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كلية الزراعة -علوم الثروة الحيوانيةابراهيم حسن صاحب1
علوم حياة _علم النباتاحمد حسن كاظم2
علم النفساحمد لفته كاظم3
لغة انكليزيةاحمد محمد حميد4
حاسوباحمد محمد فليح5
لغة انكليزيةاخالص شهاب احمد6
حاسوباسراء رشيد عبد المحسن7
علوم الحياةاسالم نجاح ناجي8
علوم القرآن  والتربية اإلسالميةاالء حسن عبادي9
مادة اللغة العربيةاليقين عالء سعد10
ادارة اعمالامير حسنين عباس11
علوم عامه  / فرع الفيزياءاميره علي حسين12
علمود القرانانتصار محمد علي13
هندسه كهرباءاياد سبحان عبيس14
علوم القرانايناس إبراهيم فليح15
علوم القران والحديث الشريفأسراء باسل حسن16
بايلوجيأفراح هديب ضاحي17
تقني تحليالت مرضيةأمير رسول منذر18
علوم القرآن الكريم والحديث الشريفأمير كريم موسى19
صيدلةأنور ناجح شمران20
علم االحياءبتول اكرم حسن21
محاسبةبهاء رعد محمد22
أحياء مجهرية طبيةبيداء سالم عبد23
القانونثامر عبد الحسين غافل24
تربية كيمياءجعفر كريم عطشان25
القانونحازم سرحان جواد26
القانونحسين اسماعيل محمد علي27
التربية البدنيه وعلوم الرياضةحمزة علي عباس28
القانونحميد حبس عبدهللا29
لغة انكليزيةحميدة نجم عبد30
كليه العلوم /قسم علوم الحياةحنان رشيد مجيد31
الصيدلةحوراء جميل ابراهيم32
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فقه واصولحيدر عائد عبد المنعم33
قانونحيدر عبد الزهره كريم34
علوم الحياةحيدر فالح هادي35
جغرافيةحيدر محمد جبر36
كيمياءحيدر مطلك موسى37
تقني تحليالت مرضيهدعاء كفاح كامل38
االقتصادرانيا جفات الوي39
هندسة معماريةرحاب مسلم عبد الزهرة40
علوم الحياةرسل علي عبد الرزاق41
جغرافيةرشا مدلول عبيد42
علوم كيمياءرغده مهدي امير43
علوم  التمريضرواسي علي حسين44
تربية علوم حياةريام جاسم محمد45
لغة انكليزيةزمن سالم عيسى46
علوم الحياةزهراء جميل محمدعلي47
محاسبةزهراء حسين جاسم48
علوم حياةزهراء حيدر عبدزيد49
العلوم التربويه والنفسيةزهراء خليل ابراهيم50
لغة انكليزيةزهراء سمير هالل51
رياض اطفالزهراء فارس ماجد52
تمريضزهراء قاسم محمد53
ادارة اعمالزهراء محمد يوسف54
علوم التحليالت مرضيهزهراء مهدي جودي55
لغه عربيةزهره عبد نور جوده56
اللغة العربيةزياد يوسف عبدالسادة57
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةزيد محمد صاحب58
قانونزين العابدين عبد الحسين كريم59
اللغة العربيةزينب حسن عبد الحسين60
حاسوبزينب حسن مهدي61
كيمياءزينب حسين جاسم62
تربية فيزياءزينب حسين رشيد63
علوم فيزياءزينب ضياء عبد64
علوم القرانزينب عبد الخالق حسين65
هندسة تقنية االتصاالتزينب قاسم عبد العزيز66
اللغة العربيةزينب كامل عبد67



الصيدلةزينة متعب راهي68
علوم القرآن والتربية اإلسالميةسارة عبد الرضا عبد مسلم69
علوم حياةسارة علي حارس70
القانونساره جعفر رحيم71
علم االجتماعسبطين محمد حسن72
جغرافيهسعاد فرهود جديم73
رياضياتسماح سالم عبد74
علوم الفيزياءسهى هادي كاظم75
اللغة العربيهسوسن عون محمد76
طب بيطريشاكر محمود شاكر77
الكيمياءشروق حسن صبري78
علوم القرآن والتربية االسالميةشهد عادل علي79
هندسة مدنيشهد فراس عباس80
الجغرافيةصابرين مهدي شهيد81
التربية البدنية وعلوم الرياضةصالح مطر عبد الرحمن82
رياضياتصفاء علي راهي83
التربية الرياضية والعلوم البدنيةصفى عبدالزهره لعيبي84
هندسة زراعيةضحى حمادي حسين85
هندسة الميكانيك / فرع التكييفضحى عبد الكريم شلش86
تمريضطه حسون عبد الكاظم87
كلية العلوم قسم علوم الحياةطيبة عبد الرزاق ياسين88
تربيه /علوم الحياةطيبه عالء جواد89
شريعة وعلوم اسالميةعادل كوني سعدون90
علوم قران حديثعبدالوهاب كامل خلف91
طبيب بيطريعلي داخل هادي92
لغة انكليزيةعلي قائد حسن93
تربية فيزياءعلياء كريم جاسم94
علوم حياةغدير محمد كامل95
علوم التمريضغفران جميل جياد96
قسم الكيمياءغفران حيدر ناجي97
جيوفيزياءفاضل عبد العباس عبيد98
علوم كيمياءفاطمة رحيم عباس99

الهندسة الكيميائيةفاطمة عبدالرزاق مجيد100
االعالمفاطمة عقيل عيسى101
لغة انكليزيةفاطمة موفق رزاق102



علوم قرانفاطمه عباس محمد103
تمريضفرقان هادي مسلم104
هندسة كيمياويكرار حيدر كاظم105
رياضياتكرار سالم عبد106
التربية البدنية وعلوم الرياضةكرار عبد هادي هاشم107
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةكرار مصطفى كمال108
جغرافيةكريم علي جبار109
طرائق تدريس علوم حياةكمال حسن هاشم110
لغة انكليزيةكوثر فاضل كاظم111
اللغة العربيةلجين حسين موسى112
علوم االغذيةمحمد عبد الحسن113
كلية الهندسة /قسم الميكانيك/فرع التبريد والتكييفمحمد قاسم مزبان114
علوم كيمياءمرتضى حميد عليوي115
اللغة العربيةمروه هاني محمد116
لغة انكليزيةمريم حسين كريم117
لغة انكليزيةمريم عامر مهدي118
كلية االدارة واالقتصاد / ادارة االعمالمصطفى كريم كاظم119
العلوم السياسيةمصعب محمد عبد النبي120
علوم القرآن و التربية االسالميةمنتظر حسين علي121
علوم في التمريضمها رسول علي122
تحليالت مرضيةمها كفاح عبدالرزاق123
صيدلةمؤيد جباري محمد124
علوم كيمياءميثم عبد الرزاق كاظم125
علوم الحياةناديه عبد الزهرة ديوان126
اللغة العربيةنبراس يوسف صافي127
لغة انكليزيةنرجس ناصر كاظم128
قانوننمير عاد شريف129
طب وجراحة الفم واالسناننور احمد جاسم130
التحليالت المرضيةنور الهدى صابر صادق131
علوم الحياةنور رحيم عبد الزهرة132
هندسة زراعيةنور سعودي عباس133
علوم حياةنور عمار محميد134
حاسوبنورالهدى كاظم حمزة135
علوم الحياةنورالهدى نجم عبدالزهره136
علوم القراننورس محمد مطر137



علوم في التمريضنورس منعم مكي138
القانوننوفل ناصر حسين139
علوم كيمياءهاجر أحمد عبدالسادة140
علوم فيزياء/فيزياء طبيههادي مسلم عادل141
الرياضياتهاني محمد مالك142
اللغة العربيةهبه يوسف خضير143
اللغة العربية و االسالميةهناء كاظم مطر144
العلوم السياسيةهيام خالد جبر145
لغة عربيهوسام راهي حسون146
علوم الحياةوسام عقيل مسلم147
القانونوسام نعمة صالح148
لغة انكليزيةوسن حسين ناجي149
ادارة االعماليصغ رحيم رشيد150


