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قسم البيئة والتلوثعذراء هادي صالح200
العلوم التربوية والنفسيةعقيل حسن جبر201
هندسة مدنيةعقيل محمد طالب202
جغرافيهعال بهاء حسين203
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قسم السياحة الدينية /جامعة الكفيلمحمد عبدالهادي محمدرضا265
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المجتمع المدنيمريم باسم ماجد273
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ادارة مصارفمصطفى جواد كاظم276
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بكلوريوس إعالم/ قسم اإلذاعة والتلفزيونمصطفى فاضل عبد األمير278



أسالميهمصطفى محمد منصور279
لغة انكليزيةمقداد عبد فليح280
هندسة مدنية / ادارة المشاريعمنتظر كريم عبد الزهرة281
كليه التربيه البدنيه وعلوم الرياضهمنير سلمان موسى282
قانونمها كاظم شنشول283
التربية البدنية وعلوم الرياضةمهند احمد جاسم284
اللغة العربيةميامين ناجح عبدالمحمد285
تمريضميثم عبد الغني خلف286
تقنيات المحاسبةميس عبود خميس287
أحياء مجهريةميس محمد عبدالساده288
علوم كيمياءميعاد نجاح جاسم289
اداره اعمالنادية صالح محمود290
جغرافيانائله وسام عبد العالم291
اختصاص رياضياتنبأ محمد حسن عبدهللا292
بكتريولوجينجاة تقي جواد293
الشريعة والعلوم اإلسالميةنجم عبدهللا مسعد294
علوم القرآن والحديثنزار عبدالغني عباس295
فيزياءنهله جلوب يونس296
علوم قرآننوال عبد الجليل شمخي297
التربية اإلسالميةنور أحمد عبد الحسين298
بكالوريوس تخطيط عمراني (تخطيط حضري)نور جاسم محمد299
فيزياءنور هالل هادي300
كلية التربية للعلوم اإلنسانية - قسم الجغرافيانورالهدى? صباح عطية301
هندسه ميكانيك /التكيف والتبريدنوره هادي حسن302
بكالوريوس قانونهاجر مشكور جاسم303
طب بشريهاله جمعة منجي304
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لغة انكليزيةهاني مكي هادي306
اقتصادهبة جليل فاضل307
كلية العلوم بيئة وتلوثهبة محمد عليوي308
علوم القران والحديث الشريفهبه رويضي عبد الهادي309
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الجغرافيةهناء جاسم عبد الحسين312
علوم/ تحليالت مرضيةوديان ماجد عبد الكاظم313



جغرافيةوسن طالب عبيد314
الفلسفةوسن مخيلف ثيل315
المحاسبةوئام جبر محمد316
جغرافيةياسمين زكي محي317
بكلوريوس كيمياءيوسف علوان كتاب318


