
األختصاصاألسم ت 
علوم حياةابتسام محسن قاسم1
ادارة اعمالابراهيم حسين عبيد2
التاريخاحمد باسم محمد3
صيدلةاحمد ثامر حمزه4
محاسبةاحمد عباس خضير5
االعالماحمد عقيل مجيد6
طب اسناناحمد فليح حسن7
علوم اثاراحمد محسن ضياء8
التخطيط العمرانياحمد محمد عيسى9

تقنيات احيائيةادم نعمه محمد10
ادارة واقتصاد /ادارة االعمالاركان فؤاد عباس11
االدارة واالقتصاد قسم المحاسبةاسامه محمد فاهم12
علوم القرآن والحديث الشريفاستبرق علي محمد13
حاسوباسراء محسن قاسم14
طب اسناناسراء محمد جواد مصطفى15
تمريضاسراء مؤيد محمد16
اثاراسعد هاشم عباس17
حاسوباسماء خضير عباس18
فقه االسالمي واصولهاسيا عبادي منذور19
لغة عربيهاسيل حسين نعمة20
الطب العاماشراق حيدر حسين21
بكلوريوس صيدلهاشرف جميل محسن22
علوم حياةافراح عبد االمير حسن23
ادارة األعمالاكرم جواد عبدالزهره24
علوم الصيدلةاالء حسين فاضل25
تقني تحليالت مرضيةالياس عدنان علي اكبر26
علوم حياةام البنين صالح محمد علي27
رياضياتاماني محمد مطر28
لغة انكليزيةامير باسم رسول29
طب اسنانامير رياض كريم30
علوم سياسيةامير عبداالله عبدالواحد31
اللغة العربيةانور عباس عطيوي32
قانونايات عالوي صالح33
قانوناياد محمد حسن34
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طب االطفالايثار سعد عباس35
علوم حياةايمان جبار كامل36
التربية االسالميةايمان سامي عبد الحسن37
لغة انكليزيةايمان عبد الحميد رشيد38
علوم سياسيةايمان هادي معارج39
الرياضياتايناس محمد جبر40
لغة انكليزيةايناس هديب ضاحي41
علوم القرآن الكريم والتربية اإلسالميةأحمد أسعد محمد42
لغة انكليزيةأشم قاسم خطار43
علوم حياهأقبال حمزة تايه44
اعالم / صحافةأمجد نصر حسن45
التأريخأمير جواد كاظم46
لغة انكليزيةآيات وليد حميد47
الزراعهبثينه فاهم ناصر48
رياضياتبشار حسن مهدي49
التمريضبشار رشيد محمد علي50
التربية االسالميةبنين باقر محمد51
قانونبنين طالل قحطان52
لغة انكليزيةبنين فالح عبد العالي53
اللغة العربيةبنين كاظم شاكر54
جغرافيابنين محمد حمزة55
تحليالت مرضيةبهاء عبد االمير ياسين56
تربيه فنيهبهاء علوان عوده57
علوم قرأنبيداء ناجي عزيز58
كلية زراعةتبارك حسين باقر59
لغة انكليزيةتقى رياض كريم60
صيدلةتقى عالء عبد المنعم61
اللغة العربيةثائر سعود رهيف62
فيزياءجاسم فالح حسن63
تمريضجواد كاظم علوان64
الهندسة المدنيةحسن فالح مهدي65
هندسه زراعيهحسن هادي جهاد66
تحليالتحسن هادي قاب67
هندسة مدنيةحسن يوسف حسن68
القرآن والتربية االسالميةحسنين عالء كريم69
 التحليالت المرضيةحسين حميد زهير70
بكالوريوس في علوم التمريضحسين حيدر عبد الرزاق71



رياضياتحسين شهيد هادي72
الرياضياتحسين علي حسين73
طب اسنانحسين علي مظلوم74
طب االسنانحسين كاظم حسين75
التاريخحسين كريم عالوي76
ادارة اعمالحوراء سعد غازي77
التاريخحوراء عبد الزهره توجيه78
علوم القران والحديث الشريفحوراء علي حسين79
علوم الفيزياءحيدر حسن نعمه80
اللغة العربيةحيدر عبد الشهيد عبد الحسن81
الفقه األسالمي وأصولهحيدر عبد الهادي عبد الحسين82
تقنيات تحليالت مرضيةحيدر كاظم اكنيوي83
علوم ماليه ومصرفيهختام حسن هاشم84
شريعه فقه واصولهختام صبحي خضير85
احياء مجهرية طبيةختام فاضل عباس86
قسم العلوم الماليه ولمصرفيهختام كاظم جبار87
علوم/تحليالت مرضيهدالل ظاهر ساجت88
لغة انكليزيةذوالفقار صباح حميد89
علوم حياةرائد سامي قنديل90
رياضياتربيعه ناجي عزوز91
ماجستير اقتصادرجاء قاسم حمزة92
الفقه االسالميرحاب حسين جبار93
طب وجراحه عامهرسل احمد عزيز94
حاسوبرضوان حسين عبد الزهراء95
الكيمياءرقية جواد حسين96
علوم كيمياءرقية ظافر عبدالهادي97
اللغة العربيةرقية محمد جاسم98
العلوم السياسيةرنا عباس عبدالهادي99

محاسبةرنا محمد رضا100
تربية رياضيةرؤى رزاق شنيور101
تربية قسم الكيمياءريام حسن عايد102
الهندسه المدنيهريام سليم عباس103
بكالوريوس تمريضريم حسن رديف104
لغة انكليزيةزهراء امعيطي جلوع105
دبلوم عالي تقويم مشاريع ودراسة الجدوىزهراء اياد عواد106
طب أسنانزهراء آصف نوري107
تحليالت مرضيهزهراء باسم محمد حسين108



كلية زراعةزهراء جوده صادق109
علوم الحياه (بايلوجي)زهراء طالب طاهر110
الفلسفةزهراء عباس عبد الحر111
قانون عامزهراء عزت عبد الكريم112
قانونزهراء علي راضي113
علوم كيمياءزهراء عماد حميد114
بكلوريوس طب وجراحة عامةزهراء عماد هادي115
علوم سياسيةزهراء فاهم حسن116
هندسة مكانيكزيد احمد عزيز117
علوم الحياةزيد علي محمد118
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةزيد كريم جبار119
الفقه قسم الفقهزينب حسن جليل120
هندسة مدنيةزينب حسن عبد العباس121
إدارة اعمالزينب حياوي ظاهر122
قسم التربية االسالمية /علوم قرآنزينب حيدر حسين123
قانونزينب صالح محمد124
التربية اإلسالميةزينب عبد األمير كاظم125
هندسة الكترونيك و اتصاالتزينب عبد الكريم كاظم126
جغرافيةزينب عقيل محمد127
حاسوبزينب فالح جابر128
فلسفهزينب فليح حسن129
قسم التاريخزينب فليح كاطع130
تمريضزينب كامل حسون131
صيدلهزينب كفاح عباس132
رياضياتزينب مهودي حمزه133
علوم قرانساره جابر حسين134
التربية الفنيةساره ساجد صالح135
اللغة العربيةستار جبار عبدالرضا136
قانون عامسجى محمد علي137
جغرافيةسراب عبدالعالي سلمان138
علوم كيمياءسرور صالح عبد الحمزه139
الجغرافيةسعد رحيم عبداالمير140
اللغه العربيهسعد مالك رباط141
علوم الحياهسلوان رائد مجيد142
التربية البدنية وعلوم الرياضةسمر خالد كاظم143
قسم الفقه واصولهسناء طالب محسن144
 العلوم التربوية والنفسيةسناء علي اسماعيل145



علوم القران الكريم والحديث الشريفسهيلة عبدهللا رمضان146
علوم الحياةشهاب وهاب شنغاب147
تحليالت مرضيةشهد محمد عبد الرضا148
جغرافيةشيرين مجبل ابو جاسم149
لغة انكليزيةشيماء حامد عگاب150
علوم القرآن والحديثشيماء سامي حسين151
لغة انكليزيةشيماء صالح كاظم152
اللغه العربيهشيماء عطية عبد الزهرة153
كيمياءصبا جميل يوسف154
هندسة موادصبا حامد شاكر155
كلية التمريضصبا علي محمد156
طب األسنانصباح حيدر حسن157
رياضياتصفا محسن عبدالزهرة158
حاسوبصفاء حسن شمخي159
قانونضرغام سعد جاسم160
التربيه البدنيه وعلوم الرياضهضرغام كريم خادم161
طبيبة اختصاص نسائية وتوليدضمياء عيال نعمة162
تقنيات تحليالت مرضيةضي عقيل علي163
كلية الفنون الجميلةضياء صادق رزاق164
اسالميةضياء علي عوور165
المحاسبةعايد فريد محسن166
قانونعبد السجاد محيل سوادي167
علوم حياةعبدهللا جهادي عبدالواحد168
تحليالت مرضيةعذراء علي يحيى169
للغه العربيهعفاف راضي كاظم170
محاسبهعقيل مهدي كاظم171
لغة انكليزيةعال طالب نعمه172
القانونعال عبدالعزيز محمد173
طب اسنانعالء رياض فرحان174
علوم قرانعالء عبدالرسول حسين175
االعالمعلي احمد جاسم176
التربية البدنية وعلوم الرياضةعلي أحمد محمدصالح177
جغرافيةعلي جبار سلطان178
حاسوبعلي جعين صكر179
قانونعلي حميد راضي180
تقنيات مختبرات طبيةعلي خالد حسن181
طب االسنانعلي رحمن كريم182



علوم سياسيةعلي عامر فخري183
تربية فنيةعلي عباس محمد عطا184
فقه واصولعلي عبد الواحد عبد الحسن185
االعالمعلي كريم نوح186
بكالريوس قانونعماد عبدالحسين مهدي187
علوم صيدلهعمار محمد حسين جواد188
لغة انكليزيةعهود فاضل خصاف189
قانونغالب علي حيدر190
التربية الفنيةغدير عامر عبد زيد191
علوم سياسيهغفران عادل هادي192
اللغة العربيةغفران كاظم خليف193
كليه التمريضغياث حسن سامي194
هندسة مدنيةفارس عبد حسن195
اللغه العربيهفاطمة حسين عجيمي196
طب و جراحة عامةفاطمة علي عبدالواحد197
تربية علوم حياةفاطمة مطني جعاز198
ادراة واقتصادفاطمة نجاح محمد علي199
حاسوبفاطمه احمد محمد صالح200
العلوم التربوية والنفسيةفاطمه طالب عباس201
علوم بايولوجيفاطمه كريم وحيد202
اللغه العربيهفاطمه يوسف عزيز203
اللغة  العربيةفاطمه يونس عبيد204
اللغة العربيةفرقان مسلم جعفر205
كلية التربية. قسم علوم حياةقاسم عبد الحسن كاظم206
أدارة األعمالقائد عبداالمير نعمه207
الفيزياءقصي باسم محمد رشيد208
قانونكاظم منذر عبيس209
قسم الدراسات القرانية و الللغويةكحالء زهير حميد210
قانونكرار علي حسن211
هندسة الموادكرار علي يحيى212
تمريضكريم جواد عباس213
كلية االداب - مجتمع مدنيكوثر كاظم عوده214
تربية /تاريخلؤي عبداالمير بشير215
اللغة العربيةمحمد باسم درهم216
الفقه والمعارف االسالميةمحمد باقر علي هاشم217
تقنيات تحليالت مرضيةمحمد باقر محمد صالح محمود218
هندسة مدنيمحمد حامد محمد علي219



اعالممحمد حبيب عبدمحمد220
اللغة العربيةمحمد عبد الرضا شتيوي221
محاسبهمحمد عبد الواحد حسان222
هندسة مدنيمحمد عبدالكاظم حميد223
الطبمحمد ماجد خورشيد224
قانونمحمد مهودي حمزه225
قانونمحمد نصار علي226
رياضياتمحمد هادي علي227
محاسبةمحمدعلي حيدر فائز228
علوم حياةمدلولة عمران جبار229
كيمياء تحليليةمروة نعيم غازي230
قانونمروه كريم جبر231
الفيزياءمروه هاشم حبيتي232
طب اسنانمريم باسم سعد233
ادارة اعمالمريم جواد كاظم234
لغة انكليزيةمريم حسين كريم235
جغرافيةمريم علي رحيم236
اللغة العربيةمريم علي عبد237
طب عاممنار محمد كشاوي238
بكلوريوس علوم تمريضمنتظر رزاق عبيد239
علوم بيئة وتلوثمنتهى طالل قحطان240
الشريعة والعلوم االسالميةمنعم منهل صالح241
اللغة العربيهمها عباس عبد المهدي242
علوم الحياةمهند عبداالمير عبدالواحد243
تاريخمهند فاضل عبد االمير244
تربيه أسالميهميعاد صاحب عبيد245
هندسه موادمينا خليل تويك246
علوم تمريضنصر محمد سعيد عبد الواحد247
الكيمياءنصير علي بدر248
حاسوبنهى محمد نوري249
علوم صيدلةنوال طالب عجة250
 الرياضياتنور الهدى علي خضير251
التربيه االسالميهنور شاكر لفته252
حاسوبنور طه عبد الوهاب253
كلية تمريضنور كريم عيدان254
التربية الرياضيةنور لطيف عبد الزهره255
الفقه وأصولهنوره هاشم حساني256



طب وجراحة الفم واالسنانهاشم قصي عدنان257
حاسوبهاله حاتم رحيمه258
فلسفةهاله حسون عبدعلي259
علوم الحياةهبه رضا حسين260
علوم القرانهبه عبد الهادي صالح261
تقنيات صحة مجتمعهدى محمد جواد262
تاريخهدى هادي جاسم263
تخطيط عمرانيهدى هاشم محمد264
ادرة واقتصادهيثم عريان سالم265
الفيزياءهيثم نوري عباس266
جامعة بغداد كلية االداب قسم الجغرافيةوجدان فرحان سياب267
رياض أطفالورقاء علي صاحب268
كيمياءوسن خضير عباس269
علوم الحياةيسرى عبد الحسين محمد جعفر270
ادارة اعماليوسف قاسم محمد271
هندسه مدنييوسف هادي تقي272


