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األحياء المجهريةابراهيم عبد علي عبد الساده1
التربية الرياضيةاحمد باسم نعمة2
ادارة اعمالاحمد حمود كريم3
طب االستاناحمد محمد ابراهيم4
الفيزياءارشد فاضل كاظم5
علوم التمريضاسراء عباس عبد الحسن6
 علوم تربية و نفسيةاسراء علي فائق7
علوم تمريضافراح عزيز ناصر8
التربية الرياضيةافراح هاتف عالوي9

لغه عربيهاالء ماجد داود10
زراعةايالف عبدهللا مسيلم11
علوم قرانايالف علي مهدي12
(بكالوريوس صيدلة)آمنه زكي مهدي13
احياء مجهريةبراء عقيل حسين14
علوم قرانبنين سالم عبد15
جغرافيةبنين صالح عبد16
تربية فنيةبنين عدنان كاظم17
لغة انكليزيةبنين مهدي جواد18
لغة انكليزيةجعفر مجبل عزيز19
هندسة/منشأت وموارد مائيةجنان جميل عباس20
التمريضحسنين رحيم دهام21
علوم كيمياءحسنين علي نعمه22
علوم حياةحوراء اياد خضير23
علوم فيزياءحيدر صباح جواد24
شريعه فقه واصولهختام صبحي خضير25
علم النفس التربوي الرياضيخمائل محسن شدهان26
حاسوبدينا امير تقي27
حاسوبدينا رحيم هجير28
كلية علوم قسم البيئهرسل شريف مكي29
كلية الفنون الجميلة-قسم الفنون المسرحيةرسل طالل ابراهيم30
اللغة العربيةرضا عبدالعالي عبدهللا31
قسم التاريخرقية محمد غانم32
قسم المجتمع المدني (باحثة اجتماعية)رؤى دوحي تركي33
علم اجتماعزهراء عباس كزار34
قسم التربية االسالميةزهراء كريم عبد35
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الفقه االسالمي واالصولزهراء محمدرضا عمران36
صيدالني ممارسزيدون عماد فاضل37
إدارة اعمالزينب حياوي ظاهر38
حاسوبزينب سمير عبد النبي39
هندسة مدنيسارة صالح مهدي40
الطب البيطريساره حيدر جبار41
القانونسيف محسن حنون42
محاسبةسيناء وحيد مطلب43
علوم حياةشيماء صاحب عبدالحر44
هندسهشيماء نعمه هادي45
إدارة واقتصاد محاسبهصادق محمود عبد السادة46
علوم حياةصبا فيصل عبد االمير47
ادارة واقتصاد / ادارة اعمالصباح رحيم هالل48
همدسة ميكانيكضي عبد الحسن جواد49
رياضياتطاهر جودي غالب50
بكلوريوس قانونعباس علي فاضل51
حاسوبعباس فاضل مهدي52
فقه ومعارف اسالميةعبدالستار جبار عدنان53
علوم القرآنعقيل عبد مسلم54
اعالمعقيل فاضل عناد55
اإلعالم صحافةعقيل فاضل عناد56
علوم حياه (احياء مجهرية)علي جعفر حسين57
هندسة كهرباءعلي طاهر ضاحي58
علوم رياضياتعلي عبدالرضا حسن59
قانونعمار احمد عزيز60
علم النفسغفران رحيم جاسم61
التربية االسالمية وعلوم القرانفاطمة عادل هاشم62
تربية علوم حياةفاطمة مطني جعاز63
كلية التربية قسم الكيمياءفاطمه اسود كنكون64
علوم كيمياءفاطمه ليث كاظم65
تاريخ اسالميفريال حسن عبود66
علوم الحياةفريال رشيد سكر67
علوم حياةقطرالندى محمد عزيز68
تمريضكرار شهيد كريم69
التربية البدنية وعلوم الرياضةكرار فاضل محمد علي70
صيدالنية/ماجستير ادوية وعالجياتلمعان منصور عباس71
المجتمع المدنيليث علي رشيد72



جغرافيهليلى رعد جاسم73
دراسات سياسيةماجد حميد حسن74
علوم القرانمحمد جليل حافظ75
القانونمحمد زهير محمد76
فسلجة بيطريةمحمد علي حميد جليل77
التربية البدنية وعلوم الرباضهمرتضى عبدالساده محسن78
قانون عاممروه حسن نجم79
حاسوبمروه رياض وحيد80
علوم سياسيهمريم زهير حسين81
تقنيات التحليالت المرضيهمصطفى رحيم منصور82
بكلوريوس طب االسنانمصطفى عماد عبد اللطيف83
قسم الجغرافيةمنى احمد حمزة84
الفقهنور جواد كاظم85
فقه اسالميهاله حاتم رحيمه86
مدتيهبه عبد الحسن جواد87
ماجستير جغرافيةهدى عبد الكاظم كريم88
التربية االسالميةوجدان حسن مجلي89
كيمياء عضويهوسام طاهر مسلم90


