
األختصاصاألسم ت 
طب اسناناحمد جواد كاظم1
قانوناحمد فتحي عبد زيد2
ادارة اعمالاحمد كامل خير هللا3
هندسة مدنيةاحمد لواء عبد العزيز4
القانوناحمد نجم عبدهللا5
ازهر خضير عباس6
رياضياتاسراء حاكم عبد   الرضا7
صيدلةاسراء حسن خضير8
علوم/تحليالت مرضيةاسراء علي عبودي9

العلوم السياسيةاسالم طالب مراد10
العلوماقبال عبد االمير حبيب11
كلية الزراعة قسم البستنة والحدائقاكرم باسم حنتوش12
 التحليالت المرضيهاكرم محمد شاكر13
االء نجاح هادي14
تربية بنات / قسم العلوم التربوية والنفسيةاالء نعمه حميد15
علوم حديثامير حمزة عبد الجاسم16
علوم حياة( بايلوجي)ايات كاظم عبدزيد17
بايولوجي  فرع األحياء المجهريةاياد حسين مرتضى18
طب وجراحه بيطريهايفان رحيم علي19
العلوم التربوية والنفسيةايمان احمد عبد هاني20
طب وجراحه عامهايناس محمد عبدالزهره21
تربية بدنية وعلوم الرياضةإسراء عالوي حسن22
القانونأحمد رافع محمد علي23
اللغة العربيةأزهار عوده وساك24
علوم القرآنآيات سالم جبار25
فلسفةبتول ايوب عؤسى26
تقنيات التحليالت المرضيةبرهان تحسين برهان27
التربية البدنية وعلوم الرياضةبشائر عبد الكاظم حلبوص28
علوم قرأنبلقيس كريم راضي29
علوم حياهبنين كريم حسين30
كلية زراعة قسم وقاية امراض النباتبنين محمد عبد االمير31
كلية االدارة واالقتصاد ادارة اعمالبنين محمد يونس32
تقى سليم محمد طه33
هندسة الكترونيك واتصاالتتقى محمدعلي عباس34
هندسة مدنيتمارى سمير حاكم35
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الفقه االسالمي واصولهتماضر هاشم عبدول36
قانونجاهد محمد جاهد37
تقنيات تحليالت مرضيةجواد كاظم عبد الحسين38
كليه التقنيه الطبيه قسم التحليالت المرضىجواد كاظم كرحوت39
الزراعةحسام حسن كريم40
حسام زهير محمد41
علوم حديثحسن سجاد عبد الحسن42
القانونحسن عبد الهادي نور43
حسن محسن كاظم44
تحليالت مرضيةحسن مهدي فخري45
الرياضياتحسناء شمخي جابر46
كلية العلوم /قسم البيئة و التلوثحسين رشيد علي47
الجغرافيةحسين طاهر كريم48
قسم العلوم المالية والمصرفيةحسين عبدالزهره كاظم49
تقني تحليالت مرضيةحسين علي عبود50
علوم كيمياءحسين هادي عبد هللا51
علوم قرأن التربية اإلسالميةحنين رضا محمود52
تقني طبي - تحليالت مرضيةحنين علي عبد الزهرة53
الشريعة والعلوم االسالميةحوراء كاظم عبد54
اللغة العربيّةحوراء كريم سلمان55
تاريخحيدر باقر طاهر56
حيدر حسن لفتة57
حيدر حميد عبدهللا58
ادارة اعمالحيدر عامر عبدالعالي59
لغة عربيةحيدر عبد الكاظم أحمد60
آداب - مجتمع مدنيحيدر عدنان غازي61
هندسة االتصاالتحيدر علي حمد62
بكلوريوس تقنيات صحيه وطبيهحيدر كريم حميد63
قانونحيدر محمد جاسم64
رياضياتحيدر محمد ناجي65
االدارة واالقتصاد/المحاسبةخديجه مشكور عبود66
تربية اسالميةخوله سلمان ظاهر67
ادارة اعمالداليا هاشم محمد68
بكلوريوس صيدلةدعاء حسين علي69
فيزياءدعاء شهيد عبدهللا70
تقنيات التحليالت المرضيةدعاء عبدالحسين محمود71
قانوندعاء كفاح سلمان72



تربية اسالميةدعاء محمد سلمان73
المحاسبةدالل مجيد موسى74
ذوالفقار صباح حميد75
التربية االسالميةذوالفقار عبداالمير عيدان76
الدراسات القرآنية واللغويةرزيقة داخل محمد77
كليه الزراعة جامعة الكوفةرعد طالل تومان78
تأريخ أسالميرعد عبدالصاحب جاسم79
إدارة األعمالرقيه حسين علي80
دبلوم عالي ادارة محليةزحل ياسين عبد الحسين81
كيمياء حياتيةزهراء حمزه عبد الزهره82
اللغة العربيةزهراء سالم جبار83
علوم حياهزهراء طالب طاهر84
لغة عربيةزهراء عادل جاسم85
دراسات قرأنيةزهراء عدي جواد86
تمريضزهراء فيصل عبد الحسين87
طب أسنانزهراء قحطان علي88
اللغة العربيةزيد سعيد عباس89
محاسبةزيد علي عبيد90
كليه تقنيه طبيه/صحة مجتمعزيد كاظم شالكه91
قانونزيد منير حميد92
كيمياءزينب جواد ناجي93
الكيمياءزينب حسن رحيم94
كيمياءزينب حيدر فالح95
زينب رحمن حسن96
الهندسة المدنيةزينب ظافر جابر97
الشريعة و العلوم االسالميةزينب عبد الحسين فرحان98
ادارة االعمالزينب عبد حسن99
تربية علوم حياةزينب علي عاصف100
العلوم التربوية والنفسيةزينب محسن محمد علي101
ادارة اعمالزينب محمد عبيد102
علوم حياةساره محمد مهدي عاد103
لغة عربيةسراء محمد موسى104
لغة العربيةسرى محمد عبد105
كلية العلوم/علوم البيئةسالم رزاق مفتاح106
علوم سياسيةسندس حليم محمد أمين107
علوم تربوية ونفسيةسوسن جواد عبد مسلم108
تربية جغرافيةسوسن شدهان جبار109



تقني تحليالت مرضيةسيف رائد عبد الحمزة110
الفيزياءشيماء علي جابر111
القانونشيماء مصطفى علي112
إدارة واقتصاد/ادارة االعمالصابرين كريم محمد113
علوم حياةصادق حسين مهدي114
كلية العلوم. قسم علوم الحياةصبا حيدر نوري115
صفاء تحسين محمد جواد116
ادارة و اقتصاد - قسم ادارة االعمالصفاء حميد عبد هللا117
كيمياءضحى حسين كاظم118
فقه واصولهضحى وصفي طاهر119
هندسة إلكترونيك واتصاالتضمياء علي ابراهيم120
لغه عربيهضي شويطر مروه121
كلية الزراعة/قسم علوم األغذيةضياء خالد حسين122
لغة عربيةضياء عدنان عليوي123
قسم العلوم التربوية والنفسيةطيبة علي ناصر124
الفقه االسالمي و اصولهظافر حاكم عبد الحسين125
آداب - مجتمع مدنيعامر منير شاكر126
علوم الحياة/أحياء مجهريةعباس حياوي كشكول127
القران الكريمعباس عون عبود128
طب اسنانعبدالعزيز حسين عويز129
القانونعالء عبدهللا عباس130
التربية البدنية وعلوم الرياضةعلي أحمد محمدصالح131
تقنيات مختبرات طبيةعلي خالد حسن132
هندسة مدنيعلي رافع محمد علي133
طب االسنانعلي رحمن كريم134
علي صبيح جابر135
تربية رياضيةعلي طالب هليل136
علوم مالية ومصرفيةعلي عبدالخالق فرحان137
بكالوريوس /علوم تمريضعلي عدنان جاسم138
ادارة االعمالعلي كاظم هويدي139
مناعة سريريةعلي كامل عبد االمير140
قانونعلياء حاكم جعاز141
طب االسنانعماد علي محمد142
عمار محمد مهدي محي الدين143
رياضياتغيداء محمد فليح144
الكيمياءفاتن خالد عبود145
صيدلةفاتن علي عبد الزهره146



هندسة مواد / فرع مواد طبيةفاطمه الزهراء طالب عجمي147
العلوم التربوية والنفسيةفاطمه طالب عباس148
كيمياءفاطمه ياسر موسى149
اللغة العربيةفراس نوري ابراهيم150
احياء مجهرية طبيةفرقان نعيم فليح151
أحياءكرار عبدالهادي عبداالمير152
علوم حياةكريمة حبيب دوحان153
كوثر عادل جدوع154
هندسة مدنيلبنى رعد جاسم155
التربية البدنية وعلوم الرياضةليث جمهور عفن156
لغة عربيةليلى تركي حسين157
قانونليندا يعقوب هاني158
ماهر فاضل مهدي159
التربية الرياضيةماهر محسن رحيم160
المحاسبةمحمد حافظ اسماعيل161
بكلوريوس قانونمحمد عارف شهيد162
دراسات قرانية ولغويةمحمد عبد غزال163
قسم المحاسبةمحمد عبدالحر عبدزيد164
 تقنيات التحليالت مرضيةمحمد غالي عكلو165
تربية رياضيةمحمد غني حميد166
محمد فاضل محمد167
القانون الخاصمحمد كاظم هادي168
التربيه البدنيه وعلوم الرياضهمحمد هاشم محمد169
تأريخ إسالميمحمد يوسف محمد170
مجتمع مدنيمحمدعلي عبدالرضا مسلم171
تقنيات تحليالت مرضيةمرتضى عبودي طارش172
اداب انكليزيمرتضى عقيل راهي173
طب اسنانمروة سليم محمد174
إسالميةمروه ناظم محسن175
علوم بايولوجيمريم صفاء كامل176
تقنيه طبيه قسم صحة المجتمعمريم عباس غالم محمد177
المجتمع المدنيمصطفى جاسم حمد178
تقني تحليالت مرضيةمصطفى سعد عجيل179
كلية العلوم السياسيةمصطفى سعدون مطشر180
تخطيط عمراني _ قسم التخطيط البيئيمصطفى عماد فيصل181
تاريخ حديثمصطفى محسن كريم182
علوم كيمياءمصطفى مناف خليل183



علم االرضمصطفى مهدي هويدي184
كلية التقنية الطبيه قسم التحليالت المرضيهمصطفى هادي رزاق185
تربية رياضيةمفيد خالد عبد186
علوم التمرضمنتظر محمد منصور187
التربيه البدنيه وعلوم الرياضهمهند زهير عبدعلي188
تخطيط عمرانيموسى الكاظم معن فؤاد189
قانونمؤيد راشد جاسم190
مؤيد عبد ابو حنه191
علوم القرآن والحديث الشريفميعاد حليم كاظم192
تقنيات تحليالت مرضيهناصر ادريس ناصر193
التحليالت المرضيهنبأ ناجح حسين194
الرياضياتندى هادي مالك195
محاسبةنذير عبيس مطلب196
المحاسبةنغم جليل جاسم197
اللغة العربيةنور مكي داخل198
كيمياءنوره فالح دعسان199
اللغة العربيةنيران سعود جعيب200
هندسة وراثيةهاجر عصام علي201
طب االسنانهبه حمزه صاحب202
هبه علي رشيد203
تخصيص اخرهدى مجيد حميد204
قانونهدى يوسف ناجي205
رياضياتهناء نوري كاظم206
قسم رياض اطفالهند غازي كامل207
التربية الفنيةهيام ناظم زاهي208
علوم الفيزياءواثق اسكندر احمد209
الكيمياءوسن نجم عبدهللا210
الطبوسن هادي صاحب211
ياسمين عباس حسن212


