
األختصاصاألسم ت 
كلية التربية االساسية قسم علوم الحياةابرار هاشم عبيد1
هندسة النفطابراهيم علي شريف2
قانوناحمد باقر منصور3
صيدلةاحمد فالح عزيز4
حاسوباسد ضرغام حسون5
قانوناسعد مرتضى جبير6
لغة انكليزيةافراح جبار عبدالكريم7
محاسبةافراح عبد الهادي عبود8
التربية الرياضيةافراح هاتف عالوي9

القانوناكرم محسن ضاري10
التربية البدنية وعلوم الرياضةامير علي محمد11
كيمياءامينة عبد االمير عبد الحسين12
علوم بايلوجيانعام عبدزيد حمود13
علوم كيمياءايات راضي حمود14
زراعةايالف عبدهللا مسيلم15
علوم تربوية نفسيةايمان باسم كريم16
اللغة العربيةايمان رحيم لفته17
جغرافياإيالف حسن علي18
احياء مجهرية طبيةأمير عبيد صادق19
طب وجراحة عامةأمير محمود عبدالمهدي20
رياضياتأياد جاسم محمد21
الشريعةآمنة عبد الرسول طالب22
طب اسنانبان علي شنان23
كلية القانونبشار عامر عبد العالي24
اللغة العربيةبشرى شاكر مظهر25
علوم حياةبنين سليم محمد26
قانونبنين ضرغام حسون27
كلية التربيه /قسم الجغرافيهبيداء فاضل محمد28
علوم قرآنبيداء محمد كاظم29
قانونتبارك فليح عبيس30
الشريعةتحسين عبد الزهرة حسن31
زراعةثامر عظيم عبد32
تمريضثناء عبد الكاظم عبد الصاحب33
كليه التقنيه الطبيه قسم التحليالت المرضىجواد كاظم كرحوت34
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جغرافيهجيهان تكليف حميد35
االدارة واالقتصادحسام تركي شهيد36
هندسة نفطحسام سالم فرحان37
تحليالت مرضيةحسن صالح عبادي38
هندسة تقنيات الحاسوبحسن عبد الواحد فليح39
االقتصادحسن موسى طاهر40
كلية االدارة واالقتصاد/ادارة اعمالحسنين زهير علي41
العلوم / قسم البيئةحسنين مرتضى مجيد42
اللغه العربيهحسين حميد حسن43
الشريعة والعلوم االسالميةحسين عبد هللا مطر44
محاسبةحسين فرج وليد45
قانونحمزه عالء خلف46
محاسبةحمزه محمد عبد الصادق47
علوم الحياةحوراء جابر محمد علي48
لغة انكليزيةحوراء عالء ظاهر49
قانونحوراء فريق عالوي50
حاسوبحيدر رضا يوسف51
محاسبةديوانحيدر عبد االمير عبد الكاظم52
الكترونيك و اتصاالتحيدر عبد الستار موسى53
اعالمحيدر عبدالرضا خيون54
الشريعة والعلوم اإلسالميةخالد ناصر حسين55
اداره واقتصاددعاء حسن مهدي56
رياض اطفالدعاء خليل حسين57
ادارة االعمالراهي ابو سوده عبود58
كلية صيدلةرسل حربي يوسف59
علوم قرانرشيد عودة جبر60
علوم الحياةرضاء صاحب ناجي61
اللغة العربيةرقية عادل محمد62
علوم القرآنرقية عبد الرسول سعيد63
تخطيط عمرانيرقية ناصر حسن64
اللغة العربيةرقية وجدان نعمان65
تخطيط عمرانيرقيه باسم محمد66
تخصص اخرريام عماد منقذ67
طبيبةزبيدة هادي عباس68
ادارة مؤسسات أمنيهزمان منقذ هادي69
طبيبةزمرد هادي عباس70
ادارة واقتصادزهراء عبد الحسين عباس71



دراسات قرأنيةزهراء عدي جواد72
الجغرافيةزهرة هادي نجم73
فلسفةزينب صالح جبار74
طب وجراحة عامةزينب عباس عبد75
بكلوريوس علوم بيئهزينب عبد الزهره فاضل76
علوم قرانزينب عبد علي ميثم77
علوم -تحليالت مرضيهزينب علي محمد78
تحليالت مرضيةزينب كاضم حرامي79
كلية العلوم االسالمية تخصص الفقهزينة شاكر مشتاق80
الرياضياتزينه مهدي ابراهيم81
هندسة زراعيةسعاد عبد مويله82
تحليالت مرضيةسليم فليح عبد الحسين83
ادارة وقتصاد قسم محاسبةسيف حيدر كريم84
لغة عربيةشيماء حسين عاجل85
اللغة العربيةصبا حميد جاسم86
كلية التمريضصبا علي محمد87
هندسة كهربائيةضرغام عيسى كاظم88
لغة انكليزيةضرغام محمدحسن عبدعلي89
قانونظاهر حسن عباس90
التاريخعامر سعيد عباس91
حاسوبعبد الرزاق عالء ميري92
الفقه واصولهعرفات جاسم محمد93
للغه العربيهعفاف راضي كاظم94
اللغة العربيةعقيل صالح مهدي95
حاسوبعقيل علي مهدي96
اداب جغرافيةعال ميثم كاظم97
طب أسنانعلي دريد عبدمسلم98
فيزياءعلي شفيق عبد99

علوم حياة Biologeعلي عباس محمد حسين100
اقتصادعلي عبد الحسين ياسين101
حاسوبعلي فاضل باقر102
علوم القران والحديث الشريفعلي يوسف منكاش103
ميكانيك عامعماد رائد عبد الحسين104
محاسبةعون حيدر حميد105
دراسات لغوية وعلوم قرآنفاتن سهيل محمد جواد106
بكلوريوس تقنية طبية - قسم التحليالت المرضيةفراس رزاق عبداالمير107
حاسوبفراس نزار كريم108



ادارة اعمالفرح صباح محمد109
ادارة واقتصادفرقد ضرغام حسون110
جغرافيةفؤاد سعود شعيب111
تقني تحليالت مرضيةكاظم حمزه اجبير112
تربية رياضيةكرار حسن خضير113
علوم الحياةكرار عباس تكي114
اقتصادكرار عنيد جبار115
طب بيطري عامكريم محمدعلي شاكر116
الفيزياءكوثر خضير عباس117
حاسوبلمى هادي حسن118
التربية البدنيهليث فالح كاظم119
رياض األطفالليلى علي كاظم120
قانونماجده ابراهيم محمد رضا121
االدارة واالقتصاد/قسم المحاسبةمالك شهاب أحمد122
فيزياءماهر هادي شمخي123
لغة انكليزيةمحمد جواد كاظم124
قسم العقيدة والفكر االسالميمحمد خليل مهدي125
كليه االداره واقتصاد قسم المحاسبةمحمد رياض هاتف126
كلية القانونمحمد علي حمود شاكر127
علوم زراعةمحمد نجم عبد هللا128
ادارة اعمالمرتضى حيدر طارش129
العلوم السياسيةمروان عباس فاضل130
تربية فنيةمروه جواد كاظم131
قانون عاممروه حسن نجم132
المجتمع المدنيمصطفى جاسم حمد133
محاسبهمصطفى كاظم حسين134
تقنية طبيةمضر حسين دلول135
علوم الصيدلةمنذر كاظم ابوسودة136
بورد عربي(دكتوراه) باطنيةمهدي عيسى مهدي137
العلوم التمريضيةمهند محمد علي كاظم138
تخطيط عمراني قسم الحضريميامين ياسر مهدي139
اللغة العربيةنبأ حبيب حمود140
اللغة العربيةنجالء مهدي عبد الصاحب141
طبيب اسنانندى فليح حسن142
اداره اعمالندى محمد عبيد143
تربية كيمياءنرجس عدنان جابر144
لغة انكليزيةنور الزهراء حميد كاطع145



الهندسة المدنيةهبه معين عباس146
طب وجراحه عامههدى عالء عباس147
الهندسة المدنيةهدى محسن عبد الزهرة148
لغة انكليزيةهدى مؤيد سلمان149
اللغة العربيةهديل سامي مجيد150
اقتصادهديل كاظم مسلم151
لغة انكليزيةهند عبدالحسين فرهود152
اللغة العربيةهيام شعالن والي153
كلية الفقه علوم قرانهيام مهدي صالح154
اللغة العربيةوائل عباس نعمة155
علوم تمريضيةود فاضل مطر156
جغرافيةورود جبوري حسين157
ادارة واقتصاد / قسم المحاسبةوسن محمد عبد االمير158
علوم اسالميةوفاء رحيم محسن159
القانونوليد علي غافل160


