
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
قانوناحمد فتحي عبد زيد7
تمريض عاماحمد قاسم حسن8
حاسوباحمد مشتاق رزاق9
العلوم العامة فرع الفيزياءاحمد معين تركي10
كلية اإلعالماحمد هاشم علي11
التربة والموارد المائيةازهر كاظم جاسم12
التربية للبنات قسم اللغة العربيةاسالم علي نادي13
كلية التقنية الطبية/قسم التحليالت المرضيةاسماء سامي مكي14
اللغة العربية وآدابهااسماعيل مهدي كاظم15
الكيمياءاصيل فاتك تمكين16
تربية رياضيةافاق فائق هادي17
علوم الحياةاكرام حميد شاكر18
اللغة العربيةاالء احمد ناصر19
علوم فيزياءالتفات ناظم موسى20
التربية البدنية وعلوم الرياضهامجد حازم محمد21
وقاية نباتامل شخير يونس22
رياضياتامير مسلم كاظم23
علوم قرأنانديرا هاتف حداوي24
قانون قسم خاصانعام حامد سلمان25
تربية جغرافياانوار مهدي هدهد26
فقه اسالمياياد جابر كاظم27
محاسبةاية حيدر عزيز28
القانونأحمد صبار عذاب29
تربية اسالميةأسماء صالح مرموص30
هندسة مدنيأسماء فاروق سلمان31
علوم قرآن والتربية اإلسالميةأمنه شاكر ياسر32
كلية الفقة قسم علوم الحديثآيات طه عبد الوهاب33
كلية الفقة - قسم علوم القرآنآيات عبدالجاسم سرحان34

ا  عة ع ة  - يوم االحد  14-3-2021  تمام الساعة الرا ل دورة كفاءة اللغة االن



التربيه االسالميهباسم محمد عبد هللا35
فلسفةبتول ايوب عؤسى36
لغة انكليزيةبراء عبد الباري عبد الزهرة37
لغة انكليزيةبشائر فالح حسن38
ال يوجدبشرى محسن كاظم39
لغة انكليزيةبنين حميد نعيمه40
التربيه البدنيه وعلوم الرياضهبنين صفاء طاهر41
طرائق تدريس اللغة العربيةبنين عقيل عبد42
تربية جغرافيابنين قاسم هادي43
علوم حياةبنين مهدي عباس44
لغة انكليزيةبهاء الدين كاظم عباس45
قانونبيداء عيدان عباس46
التربية الفنيةتبارك مهدي عبد العزيز47
جغرافيةتغريد رؤوف حمزة48
كلية فقه علوم قران والحديث الشريفثامر عبدهللا عبد الحمزة49
تخطيط عمرانيجاسم محمد راضي50
رياضياتجعفر صادق حمود51
التحليالت المرضيةجعفر فاتح محمد علي52
هندسة اتصاالت وشبكاتجعفر محمدرعد جعفر53
علوم / كيمياءجنانه خيري نعمه54
فيزياءحاتم كريم حسين55
علوم مالية ومصرفيةحازم عبدالكريم ناشي56
علوم قرآنحازم محمد كاظم57
الزراعةحسام حسن كريم58
التخطيط العمرانيحسن أزهر شاكر59
بكلوريوس علوم تمريضحسن حامد فاهم60
الفنون التشكيليةحسن علوان عبود61
علم الجيولوجياحسن محمد عيسى62
تربية تاريخحسين حمزه محمد63
تربيه فيزياءحنان احمد صاحب64
تربية جغرافياحنان جبار مجيد65
بكالوريوس كيمياءحنان خالد علوان66
قانونحوراء كاظم حسين67
لغة انكليزيةحوراء محمود عبد الحسن68
الجغرافيةحيدر عباس هادي69
التربية االسالميةحيدر عبد الحسين دبدوب70
ادارة اعمالحيدر فؤاد هادي71



قانونحيدر محمد جاسم72
لغة انكليزيةحيدر محمد جواد73
بكلوريوس علوم زراعيةحيدر محمد طاهر74
القانونخالد عايد زغير75
علوم مالية ومصرفيةختام حسن هاشم76
اللغة العربيةخلود امانة جبر77
هندسة مدنيخلود ثابت فرهود78
طب األسناندانية علي معين79
اللغة العربيةدعاء دخيل مراد80
اداره اعمالدعاء علي عظم81
تربية بدنية وعلوم الرياضةدعاء فوزي محمد82
الشريعةدنيا هادي كاظم83
اآلثار والتراثرانيه محمد عبدالواحد84
صيدلةرجاء جابر سلطان85
علوم /كيمياءرسل عماد عبد الكاظم86
جغرافيّةرسل مسلم رزاق87
رياضياترسل منعم جبر88
لغة انكليزيةرسل هاني فاضل89
قانونرسالن باسم محمد90
حاسوبرشا مهدي طاهر91
جفرافيةرغد شاكر صاحب92
تقنية طبية تحليالت مرضيةرغد عاصم محمد93
لغة انكليزيةرغد عبد الكاظم كريدي94
العلوم المالية والمصرفيةرغدة عبد الرحمن كريم95
القانونرغدة نايف كاظم96
دراسات قرانية واللغويةرقية عبد االمير جاسم97
بكلوريوس صيدلهرقيه فارس ياسين98
التربيه البدنيه وعلوم الرياضهرهام سمير شهيد99

علوم قرانرواء مهند علي100
اللغة العربيةرؤى سالم عبد اليمه101
أحياء مجهريةرؤى عبد اليمة غانم102
علم النفسزهراء حسين عليوي103
رياض اطفالزهراء زهير محمد104
اللغة العربيةزهراء زيد علي105
لغة عربيةزهراء سعد احمد106
جغرافيهزهراء طالب عمران107
االداب علم االجتماعزهراء عامر محسن108



رياض اطفالزهراء عباس عبد الزهره109
لغة انكليزيةزهراء عبد الحسين عيسى110
إدارة أعمالزهراء عبد الرضا وحيد111
طب االسنانزهراء علي كاظم112
ماجستير احياء مجهرية طبيةزهراء فالح عبد الحسن113
طبيب مقيم دوريزهراء قاسم هادي114
التربية االسالميةزهراء كريم عباس115
علوم القرآن والتربية اإلسالميةزهراء كريم عبد الهادي116
 التقانات اإلحيائية الطبيةزهراء ماجد هاشم117
حاسوبزهراء محمد جبار118
اداره واقتصاد/ علوم ماليه ومصرفيهزهراء محمد كاظم119
لغه عربيهزهراء محمود جابر120
تربية فنيةزهراء هادي كزار121
لغة انكليزيةزهرة محمد سعدون122
تقني تحليالت مرضيةزهره مهدي نعمه123
اللغة العربيةزيد عباس جبر124
هندسة عمارةزينب جمال حسن125
علوم التحليالت المرضيةزينب حسن درويش126
اللغة العربيةزينب حسن عبد الرضا127
تمريض عامزينب حسن نجم128
حاسوبزينب حمزه راشد129
تربيه االسالميهزينب سعيد عباس130
اللغة العربيةزينب صادق جعفر131
جغرافيةزينب صالح هاني132
علوم مالية ومصرفيةزينب علي حسين133
بكالوريوس تمريضزينب محمد عبد الحسين134
تخطيط عمرانيزينب محمد عبدهللا135
اللغة العربيةزينة جاسم محمد136
زراعة / قسم البستنة وهندسة حدائقزينة عالء رزاق137
علوم حياة / فسلجة الحيوانسارة حاتم عجيل138
لغة انكليزيةسارة سامي مصطفى139
القانونساره جاسم حمود140
العلوم السياسيةساره عدنان جاسم141
ادارة واقتصاد /ادارة اعمالستار جبار جاسم142
قانونسجاد محمد غطريف143
اللغة العربيةسجى علي فليح144
اللغة العربيةسرى عواد جبار145
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