
األختصاصاألسم ت 
عالقات اقتصادية دوليةاحسان محمد عبد الحسين1
كليه التربيه البدنيه وعلوم الرياضهاحمد نزار كريم2
صيدلهازهار فاضل عبد الكاظم3
بكالوريوس جغرافيةاسراء جفات فارس4
القانوناسراء عبد الزهرة كاظم5
لغة انكليزيةاسعد اديب عدنان6
محاسبةاسماء صالح مهدي7
لغة عربيةاسماء محمد طالب8
رياضياتامل كاظم عبد الحسين9

طب اسنانامنه راضي عبد10
لغة انكليزيةامنه رحيم نمر11
ممرض جامعيامير غالب عتبري12
علوم الحياةانعام مطر باقر13
اكاديمه فنون جميلهاوراس مهدي محمد صالح14
كليه التربيه البدنيه وعلوم الرياضهايات احمد حسن15
قانونايات طالب شياع16
علوم قرآن و حديث شريفايمان حميد حمزة17
الجغرافيةايمان عبد الحسن هاني18
التربية االسالميةأحمد جاسم محمد19
فقه و أصوله.أزهار هادي كاظم20
ادارة اعمال التسويقأكرام ساجد كشاش21
قانونباقر رسول محمد22
علوم الحياةبنين شاكر عبد الكاظم23
علوم القران والتربية االسالميةبنين صالح ابوحسنه24
تحليالت مرضيةبنين عبد الهادي جلعوط25
لغة انكليزيةبنين محمد علي رحيم26
لغة انكليزيةبهاءالدين نزار عبدالصمد27
الرياضياتتحسين سالم هاشم28
تحليالت مرضيةتغريد حسين حسين29
علوم تربوية ونفسيةتقوى عقيل علي30
التخطيط العمرانيتقى دريد عبيس31
لغة انكليزيةتماره مهدي صاحب32
التربية البدنية وعلوم الرياضةثائر حسين عبدهللا33
قانونثائر كناوي حمود34
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كيمياء حياتيةثناء ناجي شاكر35
لغة انكليزيةجاسم محمد جواد36
علوم مالية ومصرفيةجعفر جليل عبادي37
قانونجعفر حزام كاظم38
قسم الدراسات القرآنية واللغويةجنان تكليف عبد39
اللغة العربيةجيالن جاسم محمد40
علوم كيمياءحسن صفاء حسن41
لغة انكليزيةحسن كاظم عبيس42
فكر االسالمي و العقيدةحسنين حسين علي43
التربية البدنية وعلوم الرياضهحسنين عبد االمير طعمه44
كلية التربية البدنية و علوم الرياضةحسين احمد حميد45
علوم القران الكريمحسين تركي لهوف46
علوم قرانحسين رياض سلمان47
تخصص اخرحسين زهراو انعيمه48
بكالوريوس كليه الفقهحسين سعد برهان49
تقني طبي تحليالت مرضيهحسين سعيد وتالوي50
رياضياتحسين عدنان موسى51
علوم رياضياتحسين عقيل منصور52
علوم قران وتربيه اسالميهحسين علي محيميد53
قانونحسين عيسى صاحب54
علوم كيمياءحمزه حسين ابراهيم55
التربية الرياضيهحميد كلف مهدي56
آداب/فلسفةحنان حسين عبد مسلم57
تربية كيمياءحنين حسين مهدي58
علوم في التمريضحنين رياض عباس59
اللغة العربيةحوراء حيدر غازي60
كلية التربية للبنات / قسم الرياضةحوراء عباس عبدالحسين61
التربيه الرياضيهحوراء عبد الكريم علي62
ادارة اعمالحيدر جاسم عطية63
قسم التربية االسالميةحيدر حسين علي64
ادارة اعمالحيدر حسين غالي65
اللغة العربيةحيدر رياض حسين66
الرياضياتحيدر سالم محمد67
اللغة العربيةحيدر عبدالخالق عمران68
العلوم والتربوية والنفسيةحيدر علي تايه69
تربيه الرياظيهحيدر مراد كاظم70
اللغة العربيةحيدر مرتوب محسن71



لغة انكليزيةحيدر مهند مصطفى72
بكالوريوس طب وجراحه عامهختام كريم محمد رضا73
علوم قرآندعاء حسين محّمد حسن74
تحليالت مرضيةذوالفقار علي جابر75
األحياءرباب صباح عبد عون76
لغة انكليزيةرسل عدنان غازي77
رياض اطفالرسل علي حسين78
اللغة العربيةرسل غازي جعفر79
تمريضرسل كاظم غالب80
فقه /علوم القرآنرسل مظلوم حبيب81
القانونرسول دريول جاسم82
ماجستر تربية بدنية وعلوم الرياضهرضا طالب هليل83
تاريخرغد ثامر فاضل84
علوم القرآن الكريم والتربية االسالميةرغد علي كاظم85
علوم حديثرغد هادي كاظم86
علوم القران والتربية اإلسالميةرقية عبد الحسين علي87
التخطيط العمراني /قسم التخطيط الحضريرقية ناجح نجم88
كليه العلوم االداريه والماليه قسم محاسبهرقيه فارس حسين89
تقنيات تحليالت مرضيهرنا هاشم محمد علي90
التاريخرواء صباح كناوي91
علوم حياةروان حسن عبد العالي92
هندسة مدنيةزهراء احمد عزيز93
علوم تحليالت مرضيةزهراء سعيد جبار94
حاسوبزهراء سعيد عباس95
علوم حياةزهراء سلمان عبد96
قانون عامزهراء سمير داخل97
كلية القانونزهراء عباس كاظم98
كليه التمريضزهراء عبد الفتاح حسن99

القانونزهراء فليح حسن100
تربية فنيةزهراء محمد باقر محمد جواد101
تقني طبي / تحليالت مرضيةزهراء محمد حسين102
دراسات القرأنية واللغويةزهراء محمود هاشم103
التربية االسالميةزهراء ناصر عبد الحسين104
طب االسنانزهراء نعمت جمعة105
اللغة العربيةزهراء هادي حمادي106
اعالم فرع االذاعه والتلفزيونزهراء هادي مجيد107
صيدلةزهراء يحيى حسين108



علوم مالية ومصرفيةزياد علي ابراهيم109
علوم بيئةزينب جواد كاظم110
هندسة تقنيات االتصاالتزينب حمزه مكث111
علوم الحياةزينب حميد شنشول112
علوم الحياةزينب حميد عباس113
التربية االسالميةزينب حيدر نوري114
كلية الزراعه انتاج حيوانيزينب ستار ذرب115
تربية قسم كيمياءزينب محمد جاسم116
تخطيط عمراني/ قسم التخطيط الحضريزينب محمد دواي117
علوم تحليالت مرضيهزينب محمد سعد118
قسم الدراسات القرآنية و اللغويةزينب محمود هاشم119
اللغه العربيهزينب منصور شوين120
طرائق تدريس علوم حياةزينب ياسين عبدعون121
لغة انكليزيةسارة واثق هالل122
العلوم التربويه و النفسيهساره اسماعيل زباله123
قانون عامساره فارس امير124
فقه واصولهساره نصير تركي125
علوم تحليالت مرضيةسجاد عبد الكاظم كريم126
كلية العلوم قسم الكيمياءسجاد محمد غني127
العلوم المالية والمصرفيةسرى علي حسين128
لغه عربيهسليمه هادي مجهول129
رياضياتسماح مهدي محمد130
علوم قرانسمير محمد حمزه131
علوم القرآنسندس خليل إبراهيم132
الشريعة والعلوم اإلسالميةسوسن قاسم كاظم133
تربية فنيةسيف سرحان شعالن134
الفيزياءشهد حيدر محمد رضا135
بكالوريوس في الجغرافيةشهد عبد الحسين شاكر136
مرشد تربويصابرين دخيل مردان137
لغة انكليزيةصادق نزار عبدالصمد138
علوم زراعية/قسم بستنةصالح مهدي عبدالهادي139
رياضةصالح مهيدي عبد علي140
الفقه واصولهضحى سعد عبد االمير141
هندسة مدنيةضحى نزار محمد علي142
حاسوبضرغام محمد مجيد143
علوم القرانضمياء علي سالم144
حاسوبضي لؤي اسود145



علوم حياةطاهر علي يحيى146
كيمياءعادل حسب حسين147
هندسة الكترونعباس انور عباس148
محاسبهعباس خضير عباس149
هندسة مدنيةعباس فالح حسن150
فقه / علوم القرانعبد العظيم شالكه علي151
لغة انكليزيةعبد الكريم رزاق جابر152
بكلوريوس طب و جراحة عامةعبدهللا منذر عباس153
بكلوريوس  اللغة العربيةعذراء محسن رحيم154
الجغرافيهعصام علي محمد155
اللغة العربيةعفراء محمد تومان156
اللغة العربية وآدابهاعقيل رزاق محمد157
الرياضياتعقيل مسلم حسون158
حاسوبعال رياض كاظم159
االعالمعلي باسم جليل160
سلوك تنظيمي وموارد بشريةعلي جاسم عبودي161
القانونعلي حسين علي162
شريعة/ الفقه واصولهعلي حميد حسين163
كلية التربية البدنيه وعلوم الرياضهعلي داود عبد الرضا164
كلية االعالمعلي دوهان راضي165
التمريضعلي عباس كاظم166
قانونعلي عبدهللا جبر167
هندسة تقنيات السياراتعلي مسلم جابر168
القانونعلي نايف عبود169
علوم قرآنعلي هادي عليوي170
هندسة مدنيةعلي هاشم محمد زكي171
علوم القرانعلياء رحيم عبد172
علوم الحياه كليه علومعلياء عبد الحسين محمد173
تقنيات تحليالت مرضيةعمار حسن هادي174
ادارة أعمالعمار عبدالزهره عبدالجبار175
ادارة االعمالعمار عدنان سريح176
تربية رياضيةعمار موسى ابراهيم177
التربيه الفنيهغدير رياض رزاق178
كلية الفقه/ علوم قرآنغدير سالم حسين179
اقتصادغدير سلمان صاحب180
علوم مالية ومصرفيةغصون ناصر حليم181
لغات تركيفاطمة عايد رشيد182



تربيه بدنيه وعلوم رياضهفاطمه عبدالحسين علي183
الرياضياتفاطمه عبدالمهدي محمدحسن184
Biologyفاهم سربت شلوح185
فيزياءفائز صالح عباس186
كيمياء عضويةفرح عبد الرؤوف عمار187
لغة انكليزيةفرقان ثابت فرهود188
كلية االداره واالقتصاد /قسم التعاونقصي صالح مهدي189
اللغة العربيةقصي طالب محمدعلي190
العلوم المالية والمصرفيةكرار جفات حروج191
التربية الفنيةكرار رزاق نجم192
القانونكرار عبد العباس جاسم193
التربية الفنيةكرار نهاب عبد علي194
تحليالت مرضيةكوثر حمزة عبد مسلم195
علوم الحياةكوثر كريم رحيم196
علوم حياة طفيلياتلبنى عبد العزيز محمد197
التاريخ الحديثلبنى محمد عباس198
تقني طبي تحليالت مرضيهليث ناظم محسن199
فلسفهمحمد ابراهيم سالم200
لغة انكليزيةمحمد جاسم جودي201
لغة انكليزيةمحمد حسن محسن202
هندسة طيرانمحمد حسين حلو203
علوم قران والحديثمحمد حسين عباس204
كلية القانونمحمد حيدر احمد205
هندسة معماريمحمد رياض كريم206
كليه التربيه البدنيه وعلوم الرياضهمحمد ساجت عيدان207
علوم قسم الكيمياءمحمد عباس كاظم208
قانونمحمد قاسم مزهر209
اللغة العربيةمحمد محسن محمد210
اداره واقتصاد _ قسم العلوم الماليه والمصرفيهمحمد هادي مهدي211
لغة انكليزية محمود   سلمان  كاحش212
لغة انكليزيةمرتضى هادي محمد حسين213
لغة عربيةمروة رحيم جابر214
تاريخمروه مارس دخيل215
ادارة عامةمريم كاظم سعدون216
الصيدلةمصطفى حامد رسول217
تربيه اساسية/علوم حيةمصطفى عباس وحيد218
قانونمصطفى عبود عبدهللا219



علوم القران الكريممطهره نادر علي احمد علي220
طب أسنانمنار جبار سوادي221
علوم كيمياءمنتظر مؤيد حسين222
ادارة االعمالمهند عبداالمير عبدالقادر223
تاريخميسون صالح عبد224
لغة انكليزيةمينه عادل كريم225
قسم العلوم / فرع الفيزياءنريمان عبد الواحد عبد الرضا226
القانوننعمه عبد محمد227
علوم القران الكريم والحديث الشريفنغم ناظم كامل228
طب وجراحة عامهنوارس فالح حسن229
لغة انكليزيةنور حيدر رزاق230
علوم حياة بايولجينور رسول عبد االمير231
تخطيط عمرانينور رعد محمد232
التربية الفنيهنور صباح نوري233
كلية زراعهنور صبار كاظم234
علوم الحياةنور عدنان علي235
صيدلةنور فاضل عبد236
علوم مالية ومصرفيةنور محمد كاظم237
لغة انكليزيةنورا عباس علي238
لغة انكليزيةنورس عبد مسلم فاضل239
علوم قراننوره علي حسين240
كلية التربية للبنات /قسم الرياضياتنيران فاضل اسود241
علوم كيمياءهبة حيدر مسيلم242
علوم كمياءهبه محمد عارف243
علوم حياههدى زهير عذافة244
تربية رياضيةهدى صبار فهد245
القانونهديل كاظم محمد246
القانونهند جمال عزيز247
علوم القران والحديثهيام هادي كاظم248
اللغة العربيةوداد سمير يحيى249
تاريخورود كريم عبد الحسين250
علوم الحياةوالء حسن حسين251
تربية  رياضيةياسر عبدالحر كاظم252
طب اسنانياسمين محمد خضر253


