
األختصاصاألسم ت 
علوم كيمياءاحمد سالم عبود1
لغة انكليزيةاحمد محسن عبد االمير2
علوم حياةاستبرق عادل جاسم3
حاسوباسراء عبد األمير عبد4
القانوناالء عبداالمير عبد5
طب االسناناالء عدنان عبد الرحيم6
كلية االثار/قسم االثار القديمهاالء علي نعمه7
جغرافيةاالء كاظم هادي8
علوم قرانامل صافي هاشم9

كلية االدارة واالقتصاد/ قسم االقتصادامنه يحيى حسين10
التاريخ الحديثإيمان عبد الرضا يوسف11
التربية الفنيةأيمن علوان هادي12
كلية العلوم قسم علوم الحياةبان أزهر كريم13
التربية البدنية وعلوم الرياضةجاسم علي جواد14
تحليالت مرضيةجعفر عقيل موسى15
صيدلهحسام عبدالعالي سلمان16
علوم حياةحال فاضل عبدالكاظم17
العلوم النفسية والتربويةحميدة عبد الزهرة جاسم18
رياضياتحنين جاسم عزوز19
قسم العلوم التربويه والنفسيهحوراء حسين فليح20
تقني طبيحيدر مالك محمد21
هندسة مدنيةحيدر مردان عبدزيد22
علوم تمريضرحاب لفته محمد23
اقتصادرسل زيد رزاق24
احياء مجهرية طبيةرسل مراد عبد االخوة25
التربيه البدنيه وعلوم الرياضةرقية ناجي جواد26
العلوم التربوية والنفسيةرمله ثائر جابر27
كيمياءزهراء عبد اليمه عبد الكاظم28
القانونزهراء عبداالمير عبد29
علوم  الحياةزهراء محمد جابر30
اللغة العربيةزهراء ناجح ابراهيم31
اقني طبي/ تحليالت مرضيهزهراء يوسف شريف32
تاريخزهره علي مجيد33
رياضياتزينب حازم محمد34
تقنية التحليالت المرضيةزينب شهاب احمد35
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فلسفةزينب صالح جبار36
القران والتربيه االسالميهزينب فراس طالب37
لغة انكليزيةزينب يحيى سعد38
علوم كيمياءسارة سعد مشكور39
علوم مالية ومصرفيةساره قيس يعقوب40
اللغة العربيةسجاد خضير لطيف41
اقتصادسجى جابر جهيد42
تربية اسالميةشهيد طالب فاخر43
علوم تربه وموارد مائيهضحى عبد مسلم عبد األمير44
الرياضياتضحى عبدالكاظم حمزة45
التربية اإلسالميةعالء عبودي عبيد46
تربية رياضياتعلي طالب كاظم47
كلية العلوم السياسيةعلي عبد الكاظم جواد48
طبيبهغاده خضر جليل49
تربية رياضياتغدير حسن لطيف50
علوم حياةغدير رعد كامل51
علوم القرانفاطمة رزاق خضير52
لغة انكليزيةفاطمة سمير عزيز53
فقهفاطمة محمد حسين عدنان54
كلية االدارة واالقتصاد / قسم االقتصادفاطمه صالح موسى55
علوم كيمياءفجر جمال حامد56
رياضياتكوثر محمد عبودي57
ادارة االعمالمحمد فارس باقر58
علوم األرضمروة فائز عبد هللا59
علوم ارضمريم احمد حميد60
إدارة االعمالمصطفى عبد هادي هاشم61
علوم االرضمالك شبر جاسم62
قانونمنتظر محمد صاحب63
تاريخمنتظر هادي فرهود64
االدارة واالقتصادنبيله عبد نور65
علوم فيزياء طبيةنرجس عباس مهدي66
بكالوريوس تربية اسالميةنضال حسن شمخي67
ادارة واقتصادهادي علي غريب68
بكلوريوس قانونهاشم محمد هبيل69
العلوم التربويه والنفسيههدى امجد عبد االمير70
حاسوبهدى جواد مهدي71
اقتصادهديل حسين جميل72



القانونهند علي جبار73
علوم زراعيةوسام رحيم كاني74
علوم القرآن والتربية االسالميةوسن كاظم مرزوك75
علوم القرآن والتربية اإلسالميةوليد سامي حسين76
االقتصادياسمين احمد لفته77
علم االجتماعيوسف جاسب عبد الرضا مگطوف78


