
األختصاصاألسم ت 
تربية فيزياءابراهيم عقيل ابراهيم1
الهندسة الكهربائيةاحمد محمد رضا اسماعيل2
اقتصاداحمد هشام يوسف3
قسم العلوم التربوية والنفسيةازهار زاير هادي4
تقنية ادارية قسم ادارة اعمالاسراء جليل كاظم5
احياء مجهريةالهام غانم حمزه6
اقتصادانعام حسين هادي7
بكلوريوس صيدلةانفال فالح محسن8
علوم القرانأسماء علي جابر9

لغة انكليزيةآيات قيصر علي10
ادارة اعمالبرجس خضير عباس11
االقتصادبنين حسن هادي12
عربيبنين حمزة مطلك13
قانونبنين رسول عبد14
ادارة اعمالتحسين فيصل منعم15
لغة انكليزيةجعفر ابراهيم عباس16
القانون العامجعفر حيدر دخيل17
علوم تمريضحسن يحيى يوسف18
بايلوجيحسين زبالة جلوب19
كيمياءحنان خالد علوان20
الفيزياءحنين عقيل محمد21
بكالوريوس علوم في التمريضحوراء عبدالحسن نوري22
التربية رياضيةدانية عبدالسالم جليل23
تربيه تاريخرسل مرتضى جاسم24
زراعةريزان علي محمد25
دراسات قرأنية لغويةزهراء حسن محمد26
ادارة اعمالزهراء حيدر عباس27
صيدلةزهراء عباس سلمان28
علوم سياسيةزيد حيدر عبد الرضا29
بكلوريوس إدارة واقتصاد /قسم إدارة األعمالزيد عباس عبيد30
قسم االعالم / فرع االذاعة والتلفزيونزيد عقيل مسلم31
المحاسبةزينب اياد مجيد32
علوم الحياه  /كليه العلومزينب عبد االمير علي33
االدارة واالقتصادزينب مشتاق صالح34
تقنية طبية/تحليالت مرضيةسعد محمد سعد35
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الكيمياءسفير كريم مزهر36
تربيةشهد احمد عبد الكاظم37
تربيه فيزياءصادق هادي نجم38
تحليالت مرضيةعلي شنشون جواد39
تقنيات تحليالت مرضيهغفران حامد عدنان40
علوم كيمياءغفران عقيل جواد41
البيئه والتلوثغفران نزار عباس42
اسالميهفاطمة جاسم يونس43
حاسوبفاطمة كاظم صاحب44
علوم القرآنفاطمه سعيد عيسى45
تربيه بدنيه وعلوم الرياضهفاطمه عدنان عباس46
جغرافيةفرح سالم حبيب47
العلوم ماليه ومصرفيهقتيبة قيس مهدي48
طب اسنانمريم عبد الرزاق منعم49
الكلية تقنية الطبية /تحليالت مرضيةمريم علي حسن50
تربيه  قسم رياض اطفالمريم مكي جليل51
عربيمسلم ميثم كاظم52
عربيمصطفى حسن نجم53
علوم/تحليالت مرضيةمصطفى عمار مهدي54
شريعة وعلوم اسالميةمصطفى ماجد هاشم55
هندسة السيطرة والنظممنتظر حسن مهدي56
كلية اإلعالم - قسم الصحافةنبأ كريم موسى57
علوم تحليالت مرضيهنرمين عبدالرضا كريم58
قانوننسرين جواد كاظم59
حاسوبنور بهاء جابر60
قسم علوم الحياة/ كلية العلومنوران جعفر حسن61
طب االسناننورهان محمد رضا سلمان62
ادارة اعمالهدى ريكان كاظم63
التربية الرياضية وعلوم البدنيةةهدى سعيد يحيى64
بكالوريوس صيدلةهند ادور حاجم65
محاسبههيام سلمان جاسم66
العقيده والفكر االسالمييوسف عبدهللا طالس67


