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علوم القران والتربية االسالميةايثار حيدر جواد35

دورة كفاءة الحاسوب  - يوم االحد  28-2-2021  تمام الساعة الواحدة ظهرا 



طب وجراحة عامةايسر راشد مايح36
التمريضايمان كريم مالك37
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هندسه وراثيهحوراء فاضل سلمان78
الشريعة والعلوم االسالميةحوراء كاظم عبد79
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حاسوبرغد حيدر كاظم101
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عربيرقيه محمد عبد الصاحب106
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علم االجتماعزاهر يحيى كاظم108
طب أسنانزهراء آصف نوري109



اللغة العربيةزهراء جاسم حميد110
الجغرافيةزهراء جاسم محمد111
التربية الفنيةزهراء حسين عليوي112
القانونزهراء خضير جدعان113
جغرافيهزهراء طالب عمران114
العلوم التربوية والنفسيةزهراء علي شاكر115
علوم كيمياءزهراء فالح حسين116
اللغة العربيةزهراء كاظم جاسم117
محاسبةزهراء كريم فليح118
قانونزهراء محمد طاهر119
العلوم السياسيةزهراء محمد منهل120
كلية العلوم/تحليالت المرضيةزهراء نجم سلمان121
التربية / اللغة االنكليزيةزهور حسن جاسم122
فيزياء نوويةزهير حمادي حسين123
العلوم التربوية والنفسيةزينب اسعد كاظم124
علوم قرانزينب جاسم عبد االمير125
جغرافيهزينب جاسم محمد126
بايولوجيزينب سليم صالح127
التربية اإلسالمية واللغة العربيةزينب صالح شنشول128
اللغة العربيةزينب علي هادي129
اعالم صحافهزينب محمد مهدي130
الشريعةزينب ياسين محمود131
قسم علوم القران الكريم والتربية االسالميةزينة يوسف خضير132
الرياضياتزينه كامل مسلم133
لغة انكليزيةسارة سامي مصطفى134
هندسة مدنيةسارة سعد حسين135
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رياضياتسعد محمد بشان143
اللغة العربيةسناء جابر حمزة144
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هندسة مدنيسيف محمد ميران147
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العلوم السياسيةعذراء اسعد عيسى168
اللغة العربيةعذراء حسين كاظم169
اسالميهعقيل فاضل عبد الزهره170
قسم األحياءعقيل محسن سماك171
علوم حياةعال عبد الكريم علي172
تربية رياضيةعالء عبد الحسين كاظم173
قانونعالء عمار عبادي174
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قانونعلي عبد عبد الزهرة177
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طب اسنانعلي فارس جاسم179
طب األسنانعلي كامل ناجي180
بكالوريوس علوم تمريضعلي كريم هلول181
لغة انكليزيةعلي محمد ناجي182
علوم الحياةعلياء شهيد ديوان183



التربية الرياضيةعمار محمد سعدان محمد رضا184
وقاية نباتغدير جعفر صادق185
اللغة العربيةغدير محمد جاسم186
هندسة مدنيغفران حسين علي187
تاريخغفران محمد عبد الحسين188
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اللغة العربيةفاضل عباس شاني191
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اداب لغة عربيةفرح حميد عبد الحسين205
علوم حياةفرح محمد حسن شاكر206
تربية رياضيةفرح يونس هاني207
علوم التربوية و النفسيةفردوس جعفر محمد208
لغة انكليزيةفرقان سالم مهدي209
كلية التربية / قسم العلوم التربوية و النفسيةفرقان صفاء سالم210
العلوم االسالمية-قسم القرآن الكريمفالح حسن محمد211
هندسة مدنيفوز وسام كريم212
تربية علوم الحياةفيصل حمزة سعد213
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محاسبةكرار محمد غازي219
قانونكوثر ظاهر كاظم220



علوم تمريضكوثر كريم عبد علي221
رياض االطفالكوثر محسن مزهر222
اللغة العربيةليث صبيح عطيه223
علوم حياةليلى كاظم رديف224
جغرافيةماجدة صباح عبد الشيخ225
تقنيات المختبرات الطبيةمحمد رزاق محمد226
طب بيطريمحمد سالم صادق227
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العربيهمريم ابراهيم لفته239
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طب االسنانمريم عبد المهدي ناصر241
فلسفة معاصرةمريم محمد حسن242
كيمياءمسلم جاسم محمد243
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علوم مالية مصرفيةمسلم قيس عبداالمير245
بكالوريوس هندسة اتصاالتمصطفى عبدالرحمن جبار246
لغة انكليزيةمصطفى معين كامل247
التربية البدنية وعلوم الرياضةمنار صباح داود248
علوم احياءمنتظر نعمه سلمان249
فيزياءمنتهى داعم عثمان250
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اللغة العربيةنور رحيم فضاله263
العلوم التربوية والنفسيةنور شاكر محي264
قسم العلوم التربوية والنفسيةنور ماجد رزاق265
العلوم الزراعيةنور نجم عبد االمير266
تربية فيزياءنورس حسين طالب267
لغة انكليزيةهاجر خضير جدعان268
علوم في التمريضهبة محمد حسن محمد جواد269
علوم بيئةهبة محمود شاكر270
قسم الشريعةهبه عبدالهادي هاشم271
لغة انكليزيةهدى حسن محمد272
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محاسبةوعد سليم زباله280
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علوم حياة وليد داخل لفته282
علوم الزراعةوهب سالم عبدهللا283
لغة انكليزيةوئام مجيد حسين284


