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كلية الزراعه /قسم االنتاج الحيوانيابتهال حازم ادريو1
ادارة واقتصاد قسم علوم مالية ومصرفيةاحمد كاظم صالح2
الصيدلة السريريةاحمد كاظم عبد3
لغة عربيةاحمد مضارب عبدالحسين4
جغرافيةاسماء سمير عبد الهادي5
علوم قراناالء سعيد كاظم6
كيمياءانتظار جبار جاسم7
 رياض االطفالايات ثابت رشيد8
تربية اإلسالميةايناس فتاح مطر9

تربيه رياضياتأحمد هادي جابر10
تمريضباقر رزاق راضي11
أداره أعمالبنين عادل هادي12
لغة انكليزيةبنين عباس عبدزيد13
حاسوببنين عبدالعباس عبدالرضا14
صيدلةبهاء كاظم عبد15
لغة انكليزيةتقوى رشيد جمعه16
شريعةجنان عليوي حسن17
صيدلهحسام عبدالعالي سلمان18
علوم الحياة (بايولوجي)حسين عالء وهاب19
اللغة العربيةحسين علي جبار20
القران والتربية االسالميةحوراء عبد االمير سليمان21
قانونحوراء فرحان عبد الحسين22
تربية رياضيةحيدر سلمان مظلوم23
حاسوبحيدر فاضل حسين24
رياضياتختام عبدالحسين عبد25
علوم حياةخيريه علي صالح26
تربية رياضيةدعاء صادق جعفر27
لغة انكليزيةدعاء محمد رضا عزيز28
كليه زراعه قسم انتاج الحيوانيدنيا جاسم عبد29
تربية رياضيةذوالفقار هاتف سمير30
علوم قرآنرأل رياض محمد طه31
القسم الشريعة (الفقة واصوله)رباح حسن دعيج32
لغة عربيةرجاء محسن حمد33
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اللغة العربيةرجاء مهدي زكي34
تربيه اسالميهرسل قاسم جابر35
حاسوبرسول محمد ابو جيجو36
الرياضياترفقى حيدر حميد37
علوم مالية ومصرفيةرفل عالء حمود38
الجغرافيةرقية عقيل حسن39
التربيه البدنيه وعلوم الرياضةرقية ناجي جواد40
لغة انكليزيةزهراء حبيب عبيس41
تقنيات تحليالت مرضيةزهراء قيصر عبد الواحد42
لغة انكليزيةزهراء محمد حسن43
لغة انكليزيةزيد عبد االئمه غياض44
تربية بنات - جغرافيةزينب ثامر كاظم45
علوم تمريضزينب عبدزيد عبد46
تحليالتزينب محمد عبد الحسن47
علوم القرآنسجى منذر نعمان48
علوم القرانسراء علي عبد الزهرة49
لغة انكليزيةسعاد مصطفى شرف الدين50
الفيزياءسعد كاظم محمد51
صيدلةسيوف رضا حسن52
التخطيط العمرانيصابرين علي كامل53
حاسوبصفاء تحسين محمد جواد54
الهندسةعباس خضير حمدان55
علوم القرآنعذراء كاظم عبد علي56
اللغة العربيةعلي جميل بردان57
كيمياءعلي صاحب مهدي58
ادارة واقتصاد/ المحاسبةعلي عباس حمزة59
التحليالت المرضيةعلي محمود شاكر60
تخصص اخرعلي معن عبد االمير61
ادارة اعمالعلي هادي جابر62
لغة انكليزيةفاطمة سمير عزيز63
حاسوبفاطمة عبد الحسين خليل64
صحة المجتمعفوالذ عبد الرضا محسن65
علوم القرانقصي عزيز عبدهللا66
حاسوبكرار شاكر مطير67
وقاية النباتكوثر راهي دلول68



قسم الفيزياءلينا صادق جعفر69
علوم القرآنمحمد كريم كاظم70
علوم حياةمحمد وئام مطلوب71
علوم قرآنمصطفى عبدنور كزار72
هندسة مواد عاممياسم قيس مكي73
علوم تمريضميسون معد محسن74
فقه االسالمي واصولهنضال رزاق عباس75
الشريعة والعلوم اإلسالميةنور رسول عبداالمير76
تقني طبينور عباس حسين77
تربية رياضيةنور فاضل عباس78
قانوننور هاتف فالح79
قانونهبه محمد امانه80
قسم الشريعة  الفقه واصولهاهبه محمود شاكر81
حاسوبهدى جواد مهدي82
لغة انكليزيةهدى رشيد مجيد83
علوم حياةهدى سامي عجيل84
حاسوبهدى فريد حسن85
علوم رياضياتوسام ناجح نعمه86


