
األختصاصاألسم ت 
فيزياءابرار علي احمد1
القانوناحمد ناظم كريم2
لغة انكليزيةاسماء صالح ظاهر3
علوم فيزياءامنه كاظم عبد الزهره4
جغرافيةانتصار علي طة5
علوم كيمياءبنين هاشم حسن6
علوم الكيمياءتبارك سعد زاير7
قسم القرآن الكريم و التربية اإلسالميةتقوى تركي فضل8
اداب تاريخجنان ظاهر حمزة9

ماجستير احياء مجهريهجواد جعفر محمد جواد10
هندسة المنشآت و الموارد المائيةحسن جعفر حسين11
بكالوريوس ادارة اعمال/كلية االدارة واالقتصادحسين أمير حسين12
علوم فيزياءحسين سعيد هادي13
لغة انكليزيةحيدر جواد عبد14
التمريضخديجه خلف جابر15
عربيرسل حيدر محمد16
تاريخ حديثرسول حمزة عبد الحسن17
التربية الفنيةرشا نزار حسن18
دراسات القرآنية واللغويةرغد باسم فخري19
طب اسنانرؤى حيدر شوكت20
تحليالترؤى محسن جابر21
علوم كيمياءزهراء عباس مرهون22
هندسة منشآت وموارد مائيةزهراء وليد عبد23
تقنيات التحليالت المرضيةزيد منصور ثامر24
طب االسنانزينب حاكم جاسم25
لغة انكليزيةزينب علي مناف26
علوم الحياةزينة حازم هادي27
لغة انكليزيةسرور جعفر حميد28
تاريخسماح عباس جندي29
أدارة أعمالصادق غازي جابر30
عربيصفاء هادي ديوان31
رياضياتظفر زهير علي32
القانونعبد الكاظم تركي عطية33
القرآن الكريم والتربية اإلسالميةعبدالباري كاظم اعبيس34
الكيمياءعذراء عقيل علي35
تقني تحليالت مرضيةعفيفه حسن هادي36
طب اسنانعلي محمد حسين هاشم37
علوم سياسيةفرح مدين عظيم38
االعالمقيس عبدالرضا جواد39
لغة انكليزيةمحمد حسين علي40
تقنيات التحليالت المرضيةمرتضى عالء هالل41
عربيمروه توفيق كامل42
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عربيمريم قاسم عباس43
كلية التربية البدنيه وعلوم الرياضةمصطفى كاظم داخل44
كلية الزراعة / قسم علوم  اغذيةمنتظر هادي محمد45
حاسوبميامين حفظي حسين46
هندسة كهرباءنور الزهراء ماجد حميد47
هندسةنور عبد الحسين عبد زيد48
صيدلينور علي طاهر49
عربينور محمد سعد50
علوم فيزياء الليزرنور مدين عظيم51
الفنون التشكيلية/ نحتنيفين وحيد زغير52
القانونهاجر حسوني ترماح53
القران الكريم و التربية االاسالميةهدى حيدر خضير54
علوم الفيزياءهناء جاسم محمد55
امراض حيوانهنادي جعفر كاظم56
لغة انكليزيةهند فالح حسن57
فيزياءهيثم احمد جواد58
علوم حياةورود رزاق حسن59
علوم حياةوسام عقيل مسلم60

مات  الوزراة  ة حسب تعل فاءة  حضور ارات ال 4- جميع دورات و اخت
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