
األختصاصاألسم ت 
ممرض جامعيابتهال صادق محمد جعفر1
الهندسة البيئيةابرار فالح ناجي2
علوم تربوية ونفسيةاحمد رياض كريم3
علوم الحياةاحمد سالم عبدالكاظم4
لغة انكليزيةاحمد صالح علي5
طبيب اسناناحمد طالب يوسف6
فقة واصولهاخالص شاكر لفة7
تاريخاديان عبد علي ليث8
اللغة العربيةاسامه سالم حمزه9

الفيزياءاسماء سعدون شاكر10
ممرض جامعياسماء فاهم حسين11
حاسوباسيل عبد الحسين عباس12
تربيه رياضيهاطياف ازهر عبدعلي13
هندسة مدنياكرم حميد جليل14
التاريخ االسالمياالء حسين محمد15
اللغة العربيةاالء عادل عيدان16
الهندسة /المدني /دبلوم عالي طرق ومطاراتاالء عبد العباس يحيى17
علوم حياةاالء عبد كاظم18
اداره واقتصاداالء عقيل حمزه19
جغرافيةالهام محمد صخير20
اللغة العربيةامجد عادل فرهود21
الفقه واالصولامجد عبد الكريم عبد علي22
ادارة اعمالامنه شاكر عبد الحميد23
هندسة منشاءات وموارد مائيةانعام فاضل عباس24
االدارة واالقتصادانمار فهد رشيد25
علوم كيمياءايات راضي حمود26
حاسوبايات عباس فاضل27
زراعةايالف عبدهللا مسيلم28
علوم سياسيةايالف علي حسين29
التربية االسالميةايمان عبد السجاد عبد الزهرة30
هندسه مدنيايناس سمير عبد المجيد31
بكالوريوس القانونأكرم محمد شليج32
تربية للعلوم اإلنسانية قسم اللغة العربيةأمير رعد كاظم33
التربية البدنية وعلوم الرياضةأنس محمد عباس34
العلومآية عبد المطلب حسن35
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علوم السياسيةباسم كيدون كريم36
كلية الزراعة / قسم بستنة وهندسة الحدائقبتول قاسم ناجي37
طب عامبثينة حسين حمادي38
علوم تربوية ونفسيةبلسم رزاق كاظم39
اللغه العربيةبنين حسن عبدالحسين40
التأريخبنين علي غيث41
الكيمياءبنين فليح موسى42
حاسوببنين نزار مجيد43
تربيه فنيهبهاء علوان عوده44
اللغة العربيةتبارك عايد حسن45
اللغه العربيهتبارك عبد الحسين هادي46
علوم حديثتسنيم صالح صاحب47
القانونجعفر حافظ حسين48
تقني مختبرات طبيةجعفر فارس صادق49
قسم االعالم/العالقات العامةحاتم عبد االمير عباس50
أحصاءحسن حسين إبراهيم51
قسم العلوم المالية والمصرفيةحسن رزاق ناجي52
كلية العلوم اسالمية قسم فكر اسالمي وعقيدةحسن عالء عبد الزهره53
تاريخحسن هادي عبهول54
 قسم التحليالت المرضيةحسنين اياد حميد55
زراعة علوم االغذيةحسنين عبد العزيز عباس56
حاسوبحسين شجاع عبدالزهره57
رياضياتحسين شهيد هادي58
تاريخ اسالميحسين عبد الحسن متعب59
لغة انكليزيةحكيم عبد الزهره مرزوك60
الشريعة والعلوم االسالميةحنان عالء حميد61
اللغة العربيةحنين صالح كريم62
علوم سياسيةحوراء راشد حمدان63
الدراسات االقرانيه واللغويهحوراء رحيم حسن64
لغة انكليزيةحوراء عبد الزهرة حمزة65
كيمياءحوراء عبد خلف66
مدني انشاءاتحوراء محمد حسين حسن67
لغة انكليزيةحوراء منذر عبدالواحد68
حاسوبحيدر حسن عبد الهادي69
تمريضحيدر حسن لفتة70
الفقه االسالمي و اصولهحيدر رسول عباس71
علوم الفيزياءحيدر عباس هريس72



لغة انكليزيةحيدر عبد الستار موسى73
محاسبهحيدر موسى جهاد74
تقنية طبية /قسم تحليالت مرضيةداخل ابراهيم صاحب75
تربية اسالميةدعاء محمد سلمان76
العلوم التربيوية والنفسيةدعاء هيثم محمد حمادي77
رياض اطفالدينه عبد الحسين محمد78
كيمياء حياتيهذو الفقار كامل يوسف79
اقتصادرائد جواد كاظم80
التربية البدنية وعلوم الرياضةرائد سالم عباس81
ماجستير اقتصادرجاء قاسم حمزة82
قانونرسل عبد الرضا حسن83
هندسه قسم الميكانيكرشا يحيى حمزه84
العلوم التربوية والنفسيهرغد عايد عبد85
رياضياترفاه محمد حسين86
لغة انكليزيةرفيف حسين صالح87
هندسة تقنيات حاسباترقية علي عبدهللا88
حاسوبرقيه محسن محمدعلي89
علوم تربوية ونفسيةرهام فاضل عباس90
التربية البدنية وعلوم الرياضةرواء كاظم علي91
علم النفسرؤى عباس عويز92
اللغة العربيةريام قاسم صالح93
علوم احياءزهراء رحيم جبر94
علوم القرآنزهراء علي جبار95
قانونزهراء علي ناصر96
حاسوبزهراء فيصل حسن97
العلوم التربوية والنفسيةزهراء كريم كاظم98
علوم البيئةزهراء كريم مهدي99
علوم حياةزهراء لطيف عبد100
اللغة العربيةزهراء ميري حمادي101
قانونزيد منير حميد102
ادارة االعمالزين محمد سعيد محمد علي103
العلوم التربوية والنفسيةزينب حيدر كريم104
الفيزياءزينب سعد لفتة105
ماجستير هندسه مدنيزينب سعدون علي106
لغة انكليزيةزينب طاهر كاظم107
علوم كيمياءزينب عبد الحسين جبار108
علوم حياةزينب عطيه نصيف109



العلوم التربوية والنفسيةزينب عالوي شناوه110
لغة انكليزيةزينب علي حبيب111
علوم بيئةزينب علي غريب112
الكيمياءزينب غانم عبد113
العلوم التربوية والنفسيةزينب محسن محمدعلي114
اللغة العربيةزينب محمد حمزه115
علوم الحياةزينب محمد صالح116
هندسة مدنيزينب هالل حبيب117
كلية االداب قسم اللغة العربيةسارة عامر هادي118
الفلسفةساره عبدهللا علي119
علوم كيماءساره موسى قاسم120
التربية البدنية وعلوم الرياضةسجاد كفاح صالح121
كلية الفقه / علوم قرانسجى رائد حسن122
فقهسحر حسن غيالن123
التربية البدنية وعلوم الرياضةسحر شافي عبدالرزاق124
قانون عامسلطان عايد سلطان125
لغة انكليزيةسماء ماجد عيدان126
إعالم/صحافةسمير مرتضى محمد127
قسم الفقه واصولهسناء طالب محسن128
تربية جغرافيةسوسن شدهان جبار129
علوم حياةسيف فاضل سعيد130
تحليالتشريف صالح مهدي131
كيمياءشهد جاسم محمد132
طب وجراحه عامهشهد محمد رضا133
القانونشيماء مصطفى علي134
كلية التربية االساسية - قسم رياض اطفالصبا خليل ابراهيم135
طرق ومطاراتصبا عباس كريم136
رياضياتصفا محسن عبدالزهره137
اسالميةصفاء خليل سامي138
تربية فنيةصالح عبد الحسين حسن139
التربية االسالميةضحى قاسم عبدعلي140
علوم الفيزياءضرغام عبد الستار عليوي141
علوم الحياةضنين مهدي عبد الزهرة142
المجتمع المدنيظافر وهاب حسن143
علوم الحياةعامر محسن رحيم144
الطب والجراحة البيطريةعباس عبد اليمه حمزه145
علوم ماليه ومصرفيهعباس فاضل غازي146



علوم القرآن والتربية االسالميةعبدهللا يوسف عباس147
لغة عربيةعبير فاهم حسين148
بكالوريوس لغة عربيةعذراء طالب جدوع149
لغة عربيةعذراء منيب جواد150
ادارة اعمالعقيل سالم عبدالكاظم151
المحاسبةعلي احمد عبد الجليل152
علوم سياسيةعلي حسن عبد هللا153
ادارة االعمال / تخطيط استراتيجيعلي صاحب فليح154
ادلة جنائيةعلي عبد االمير حسون155
تاريخعلي غانم عبد هللا156
لغة انكليزيةعمار عبد السالم عبد السادة157
حاسوبغدير عبد الرسول غني158
تمريضفاتن جواد عبداالمير159
قانونفاطمة حسين جابر160
علوم الحياةفاطمه بشير لوتي161
رياضياتفاطمه علي مهدي162
علوم بيئيةفرح خالد حسين163
رياضياتفردوس كريم محمد164
لغة انكليزيةفرقان مهدي صاحب165
تاريخ اسالميفريال حسن عبود166
لغة عربيةفريال هادي عبدالكاظم167
الجغرافيةفيحاء عبد الحسين هادي168
اليوجدقيصر عبد الوهاب بحر169
علوم زراعيةكاظم صاحب محسن170
ادارة االعمالكرار محمد مدلول171
علوم الكيمياءالرا عاصم كزار172
اللغة العربيةلؤي حاتم علي173
لغة عربيةليلى تركي حسين174
حاسوب ماهر فاضل مهدي175
الجغرافيةمحسن هادي عبهول176
هندسة ميكانيكيةمحمد باقر عبد الهادي امويرد177
القانونمحمد جمعه جواد178
علوم سياسيةمحمد جميل ناصر179
حاسوبمحمد حاتم جواد180
المجتمع المدنيمحمد عباس فالح181
الفقه وأصولهمحمد عجيل مزهر182
تقني طبيمحمد كريم حسين183



تقنيات طبية قسم تحليالت مرضيةمحمد مهدي هادي184
فسيولوجيمروى عباس وناس185
علوم بايولوجيمريم صفاء كامل186
ادارة واقتصاد علوم مالية ومصرفيةمريم عقيل هادي187
الرياضياتمريم هادي خادم188
تخصص اخرمسلم رحيم كريم189
رياضياتمصطفى أزهر قاسم190
قسم الشريعةمصطفى جبار زغير191
كليه طبيه تقنيه /التحليالت المرضيةمصطفى حيدر محمد192
بكالوريوس علوم كيمياءمصطفى عبدهللا حسين193
لغة انكليزيةمصطفى عبدهللا وبل194
هندسة مدنيمقدام يعقوب يوسف195
التخطيط العمراني/قسم التخطيط البيئيمنار اسماعيل حسين196
طب عاممنار عباس رشيد197
علوم حياة /كلية التربيةمنال عبد الكاظم جبار198
طب بيطريمنير باسم رسول199
علوم قرآن وحديثمؤيد محمد مسلم200
التربية البدنية وعلوم الرياضةميس محمد جبر201
دراسات قرآنية ولغويةنادية فائز جاسم202
قسم الكيمياءنبأ عبدالحر عبدزيد203
دراسات قرانيه ولغويةنجاة عيسى كاظم204
بكلوريوس لغة عربيةنرجس عبدالخالق محمد205
تربية فنيةنرمين عالء عبد الزهرة206
العلوم التربوية والنفسيةنريمان عبد المغيث عبد االمير207
محاسبةنسرين رزاق حسين208
آثار العراق القديمنضال محسن لطيف209
علوم مالية ومصرفيةنعمه يوسف كاظم210
لغة انكليزيةنوال سليم محمود211
فيزياءنوال مراد محمد212
القانوننور احمد محسن213
اللغه العربيهنور الهدى باقر طاهر214
عربينور حميد عويز215
علوم الفيزياءنور علي جعفر216
علوم البيئةنور علي كاظم217
لغة انكليزيةنور غالي عكلو218
طب اسنانهاله حسين جميل219
حاسوبهاله علي كاظم220



حاسوبهبه جاسم محمد221
فقه واصولههدى سلمان رحمن222
هندسة تقنية إتصاالتهدى نومان عبيد223
الجغرافيةهديل حميد كاظم224
التربية الرياضيةهمام فاضل كردي225
قسم رياض اطفالهند غازي كامل226
علوم كيمياءهيفاء كاظم شاكر227
اللغة العربيةوسام عكموش مسير228
علوم الحياةيسرى عبد الحسين محمد جعفر229
علوم مالية ومصرفيةيمن احمد شعبان230
تقني طبييوسف محمد مهدي231


