور فليح حبيب151
لغة انكليزيةسرى عبد الكريم عبد الكاظم152
اللغة العربيةسعد حمزه شاكر153
حاسوبسكينة فارس خيرهللا154
سياحةسكينة يونس كامل155
حاسوبسالم جبار عيدان156
هندسة ميكانيكسالم عادل جاسم157
وقاية نباتسالم عباس صالح158
قانونسلمان فاهم غايب159
تاريخسمير هادي شياع160
علم النفسسهى عبدعلي حسين161
اقتصادسوزان احمد كامل162
طب اسنانسيف علي موسى163
تربيه فنيةسيوف محمد عبدالجبار164
الجغرافيةشبر عامر صبار165
لغة انكليزيةشبر عبد العادل موسى166
جغرافيهشروق عبدالحسن جوده167
طب اسنانشمس عباس ناجي168
زراعه / انتاج حيوانيشهد عماد محمد علي169
اللغه العربيهشيماء جابر سلمان170
فقةشيماء عباس عليوي171
تقني تحليالت مرضيهصابرين حاكم كاظم172
علوم قرأن والتربيه االسالميهصادق مجيد فاضل173
طب أسنانصبا راهي عنون174
ماجستير قانون عامصبا مهدي هادي175
قانونصباح سعيد هادي176
ادارة اعمالصفا جاسم محمدتقي177
قانونصفاء باقر احمد178
صيدلةصفاء رضا مهدي179
تمريضصفاء عبد هللا عيدان180
طرائق تدريس االجتماعياتصالح مهدي صالح181
كلية العلوم /قسم البيئةضحى صالح صاحب182



حاسوبضحى عقيل حسوني183
لغة انكليزيةضرغام حسين عباس184
هندسة السياراتضي علي محمود185
طبيب اسنانطارق فارس طارش186
المنشآت والموارد المائيةطيبه عدنان ناجي187
الفكر االسالمي والعقيدهظافر سلمان كشيل188
علوم الحياهُعال قائد حسين189
فكر اسالميعادل كاظم طاهر190
طبيب اسنانعامر علي حسين191
لغة انكليزيةعباس حمزه جبر192
العلوم السياسيةعباس هادي عبهول193
الرياضياتعبدهللا كريم حميد194
باكلوريوس قانونعذراء فاهم نادر195
علوم زراعيةعزيز كامل ناهي196
علوم رياضياتعصام ابراهيم يوسف197
تاريخعقيل تركي حسن198
اللغة العربيةعقيل رضا عبد الكاظم199
علوم قرآنعقيل محمدرضا حسين200
كلية العلوم/قسم علوم الحياةعالء ابراهيم هاشم201
علوم الرياضيات وتطبيقات الحاسوبعالء حسين نعمه202
الرياضياتعالء عريس عبد الرؤوف203
القانونعلي جواد جساب204
كلية ادره وقتصاد قسم االقتصادعلي حسين موسى205
هندسة كهربائيةعلي خليل ابراهيم206
هندسة مدنية / جيوتكنيكعلي رافع محمد علي207
هندسة كيميائيةعلي عبد الخضر كاظم208
الدراسات القرآنية واللغويةعلي عبد السالم مهدي209
ادارة اعمالعلي عبد الكاظم محمد210
قانونعلي عبد عبد الزهرة211
طبيب اسنانعلي غازي حسن212
تاريخعلي كاظم اسماعيل213
بكالوريوس علوم تمريضعلي كريم هلول214
طب اسنانعلي معين محمود215
لغة انكليزيةعلياء منذر عبد الواحد216
ادارة اعمالعليم عبد الحسين جابر217
طب اسنانعماد راهي فرحان218
لغة انكليزيةعمار عبد الزهره حسين219



 االسالمية واللغة العربيةغدير عبد العباس عبيد220
الجغرافيةغفران عدنان جاسم221
الجغرافيةغفران عدنان جاسم222
لغة انكليزيةغيداء جاسم محمد223
قانونغيداء مهدي هويل224
علوم قرآن والتربية االسالميةفاطمة حسون عبد علي225
كلية العلوم _ قسم الفيزياءفاطمة حسين جبار226
اللغة العربيةفاطمة حسين غضب227
علوم حياةفاطمة حميد عبد228
علوم قرآنفاطمة كريم عباس229
هندسة مدنيةفاطمة ناظم عبود230
لغة انكليزيةفاطمه حميد حمودي231
اللغة العربيةفائق جبار حسين232
اللغة العربيةفرقان مسلم جعفر233
اعالم - صحافةفؤاد طالب عبد الكاظم234
دراسات قرأنيةفيصل ياسر شريف235
صيدلةكرار حسن علي236
زراعهكرار حسن هاشم237
علوم البيئة والتلوثكرار صاحب سالم238
لغة انكليزيةكرار عزيز عبيد239
علوم زراعيهكريمة نشمي غضبان240
رياض اطفاللهيب احمد عاصم241
صيدلةليلى امين رشيد242
العلوم السياسيةمازن عباس جاسم243
علوم كيمياءمحسد أسامه جاسم244
الرياضياتمحسن شعالن عبد الحسين245
قسم الفلسفة -كلية االدابمحمد الحسين نصير حسين246
التربية الرياضيةمحمد جايش محمد247
التربية اإلسالميةمحمد رزاق متعب248
التربية اإلسالميةمحمد رضا محسن249
المجتمع المدنيمحمد عباس فالح250
كيمياءمحمد كاظم طالب251
علوم الحياةمحمود مصطفى رحيم252
صيدلةمختار عبد الستار شنين253
بكلوريوس طب وجراحة عامةمربم مهدي فيصل254
تربيةمرتضى احمد عبيد255
جغرافيةمرتضى ناجح جهادي256



بكلوريوس صيدلةمروة عباس سعيد257
جغرافيةمروه حامد حمزه258
الفقة االسالمي واصولهمروه منتظر حبيب259
حاسوبمريم حيدر ابو الشون260
طب اسنانمريم عبد الرزاق هالل261
رياضياتمريم نعمان رزاق262
لغة انكليزيةمسلم طالب جوير263
الرياضياتمصطفى باهر سلمان264
الدراسات االنسانيه والقرانيهمصطفى بخيت عبد265
طب وجراحة الفم واالسنانمصطفى داخل ياسر266
علوم الحياةمصطفى منذر حاكم267
تربية رياضيةمفيد خالد عبد268
علوم قرانمكي عبدالرضا عزيز269
كيمياءمنصور كريم عبد علي270
علوم حياةمنى رائد تركي271
إدارة األعمالمهند عبد العباس جاسم272
علوم حياةمهند كاظم علي273
الشريعةميثاق راضي كاظم274
القانونميثاق عبدزيد ناهي275
بستنة وهندسة الحدائقميثم احمد مهلهل276
حاسوبميثم محمدعلي كاظم277
تمريضنبأ عايد عبد الحسين278
علوم القران الكريمنبع عبد السالم عبد الرزاق279
التربية الفنيةنبيل أحمد حسن280
لغه عربيهنجالء فالح عبد الحسن281
كلية الزراعةنهى عباس علي282
 الهندسه الميكانيكيهنور الهدى غسان أيهم283
قانوننور الهدى فاضل عباس284
العلوم السياسيةنور الهدى منذر زاهد285
التربية الفنيةنور حسن علي286
قانوننورا كريم عبد287
ادارة اعمالنورالهدى ضياء حسين288
تمريضنورة كاظم عباس289
 قسم علوم حياةنورس جاسم جواد290
دراسات قرانيه و اللغويةنوره خليل ابراهيم291
علوم قرانهاجر أشرف عباس292
طب اسنانهاله حسين جميل293



قسم العلوم التربوية والنفسيةهبه حسين رشيد294
رياضياتهدباء نعاس محسن295
اللغه العربيههدى جاسم حسن296
رياضياتهدى رياض سلطان297
آثار إسالميهدى علوان عبد298
لغة انكليزيةهناء سعد شعيل299
تحليالت مرضيةهند علي عبد300
الفيزياءوداد حمزه طرخان301
الكيمياءوسام حسن علي302
التربية البدنية وعلوم الرياضةوسن حسين عبدالحسن303
الرياضياتوفاء مجيد صالح304
لغة انكليزيةوالء عوده عبدالحسين305
قسم السياحةولي عامر زاير306
التربية االسالميهياسر سمير عبد الهادي307
حاسوب ياسمين كامل هادي308
محاسبةيوسف فاضل عبد العباس309
علوم ماليه ومصرفيهيونس جخيور مدير310


