
األختصاصاألسم ت 
تاريخابراهيم عبد السادة متعب1
بستنة وهندسة الحدائقاحمد حسن صدام2
االثاراحمد رياض محمد3
اقتصاد نفطاحمد سجاد عبد الحسن4
حاسوبازهار حيدر محمد5
فيزياءاقبال عادل جبين6
طب االسناناالء عدنان عبد الرحيم7
تربيه كيمياءايات عبد الوهاب حمزة8
محاسبةاية عبد الكريم محمود9

الصحافة اإلذاعية والتلفزيونيةأحمد فنغش برغش10
علوم القرآن والحديثأنوار مهدي عبد الصاحب11
محاسبهأيه أحمد جاسم12
تحليالت مرضيهبتول نصيف جاسم13
تربيه كيمياءبنين حيدر طالب14
الفلسفةتبارك علي تركي15
لغة انكليزيةثريا وسام عبد العالم16
حاسوبجعفر سالم عبد17
لغة انكليزيةجمانه وسام عبد العالم18
لغة انكليزيةجنان جاسم صالح19
صيدلهحسام عبدالعالي سلمان20
قانونحسن مهدي عباس21
علوم مالية ومصرفيةحسنين عالء محمد حسين22
علوم تحليالت مرضيهحسين عبدمسلم دوالب23
االثار والتراثحميد حسين تركي24
لغة انكليزيةحميدة عباس نوح25
كيمياءحوراء حيدر طالب26
لغة انكليزيةداليا حسن جابر27
علوم حياةدعاء حسين علي28
العلوم التربوية والنفسيةدعاء عبد اللطيف جعفر29
الكيمياءدنيا حيدر كامل30
تربية فنيةرسل صالح هادي31
علوم القران والتربية االسالميةرسل محيسن كاطع32
التاريخرقية سالم رزاق33
علوم القران والتربية االسالميةرواء عبداالمير سليمان34
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تمريضزهراء أنور فاضل35
تحليالت مرضيةزهراء حسن فليح36
التربية الفنيةزهراء حسن كاظم37
تربية كيمياءزهراء رسول حسن38
تمريضزهراء سعيد عبد الرحمن39
تربية كيمياءزهراء صفاء سلطان40
التحليالت المرضيةزهراء عباس قاسم41
كيمياءزهراء فالح جالي42
صيدلةزهراء كريم حسين43
تقنيات التحليالت المرضيةزين العابدين مرضي جبر44
دراسات قرآنيةزينب حسن ناجي ناصر حسن ناجي45
تحليالت مرضيةزينب علي محمد46
تحليالت مرضيهزينب علي محمد47
كيمياءزينب علي مهدي48
قانونزينب كريم حسين49
إدارة أعمالسارة عمار كاظم50
صيدلةسارة نجاح محمد51
لغة انكليزيةساره جبار جاسم52
ادرة اعمالساره عباس فليح53
العلوم التربوية والنفسيةساره علي عيدان54
تاريخسحر جابر حمزه55
رياض االطفالسهام هادي لفتة56
إدارة األعمالشيماء قيس عيسى57
حاسوبصفا حسين شاكر58
تحليالت المرضيهضحى صباح عزيز59
تقنيات التحليالت المرضيةعباس حسين حبيب60
هندسة مدنيعبدهللا محمد عبدهللا61
كيمياءعلي سالم نعمة62
لغة انكليزيةعلي سعدي فائق63
التاريخعلي قاسم صالح64
تأريخعلي محمد حسين65
كلية العلوم األسالميةعلياء نوفل عبدعلي66
علوم حياةغدير جبار عبد67
تربية كيمياءفاطمه علي حربي68
كيمياءفاطمه كريم عباس69
علوم تحليالت مرضيهفاطمه مكي والي70
كيمياءفدك صالح زيد71



هندسة مدنيكرار حيدر محمد رضا72
علوم ماليه ومصرفيهكرار نعيم حسوني73
القرآن الكريم والتربية االسالميةكمال ناظم مكرود74
علوم حياةكوثر صالح عبد هللا75
علوم كيمياء تطبيقيةمحمد أنور فاضل76
تاريخمحمد حسين سامي عبد الحسين77
محاسبهمحمد فرحان حاتم78
زراعة انتاج حيوانيمرتضى علي عبد الحسين79
فيزياء طبيةمريم محمد حسن80
كلية القانونمصطفى عبدالعالي عبيد81
قانونمصطفى مهدي عباس82
قانونمنتظر محمد صاحب83
لغة انكليزيةمنتظر نجم عبد84
تاريخمنتظر هادي فرهود85
تمريضمنتهى عبد الكريم كاظم86
رياضياتمهدي حمزة سالم87
قانونميامين حميد سعيد88
العلوم التربويه و النفسيهنادية هادي عبد االمير89
التربية اإلسالميةنسرين رزاق عبدهللا90
الرياضياتنغم صباح هاشم91
الفقه واصولهنور الهدى معاد صالح92
تقني أشعةنور أزهر فاضل93
كيمياءهاجر نجم عبدهللا94
تقني مختبرات طبيةهادي عبدالرضا هادي95
كلية اعالم - قسم صحافةهدى محمد جواد ناصر96
تربية تاريخهشام محمد عبدالحسين97
علوم اسالميةوفاء رحيم محسن98
علوم التربويه ونفسيهوالء علي عزيز99

تربية إسالميةيحيى جواد علي100


