
األختصاصاألسم ت 
علوم قرانابتسام علي راهي1
قسم اللغه العربيهابتهاج موسى ناجي2
تخصص آخرابرار ناصر نعمة3
التربية البدنية البدنية وعلوم الرياضةاحمد اثير منذر4
علوم الحياةاحمد حسون عيسى5
هندسة تقنيات البناء و االنشاءاتاحمد حيدر عدنان6
اقتصاداحمد رحيم مزعل7
علوم في التمريضاحمد رياض فرحان8
تقنية طبية تحليالت مرضيةاحمد ساهي عباس9

حاسوباحمد سعدي ذياب10
لغة انكليزيةاحمد عامر عبدالحسين11
طب وجراحة عامهاحمد علي جعفر12
هندسة ميكانيكاحمد فالح محمود13
الجغرافيةاحمد كاظم عبدهللا14
ادلرة االعمال- ادارة واقتصاداحمد يوسف عبد الرضا15
حاسوباديان سعيد نعمة16
فقهازل علي رشيد17
قانوناسامة عبدالحسين اسماعيل18
التربيه االسالميهاسراء عبد الرحيم جبير19
العلوم التمريضيةاسماء عباس وادي20
كليو العلوم االسالمية/ علوم قرآناكرم قاسم عبد المحسن21
لغة انكليزيةاالء احمد ادريس22
الرياضياتاالء عبد الحميد عبد الخضر23
صيدلةاماني رزاق عبد االمير24
جغرافيةاماني كاظم مهدي25
قانونامجد قيس مهدي26
لغة انكليزيةامنة كاظم عبدهللا27
علوم التحليالت المرضيةامنه رزاق عبدالحسين28
طب عامامير مجبل حسين29
علوم سياسيةامير محسن عبيد30
علوم القران/ كلية العلوم االسالمية/ جامعة بابلاميرة علي حسين31
الجغرافيةانتصار حسن ناصر32
ادارة اعمالانس حسين عبد33
إدارة أعمالايات يوسف عبد العالي34
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اداب جغرافيةايسر صابر عبد الرسول35
علوم بيئهايالف عياد جبار36
قانونايمان رضيوي معيش37
ادارة اعمالايمان عبد الزهرة جليل38
صيدلةايمان علي فاخر39
علوم في التمريضايمن جمال كاظم40
طب اسنانايه ليث كامل41
اللغة العربيةأثمار حالوي فرهود42
علوم حياةأحمد محمد علي43
طب وجراحة عامةأالء علي طاهر44
أدارة أعمالأمل شعيوط غازي45
لغة انكليزيةأمنيه شاكر راشد46
كلية الزراعة - قسم علوم االغذيةأمير سالم عبد الرضا47
صيدلةأنور ناجح شمران48
هندسة تقنيات ميكانيك القوىأية عبد الرضا حسن49
كلية الفنون الجميلة جامعه بابلآالء عبد الرزاق عنون50
اللغة العربيةآيات حيدر حسن51
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةباسم حسن كاظم52
المحاسبةباسم زاهي شعالن53
كلية التمريضبان غايب ناصر54
كيمياءبتول حسن هادي55
كلية علوم البيئة والتلوثبشير طاهر سعدون56
كليه ادارة واقتصاد.. قسم إدارة األعمالبنين باسم ماجد57
علوم التمريضبنين توفيق علي58
علوم حياةبنين فالح حسن59
كلية التربية للبنات-قسم العلوم التربوية والنفسيةبنين ليث كريم60
تاريختبارك سعيد حميد61
قسم القانونتبارك عالء نعمه62
لغة انكليزيةتبارك هادي شاكر63
علوم قسم البيئة والتلوثتبارك هيثم عبد االمير64
لغة انكليزيةتقى كريم عبد الكاظم65
ادارة اعمالتقى كريم مهدي66
علوم حياةثناء جاسب كريم67
كلية الزراعة / قسم البستنه وهندسة الحدائقثناء صالح عزيز68
علوم القرآن والحديث الشريفجاسم حسن كاظم69
حاسوبجاسم محمد حبيب70
طب وجراحة عامةجعفر حسين جابر71



قانونجمال جبار حسن72
اقتصادجميل جليل عبد األمير73
القانونحازم سرحان جواد74
تربية جغرافياحازم عبود بوش75
الشريعة وعلوم اسالميةحامد جابر مجلي76
حاسوبحسنين جاسم عبيد77
العلوم السياسيةحسنين عيسى محمد صالح78
جغرافيةحسين رزاق جاسم79
علوم سياسيةحسين سالم غني80
قانونحسين سلمان حسين81
علوم الشريعة اإلسالميةحسين عبد عوده82
العلوم السياسيةحسين علي رحيم83
الفقه واصولهحسين نبيل سامي84
علوم تمريضحسين يوسف ناصر85
ادارة واقتصادحال عبد االمير عبد الحمزة86
تربية إسالميةحلى حسين علوان87
اعالم / اذاعة وتلفزيونحميد علي عبيد88
الفيزياءحنان حمد عبدزيد89
حاسوبحنين أحسان حميد90
علوم حياةحنين حسين محمد91
تحليالت مرضيه (تقني تحليالت)حنين كاظم عبد92
قانونحوراء عبد الهادي عبد الزهره93
علوم حياةحوراء عالوي جواد94
هندسة طب حياتيحوراء فكرت مشكور95
احياء مجهريه طبيهحوراء هيثم محمد96
بكلوريوس طب وجراحة بيطرية عامةحيدر حسين حمزة97
الفقه وأصولهحيدر رحيم صابط98
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةحيدر صباح هادي99

فقه واصولحيدر عائد عبد المنعم100
تقنية طبية تحليالت مرضيةحيدر عبد المنعم جواد101
علوم الكيمياءحيدر عبدهللا عبيس102
هندسة مدنيةحيدر منذر محمد103
التمريضحيدر نضال كامل104
قانوندعاء محمد عبد الشهيد105
التخطيط العمرانيديانا جواد كاظم106
التربية البدنية وعلوم الرياضةرامي سلمان عكاب107
علوم مالية ومصرفيةرحيم قاب سلمان108



جامعة بغداد /كليه التربيه ابن الهيثم/قسم كيمياءرشيد مجيد جابر109
طب االسنانرضوان محمد عبد الحسين110
صيدلةرغد عبد المهدي ناصر111
قانونرغد عبد مسلم عبيد112
هندسة مدنيرغده كامل كاظم113
علوم/تحليالت مرضيةرقية حسين نعمة114
علوم رياضياترقية ناظم وحيد115
تمريضرنده عبد الحسن شاكر116
علوم حياةرواء فالح رزاق117
ادارة اعمالرويده عبد الحسن فليح118
المحاسبةرياض كريم حبيب119
كلية ادارة واقتصاد - قسم المحاسبةريام جواد كاظم120
التربيه االسالميةريام فارس عنون121
لغة عربيةزمن محمد وناس122
تربيه مختلطه قسم علوم القرآن والتربيه االسالميةزهراء البتول ماجد رفش123
التربية الفنيةزهراء جعفر صادق124
كلية العلوم قسم علوم حياةزهراء جودت عبدالكاظم125
كلية تمريضزهراء حسن عبد الواحد126
اداب اللغة العربيةزهراء حسين وادي127
قسم اداره اعمالزهراء حيدر قحطان128
تمريضزهراء سعد محمد129
كليه التربيهزهراء صبحي عبد العلي130
بكلوريوس صيدلةزهراء طالب حسين131
قسم الشريعه (الفقه واصوله)زهراء عباس جلو132
الفيزياءزهراء عقيل حسين133
القانونزهراء عقيل هادي134
علوم الحياةزهراء عالء الدين عبد الحسين135
هندسة تقنيات االتصاالتزهراء قاسم هبان136
لغة انكليزيةزهراء قحطان عبد الرضا137
الطبزهراء محمد كاظم138
التربية االسالميةزهره سامي حسين139
لغة عربيةزهره عبد نور جوده140
هندسة تقنيات تبريد والتكييفزيد داخل هادي141
Microbiologyزيد علي عبد االمير142
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةزيد محمد صاحب143
قانون عامزيد محمد عبد الحسين144
فنون جميلة تربية فنيةزينب جعفر صادق145



الطبزينب حامد جواد146
قسم الهندسة الوراثيةزينب رضا ناصر147
رياضياتزينب عبد االمير محسن148
رياضياتزينب كريم فرهود149
قسم تربيه اسالميهزينب محمد خلف150
رياضياتزينب نصير عبد الرزاق151
تحليالت مرضيةزينب نعيم عبدالحسين152
هندسة كهرباءزينه عبدالناصر حسن153
علوم قسم بايلوجيزينه محمد ظاهر154
تربية علوم الحياةسارة علي حميد155
الفيزياءسارة ماجد حميد156
العلوم التربوية والنفسيةساره اسماعيل زباله157
تحليالت مرضيهسجى حميد علي158
جغرافيهسحر شاكر عزيز159
طرائق تدريس اللغة العربيةسرور حامد صاحب160
صيدلةسرى عبد العباس عبدالرضا161
قسم رياض االطفالسرى فالح حسن162
ادارة االعمالسعاد ميثم مجيد163
بكلوريوس االعالم / االذاعة والتلفزيونسعد شعالن عبد الحسين164
لغة انكليزيةسعد مدلول ثامر165
إدارة واقتصادسعد نجم عبد166
كليه الزراعه قسم األمواج النباتيسعديه محمد متعب167
التربيه البدنيه وعلوم الرياضهسلوان سلمان ياسر168
بكلوريوس كلية التربية قسم الجغرافيةسوزان عبد سلمان169
لغة انكليزيةسوزان فالح حسن170
لغة انكليزيةسوسن ثامر حميد171
هندسة ميكانيكسؤدد نوري غني172
قانونسيف توفيق اسماعيل173
كليه الزراعه قسم البستنهسيف سعد غازي174
علوم بيئةسيف كريم محمد175
علوم قران وحديثسيناء محمد صالح176
العلوم السياسية. العالقات الدوليهشامل محي حمود177
علوم الهندسه الزراعيهشفق عبد المحسن جليخ178
بكلوريوس تمريضشهد صفاء علي179
كيمياءشيماء ضياء عبد الحميد180
اداب فلسفةصابرين عبدالرضا ابراهيم181
حاسوبصادق جميل خضر182



ثروة حيوانيةصادق كريم نايف183
العلوم التربوية والنفسيةصائب نبيل جميل184
لغة انكليزيةصفا علي عبد185
ماجستير كيمياء حياتيةصفاء معين حسون186
ادارة اعمالضحى رحمن جبار187
علوم البيئةضحى كاظم حمودي188
صيدلةضحى هيثم محمد189
قانونضياء نعمه تقي190
طب أسنانطيبة فاضل محمد191
الفيزياءعادل فاضل عبد الزهره192
كلية التربيه البدنيه وعلوم الرياضهعامر ميري عبد193
هندسة ميكانيكعباس صالح هاشم194
القانونعبد االله ناصر عبد المير195
جغرافيةعبدالباقر قحطان حبيب196
اداب -اللغة العربيةعبير ياسين طاهر197
قسم محاسبةعدنان عبد األمير خادم198
الكيمياءعدي عاشور عامر199
قانون عامعذراء محمد سكر200
قسم البيئة والتلوثعذراء هادي صالح201
العلوم التربوية والنفسيةعقيل حسن جبر202
هندسة مدنيةعقيل محمد طالب203
جغرافيهعال بهاء حسين204
ادارة وإقتصاد قسم إدارة أعمالعال هندي حسن205
الفقه وأصولهعالء جواد كاظم206
معلم جامعي. تربيه اسالميهعلي أحمد شهيد207
التربيه البدنيه  وعلوم الرياضهعلي ثابت جاسم208
كليه التربيه البدنيه وعلوم الرياضهعلي حامد عبادي209
االثارعلي حسين عبيد210
ميكانيك عامعلي حسين مجيد211
علوم في التمريضعلي داود سلمان212
المحاسبةعلي سالم عبد213
علوم في التمريضعلي سعدون سرحان214
بكالوريوس علوم الحياةعلي سالم علي215
هندسة اتصاالتعلي صادق عبدالصمد216
علوم ماليه مصرفيهعلي عزيز مطيز217
القانونعلي فالح عبد المهدي218
فنون مسرحية/جامعة بابلعلي قاسم عبد المحسن219



كليه تقنيه المسيب /قسم االنتاج النباتيعلي قاسم محمد220
اعالمعلي كريم سلمان221
محاسبةعلي محمد رياض نجم222
احياء مجهريةعلي نوري مردان223
الجغرافيةعلياء رزاق غني224
اللغة العربيةعلياء صاحب جاسم225
علوم القرانعماد فتيل لعيبي226
العلوم السياسيةعمار كريم حميد227
لغة انكليزيةعمار هادي لفتة228
اللغة العربيةغدير رعد مرزة229
قسم التربية الفنيةغدير هاشم كاظم230
علوم كيمياءغسق حسون هندي231
قسم الكيمياءغفران حيدر ناجي232
اختصاص رياضياتغفران عبد األمير عبد الحسين233
علوم القرآنغفران نعمه سلمان234
حاسوبغفران يوسف يعقوب235
بكلوريوس تاريخفاطمة فاضل حمادي236
صيدلةفاطمة محمد حسين ويس237
العلوم التربوية والنفسيةفاطمة نوري طالب238
تقنيات طبيةفاطمه اسماعيل عبد الشهيد239
التربيه اإلسالميةفاطمه حسن عبيد240
علوم فيزياءفاطمه رعد منصور241
التربية اإلسالميةفاطمه صالح جميل242
لغة عربيةفاطمه عقيل حسن243
علوم التحليالت المرضيةفاطمه علي حبيب244
لغة انكليزيةفدك وليد اسماعيل245
كلية الزراعة/ علوم الثروة الحيوانيةفرقان قيس محمد علي246
تحليالت مرضيةفضه محمد عبد الحسين247
علوم الحياةفضيله محمد يوسف248
كيمياء سريريهقاسم عبد عزيز عيدان249
الشريعة والعلوم االسالميةقاسم مهدي محمد فاضل250
العلوم المالية والمصرفيةكرار حيدر طالب251
علوم زراعيةكرار طاهر مهدي252
ادارة واقتصادكرار عباس عبد الزهره253
بكالوريوس علوم قرآنكرار عبودي محمد حسين254
العلوم النفسية والتربوية/ جامعة بابلكرار هادي سعد255
هندسة علوم التربه والموارد المائيهكرم جعفر صادق256



طب بيطريكريم محمدعلي شاكر257
الكيمياءكوثر عبد االمير نعمه258
آداب فلسفةكوثر محمد سعيد259
اللغة العربيةلؤي سرحان علوان260
تمريضمازن كريم عبد االمير261
لغة انكليزيةمحمد بسام محسن262
طبيب عاممحمد حسن جاسم263
الشريعةمحمد راضي هاشم264
كلية التربيه البدنيه وعلوم الرياضهمحمد سمير كاظم265
طب االسنانمحمد شاكر شناوه266
قسم السياحة الدينية /جامعة الكفيلمحمد عبدالهادي محمدرضا267
التربية البدنيه وعلوم الرياضةمحمد فاضل سعيد268
الصيدلةمحمد محسن رضا269
لغة انكليزيةمحمد منصور هويدي270
صيدلةمحمود فاضل هادي271
علوم الحياةمرام نبيه هادي272
الهندسة/ األلكترونيك و االتصاالتمرتضى باجي عيدان273
لغة انكليزيةمروه ظاهر محسن274
المجتمع المدنيمريم باسم ماجد275
كليه تربيه للبنات قسم العلوم التربوية والنفسيةمريم باسم محمد276
تقنيات تحليالت المرضيةمصطفى جواد شنشول277
ادارة مصارفمصطفى جواد كاظم278
العلوم السياسيةمصطفى عبد األمير عبد الكريم279
بكلوريوس إعالم/ قسم اإلذاعة والتلفزيونمصطفى فاضل عبد األمير280
أسالميهمصطفى محمد منصور281
لغة انكليزيةمقداد عبد فليح282
هندسة مدنية / ادارة المشاريعمنتظر كريم عبد الزهرة283
كليه التربيه البدنيه وعلوم الرياضهمنير سلمان موسى284
قانونمها كاظم شنشول285
التربية البدنية وعلوم الرياضةمهند احمد جاسم286
اللغة العربيةميامين ناجح عبدالمحمد287
تمريضميثم عبد الغني خلف288
تقنيات المحاسبةميس عبود خميس289
أحياء مجهريةميس محمد عبدالساده290
علوم كيمياءميعاد نجاح جاسم291
اداره اعمالنادية صالح محمود292
جغرافيانائله وسام عبد العالم293



اختصاص رياضياتنبأ محمد حسن عبدهللا294
بكتريولوجينجاة تقي جواد295
الشريعة والعلوم اإلسالميةنجم عبدهللا مسعد296
علوم القرآن والحديثنزار عبدالغني عباس297
فيزياءنهله جلوب يونس298
علوم قرآننوال عبد الجليل شمخي299
التربية اإلسالميةنور أحمد عبد الحسين300
بكالوريوس تخطيط عمراني (تخطيط حضري)نور جاسم محمد301
فيزياءنور هالل هادي302
هندسه ميكانيك /التكيف والتبريدنوره هادي حسن303
بكالوريوس قانونهاجر مشكور جاسم304
طب بشريهاله جمعة منجي305
لغة انكليزيةهاني عبد علي صالح306
لغة انكليزيةهاني مكي هادي307
اقتصادهبة جليل فاضل308
كلية العلوم بيئة وتلوثهبة محمد عليوي309
علوم القران والحديث الشريفهبه رويضي عبد الهادي310
اقتصادهدى حامد عبد الحميد311
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