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بستنة وهندسة الحدائقاحمد حسن صدام1
كمياءاستبرق عارف محمد2
ممرض جامعي (تمريض)اضواء سالم عبيس3
ادارة واقتصاد قسم اقتصادافتخار صاحب صالح4
علوم القرأن والتربية اإلسالميةاالء عبد علي حسين5
التربية الفنيةاماني محمد عبد زيد6
قسم تربية فنيةامير نعيم عبد االمير7
إداره واقتصاد/قسم اإلقتصادايالف عبدالخالق احمد8
علوم، فيزياءإسراء ناصر عطاءهللا9
الرياضياتأمنيه عبد الحسن رهيف10
علوم حياةبنين جابر اموزي11
قانونبنين علي كريم12
علوم الكيمياءتقى مازن محمد رضا13
حاسوبجعفر سالم عبد14
الفقه واصولهجعفر علي خلف15
إدارة اعمالجنان عبد العظيم موسى16
عقيدة وفكر اسالميحازم مهدي كاظم17
صيدلهحسام عبدالعالي سلمان18
اللغة العربيةحسن هادي محمد19
حاسوبحسين حميد صالح20
التربيه البدنيه وعلوم الرياضةحسين عبد الزهرة حسين21
التحليالت المرضيةحسين علي صالح22
قانونحسين محمد صالح23
لغة انكليزيةحميدة عباس نوح24
العلوم السياسيةحنين خليل حثاثه25
هندسه مدنيحيدر حسن مراد26
ادارة أعمالدعاء صالح حبيب27
علوم القرانرجاء جميل زاهي28
تاريخ الحضاره االسالميهرحيم شاووش علي29
التربية البدنية وعلوم الرياضةرسل علي ابراهيم30
اداب لغة عربيةرسل فاضل حسين31
تاريخ حديثرغد حميد محمد32
ادارة اعمالرغد فاضل لطيف33
علوم البيئةرقية مكي محمد34
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كمياءرواء حاتم موسى35
Microbiologyريام جليل هادي36
لغة انكليزيةزهراء حامد عبد الكاظم37
التربية الفنيةزهراء حسن كاظم38
كلية االداب / قسم التاريخزهراء حميد عبدالشريف39
فلسفهزهراء رعد ناجي40
قانونزهراء صاحب عبد الزهره41
بكلوريوس اللغة العربيةزهراء عالء حسين42
قانونزهراء ماجد حاتم43
كيمياءزهراء وحيد هادي44
الرياضياتزينب احمد محمد45
كمياءزينب طاهر عباس46
تحليالت المرضيةزينب ماجد رسول47
هندسة مدنيةزينب محمد كاظم48
علومسارة احمد جواد49
قسم التربية البدنية وعلوم الرياضةسارة بشير حسن50
علوم قرانساره سالم عبدالواحد51
حاسوبسامر احمد نعمه52
لغة انكليزيةسجى جاسم محمد53
رياضياتسلمى غانم عبد الزهره54
دراسات قرآنية ولغويةسهام جميل زاهي55
التربيه البدنيه وعلوم الرياضهصفا عبد الحسين نعمه56
اثار اسالميصفا عبد العالي عبد الحسين57
ادارة اعمالضحى اسامة عطا58
قسم علوم القرآن والتربية االسالميةضحى ناجح ناصر59
القانونضرغام مهدي جابر60
قانونعباس صاحب عبيد61
طب وجراحه بيطريةعباس مالك محمد62
تاريخ اسالميعقيل نعيم حمزه63
هندسة كهرباءعلي سعد شاكر64
هندسة كهرباءعلي صاحب ناجي65
تقنيات التحليالت المرضيهعلي محمد جواد66
القانونعلياء كامل ارحيم67
زراعة/علوم اغذيةعمار حميد عبدالسادة68
كلية الهندسة ( قسم المدني )غسق عامر محمد69
حاسوبغفران اياد جاسم70
كليه الزراعه إنتاج حيوانيفاطمة كاظم جودي71



لغة انكليزيةفاطمة موفق رزاق72
اللغة العربيةفرح محمود شاكر73
تحليالت مرضيةكوثر حافظ جبار74
أصول الفقهلبنى حيدر رضا75
التحليالت المرضيهمحمد احمد نعمه76
تاريخمحمد حسين سامي عبد الحسين77
علوم الحياةمريم ثائر نجم78
كيمياءمريم صباح نوري79
كيمياءمريم ميثاق نجم80
تحليالت مرضيةمصطفى صالح خضر81
تخصص اخر/منقبة اثارمنار حيدر عبد الحسين82
بكلوريوس قانونمنار عمار ادريس83
اآلثارمنال عادل شهيد84
العلوم التربويه و النفسيهنادية هادي عبد االمير85
تربية بنات قسم الرياضياتنبأ باسم حمود86
الرياضياتنور الهدى صاحب شيال87
اسالميهنوره سرحان راضي88
علوم قرأن والتربيه األ سالميههبه حميد جاسم89
حاسوبهمام غازي ابراهيم90
لغة انكليزيةوسن حسين ناجي91
علوم تربويه ونفسيهياسمين كاظم جواد92
تربية إسالميةيحيى جواد علي93


