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نٌماتوداوقاٌة نباتماجستٌرلإي مطر عٌاش رجب1008

نٌماتوداوقاٌة نباتماجستٌرحسٌن حازم حسن عباس 2270

نٌماتوداوقاٌة نباتماجستٌرفراس جٌد ساجر محمد5326

نٌماتوداوقاٌة نباتماجستٌر  ٌاسر محمود علً عبد 5335

العاب مضربتربٌة رٌاضٌةماجستٌرمهند نزار كزار عبد االمٌر السوٌدي3073

العاب مضربتربٌة رٌاضٌةماجستٌرحنٌن قاسم كاظم محمود3112

العاب مضربتربٌة رٌاضٌةماجستٌرمحمد غازي سلمان5911

العاب مضربتربٌة رٌاضٌةماجستٌرانعام جعفر صادق محمد 7893

تركٌب وتصنٌف حشراتوقاٌة نباتماجستٌرهبه هاشم ٌونس قاسم7828

تركٌب وتصنٌف حشراتوقاٌة نباتماجستٌراسامه طه حمادي عبدهللا475

تركٌب وتصنٌف حشراتوقاٌة نباتماجستٌرفٌصل عبدالوهاب اخضٌر العبٌد4664

(تؤكل) علم الدقائق هندسة كٌمٌاوٌةماجستٌرسهى مهدي صالح1710

تآكلهندسة كٌمٌاوٌةماجستٌرعلً ناصر حسٌن اسماعٌل النداوي5518

انتاج وعملٌاتإدارة اعمالماجستٌراحمد ضٌاء الدٌن صالح الدٌن عباس 7299

محاسبة مالٌةمحاسبةماجستٌرمزهر حماد كواش علٌان 6139

محاسبة مالٌةمحاسبةماجستٌرمصطفى عبدالقادر سوٌد سعٌد5747

زراعة محمٌةالبستنة وهندسة الحدائقماجستٌرغٌث ابراهٌم عبد محمد الصمٌدع6493ً

زراعة محمٌةالبستنة وهندسة الحدائقدكتوراهرنا ابراهٌم خلٌل عبد6083

العضوٌة أو التحلٌلٌة أو الالعضوٌةالكٌمٌاءماجستٌرمروان طالب جودة كاظم408

العضوٌةالكٌمٌاءماجستٌرمروة عزٌز فٌاض عبدهللا2666

العضوٌة أو التحلٌلٌة أو الالعضوٌةالكٌمٌاءماجستٌر  نعمان فاروق نعمان جمٌل3429

العضوٌة أو التحلٌلٌة أو الالعضوٌةالكٌمٌاءماجستٌراوس كرٌم محمد نجٌب محمد عل3557ً

العضوٌة أو التحلٌلٌة أو الالعضوٌةالكٌمٌاءماجستٌرمحمد علً حسٌن غثٌث4113

العضوٌة أو التحلٌلٌة أو الالعضوٌةالكٌمٌاءماجستٌرمعاذ فوزي نصار نزال 5636

العضوٌة أو التحلٌلٌة أو الالعضوٌةالكٌمٌاءماجستٌراٌهم حماد احمد هدهود5784

العضوٌة أو التحلٌلٌة أو الالعضوٌةالكٌمٌاءماجستٌردالٌا عالوي جاسم محمد7858

العضوٌة أو التحلٌلٌة أو الالعضوٌةالكٌمٌاءماجستٌرمحمد عامر فٌاض عاٌد 8115

العضوٌةالكٌمٌاءماجستٌرهبة حمزة رشٌد لطٌف427

عضوٌة وفٌزٌاوٌةالكٌمٌاءماجستٌرعمر ضٌاء عبد الستار شكر22

عضوٌة وفٌزٌاوٌةالكٌمٌاءماجستٌرعدي عباس منهل موسى31

عضوٌة وفٌزٌاوٌةالكٌمٌاءماجستٌرعمر فالح ابراهٌم ادهام المصلحً 2565

عضوٌة وفٌزٌاوٌةالكٌمٌاءماجستٌرنور صباح نوري مهدي 2736

عضوٌة وفٌزٌاوٌةالكٌمٌاءماجستٌرمحمد ذٌاب خلٌف فنطٌل4348

عضوٌة وفٌزٌاوٌةالكٌمٌاءماجستٌرصهٌب عٌد صالح محمد 4987

عضوٌة وفٌزٌاوٌةالكٌمٌاءماجستٌربراق مشعان عطاهللا محمود7544

عضوٌة وفٌزٌاوٌةالكٌمٌاءماجستٌرعذراء حكمت احمد حسن7796

فٌزٌاوٌةالكٌمٌاءماجستٌرموفق عائش ربٌع سعد3374

فٌزٌاوٌةالكٌمٌاءماجستٌراٌمان محمد خلف مرزوك خضٌر الفهداوي4034

فٌزٌاوٌةالكٌمٌاءماجستٌرخالد جمال حامد جمعة4491

فٌزٌاوٌةالكٌمٌاءماجستٌرهبه جمعه علً خلف7187

فٌزٌاوٌةالكٌمٌاءماجستٌرخلٌل سعد خلٌل ابراهٌم7593

السباحةتربٌة رٌاضٌةماجستٌر مروة عمر مرس3232ً

السباحةتربٌة رٌاضٌةماجستٌرلٌث خلٌل جاسم علً 3722

السباحةتربٌة رٌاضٌةماجستٌرسٌف حارث ابراهٌم احمد6534

السباحةتربٌة رٌاضٌةماجستٌرعباس عبداالمٌر ناصر حسٌن7965

المبارزةتربٌة رٌاضٌةماجستٌرنور ستار علً اكبر صالح852

المبارزةتربٌة رٌاضٌةماجستٌرضحى باسم حسٌن حسن1640

المبارزةتربٌة رٌاضٌةماجستٌرصالح هادي حماد شهاب 3522

المبارزةتربٌة رٌاضٌةماجستٌرباسم عبٌد محارب شٌحان3950
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كرة السلةتربٌة رٌاضٌةماجستٌروائل عالءالدٌن حسون عل2494ً

كرة السلةتربٌة رٌاضٌةماجستٌراحمد خالد عواد عبٌد3896

كرة السلةتربٌة رٌاضٌةماجستٌرعلً خالد مخلف حواس4003

كرة السلةتربٌة رٌاضٌةماجستٌر مٌثم حماد مرهج مجٌد5430

جٌمورفولجًجغرافٌةماجستٌرسماح اسماعٌل نجم محمد1063

جٌمورفولجًجغرافٌةماجستٌرسارة صبٌح فالح سلمان1482

جٌمورفولجًجغرافٌةماجستٌرعمر عٌاده حمدان علً 3225

جٌمورفولجًجغرافٌةماجستٌرلٌث سعدي عفتان مشعان3936

مناخجغرافٌةماجستٌراحمد جسام مخلف شرموط الدلٌم1504ً

مناخجغرافٌةماجستٌرسعدون مشرف حسٌن جذٌع1772

مناخجغرافٌةماجستٌراٌهاب لطٌف مخلف حمد4946

مناخجغرافٌةماجستٌرعبد الهادي صالح عبد صالح7733

مناخجغرافٌةدكتوراهعالء شالل فرحان حسٌن5871

تطبٌقٌةرٌاضٌاتماجستٌراٌمن ماجد نصار سرحان5707

تطبٌقٌةرٌاضٌاتماجستٌرطه انورطه عوض158

تطبٌقٌةرٌاضٌاتماجستٌر اشرف عدنان ثرثار حسٌن 4669

تطبٌقٌةرٌاضٌاتماجستٌرعباس ابراهٌم خلٌف حسن6506

تطبٌقٌةرٌاضٌاتماجستٌردعاء خضٌر عبد علوان7772

ادوٌةالصٌدلةماجستٌرٌوسف شعبان داود سلمان 7120

ادوٌةالصٌدلةماجستٌرصهٌب محمد إبراهٌم نجم7302

ادوٌةالصٌدلةماجستٌرانمار شكر محمود دواي4314

ادوٌةالصٌدلةماجستٌر محمد جدعان سعد فدعوس3567

ادوٌةالصٌدلةماجستٌرزهراء محمد اٌاد محمد علً سعٌد347

السمومالصٌدلةماجستٌرأحمد قاسم داود حسٌن373

السمومالصٌدلةماجستٌرعلً ابراهٌم محمد حسن458

صٌدلة سرٌرٌةالصٌدلةماجستٌررشا محروس فارس كماش العانً 7942

صٌدلة سرٌرٌةالصٌدلةماجستٌرمحمود ماجد سلمان فرج8082

كٌمٌاء صٌدالنٌةالصٌدلةماجستٌرمحمد سنجار فرهان مٌزر6835

علم اجتماععلم اجتماعماجستٌرحٌدر علً كاظن نجم936

علم اجتماععلم اجتماعماجستٌرمقداد هادي خضٌر فٌاض4678

علم اجتماععلم اجتماعدكتوراهباسم عبد وٌدان خلف4776

صناعة اسنانطب االسنانماجستٌراسامة عبد الرسول حمودي بطاح7563

االنسجة/ تشرٌح بشري طبماجستٌرضمٌاء عبد نجم عزام6165

االنزٌمات/ كٌمٌاء اغذٌة علوم االغذٌةماجستٌرعبدهللا انور نافع عبود العان57ً

االنزٌمات/ كٌمٌاء اغذٌة علوم االغذٌةماجستٌرمحمد نهثل عبد السالم عبداللطٌف430

االنزٌمات/ كٌمٌاء اغذٌة علوم االغذٌةماجستٌرهبه احمد ابراهٌم حسٌن4677

االنزٌمات/ كٌمٌاء اغذٌة علوم االغذٌةماجستٌرساري علً حسٌن حاجم6013

تغذٌة انسانٌةعلوم االغذٌة ماجستٌراحمد ناظم شالل زبالة  615

تغذٌة انسانٌةعلوم االغذٌة ماجستٌراسراء محمود هوٌدي مناجد4999

تغذٌة انسانٌةعلوم االغذٌةماجستٌرقصواء ٌوسف جمٌل سلطان الغفران2652ً

تغذٌة انسانٌةعلوم االغذٌةماجستٌرسهٌر على حسٌن ٌونس2774

علم النفس التربويعلوم تربوٌة ونفسٌةماجستٌرمحمد حمٌد محمد ناصر166

علم النفس التربويعلوم تربوٌة ونفسٌةماجستٌرلإي عباس سعود كاظم2625

علم النفس التربويعلوم تربوٌة ونفسٌةماجستٌرنور محمد حسٌن موسى6683

علم النفس التربويعلوم تربوٌة ونفسٌةماجستٌراٌاد طالب محمود علوان1532

علم النفس التربويعلوم تربوٌة ونفسٌةماجستٌرزٌنب مجٌد حمٌد سٌد1553

علم النفس التربويعلوم تربوٌة ونفسٌةماجستٌربالل طارق حسٌن الشجٌري2967

علم النفس التربويعلوم تربوٌة ونفسٌةماجستٌرنمر خضٌر عباس حسن4737

علم النفس التربويعلوم تربوٌة ونفسٌةماجستٌرطه حمٌد كواد خلف5907

علم النفس التربويعلوم تربوٌة ونفسٌةماجستٌرقٌس حسٌن غاٌب محبس6108
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علم النفس التربويعلوم تربوٌة ونفسٌةماجستٌرسٌف باسل محمد حامد 7811

تربٌة خاصةعلوم تربوٌة ونفسٌةماجستٌرسالم صبار مالك نصٌف2001

تربٌة خاصةعلوم تربوٌة ونفسٌةماجستٌرعمر خلف رشٌد علً الشجٌري94

نظم ومعلوماتعلوم حاسباتماجستٌرتحسٌن عالوي احمد زوٌد 566

نظم ومعلوماتعلوم حاسباتماجستٌرعمر عبدالمجٌد حمود عل1114ً

نظم ومعلوماتعلوم حاسباتماجستٌرمحمد ٌعقوب شاحوذ عبد الرزاق 1371

نظم ومعلوماتعلوم حاسباتماجستٌرابوبكر جمعة رباش ولمان5803

نظم ومعلوماتعلوم حاسباتماجستٌرمثنى نجم عبد هللا خلٌفة7959

امنٌةعلوم حاسباتماجستٌرعمر تركً فرحان عبد358

امنٌةعلوم حاسباتماجستٌرصهٌب احمد حماد ٌعقوب976

امنٌةعلوم حاسباتماجستٌرظافر حمٌد عبد جاسم 3513

امنٌةعلوم حاسباتماجستٌراٌمن منعم سهٌل نجم4682

امنٌةعلوم حاسباتماجستٌراٌوب عبد المنعم عبد الحمٌد محمود5756

امنٌةعلوم حاسباتماجستٌرهدٌل أمجد سعٌد علً ألراوي7125

برمجٌاتعلوم حاسباتماجستٌرعلً محسن عاجل منصور 1081

برمجٌاتعلوم حاسباتماجستٌرعبٌر داود سلمان حسٌن2933

برمجٌاتعلوم حاسباتماجستٌرمحمد ادٌب عبدالجبار خٌرهللا5574

فسلجة طبٌةطبماجستٌر رنا نصٌرعبدالحمٌد عبدهللا1302

امراض الفمطب االسنانماجستٌرالحكم سلطان أبراهٌم سلطان928

تآكلهندسة كٌمٌاوٌةماجستٌرزٌنب ضٌاء محمد عباس5201

تآكلهندسة كٌمٌاوٌةماجستٌرسارة علً صادق جعفر6646

شبكات واتصاالتهندسة حاسبات واتصاالتماجستٌرحسن حارث جمٌل مهدي1589

شبكات واتصاالتهندسة حاسبات واتصاالتماجستٌرعلً داخل حسٌن هوٌش2238

شبكات واتصاالتهندسة حاسبات واتصاالتماجستٌرزٌنب غازي فٌصل نجم2972

شبكات واتصاالتهندسة حاسبات واتصاالتماجستٌرمحمد نجاح مهدي ابراهٌم3677

شبكات واتصاالتهندسة حاسبات واتصاالتماجستٌرعمر نوري ذاكر محمود4420

شبكات واتصاالتهندسة حاسبات واتصاالتماجستٌربالل ابراهٌم بكري عبد الرزاق4948

ذكاء اصطناعًعلوم حاسباتماجستٌراروى حاتم قاسم القدس2870ً

ذكاء اصطناعًعلوم حاسباتماجستٌراطٌاف عٌال راوي صالح2877

ذكاء اصطناعًعلوم حاسباتماجستٌراحمد سلٌمان فرحان عبد3097

ذكاء اصطناعًعلوم حاسباتماجستٌرمحمد احمد عمر عبدهللا 4544

سحابة الكترونٌةعلوم حاسباتماجستٌرولٌد كرٌم عواد سالم7451

تشرٌح مقارنعلوم حٌاةماجستٌرهاجر شهاب حمد خلف4225

تشرٌح مقارنعلوم حٌاةماجستٌر         منى احمد ابراهٌم ضاح4259ً

تشرٌح مقارنعلوم حٌاةماجستٌرضحى عبد السالم عبٌد ناٌل7675

احٌاء مجهرٌةعلوم حٌاةماجستٌرضٌاء الدٌن عفتان حمد عٌفان202

احٌاء مجهرٌةعلوم حٌاةماجستٌرمحمد سعد قاسم محمد عبد العزٌز 438

احٌاء مجهرٌةعلوم حٌاةماجستٌرانوار ٌوسف زعٌن نجٌب3949

احٌاء مجهرٌةعلوم حٌاةماجستٌراحمد شاكر محمود احمد 4885

احٌاء مجهرٌةعلوم حٌاةماجستٌرسجى مصلح شوٌش احمد 4942

احٌاء مجهرٌةعلوم حٌاةماجستٌرعمر اسماعٌل رمٌض شاحوذ7607

احٌاء مجهرٌةعلوم حٌاةماجستٌررائد عبٌد صالح علٌوي7641

نظم سٌاسٌةعلوم سٌاسٌةماجستٌرمعتز اسماعٌل خلف عوده4149

نظم سٌاسٌةعلوم سٌاسٌةماجستٌرعمر عثمان ابراهٌم سلٌمان 4283

نظم سٌاسٌةعلوم سٌاسٌةماجستٌررسل ٌاسٌن مزعل علوان 7408

فلسفةفلسفةماجستٌرحسٌن عبد علً اجرٌدي1900

فلسفةفلسفةماجستٌرصفا عصام جاسم محمد2343

فٌزٌاء الكمالفٌزٌاءماجستٌرعفراء عماش كنعان عبدهللا6945

فٌزٌاء الكمالفٌزٌاءماجستٌرعالء عادل شنٌف محمد الغزي160

فٌزٌاء الكمالفٌزٌاءماجستٌرعادل مهدي صالح مناحً كنان2220ً
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فٌزٌاء نظرٌةالفٌزٌاءماجستٌرنغم علً حسٌن باقر 2795

فٌزٌاء نظرٌةالفٌزٌاءماجستٌرساره حاتم ابراهٌم صالح4495

فٌزٌاء نظرٌةالفٌزٌاءماجستٌرحسام محمد صداع حمد5528

فٌزٌاء نظرٌةالفٌزٌاءماجستٌررسل محمد شهاب احمد6185

فٌزٌاء نظرٌةالفٌزٌاءماجستٌرشٌماء حسٌن أمٌن عزٌز6197

فٌزٌاء نظرٌةالفٌزٌاءماجستٌرحسن هادي بهجت هادي6699

فٌزٌاء نظرٌةالفٌزٌاءماجستٌرهدى زهٌر امٌن حسن7040

احوال شخصٌة/ قانون خاص قانونماجستٌرمحمد جمال زعٌن رحٌم6953

احوال شخصٌة/ قانون خاص قانونماجستٌرهند مهند عبد دبٌل5777

احوال شخصٌة/ قانون خاص قانونماجستٌرمحمد عادل ابراهٌم جدعان7179

تجاري/ قانون خاص قانونماجستٌرفارس هاشم حسٌن رمضان4260

تجاري/ قانون خاص قانونماجستٌررٌاض علً عبد دل2146ً

تجاري/ قانون خاص قانونماجستٌرانس احسان شاكر عبدهللا6302

ادب انكلٌزيلغة انكلٌزٌةماجستٌرمصطفى عبد العزٌز كامل حمٌد1173

ادب انكلٌزيلغة انكلٌزٌةماجستٌراحمد علً فٌاض سالم5967

ادب انكلٌزيلغة انكلٌزٌةماجستٌرعمار خطاب سلٌمان فٌاض905

ادب انكلٌزيلغة انكلٌزٌةماجستٌرمحمود عبد المجٌد عبد العزٌز1083

ادب انكلٌزيلغة انكلٌزٌةماجستٌرمحمود حامد مسرهد رشٌد هٌالن 4021

لغةلغة انكلٌزٌةماجستٌررافت نزار منٌر سالم1128

لغةلغة انكلٌزٌةماجستٌرمحمد رشٌد محمد حمٌد7676

لغةلغة انكلٌزٌةماجستٌرعبداالله عبدالحمٌد محمد الراوي7717

لغةلغة انكلٌزٌةماجستٌرطه طالب علً عبد الرحمن8039

حشرات عامةوقاٌة نباتماجستٌرمحمد جمال علً عباس 1991

حشرات عامةوقاٌة نباتماجستٌرمهند بحر عواد محمد793

حشرات عامةوقاٌة نباتماجستٌروعد حمودي عواد لطٌف951

حشرات عامةوقاٌة نباتماجستٌرسوزان ظافر هادي حمد العان3508ً

حشرات عامةوقاٌة نباتماجستٌرمرٌم عبدالكرٌم خبٌر حسٌن4245

هندسة قدرةهندسة كهربائٌةماجستٌروضاح اسماعٌل ابراهٌم عبد العزٌز855

هندسة قدرةهندسة كهربائٌةماجستٌراحمد خضٌرعباس عبد8054

هندسة قدرةهندسة كهربائٌةماجستٌرزٌد عامر عبد القادر رشٌد1268

هندسة قدرةهندسة كهربائٌةماجستٌرعادل حسن محمود المالخضر2752

هندسة قدرةهندسة كهربائٌةماجستٌرمحمد عبدالجلٌل ابراهٌم سلطان 7760

وحدات صناعٌةهندسة كٌمٌاوٌةماجستٌرغٌداء ضٌاء الدٌن نجٌب عبد هللا5832

وحدات صناعٌةهندسة كٌمٌاوٌةماجستٌرمروة قاسم قدوري رشٌد 7727

وحدات صناعٌةهندسة كٌمٌاوٌةماجستٌر مرٌم عماد عزٌز ناصر5397

وحدات صناعٌةهندسة كٌمٌاوٌةماجستٌراحمد طالل صادق عٌسى7935

انشاء وطرقهندسة مدنٌةماجستٌرعبد هللا  احمد ودٌع حسٌن 5240

انشاء وطرقهندسة مدنٌةماجستٌرعمر ابراهٌم حسٌن جٌاد502

انشاء وطرقهندسة مدنٌةماجستٌرسٌف محمد ثابت صالح3931

انشاء وطرقهندسة مدنٌةماجستٌرعلً عماد جهاد شاكر4291

انشاء وطرقهندسة مدنٌةماجستٌرعلً جمال مهدي

قواعد بٌاناتهندسة حاسبات واتصاالتماجستٌرمحمد مهٌدي صالح دهٌوش5898

فكر اسالمًعلوم القران والتربٌة االنسانٌةدكتوراهعبدالجبار حمٌد صالح شاهٌن4822

فكر اسالمًعلوم القران والتربٌة االنسانٌةماجستٌرسٌف عدنان محمد عبٌد 3185

فكر اسالمًعلوم القران والتربٌة االنسانٌةماجستٌر  فاطمة عدنان نجم عبدهللا3406

فكر اسالمًعلوم القران والتربٌة االنسانٌةماجستٌر سٌرٌن قحطان قدوري مجحم الكبٌس4757ً

طرائق تدرٌسعلوم تربوٌة ونفسٌةدكتوراهفرح محمد رضا حمزة شطب الربٌع171ً

طرائق تدرٌسعلوم تربوٌة ونفسٌةدكتوراهعبد الرزاق سرحان حسٌن مسلم6902

فسلجة طبٌةعلوم حٌاةدكتوراهوجدان ابراهٌم عباس عبدالوهاب5521

فسلجة طبٌةعلوم حٌاةماجستٌراحمد فالح عالوي سلمان4819
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فسلجة طبٌةالٌوجدماجستٌرمحمد ابراهٌم ٌونس الراوي1325

فسلجة نباتعلوم حٌاةدكتوراهنوفل نجم عبد هللا خلٌفة7954

فسلجة نباتعلوم حٌاةماجستٌرحنٌن عصام صالح حسن1229

فسلجة نباتعلوم حٌاةماجستٌراستبرق عادل مهدي وٌس1693

فسلجة نباتعلوم حٌاةماجستٌرالفت رإوف محمود احمد7135

فسلجة نباتعلوم حٌاةماجستٌرمحمد اسماعٌل خلف حمادي7501

فسلجة نباتعلوم حٌاةماجستٌراٌمان مإٌد صالح احمد7991

علوم سٌاسٌةعلوم سٌاسٌةدكتوراهعلً غانم حامد حمدي840

علوم سٌاسٌةعلوم سٌاسٌةدكتوراهاحمد مشعان نجم محٌمٌد3023

علوم سٌاسٌةعلوم سٌاسٌةدكتوراهأركان إبراهٌم عدوان عبد7356

فكر سٌاسًعلوم سٌاسٌةدكتوراهمصطفى جابر فٌاض مشوح العلوان8112ً

فكر سٌاسًعلوم سٌاسٌةماجستٌرنبراس محمد حسن اسماعٌل2018

فكر سٌاسًعلوم سٌاسٌةماجستٌررغدابراهٌم علوان كاظم 7230

لغة انكلٌزٌةلغة انكلٌزٌةدكتوراهمهند احمد نصار حمد 6919

لغة انكلٌزٌةلغة انكلٌزٌةماجستٌرعبد الستار محمد رشٌد مضعن6919

بالغةاللغة العربٌةدكتوراهشٌماء جبار علً حمدهللا6919

هندسة مساحةهندسة مدنٌةدكتوراهصدام هادي حسٌن ٌوسف6715

هندسة مساحةهندسة مدنٌةماجستٌراحمد حماد حسٌن حمادي4071

هندسة مساحةهندسة مدنٌةماجستٌرشاكر فرحان احمد عدوان5372

هندسة حاسباتهندسة كهربائٌةدكتوراهمحمد عبدالرحمن رجب حمادي المشهدان324ً

الكترونٌاتهندسة كهربائٌةماجستٌرعلً عزام عبد اللطٌف نعمان4723

انتقال كتلةهندسة كٌمٌاوٌةدكتوراهسفٌان فاضل احمد اسماعٌل6312

انتقال كتلةهندسة كٌمٌاوٌةماجستٌرساره احمد شوقً محمد301

انتقال كتلةهندسة كٌمٌاوٌةماجستٌرعامر طالل نواف زٌدان الخزرج4573ً

انتقال كتلةهندسة كٌمٌاوٌةماجستٌراحمد ضٌاء نصٌف جاسم الحٌانً 8064

قدرةهندسة مٌكانٌكٌةدكتوراهدٌار اسماعٌل احمد مصلح740

هندسة قدرةهندسة مٌكانٌكٌةماجستٌرسٌف ٌوسف صالح طالع83

هندسة قدرةهندسة مٌكانٌكٌةماجستٌرامٌر محمد عباس الدفاع195ً

هندسة قدرةهندسة مٌكانٌكٌةماجستٌرمحمد جاسم محمد عٌسى5825

هندسة قدرةهندسة مٌكانٌكٌةماجستٌرمحمد علً محمد خلف6016

تصنٌع اغذٌةعلوم االغذٌةدكتوراهصدى جمٌل صالح هداب2374

تصنٌع اغذٌةعلوم االغذٌةماجستٌرابراهٌم عبد الكرٌم رحٌم عبد هللا1517

تصنٌع اغذٌةعلوم االغذٌةماجستٌراحمد حسٌن علً احمد1714

تصنٌع اغذٌةعلوم االغذٌةماجستٌرولٌد فاٌق جزاع ٌاسٌن4498

تصنٌع اغذٌةعلوم االغذٌةماجستٌرمحمد مظفر خلٌل جرجٌس5338

علم الكالمعلم الكالمدكتوراهخدٌجة صاٌل عبد حسٌن3930

علم الكالمعلم الكالمدكتوراهمحمد عبد هللا جاسم محمد3431

علم الكالمعلم الكالمماجستٌرناظم محمد جاسم محمد الجمٌل5617ً
اصول الفقهعلوم القران والتربٌة االنسانٌةدكتوراهزٌد عبد المنعم خلٌل ابراهٌم 2154

اصول الفقهعلوم القران والتربٌة االنسانٌةدكتوراهمحمود مصطفى نوري عبد الرزاق2632

اصول الفقهعلوم القران والتربٌة االنسانٌةدكتوراهعبدالرحمن صالح لطٌف جاسم3798

ادارة مالٌةادارة واقتصاددكتوراهمحمد حسن فرحان شٌحان5583

ادارة مالٌةادارة واقتصادماجستٌرمإمن احمد حسٌن عل2456ً

ادارة مالٌةادارة واقتصادماجستٌرمحمد عمر ابراهٌم6786

ادارة مالٌةادارة واقتصادماجستٌراالء فخري جواد6790

اعالمإعالمدكتوراهعبد الرحمن عوده خلٌفه مطر7381

اعالمإعالمدكتوراهمحمود عباس علً عبد2135

اعالمإعالمدكتوراهدالل عبد العزٌز مهدي مك6011ً

تقنٌات احٌائٌةالبستنة وهدنسة الحدائقدكتوراهمحمد عبد الغفور محمد7076

تقنٌات احٌائٌةزراعةماجستٌرامٌد جمٌل حمزة زالو1566
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الصٌدالنٌاتالصٌدلةدكتوراهاحمد عبد اللله احمد عبد هللا4796

الصٌدالنٌاتالصٌدلةدكتوراهمحمد عاٌد نجم طاعوس7714

اشعةطبدكتوراهنسٌبة حمد عبد مهاوش4218

اشعةطبدكتوراهعامر شاهٌن ٌوسف مزبان6078

امراض نسائٌةطبدكتوراهنور حازم عبد الكرٌم منصور135

امراض نسائٌةطبدكتوراهاالء شالل فرحان صالح4045

جراحة عامةطبدكتوراهعمرطارق عبد المنعم محمود2271

جراحة عامةطبدكتوراهماهر حوري زغٌر الراوي3450

جراحة عامةطبدكتوراهأثٌر احمد عباس عل7729ً

ادب عباسًاللغة العربٌةدكتوراهعزٌزة عزالدٌن الفً حسٌن1801

ادب عباسًاللغة العربٌةدكتوراهنور عقٌل محمد سعٌد ابراهٌم6803

ادب عباسًاللغة العربٌةماجستٌراسماء ابراهٌم عباس حنفش5471

الفٌزٌاء النظرٌةالفٌزٌاءدكتوراهنبٌل فوزي لطوفً مجحم6993

الفٌزٌاء النظرٌةالفٌزٌاءدكتوراهماهر محمود عبد علً حسان7190ً

فٌزٌاءالفٌزٌاءدكتوراهسعد ثابت سلوم االشعب.د2864

فٌزٌاءالفٌزٌاءدكتوراهكمال رشاد عبدهللا احمد الراوي6936

فٌزٌاءالفٌزٌاءدكتوراهتحسٌن علً أسود سالم7239

العضوٌة أو التحلٌلٌة أو الالعضوٌةالكٌمٌاءدكتوراهراسم فراج مسلم بربوت7775ً

العضوٌة أو التحلٌلٌة أو الالعضوٌةالكٌمٌاءدكتوراهمحمد عبد الباسط عبد الجبارمجبد258

تارٌخ قدٌمتارٌخدكتوراهحامد عبٌد جاسم حمادي 845

تارٌخ قدٌمتارٌخدكتوراهناظم عواد محٌمٌد مخلف2313

تارٌخ قدٌمتارٌخدكتوراهانٌس محمد جاسم حمادي3488

تارٌخ قدٌمتارٌخدكتوراهمروان نجاح مهدي ابراهٌم 4181

تصوٌر واخراجإعالمبكالورٌوساحمد محمد عبدهللا حمادي 5734

ادارة مكتباتإدارة مكتباتبكالورٌوسنصر هادي عبداالمٌر الهاشمً 1834

ادارة مكتباتإدارة مكتباتبكالورٌوسبالل خلٌل ابراهٌم عٌسى3551

ادارة مكتباتإدارة مكتباتبكالورٌوسخالد ابراهٌم صالح مرزا6633

ادارة مكتباتإدارة مكتباتبكالورٌوسعاتكة ثامر جواد كاظم7420

ادارة عامةادارة واقتصادبكالورٌوسساري عبدهللا محمد مشعان2665

ادارة عامةادارة واقتصادبكالورٌوسمحمود رشٌد عبد الكرٌم امٌن2799

ادارة عامةادارة واقتصادبكالورٌوس زٌنب رعد احمد جبر2818

ادارة عامةادارة واقتصادبكالورٌوسمصطفى محمد عبٌد جاسم 3063

ادارة عامةادارة واقتصادبكالورٌوسسرى ولٌد كرٌم تركً الدلٌم3693ً

ادارة عامةادارة واقتصادبكالورٌوسفإاد خمٌس خلف صالح3971

ادارة عامةادارة واقتصادبكالورٌوسمهند عواد عبٌد ذٌب5568

ادارة عامةادارة واقتصادبكالورٌوساحمد فراس صبحً عل5621ً

ادارة عامةادارة واقتصادبكالورٌوسأنسام جبار عبدالرزاق عطاهللا  6307

ادارة عامةادارة واقتصادبكالورٌوساحمد وادي حنشل عبطان6355

ادارة عامةادارة واقتصادبكالورٌوسعمر سفٌان جمعه محمد6603

ادارة عامةادارة واقتصادبكالورٌوسمصطفى أحمد عبد ابراهٌم 7042

ادارة عامةادارة واقتصادبكالورٌوسمنتصر رافع عرمٌط خشمان 7047

ادارة عامةادارة واقتصادبكالورٌوسسٌف حمد خلٌفه فرحان7193

ادارة عامةادارة واقتصادبكالورٌوسفارس نصٌف محمود حدٌد7560

ادارة عامةادارة واقتصادبكالورٌوس محمد أسعد بدر عبدهللا7743

ادارة عامةادارة واقتصادبكالورٌوسفراس حسٌن علً خلف7823

ادارة اعمالإدارة اعمالبكالورٌوسرٌام هٌثم عبد الكرٌم الفً 570

ادارة اعمالإدارة اعمالبكالورٌوسسٌف حمٌد محمود صالح الفهداوي3040

ادارة اعمالإدارة اعمالبكالورٌوسسعد ولٌد نوري محمد4421

ادارة اعمالإدارة اعمالبكالورٌوسسٌف قدامة ٌونس عبدهللا6453

ادارة اعمالإدارة اعمالبكالورٌوسٌزن نافع محمود شهاب6455
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ادارة اعمالإدارة اعمالبكالورٌوس أوس ناظم مخلف مطن7680ً

ادارة اعمالالٌوجدبكالورٌوسفرح غنً عالوي175

ادارة اعمالالٌوجدبكالورٌوسسٌف مال هللا حسن علً 192

ادارة اعمالالٌوجدبكالورٌوسمصطفى سعدون رشٌد محارب 4088

ادارة اعمالاالدارة واالقتصادبكالورٌوسسلوى رعد جرو خمٌس 5463

محاسبةادارة واقتصادبكالورٌوسعماد برٌسم متعب حسٌن7725

محاسبةادارة واقتصادبكالورٌوسعادل موفق كاظم عبود6560

محاسبةادارة واقتصادبكالورٌوسرٌام فٌصل مجبل فرحان844

محاسبة مالٌةادارة واقتصادبكالورٌوسعلً مصلح عبد فرحان1287

محاسبةادارة واقتصادبكالورٌوسنبؤ مإٌد صباح محمود2964

محاسبةادارة واقتصادبكالورٌوسلٌث أحمد محمود مصطفى 3312

محاسبةادارة واقتصادبكالورٌوسرٌاض مصطفى حماد حنش3467

محاسبةادارة واقتصادبكالورٌوساحمد خضٌر عباس عبد 3469

محاسبةادارة واقتصادبكالورٌوسمها حسن عبد الهادي ابراهٌم3639

محاسبةادارة واقتصادبكالورٌوسسعٌد خالد محمد عبد هللا 3912

محاسبةادارة واقتصادبكالورٌوسمحمد ناجً محمد خلف4251

محاسبةادارة واقتصادبكالورٌوسالفهد طارق عطٌه محسن4313

محاسبةادارة واقتصادبكالورٌوسحمزة ناهض عبد الكرٌم علً 4883

محاسبةادارة واقتصادبكالورٌوسقصً محمد عبد الرزاق رحٌم العان5229ً

محاسبةادارة واقتصادبكالورٌوسسعد فاروق نعمان جمٌل5981

محاسبةادارة واقتصادبكالورٌوسرضا علً عبدهللا عواد 6033

محاسبةادارة واقتصادبكالورٌوساحمد عبد السالم شحاذة جمعة7311

محاسبةادارة واقتصادبكالورٌوسعبدالرحٌم ابراهٌم لطٌف محمد7393

محاسبةادارة واقتصادبكالورٌوسعادل ٌوسف سالم محمد7778

محاسبةادارة واقتصادبكالورٌوساحمد ابراهٌم حاتم عطٌة1677

محاسبةادارة واقتصادبكالورٌوسدعاء محمد عبد الرحمن محمد2174

محاسبةادارة واقتصادبكالورٌوس مروة بسام عباس 5887

محاسبةادارة واقتصادبكالورٌوسعادل ٌوسف سالم محمد العبٌدي7749

محاسبةادارة واقتصادبكالورٌوسمحمد قاسم محمد رمٌض6110

اعالمإعالمبكالورٌوسن حمود?عماد خلف حس3779

اعالمإعالمبكالورٌوسمصطفى مجٌد رشٌد ابراهٌم4459

اعالمإعالمبكالورٌوسمحمد عبد خلف عبد هللا4671

اعالمإعالمبكالورٌوسناجً نجم عبود حماد 4760

اعالمإعالمبكالورٌوسمصطفى عامر سند محمد6284

اعالمإعالمبكالورٌوسومٌض وردي جمٌل عبد المجٌد6296

الكٌمٌاءالكٌمٌاءبكالورٌوسهدٌل جبٌر معٌوف درج7922

الكٌمٌاءالكٌمٌاءبكالورٌوسمروان ٌوسف علٌوي لواص5487

الكٌمٌاءالكٌمٌاءبكالورٌوسزهراء مهند فخري عبدالقادر الراوي1844

الٌوجدالكٌمٌاءبكالورٌوسنبراس باسم محمد عباس3161

الٌوجدالكٌمٌاءبكالورٌوسقٌس مولود عبد الحمٌد عل4111ً

الكٌمٌاءالكٌمٌاءبكالورٌوسبٌداء عبد الرحٌم صبار حسن4487

الكٌمٌاءالكٌمٌاءبكالورٌوسرغده جاسم محمد فرج5410

الٌوجدالفٌزٌاءبكالورٌوسسٌف باسم محمد حسن241

الٌوجدالفٌزٌاءبكالورٌوسقٌصر محمد علً احمد3555

اصول الفقهالفٌزٌاءبكالورٌوسمحمد فراج فحم طارق5213

فٌزٌاءالفٌزٌاءبكالورٌوسأشجان حسان عواد حسٌن7065

حاسباتعلوم حاسباتبكالورٌوسمحمد بدر دحام صبار1680

حاسباتعلوم حاسباتبكالورٌوسمنهل عبد الحمٌد دردوح معٌوف2108

حاسباتعلوم حاسباتبكالورٌوسفرحان عبد حربً محمد4781

حاسباتعلوم حاسباتبكالورٌوسلٌث عبد اللطٌف عارف عل285ً
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حاسباتعلوم حاسباتبكالورٌوسجعفر صادق عبد حسن319

حاسباتعلوم حاسباتبكالورٌوسسمٌه ٌاسر فاضل ناج764ً

حاسباتعلوم حاسباتبكالورٌوسآمال عبد الرحمن مصطفى عبد 1494

الكترونٌاتعلوم حاسباتبكالورٌوساحمد خمٌس مخلف حمد1736

نظم ومعلوماتعلوم حاسباتبكالورٌوسأٌمن حسن محمد عبدهللا1951

نظم ومعلوماتعلوم حاسباتبكالورٌوسسٌف ابراهٌم فزع جاسم2297

نظم ومعلوماتعلوم حاسباتبكالورٌوستبارك جمال سالم نصار2498

نظم ومعلوماتعلوم حاسباتبكالورٌوسلإي فاضل خلف نصٌف2729

حاسباتعلوم حاسباتبكالورٌوسضحى شعالن محمد عساف3202

الٌوجدعلوم حاسباتبكالورٌوسهبة حمٌد علً عبد3381

نظم ومعلوماتعلوم حاسباتبكالورٌوسمنتهى كمال جٌاد خلٌل3458

حاسباتعلوم حاسباتبكالورٌوسماجد حمٌد فهد حمادي الدلٌم3590ً

حاسباتعلوم حاسباتبكالورٌوسمصطفى عدنان ثرثار حسٌن 3614

حاسباتعلوم حاسباتبكالورٌوسختام عبدالباسط محمد خلٌل3690

حاسباتعلوم حاسباتبكالورٌوسنور محمد جسام حمادي3758

حاسباتعلوم حاسباتبكالورٌوسوفاء قدوري عبد مطلك4033

حاسباتعلوم حاسباتبكالورٌوسهبه حمٌد علً عبد4069

حاسباتعلوم حاسباتبكالورٌوسحسٌن محمد تركً محمود 4516

الٌوجدعلوم حاسباتبكالورٌوسمسره محمد احمد ٌعقوب4708

نظم ومعلوماتعلوم حاسباتبكالورٌوسصفاء عالء مكحول فتنه5491

حاسباتعلوم حاسباتبكالورٌوسحسام جاسم علً مخلف6338

حاسباتعلوم حاسباتبكالورٌوسعهود حروش ابراهٌم حمد6382

حاسباتعلوم حاسباتبكالورٌوستٌسٌر سمٌر جاسم محمد6596

حاسباتعلوم حاسباتبكالورٌوسسالم داود جدوع جسام6647

حاسباتعلوم حاسباتبكالورٌوسمحمد عبد سلٌمان حسٌن7546

حاسباتعلوم حاسباتبكالورٌوسزٌنب علً مولود شوٌش 7644

نظم ومعلوماتالحاسوببكالورٌوسزٌنة كرٌم جاسم عرٌمط3871

حاسباتعلوم حاسباتبكالورٌوسمإمن صالح خلٌل عواد7455

حاسباتعلوم حاسباتبكالورٌوسمنٌرة فاضل محمد عبد هللا8078

حاسباتعلوم حاسباتبكالورٌوسعثمان عبدالكرٌم محمد حسن 4981

حاسباتعلوم حاسباتبكالورٌوسصفا كرٌم حمود ثجٌل 4860

حاسباتعلوم حاسباتبكالورٌوسمحمد حاتم علٌوي ناصر6259

برمجٌاتعلوم حاسباتبكالورٌوسهاله احمد عوده جوٌر987

حاسباتعلوم حاسباتبكالورٌوسسهر ٌوسف محمد ٌوسف1390

حاسباتعلوم حاسباتبكالورٌوسمصطفى مصلح شوٌش احمد1607

الٌوجدعلوم حاسباتبكالورٌوسهاله محمد صادق2716

حاسباتعلوم حاسباتبكالورٌوسنور حامد شاكر محمود العان3096ً

حاسباتعلوم حاسباتبكالورٌوسنغم خالد خلف جاسم 3982

حاسباتعلوم حاسباتبكالورٌوسصادق عبدالكرٌم محمد حشاش4121

قانونقانونبكالورٌوسعمر ناهً عبدهللا جاسم6324

الٌوجدقانونبكالورٌوسعلً صالح علً عبٌد7318

الٌوجدقانونبكالورٌوسسفٌان محمود صالح محمود 4256

علوم حٌاةعلوم حٌاةبكالورٌوسمصعب ماجد عبد الكرٌم عبد 104

احٌاء مجهرٌةعلوم حٌاةبكالورٌوسعلً احمد سعٌد عواد730

الٌوجدعلوم حٌاةبكالورٌوسعاتكة قحطان قدوري مجحم 3970

علوم حٌاةعلوم حٌاةبكالورٌوساستبرق فارس عمر عبد العزٌز7780

الٌوجدالصٌدلةبكالورٌوسلمى عبد الستار محمود عبد هللا718

الٌوجدالصٌدلةبكالورٌوسعمر احمد حماد مناجد الفالح1189ً

الٌوجدالصٌدلةبكالورٌوسزٌد احمد حماد الفالح1200ً

الصٌدلةالصٌدلةبكالورٌوسسرى باسم غضبان منٌف4349
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زراعةزراعةبكالورٌوسعلً عزٌز ٌاس خضٌر 989

زراعةزراعةبكالورٌوسسمر محمود مهٌدي صالح2247

زراعةزراعةبكالورٌوساٌمان احمد محمد دعٌجل3981

ادارة جودةاالدارة واالقتصادبكالورٌوسمهند جاسم حسن عل7657ً

تربٌة رٌاضٌةتربٌة رٌاضٌةبكالورٌوسحنان مراد مرزوك جواد264

الٌوجدتربٌة رٌاضٌةبكالورٌوسعامر عادل شاكر محمود 5020

الٌوجدتربٌة رٌاضٌةبكالورٌوسأحمد موفق إبراهٌم محمود 6046

الٌوجدتربٌة رٌاضٌةبكالورٌوسهٌثم اسماعٌل محمد سعٌد بدٌوي7429

الٌوجدهندسة مٌكانٌكٌةبكالورٌوسسرى محمد هاشم حمٌد250

الٌوجدهندسة مٌكانٌكٌةبكالورٌوساحمد خمٌس سبع عل3812ً

تكٌٌفهندسة مٌكانٌكٌةبكالورٌوساوس عكاب خمٌس ذٌب5411

الٌوجدهندسة مٌكانٌكٌةبكالورٌوس  لٌنة غنام جبارة حمادي6163

الٌوجدهندسة مٌكانٌكٌةبكالورٌوسدعاء نوار حمدي جاسم 7861

الٌوجدلغة انكلٌزٌةبكالورٌوسمهند حمٌد علً ناٌل 443

لغة انكلٌزٌةلغة انكلٌزٌةبكالورٌوساحمد صباح محمد كطاع735

لغة انكلٌزٌةلغة انكلٌزٌةبكالورٌوسعمر صالح نوٌران مطرود العبٌدي1839

لغة انكلٌزٌةلغة انكلٌزٌةبكالورٌوسالرا حمٌد خلٌل ابراهٌم4132

لغة انكلٌزٌةلغة انكلٌزٌةبكالورٌوسٌاسر شعٌر حمٌد عبد الغفور 4719

الٌوجدلغة انكلٌزٌةبكالورٌوسهدى عبد الحكٌم حسٌن رجب5481

الٌوجدلغة انكلٌزٌةبكالورٌوسعبد الرزاق حنوش حمٌد مثكال5941

ادارة عامةلغة انكلٌزٌةبكالورٌوسخالد حسٌن علً احمد6301

لغة انكلٌزٌةلغة انكلٌزٌةبكالورٌوسفاطمة بشار ناصر حسٌن7116

لغة انكلٌزٌةلغة انكلٌزٌةبكالورٌوسمحمدمحمودجدعان  ترك8014ً

هندسة حاسباتهندسة حاسباتبكالورٌوسحٌدر حمدي عبد الرزاق مصطفى204

هندسة حاسباتهندسة حاسباتبكالورٌوساحسان منٌر خماس محمد1468

الٌوجدهندسة حاسباتبكالورٌوسدعاء عبد القادر عبدالكرٌم احمد3771

حاسباتهندسة حاسباتبكالورٌوسسارة موسى محمود حبٌب4466

هندسة حاسباتهندسة حاسباتبكالورٌوسمحمد رجاء محمد عبد الرزاق6805

هندسة كٌمٌاوٌةهندسة كٌمٌاوٌةبكالورٌوسمصطفى اوج حقً احمد428

هندسة كٌمٌاوٌةهندسة كٌمٌاوٌةبكالورٌوساسامة علً محسن عبد2779

هندسة كٌمٌاوٌةهندسة كٌمٌاوٌةبكالورٌوسهناء اسماعٌل سلمان عل3246ً

هندسة كٌمٌاوٌةهندسة كٌمٌاوٌةبكالورٌوسطٌف داود سلمان محمد3506

هندسة كٌمٌاوٌةهندسة كٌمٌاوٌةبكالورٌوس فراس عبد الغفور فرطاس خلٌفة 3844

هندسة كٌمٌاوٌةهندسة كٌمٌاوٌةبكالورٌوسابوعبٌدة اٌاد عبدالعزٌز محمود5364

هندسة كٌمٌاوٌةهندسة كٌمٌاوٌةبكالورٌوسبان عبد القادر رحٌم محمود5634

هندسة كٌمٌاوٌةهندسة كٌمٌاوٌةبكالورٌوسسوزان فإاد وهٌب جاسم8008

هندسة معمارٌةهندسة معمارٌةبكالورٌوسلستبرق احمد محمود سعٌد957

هندسة معمارٌةهندسة معمارٌةبكالورٌوسمرٌم فٌصل عبد اللطٌف حمادي3948

هندسة معمارٌةهندسة معمارٌةبكالورٌوسهبة كمال رشاد عبدهللا الراوي6938

هندسة معمارٌةهندسة معمارٌةبكالورٌوسحنان ولٌد محمود عبد الشام7520ً


