
األختصاصاألسم ت 
اللغة العربيةابتهال عباس محمد1
حاسوبابرار علي حسن2
لغة انكليزيةابراهيم خماط وحيد3
التربية البدنية وعلوم الرياضةاحمد حميد نعيمه4
ادارة اعمالاحمد رزاق كاظم5
الرياضياتاحمد علي محمد6
تمريض عاماحمد قاسم حسن7
العلوم العامة فرع الفيزياءاحمد معين تركي8
كلية اإلعالماحمد هاشم علي9
علوم القران والتربية االسالميةاديان تحسين كاظم10
التربة والموارد المائيةازهر كاظم جاسم11
القانوناسالم حيدر حمزة12
التربية للبنات قسم اللغة العربيةاسالم علي نادي13
كلية التقنية الطبية/قسم التحليالت المرضيةاسماء سامي مكي14
احياء مجهرية طبيةاسماء مرتضى محمد15
اللغة العربية وآدابهااسماعيل مهدي كاظم16
الكيمياءاصيل فاتك تمكين17
تربية رياضيةافاق فائق هادي18
علوم الحياةاكرام حميد شاكر19
اللغة العربيةاالء احمد ناصر20
علوم فيزياءالتفات ناظم موسى21
التربية البدنية وعلوم الرياضهامجد حازم محمد22
وقاية نباتامل شخير يونس23
اللغة العربيةامير عداوي عوان24
رياضياتامير مسلم كاظم25
اللغة العربيةاميره كريم جاسم26
علوم قرأنانديرا هاتف حداوي27
قانون قسم خاصانعام حامد سلمان28
تربية جغرافياانوار مهدي هدهد29
فقه اسالمياياد جابر كاظم30
محاسبةاية حيدر عزيز31
التمريضايمان كريم مالك32
القانونأحمد صبار عذاب33
تربية اسالميةأسماء صالح مرموص34
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هندسة مدنيأسماء فاروق سلمان35
علوم قرآن والتربية اإلسالميةأمنه شاكر ياسر36
كلية الفقة قسم علوم الحديثآيات طه عبد الوهاب37
كلية الفقة - قسم علوم القرآنآيات عبدالجاسم سرحان38
التربيه االسالميهباسم محمد عبد هللا39
لغة انكليزيةبراء عبد الباري عبد الزهرة40
لغة انكليزيةبشائر فالح حسن41
تمريضبشرى عبد علي42
لغة انكليزيةبنين حميد نعيمه43
التربيه البدنيه وعلوم الرياضهبنين صفاء طاهر44
طرائق تدريس اللغة العربيةبنين عقيل عبد45
تربية جغرافيابنين قاسم هادي46
علوم حياةبنين مهدي عباس47
قانونبيداء عيدان عباس48
التربية الفنيةتبارك مهدي عبد العزيز49
جغرافيةتغريد رؤوف حمزة50
كلية فقه علوم قران والحديث الشريفثامر عبدهللا عبد الحمزة51
تخطيط عمرانيجاسم محمد راضي52
رياضياتجعفر صادق حمود53
التحليالت المرضيةجعفر فاتح محمد علي54
علوم / كيمياءجنانه خيري نعمه55
علوم مالية ومصرفيةحازم عبدالكريم ناشي56
علوم قرآنحازم محمد كاظم57
الزراعةحسام حسن كريم58
بكلوريوس علوم تمريضحسن حامد فاهم59
الفنون التشكيليةحسن علوان عبود60
علم الجيولوجياحسن محمد عيسى61
تربية تاريخحسين حمزه محمد62
تربيه فيزياءحنان احمد صاحب63
تربية جغرافياحنان جبار مجيد64
بكالوريوس كيمياءحنان خالد علوان65
ادارة االعمالحنين محمد نجم66
قانونحوراء كاظم حسين67
لغة انكليزيةحوراء محمود عبد الحسن68
الجغرافيةحيدر عباس هادي69
التربية االسالميةحيدر عبد الحسين دبدوب70
ادارة اعمالحيدر فؤاد هادي71



بكلوريوس علوم زراعيةحيدر محمد طاهر72
القانونخالد عايد زغير73
علوم مالية ومصرفيةختام حسن هاشم74
اللغة العربيةخلود امانة جبر75
هندسة مدنيخلود ثابت فرهود76
طب األسناندانية علي معين77
اللغة العربيةدعاء دخيل مراد78
اداره اعمالدعاء علي عظم79
اآلثار والتراثرانيه محمد عبدالواحد80
علوم /كيمياءرسل عماد عبد الكاظم81
جغرافيّةرسل مسلم رزاق82
رياضياترسل منعم جبر83
لغة انكليزيةرسل هاني فاضل84
قانونرسالن باسم محمد85
حاسوبرشا مهدي طاهر86
جفرافيةرغد شاكر صاحب87
تقنية طبية تحليالت مرضيةرغد عاصم محمد88
لغة انكليزيةرغد عبد الكاظم كريدي89
العلوم المالية والمصرفيةرغدة عبد الرحمن كريم90
القانونرغدة نايف كاظم91
اللغة العربيةرفيف سالم عبد اليمة92
دراسات قرانية واللغويةرقية عبد االمير جاسم93
بكلوريوس صيدلهرقيه فارس ياسين94
التربيه البدنيه وعلوم الرياضهرهام سمير شهيد95
اللغة العربيةرواء عقيل سوادي96
علوم قرانرواء مهند علي97
اللغة العربيةرؤى سالم عبد اليمه98
أحياء مجهريةرؤى عبد اليمة غانم99

علم النفسزهراء حسين عليوي100
رياض اطفالزهراء زهير محمد101
اللغة العربيةزهراء زيد علي102
لغة عربيةزهراء سعد احمد103
االداب علم االجتماعزهراء عامر محسن104
رياض اطفالزهراء عباس عبد الزهره105
لغة انكليزيةزهراء عبد الحسين عيسى106
إدارة أعمالزهراء عبد الرضا وحيد107
طب االسنانزهراء علي كاظم108



ماجستير احياء مجهرية طبيةزهراء فالح عبد الحسن109
طبيب مقيم دوريزهراء قاسم هادي110
التربية االسالميةزهراء كريم عباس111
علوم القرآن والتربية اإلسالميةزهراء كريم عبد الهادي112
كلية التقانات اإلحيائيةزهراء ماجد هاشم113
حاسوبزهراء محمد جبار114
اداره واقتصاد/ علوم ماليه ومصرفيهزهراء محمد كاظم115
لغه عربيهزهراء محمود جابر116
لغة انكليزيةزهرة محمد سعدون117
تقني تحليالت مرضيةزهره مهدي نعمه118
اللغة العربيةزيد عباس جبر119
هندسة عمارةزينب جمال حسن120
علوم التحليالت المرضيةزينب حسن درويش121
اللغة العربيةزينب حسن عبد الرضا122
تمريض عامزينب حسن نجم123
حاسوبزينب حمزه راشد124
تربيه االسالميهزينب سعيد عباس125
اللغة العربيةزينب صادق جعفر126
جغرافيةزينب صالح هاني127
علوم مالية ومصرفيةزينب علي حسين128
بكالوريوس تمريضزينب محمد عبد الحسين129
تخطيط عمرانيزينب محمد عبدهللا130
اللغة العربيةزينة جاسم محمد131
زراعة / قسم البستنة وهندسة حدائقزينة عالء رزاق132
علوم حياة / فسلجة الحيوانسارة حاتم عجيل133
لغة انكليزيةسارة سامي مصطفى134
القانونساره جاسم حمود135
العلوم السياسيةساره عدنان جاسم136
ادارة واقتصاد /ادارة اعمالستار جبار جاسم137
الشريعةسجاد جابر كاطع138
قانونسجاد محمد غطريف139
اللغة العربيةسجى علي فليح140
اللغة العربيةسرى عواد جبار141
تقنية طبية تحليالت مرضيةسرى محمدحسن شاكر142
هندسه مدنيسعديه مهدي محمد143
وقاية نباتسالم عباس صالح144
تاريخسماح عباس جندي145



لغة انكليزيةسماح محمد عباس146
رياضياتسمر محمد جميل147
حاسوبسمية هاشم حسين148
التأريخسميره وليد كمال149
لغة انكليزيةسهاد زهير زيدان150
احياءسهى عبد الكاظم عواد151
بكالوريوس تحليالت مرضيهسهيله كامل صاحب152
علوم حياة /, بايلوجيسيف حسين عبدهللا153
االقتصادشهالء صاحب حمود154
حاسوبشيرين فارس عارف155
علوم حياةشيماء جابر غياض156
التربية الرياضيةشيماء فرحان محمد157
الفقة قسم اللغة العربيةصابرين فوزي شياع158
اللغة العربيةصادق خضر حمزه159
لغة انكليزيةصادق عدنان مجبل160
كلية التربية للبنات /قسم علوم الحياةصفا خالد عزيز161
قانونصفاء باقر احمد162
علوم الحياةضحى رحيم عزوز163
طبيبة اسنانضحى سعد عبد الحسين164
فنون تشكيليةضرغام صاحب مهدي165
كلية الزراعة/قسم علوم األغذيةضياء خالد حسين166
لغة انكليزيةطيف رحيم هادي167
الفيزياءعباس فاضل محمد168
اللغة العربيةعبير كريم عبدزيد169
التخطيط العمرانيعقيل فاضل جاسم170
قانونعلي أبراهيم شاكير171
بكلوريوس اداره وقتصاد محاسبهعلي جميل اسماعيل172
ادارة االعمالعلي زيدان فنجان173
قانونعلي عدنان عبس174
الكيمياءعلي عطيه عبد175
الرياضياتعلي محمد مهدي176
قانونعلي نجاح ناصر177
الدراسات القرآنية واللغويةعلياء رياح عبد178
تقني تحليالت مرضيةعلياء قاسم عباس179
ماجستير احياء مجهرية طبيةعماد تحسين محمد180
كلية الفقة / قسم الفقة و اصولهعمار علي حسين181
لغة انكليزيةغاده فاقد صادق182



العلوم المالية والمصرفيهغفران ميري عذاب183
الجغرافيةفاضل كريم حسين184
الفيزياءفاطمة جاسم عبدالعالي185
كلية التربية للبنات /قسم علوم الحياةفاطمة صاحب عليوي186
ماجستير علوم سياسيةفاطمة نعمه راهي187
علومفاطمه حسين مهدي188
لغة عربيةفاطمه عبد الستار حسن189
تقنية طبية تحليالت المرضيةفرقان حسن رزاق190
حاسوبفرقد احمد عبودي191
القانونقاسم حسن كسار192
تاريخ حديثقاسم نجم عبود193
لغة عربيةقبس كريم موحان194
تربية كيمياءليلى عامر ابراهيم195
ادارة واقتصادماجدة محمد علي196
فيزياءماهر علي جواد197
تخطيط عمراني - قسم التخطيط البيئيمحمد جاسم محمد198
لغة انكليزيةمحمد جاسم محمد علي199
لغة انكليزيةمحمد حازم محمد200
شريعة اسالميةمحمد خالد محمد علي201
تربيه علوم حياةمحمد سعدون جاسم202
بكلوريوس علوم تمريضمحمد صالح مهدي203
القانونمحمد عبدالكريم نجم204
الهندسة المدنيةمحمد علي عبد الرسول205
شريعة إسالميةمحمدمهدي كمال محمد206
تقنيات طبية تحليالت مرضيةمحمود شاكر جبار207
التربية البدنية وعلوم الرياضةمرتضى جاسم شكلوك208
قانونمرتضى عبد الرزاق رسول209
كلية التقانات االحيائيهمروة حسن كاظم210
علوم رياضياتمروة ناجي مهدي211
العلوم التربوية والنفسيةمروه صفاء سعيد212
هندسة تقنيات الحاسوبمروه فراس جاسم213
لغة انكليزيةمروه قاسم علي214
علوم قرانمروه هادي جاسم215
كلية الفقة - قسم علوم القرآنمريم جواد كاظم216
العلوم التربويه والنفسيهمريم عبد الجليل حسين217
اللغة العربيةمريم عبداالمير عباس218
علم نفس تربويمريم محمد عبد الحميد219



قانونمسلم لفته علي220
حاسوبمصطفى عبد الحسن جعفر221
العلوم المالية والمصرفيةمصطفى عبد الوهاب محمد222
طب وجراحة عامةمصطفى علي جابر223
طبيب اسنانمصطفى فارس عبدالحسين224
طب أسنانمصطفى محمد علي حسن225
اللغة العربيةمصطفى نجاح شهيد226
العلوم التربوية والنفسيةمالك عدنان حميد227
لغة انكليزيةمالك عزيز صادق228
اللغة العربيةمناف حيدر آلوس229
كيمياءمنى كاظم رزاق230
الجغرافيةمهند رياض سلمان231
اللغة العربيةمهند عبد العباس علي232
التصميم الداخليمهند فاضل عبد233
قانونمؤيد راشد جاسم234
التاريخمؤيد عبدالحسين نجم235
جغرافيةميثاق عبود بوش236
التربيه الرياضيهميسم محمد كاظم237
القانوننبأ حيدر حمزه238
رياضياتنسرين عالء مهدي239
فيزياءنور الهدى فاضل عبيس240
علوم التمريضنور جاسم محمد241
حاسوبنور حيدر عبدزيد242
علوم حياةنور عبد الرضا خضير243
التربية االسالميةنور محمد علي حسين244
علوم االغذيةنورس سعد عبد245
تمريضنوره كاظم عباس246
لغة عربيةهاجر جبار عبد العباس247
زراعة/علوم اغذيةهاجر كريم زاير248
تقنيات تحليالت مرضيةهادي حسن هادي249
مهندس زراعيهادي محمد هادي250
علوم فيزياءهدى بيان هادي251
تربيه قسم علوم حياةهدى جاسم حسون252
فيزياءهدى عقيل محمد253
قانونهدى فاضل عبدالعال254
لغة انكليزيةهدير زهير عبد العباس255
حاسباتهند زهير حميد256



تربيه علوم حياههند عبد الحسين عبد الصاحب257
طب بيطريهند عبد الهادي حميد258
كيمياءوديان محمد تركي259
الزراعة / قسم البستنة والهندسة الحدائقورود رزاق رسول260
قانونورود ناطق ناجي261
اللغة العربيةوسق ناجح هالل262
علوم مالية ومصرفيهوفاء شاكر عبد علي263
ادارة االعمالوليد منعم جبار264
الفقه واصولهياسر جاسم حيدر265
علم االثارياسر حمود حوات266
حاسوبيوسف حسن جاسم267


