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االسم الثالثي باللغة العربية بدون ذكر اللقب 

التخصصالمؤهل العلميالعلمي

1

 

Molecular Biologyدكتوراهعثمان ثامر المهداوي. د

تصميمدكتوراهصالح نوري محمود.2

االمراض الجلدية والتناسليةدكتوراهاحمد عبدالعزيز احمد.د3

4

ا 

طرائق تدريسدكتوراهجباررشك شناوه السلطاني.د

دكتوراه هندسة ميكانيكيةدكتوراهسالم هادي حسين. د. ا5

اداره اعمالدكتوراهد فراس عدنان عباس. م. ا6

احياء مجهريةدكتوراهبهيجة عبيس حمود الخالدي.د.ا7

طرائق تريسدكتوراهجباررشك شناوه.د.ا8

طرائق التدريسدكتوراهمنير فخري صالح.د.ا9

تاريخبكالوريوسابراهيم جبار كاظم10

علوم حياةدكتوراهابراهيم مرضي راضي11

هندسة حرارياتماجستيراثير صالح حسون12

علوم سياسيةدكتوراهاحسان محمد هادي13

ماجستيراحالم سعيد ابراهيم14

كيمياء /ماجستير علوم كيمياء 

عضوية

فيزياء فلكدكتوراهاحمد حسن عبدهللا15

رياضياتماجستيراحمد حميد كامل16

علوم حياةماجستيراحمد حيران رمضان17

لغة عربيةاخرىاحمد راكان شالل18

الرياضياتبكالوريوساحمد رحيم جبار19

الكيمياءدكتوراهاحمد رؤوف محمود20

لحاماخرىاحمد زهير خضر21

علوم كيمياءدكتوراهاحمد سليمان جمعه22

احياء مجهرية طبيةماجستيراحمد صادق جاسم23

القانونماجستيراحمد صفاء يحيى24

إدارة صناعيةماجستيراحمد طالل احمد االفندي25

رياضهماجستيراحمد عبدالساده مزهر الجبوري26

تشريح وانسجه واجنه حيوانيهماجستيراحمد علي خيرهللا27

اصول دينماجستيراحمد علي سلمان28

تربيه الرياضيهبكالوريوساحمد علي عبدالحسن29

هندسة الحاسوببكالوريوساحمد عليوي عبدالرضا30

طرائق تدريس العلوم العامةماجستيراحمد عماد هادي31

تاريخ حديث ومعاصردكتوراهاحمد فليح حسين32

هندسه معلوماتيهماجستيراحمد قاسم عبد الغني تاج33

هندسهبكالوريوساحمد كاظم جبار34

رياضياتماجستيراحمد هادي حسين35

طب بيطريماجستيراحمد هادي محمد36

إدارة الجودةدكتوراهاحمد هاني محمد النعيمي37

تاريخ معاصر/ تاريخ دكتوراهاديب صالح عبد38

االدارة االعمالبكالوريوساراس غازي كريم39

كيمياءماجستيراروه سعود علوان40

إدارة العملياتماجستيرازهار عبد محيسن الركابي41

المناعةدكتوراهازهار موسى جعفر42

خرائط ونظم معلوماتدكتوراهازهر حسين رزوقي43

النباتات الطبية- الزراعة دكتوراهاسامة حسين مهيدي44



تقنيات البصرياتبكالوريوساسراء حسن هادي45

تقنيات مقاومه احيائيةبكالوريوساسراء علي عبد46

تاريخ اسالميدكتوراهاسراء مهدي مزبان47

التقنيات المحاسبيهدبلوماسراء موفق كامل48

49

اسراء هاشم سعدون

احياء مجهرية طبية؟ فايروساتدكتوراه

اقتصادماجستيراسالم محمد محمود50

دكتوراه امنية الشبكات والمعلوماتدكتوراهاسماء شاكر عاشور51

كيمياء حياتيه طبيهماجستيراسيل شرف عبدهللا الهندي52

طب بيطريماجستيراسيل محمد حمزة53

وقاية نباتماجستيراشواق حسام ابراهيم54

علوم الحياةماجستيراشواق فالح خزعل55

كيمياء تحليليةدكتوراهاعياد عمار صيهود56

ماليةماجستيرافتخار جبار عبد57

فسلجة كرة سلةدكتوراهافراح رحمان كاظم58

احياء مجهريةدكتوراهافراح فهد عبد الكريم59

علوم حاسباتماجستيراقبال عمران سلمان60

اكثار وتحسين نباتدكتوراهاكرم عبد الكاظم هادي61

حاسوببكالوريوساالء حسين علي62

ماجستير هندسة بيئةماجستيراالء عدنان عبيس63

فطرياتماجستيراالء عقيل جاسم64

Microbiologyبكالوريوساالء نزار محمود65

اقتصاددكتوراهاالء نوري حسين66

صيدلةماجستيرالدكتور سعد عبد هللا عبد المجيد67

التاريخدكتوراهالدكتور فاضل كاظم حنون68

التاريخدكتوراهالدكتور محمد حسين علي السيوطي69

األدب الحديث مد س/اللغة العربية دكتوراهالدكتوره ريم محمد طيب حامد70

فلسفة تصميمدكتوراهالدكتوره نادية خليل اسماعيل71

هندسة سيطرةماجستيرالق فالح حسن72

تشريح بشريدكتوراهالهام مجيد محمود73

اقتصاددكتوراهامل اسمر زبون74

زراعةماجستيرامير شمخي نور75

ماجستيرامير محمد عباس76

/ علوم التربة والموارد المائية 

فيزياء التربة

لقاحات فايروسيه/احياء مجهرية دكتوراهامير مزهر هادي77

اعدادي الفرع العلمياخرىاميره سهيل نجم78

دكتوراهامين عزيز جواد79

حديث نبوي / علوم اسالمية 

شريف

الكيمياءماجستيرامينة محسن عباس80

تصنيف الفقرياتدكتوراهانتصار فيصل عبد محمد81

احياء مجهريةدكتوراهانتظار نعيم عبد82

كيمياءبكالوريوسانسام نجاد خورشيد83

اللغة العربيةدكتوراهانور جمال حسين84

علم االجتماعماجستيرانيس شهيد محمد85

ماجستير اكثار وتحسين نباتماجستيراوراس محسن كاظم86

علوم الكيمياءماجستيراوس زاهد يونس87



هندسة الكترونبكالوريوساياد جابر اسعد88

كيمياءماجستيراياد جرجيس ذو الكفل89

انتاج نباتيبكالوريوساياد علي حنيش90

هندسةماجستيراية عدنان ياسين91

االعالمدكتوراهايسر خليل ابراهيم92

بيولوجيدكتوراهايمان جواد كاظم93

ضرائبماجستيرايمان حسين داود94

فيزياءدكتوراهايمان طارق محمد نجيب95

الكيمياءدكتوراهايمان طالب كريم96

علوم حياةماجستيرايمان عباس محسن97

احياء مجهرية/ علوم حياة ماجستيرايناس كاظم عبد األمير98

فسلجة كرة يددكتوراهايوب عيسى توفيق99

الصرف/ اللغة العربيةدكتوراهإبراهيم علي سلمان100

إدارة اإلنتاج والعملياتماجستيرإسراء وعدهللا قاسم101

تاريخماجستيرإيالف شاكر زبيل102

احصاءبكالوريوسإيمان خالد خلف103

تقانة احيائيةدكتوراهإيناس حسين علي104

تاريخ إسالميدكتوراهافتخار عبد الحكيم رجب العكيدي. د. أ105

اداره اعمالدكتوراهفراس عدنان عباس. د. م. أ106

طب بيطريدكتوراههشام عطوان سوادي. د. م. أ107

English Languageدكتوراهمروان كاظم محمد. د. م.أ108

Microbiologyدكتوراهد قناة محمود عطيه.م.أ109

Microbiologyدكتوراهد قناة محمود عطيه.م.أ110

اللغة العربيةدكتوراهأحمد سهام رشيد111

هندسة مدنيةدكتوراهأحمد عاجل علي112

الطب البيطريماجستيرأحمد عبدهللا محمد113

تاريخدكتوراهأحمد محمود حمود114

كيمياء فيزياويةماجستيرأزل شاكر وهيب115

وراثة مايكروبيةدكتوراهأزل عالء عباس116

قانون خاصماجستيرأسامة علي جاسم117

علوم حاسباتماجستيرأسماء موفق محمد118

ادارة األعمالماجستيرأشواق علي عبد الميالي119

طفيليات/ علوم حياة دكتوراهأمل خضير خلف120

تقنية كهربائيةبكالوريوسأميره جاسم محمد الزبيدي121

جغرافية البيئةماجستيرأنفال سعيد داود122

حديث نبويدكتوراهأنور فارس عبد123

علم النفس التربويماجستيرأيام منصور حسين124

التاريخ الوسيطدكتوراهأيوب بعزيز عقوني125

فيزياء الحالة الصلبة والمواددكتوراهآالء جواد كاظم126

فلسفةدكتوراهباسم قاسم جواد127

تقنيات عملياتماجستيرباسمه عبود محيد128

كيمياء العضويةماجستيربان داود صالح129

اللغة االنكليزيةماجستيربان شهاب احمد130

دكتوراه لغة عربيةدكتوراهبان كاظم مكي131

كيمياءبكالوريوسبان مهدي صاحب132

علوم ورياضياتدبلومبتول كاصد جعفر133

علوم حياةدكتوراهبثينه جاسم يوسف134

علوم حياةماجستيربدر راكان شالل135



تاريخ اسالميدكتوراهبرزان ميسر الحـــامد136

طب جملة عصبيةدكتوراهبسام طه صالح137

إدارة الجودة/إدارة صناعية بكالوريوسبسام منيب علي138

علوم القراندكتوراهبشار عبد اللطيف علوان139

محاسبةماجستيربشائر خضير عباس140

علوم الحياةبكالوريوسبشائر ياسين مهدي141

علوم حاسباتدكتوراهبشرى فاضل زبون142

لغة/ لغة انكليزيةدكتوراهبشرى نعمة راشد143

علوم الحياةدكتوراهبلقيس هادي هاشم144

احياء مجهرية/ علوم حياة دكتوراهبهيجة عبيس حمود الخالدي145

علم النفس التربويماجستيربيداء صالح حسن146

تخطيط حضري وإقليميدكتوراهبيداء عبد الحسين بديوي الحسيني147

مبرمجاخرىتبارك رزاق علي148

دكتوراة كيمياء فيزيائيةدكتوراهتغريد باقر علوان العتابي149

كيمياءماجستيرتيسير عبد القادر صالح150

علوم فيزياءماجستيرثائر احمد مزهر151

قانونماجستيرجاسم محمد حسين الزبيدي152

كلية االعالمبكالوريوسجمال موحان حيدر153

الهندسة الكهرميكانيكيةدبلوم عاليجمال هادي حسين154

ماجستيرجميل محمد جميل155

قسم مالية /كلية االدارة واالقتصاد

ومصرفية

علوم كيمياء تحليليةماجستيرجنان علي حسين156

تاريخماجستيرجنان عواد محمد157

معلوماتيةدكتوراهجنان محمد عباس التميمي158

حشرات/ علم الحيواندكتوراهحارث رجب حيدر159

زراعهماجستيرحارث محمود عزيز التميمي160

علوم حياةماجستيرحامد هالل فرحان161

صحة عامةماجستيرحسام حسين عليوي162

علوم الحياةدكتوراهحسام سعيد العارضي163

التمويلماجستيرحسام طارق جاسم164

طرائق تدريسدكتوراهحسام عبد محي165

هندسة مدنيةدكتوراهحسام علي محمد166

الفقه واصولهماجستيرحسن امين محمد167

Pharmacologyماجستيرحسن خضر رجب168

علوم سياسيةاخرىحسن صالح حسن169

ماجستيرحسن طاهر بريبر170

محاسبة - تقنيات مالية ومحاسبية 

مالية

تربية بدنية وعلوم الرياضةماجستيرحسنين جواد اسد171

تكنولوجيا المعلوماتماجستيرحسنين محمد منجي172

قانونماجستيرحسين جمعه محمد173

الكيمياءدكتوراهحسين حبيب مصطفى174

االقتصاددكتوراهحسين شناوة مجيد175

تكنلوجيا المعلوماتماجستيرحسين علي احمد سلمان176

هندسة حاسوببكالوريوسحسين علي عثمان جوبان177

هندسة الميكاترونيكسماجستيرحسين نعيم حسن178

اقتصاددكتوراهحقي امين توماس179

هندسة ميكانيكيةماجستيرحقي إسماعيل كاطع180

تقانات زراعه انسجه نباتيهماجستيرحال جمعه عصري181



تاريخدكتوراهحماد فرحان حمادي182

الشعر الحديث/ االدب االنگليزيدكتوراهحمدي حميد يوسف183

هندسة مدنيةبكالوريوسحمزه ماجد حميد184

اقتصادماجستيرحميد حسن خلف185

علوم سياسيةدكتوراهحميد فارس حسن186

تاريخدكتوراهحنان عباس خيرهللا187

علوم حياةماجستيرحوراء جواد كاظم188

علوم حياةماجستيرحوراء يحيى محمد189

فيزياءماجستيرحيدر حسن جاسم190

تقنيات المقاومة االحيائيةماجستيرحيدر حسن داود191

هندسة كهربائية والكترونيةدكتوراهحيدر خضير لطيف192

االحصاء و المعلوماتيةبكالوريوسحيدر عبد الحي ناصر193

احياء مجهريةماجستيرحيدر كامل جبار الكعبي194

ماجستيرحيدر مالك عبد علي195

فسلجة / تقنيات االنتاج الحيواني

تناسل

علوم ماليه والمصرفيهبكالوريوسحيدر ناصر حسين196

البستنه وهندسة الحدائقبكالوريوسحيدر هادي رحيم197

جيومورفولوجي تطبيقيدكتوراهخالد صبار محمد198

زراعةدكتوراهخالد عبدهللا سهر199

اصول الدين االسالميدكتوراهخالد مصطفى محمد200

Chemistryدكتوراهخالدة على ثجيل201

احياء مجهريةدكتوراهختام حبيب رسول202

طفيليات/علوم حياة دكتوراهخديجة عبيس حمود203

علوم كبمياءبكالوريوسخلود عمران علي204

فسلجة طبيةدكتوراهخمائل حسين عبود الخفاجي205

ادارة االعمالماجستيرخمائل كامل محمد206

حديث نبويدكتوراهخميس ضاري عبد العزاوي207

ادارة اعمالماجستيرخيريه عبد فضل208

طرائق تدريسدكتوراهد إحسان عباس حسن الموسوي209

دكتوراة احياء مجهريةدكتوراهد صبا فاضل علي210

مناعة طفيليات- علوم حياة دكتوراهايمان حساني السالمي. د211

علوم الحياةدكتوراهبنان راكان دبدوب. د212

(أمراض )ماجستير علوم بيطريةماجستيرثائر علي محسن. د213

انسجة مرضية-علم االنسجة دكتوراهجنان عدنان عبد اللطيف البيروتي. د214

معالجة الصور-علوم الحاسوبدكتوراهحيدر طالب مهدي العجيلي. د215

Chemistryدكتوراهسحر بلكت حسين الجبوري. د216

زراعة االنسجةدكتوراهعبدهللا حسن محمد. د217

زراعةدكتوراهعبدهللا فاضل سرهيد. د218

التربية البدنية وعلوم الرياضةدكتوراهعلي حميد علي الزبيدي. د219

طاقات متجددة/ هندسة كهربائية دكتوراهعمر حازم محمد. د220

تاريخ حديثدكتوراهغادة فائق محمد. د221

اعجاز القران الفيزيائي والتفسيردكتوراهفاضل يونس حسين. د222

مكائن ومعدات زراعيةدكتوراهفراس جمعه طه. د223

رياضياتدكتوراهفرح حسن جاسم الحسيني. د224

علوم زراعية ، ثروة حيوانيةدكتوراهكرار عماد عبد الصاحب. د225

العلوم الزراعيةدكتوراهليث جعفر حنوش. د226



أحياء مجهريةدكتوراهمحمد جاسم محمد شالل. د227

هندسة مدنيدكتوراهمحمد مخلف خلف. د228

طب وجراحه بيطريهبكالوريوسامواج داود راضي.د229

قانون خاصدكتوراهايناس مكي عبد نصار.د230

دكتوراهجنان محمد عباس التميمي.د231

معلوماتية 

علم النفس التربويدكتوراهرقيه هادي عبد الصاحب.د232

فيزياء طبيةدكتوراهعدنان محسن علي.د233

احياء مجهريهدكتوراهفاطمة عبودي علي.د234

لغة عربيةدكتوراهمحمد مزعل خالطي.د235

عقاقير طبيةدكتوراهمديحة حمودي حسين.د236

التاريخ الحديثدكتوراهمصلح محمد عبد.د237

علوم حىسباتدكتوراهمي عبدالمنعم صالح.د238

احياء مجهريةدكتوراهميثم غالي يوسف.د239

اكثار وتحسين نباتدكتوراهناصر معروف ناصر العامري.د240

فسلجة نباتدكتوراهوسن حمزة مزعل.د241

هندسيماجستيرداليا حمزة موسى242

دكتوراه علوم في االحصاءدكتوراهدريد حسين بدر243

وراثة جزيئية/ علوم الحياة ماجستيردعاء حازم محمد244

اللغة العربيةماجستيردعاء عجمي بشيت245

وراثه خلويةماجستيردعاء عالء غني246

ماجستيردعاء علي ماظم247

تربية وتحسين / الثروة الحيوانية 

حيوان

كيمياء حياتيةماجستيردعاء نعمة مسلم248

فكردكتوراهدكتور وميض فارس صعب249

أنسجة/ ماجستير علوم الحياةماجستيردموع ماجد ناصر250

هندسة مدنياخرىدنيا نهاد علي251

الكيمياءدكتوراهديار صالح الدين علي252

هندسه الحاسبات وشبكاتماجستيردينا عالء الدين عادل253

رياضياتماجستيرذكرى حسن داحس254

كيمياءماجستيررافد ريس عراك المعموري255

المعلومات والمكتباتماجستيررامي راكان عرب256

ادب أنگليزيماجستيررانيا جسام حمد257

عالقات دوليةماجستيررائد حسن زغير258

وراثةدكتوراهرائد مجبل عبدهللا259

الفيزياءماجستيررباب شكور علي260

هندسةماجستيررجاء حسين عبد261

تصميمدكتوراهرجاء سعدي لفتة262

موظفاخرىرحيم عبد الزهرة جميل263

علوم حياةماجستيررشا كاظم مهدي264

طب وجراحة عامةدكتوراهرشيد علي راشد265

تاريخ اسالميدكتوراهرضاب حاتم ياسين الغساني266

قانون تجاري بحريدكتوراهرضوان هاشم حمدون267

تقنيات نحليالت مرضيةماجستيررضية حسين فاضل268

الفيزياءماجستيررغد صبار هادي269

ماجستير اكثار وتحسين نباتماجستيررغد كطران حسن270

ادارة صناعيةماجستيررغيد ابراهيم اسماعيل271

صيدلةاخرىرفل صباح خضير272



بايولوجيماجستيررفل فراس جابر273

علوم زراعيةماجستيرروان عامر ريّس274

محاسبةبكالوريوسرونق سمير حنون275

طرائق تدريس التاريخماجستيررويدة احمد حميد276

القانون الدولي العامماجستيررؤى ابراهيم خالد277

قانون خاصماجستيررياض ناظم حميد278

محاسبهماجستيرريام محمد عباس279

قانوندكتوراهريان هاشم حمدون280

كيمياء عضويهماجستيرريم سهيل نجم281

تقنيات المقاومة االحيائيةبكالوريوسريهام كريم علوان282

اللغه العربيهبكالوريوسريهام منصور حسين283

علوم سياسية دراسات دوليةدكتوراهزمن ماجد عودة284

علوم حياةماجستيرزهراء جاسب حميد285

طالبه كليه طببكالوريوسزهراء حسين جفات286

علوم رياضياتبكالوريوسزهراء عصام جليل جعفر287

فيزياء تطبيقيةماجستيرزهراء ياسر عباس288

محاسسبةماجستيرزياد مشحن عبدهللا289

نباتي. زراعيماجستيرزيد جعفر هاشم290

شبكات وامنية معلوماتماجستيرزينب شاكر مطر291

ماجستير علوم كيمياءماجستيرزينب طالب عبدالكاظم292

قانون عامماجستيرزينب عبد السالم عبد الحميد293

علوم الحاسوببكالوريوسزينب غايب عبد الحسن294

علوم محاسبيةماجستيرزينب فائق محمد295

هندسهبكالوريوسزينب محسن حسن المنصوري296

علوم ارضماجستيرزينب مصدق نجيب297

كيمياء عضويةماجستيرزينب هاشم محمد298

فيزياءدكتوراهزينة جميل رحيم299

هندسة مدنيماجستيرزينة عامر ادريس300

رياضياتماجستيرزينه طه عبدالقادر301

302

زينه علي جاسم

دكتوراه

فلسفة اسالمية 

Physicsماجستيرژاله محمد احمد303

التحليالت المرضيةدكتوراهساجد سامي محجوب304

بكالوريوس تقنيات التربة والمياهبكالوريوسساجد عبد العباس بناي305

هندسة كهربائيةماجستيرسارة ستار خضير306

هندسة كيمياويةماجستيرسارة سعد محمد جواد307

كلية الزراعةماجستيرسارة سعيد لطيف308

بكلوريوس صيدلةبكالوريوسسارة عبد الجبار محمد309

تقنيات التربة والمياهماجستيرسارة علي حسين مدرس مساعد310

فسلجة دواجنماجستيرساره جاسم زامل311

كيمياء حياتيه سريريهماجستيرساره حسين عيدان312

فسلجةدكتوراهساريا ناجي محسن313

انگليزيماجستيرسالم دعدع نايف314

هندسة كهرباءماجستيرسالم سعدهللا سلطان315

اللغة العربيةدكتوراهسامر عباس حسين316

اكثار وتحسين نباتدكتوراهسبأ جواد عبد الكاظم317

علوم القرآنماجستيرسبأ علي مزهر318



بكالوريوسسجاد محمد عبدالحمزه319

Telecommunications 

Engineer

علوم حياةدكتوراهسجى حسين دلفي320

لغه إنكليزيةبكالوريوسسجى حميد علي الزبيدي321

علوم حياةاخرىسجى سالم عبد اللحسن322

جغرافية عامةماجستيرسحر جابر كاظم323

طرائق تدريس االجتماعياتماجستيرسحر حسين محمد324

علوم ماليهماجستيرسحر خليل اسماعيل325

علوم ارضدكتوراهسحر عبد قاسم326

اللغة العربيةماجستيرسدير حسام كريم327

كيمياءبكالوريوسسراب جاسم محمد328

اللغة العربية وعلوم القرأندكتوراهسردار رشيد حمةصالح329

Biologyماجستيرسروة رمضان حمزة330

هندسة الحاسباتبكالوريوسسرور منذر عبيد331

علوم حياةماجستيرسرى احسان عبد332

علوم الحياة احياء مجهريةماجستيرسرى ستار حسن333

رياضياتبكالوريوسسرى هادي حسين334

ماجستير علم النفس التربويماجستيرسرى هاشم فرحان335

علم النفسدكتوراهسعاد خيري كاظم336

علوم حياةدكتوراهسعاد شالل شحاذة337

عام النفسماجستيرسعد انور بطرس338

االدبماجستيرسعد دليان انور339

قانوندكتوراهسعد عبدهللا خلف340

قسم المختبرات الطبيةبكالوريوسسعد كاظم طاهر341

علوم حياةدكتوراهسعد والي علوان342

Medical biotechnologyماجستيرسعيد هالل خضير343

كيمياءماجستيرسكينة حسين رشيد علي الراوي344

محاسبةدبلومسلمه عبد هللا عبد المجيد345

بيئة/علوم حياة ماجستيرسلمى خالد ياسين346

طرائق تدريسماجستيرسلوان طالل عبدالكريم347

علوم مالية و مصرفيةماجستيرسليم رشيد عبود348

كيمياء فيزياويةماجستيرسماء سعدي محمود349

الترجمةدكتوراهسماح محمود ناصر الرملي350

حاسوببكالوريوسسماهر عبد الرزاق طويسان351

تاريخدكتوراهسمر رحيم نعيمة352

اللغة العربيةماجستيرسمية احمد ميدان353

علوم سياسيةماجستيرسمية دهام كاظم354

تصنيف أدغالدكتوراهسنا قاسم حسن355

احياء مجهرية طبيةدكتوراهسناء خضر جميل356

كيمياء عضويهدكتوراهسناء عبد الصاحب عبد الكريم357

علوم سياسيةماجستيرسند وليد سعيد358

اللغة العربيةدكتوراهسندس محمد عباس359

لغة انكليزيةماجستيرسها مهدي حسين360

التاريخ الحديثماجستيرسهاد جاسم محمد361

مناعةدكتوراهسهاد حسن اعبيد362

علوم حاسباتماجستيرسهاد شاكر جابر363

علوم حاسباتماجستيرسهاد شاكر جابر علوان364

محاسبةماجستيرسهام جبار مزهر365



تاريخ اسالميدكتوراهسهام جميل جاسم366

علم النبات/علوم حياةدكتوراهسوزان محمد خضير367

تربيه رياضيهبكالوريوسسوسن رحيم حسن368

حشراتماجستيرسوسن فاضل فواز أبراهيم369

اللغة العربيةماجستيرسيروان جبار خضر370

كيمياء تربةماجستيرسيف الدين كريم لهيمص371

ماجستير لغة إنجليزيةماجستيرسيف حسام كريم372

قسم العلوم المالية والمصرفيةبكالوريوسسيف حميد يوسف373

هندسة اتصاالتماجستيرسيف حيدر كامل374

ادارة ماليةماجستيرسيناء احمد جارهللا375

ادارة اعمالبكالوريوسشاخـــوان سعود نوري376

ادوية وسمومدكتوراهشذى موسى مالغي377

علوم حياةماجستيرشروق حميد مجيد378

جغرافية بشريةدكتوراهشروق نعيم جاسم379

اصول ديندكتوراهشالل نجم خلف380

كيمياءماجستيرشمم كريم عوده381

فسلجهدبلوم عاليشهد قاسم محمد382

لغة انكليزيةبكالوريوسشيرين فيصل عزيز383

تاريخدكتوراهشيماء بدر عبدهللا نصر السراي384

قانون اداري.. قانون عامماجستيرشيماء حاتم رشيد محمد385

الفسلجةماجستيرشيماء حسين علي386

علوم حاسوبدكتوراهشيماء حميد شاكر387

علو االغذيةدكتوراهشيماء ذياب جدوع388

ماجستير طرائق تدريس التاريخماجستيرشيماء رافع سلطان389

اللغة العربيةماجستيرشيماء زاحم حسوني390

علوم حياةدكتوراهشيماء عبد الحسين محمد391

Biologyماجستيرشيماء عبد الهادي كاظم392

رباضياتدكتوراهشيماء فرحان مطر393

التصميمدكتوراهشيماء كامل داخل394

االعلوم المالية والمصرفيةماجستيرشيماء هادي نعمة الخفاجي395

علوم محاسبيةماجستيرشيماء ياس خضير396

كيمياء تحليليهماجستيرصابرين شاكر محمود397

علوم سياسيةماجستيرصادق صالح كريم398

ميكانيكدبلومصادق طارق خضير399

علوم جيولوجيماجستيرصالح راكان شالل400

علوم حياةماجستيرصالح عبد الواحد مهدي401

الكيمياءماجستيرصبا حازم صديق العباسي402

اإلرشاد النفسي والتوجية التربويماجستيرصبا سعد حسين403

اإلرشاد النفسي والتوجية التربويماجستيرصبا سعدحسين404

علوم حياة تقنيات حياتيةماجستيرصبا مؤيد سليمان الحليم405

علوم رياضياتدكتوراهصبا نزار فيصل406

فسلجة النبات- علوم غابات دكتوراهصباح غازي شريف407

كيمياء تربةماجستيرصباح لطيف عاصي408

لغة انكليزيةماجستيرصبيحة حمزة دحام409

مناعة- علوم الحياةماجستيرصدام حسين علي410

كيمياء حياتيه سريريهدكتوراهصفا عامر علي411



هندسة اتصاالت والكترونيكماجستيرصالح حسن عباس412

طب األطفالدبلوم عاليصهيب محمود علي413

كيمياء صناعيه/علوم كيمياءماجستيرضحى نضال سعد414

تقنيات التربه والمياهبكالوريوسضحى ياس خضير415

التصميمدكتوراهضفاف غازي عباس العبادي416

احياء مجهريه طبيهماجستيرضي علي عزيز417

وراثة جزيئيماجستيرضياء صباح إبراهيم418

تاريخ الحديثدكتوراهطارق مهدي عباس419

بيئة/ علوم الحياة دكتوراهطاووس محمد كامل احمد420

التاريخدكتوراهطه مخلف عبدهللا421

علم االجتماعماجستيرظاهر محسن هاني422

علوم الكيمياءماجستيرظفر عبدالغني عمر423

إدارة صناعيةدكتوراهعادل ذاكر النعمة424

فيزياءدكتوراهعادل صبحي معتوك425

قانونيبكالوريوسعادل ناصر حسين426

فيزياء االغشيه الرقيقهدكتوراهعامر عباس رمضان427

اللغة العربيةدكتوراهعامر عبدالعزيز خليل الساطوري428

فيزياء النووية التطبيقيةدكتوراهعباس عبد سويف البديري429

قانونماجستيرعباس قاسم محمد الماجدي430

رياضياتماجستيرعبد الحميد قحطان عبود431

علوم رياضياتماجستيرعبدالجبار علي مظهر432

ادارة االعمالماجستيرعبدالخالق هشام يوسف433

هندسة ميكانيكيةماجستيرعبدالرحمن شاكر محمود434

اعالمبكالوريوسعبدالرحمن عماد اسماعيل435

علوم كيمياءماجستيرعبدالستار هاشم عبدالغني436

علوم فيزياءماجستيرعبدالسالم محمود حسن437

فسلجةماجستيرعبدالقادرعبدالسالم محمد438

الزراعةماجستيرعبدهللا محمد سالم الدباغ439

علوم حياةماجستيرعبدهللا محمد مهدي440

Mechanical engineeringماجستيرعبدالمطلب عبدالكريم محسن441

جراحة جملة عصبيةدكتوراهعبدالناصر عبدالقادر صالح السامرائي442

تمريضماجستيرعبير ميري عبدهللا443

بورد عربي نسائية وتوليددكتوراهعبير ناهي حمدي444

تربية بدنية تاهيل اصاباتدكتوراهعدنان راضي فرج445

احياء مجهرية- علوم الحياةماجستيرعدنان علي حماد446

اداريدبلومعدوية محمد صباح447

هندسة ميكانيكيةدكتوراهعدي حسين كاظم448

ادارة اعمالماجستيرعذراء هادي كاظم449

علم النفس التربويدكتوراهعفراء ابراهيم خليل العبيدي450

علوم حياةماجستيرعقبه عبد الحليم عبد الجبار451

محاسبةماجستيرعقيل سالم محمد452

مناخماجستيرعقيل عبدالستار سعيد453

علوم الحاسوببكالوريوسعال جمعه علي454

هندسه تكنلوجيا معلوماتماجستيرعال علي عبيد455

علوم سياحة دينيةبكالوريوسعال كطران حسن456

علوم االغذيةدكتوراهعالء جبار عبد المنهل457

كيمياء حياتيهدكتوراهعالء عباس فاضل458

محاسبهماجستيرعالء عبد العباس مخيف459



تقنية حياتيةدكتوراهعالء كريم نعيمة460

بستنة وهندسة الحدائقدكتوراهعالء محمد ناصر المال461

نباتات طبيةماجستيرعلي احمد حسين462

عالجيةدكتوراهعلي أحمد نجيب463

فيزياء عامبكالوريوسعلي جاسم محمد464

هندسة حاسباتاخرىعلي جان نهاد علي465

زراعهبكالوريوسعلي جبار ياسين466

علم االنسجةدكتوراهعلي حسن عبود467

الرياضياتماجستيرعلي حسن علي468

محاسبةماجستيرعلي حسين مهاوش469

ماجستيرعلي حميد فرج الطائي470

تعلم / تربية بدنية وعلوم الرياضة

حركي

جغرافية طبيعيةدكتوراهعلي خلف صايل471

طب اسنانبكالوريوسعلي خلف عنبر472

هندسة العمارةماجستيرعلي سعد الربيعي473

نقنيات انتاج نباتيماجستيرعلي صالح حسون474

احياء مجهرية طبيةماجستيرعلي صبري شاكر475

التاريخماجستيرعلي طالب حسين476

علوم الحياةماجستيرعلي طالب محمد الطائي477

محاسبةماجستيرعلي طه ياسين478

هندسيماجستيرعلي عاصم عبد الرزاق479

علوم رياضياتماجستيرعلي عائد محمد480

دراسات دوليةدكتوراهعلي عبد الخضر محمد المعموري481

االنثربولوجيا الثقافية والنقددكتوراهعلي عبد الرحيم كريم482

ماجستيرعلي عبد الرزاق دبس483

طاقة / ماجستير هندسة ميكانيك 

متجددة

تقنيات ادارة العملياتماجستيرعلي عبد الزهرة ادم484

إدارة المعرفةدكتوراهعلي عبد الستار عبد الجبار485

التخطيط الحضري واإلقليميماجستيرعلي عبد السميع حميد486

جغرافيةدكتوراهعلي عبد الوهاب مجيد487

تحليالتبكالوريوسعلي عبدالساده مزهر الجبوري488

Pharmacistبكالوريوسعلي فاضل محسن صالح489

هندسة الطرق والجسوردكتوراهعلي فاضل ناصر490

ماجستير علم اللغة االنكليزيةماجستيرعلي محمد حسن491

ماجستير محاسبةماجستيرعلي محمد حسن محمد492

هندسهاخرىعلي ناظم محيسن493

محاسبةماجستيرعلي ناظم مهدي494

طب االسناندكتوراهعلي هادي فهد495

هندسيدبلوم عاليعلياء محمود عباس496

علوم حاسباتماجستيرعلياء هاشم محمد497

طبي/ تقنيات صحة مجتمعماجستيرعليم مرداس خضير498

اقتصاد زراعيماجستيرعليوي عبد الرضا محمد علي العبودي499

ماجستيرعماد نعمان شريف500

بكالوريوس طب وجراحة عامة 

ماجستير في علم االدوية

Community healthدبلومعمادالدين عطية حسين501

قاونماجستيرعمار خالد حسين الميالي502

ماجستير صيدلة سريريةماجستيرعمار محمد عطية503

التفسير/العلوم االسالمية دكتوراهعمار يونس عبد الرحمن الطائي504



هندسة طاقات متجددةدكتوراهعمر حازم محمد505

فطريات طبيةماجستيرعمر صادق شالل506

الكيمياءماجستيرعمر صالح حسن507

ادارة اعمالبكالوريوسعمر محمود نجم508

اقتصاد اسالميدكتوراهعمران سلطان كالوي509

ليزردكتوراهعواطف صابز جاسم510

رياض اطفالدكتوراهغادة حلمي مخلوف511

الرياضياتدكتوراهغادة مؤيد النعيمي512

احياء مجهريه التربةماجستيرغصون فاضل حسين513

هندسة تقنيات القدرة الكهربائيةبكالوريوسغفران محمد عبيد514

هندسة تقنيات المكائن والمعداتبكالوريوسغيداء مهدي صالح515

تربةماجستيرفاخر رسن صحن516

دكتوراهفاضل عباس جمعة السامر517

قدره / دكتوراه هندسة كهربائية 

ومكائن كهربائية

مختبرات طبيهبكالوريوسفاضل علي فاضل518

رياضياتماجستيرفاطمة سليم صاحب519

بكالوريوس هندسةاخرىفاطمة عماد هادي520

ماجستير مسح وتصنيفماجستيرفاطمه ابراهيم كعيد521

ماجستير علوم حاسباتماجستيرفراس عبد الكاظم محمد الحلي522

دعوة وخطابةماجستيرفراس محمد خلف المفرجي523

قانون دوليماجستيرفراس نعيم جرسم524

بالغة اللغة العربيةدكتوراهفالح حسن محمد525

جغرافية سياسيةدكتوراهفهد مزبان خزار526

العلوم التربوية و النفسيةبكالوريوسفؤاد حجي مكي527

لغة انكليزيةماجستيرفؤاد عباس علي528

صناعة أسنانماجستيرقصي عبد اللطيف حسن529

علوم حياةماجستيرقيس عاصي احمد530

تغذية حيواندكتوراهكريم حمادي مهنى531

هندسة ميكانيكبكالوريوسكريمة شالل غازي532

تاريخ حديث ومعاصردكتوراهكفاح احمد محمد نجار533

قانونماجستيركوثر صالح مهدي534

امراض نباتدكتوراهكوثر فاضل علوان535

رياضياتدكتوراهكوركيس شهيد محمد536

كيمياء فيزيائيةدكتوراهلقاء حسين علوان السامرائي537

امراض نباتبكالوريوسلقاء حسين محمد538

علم النفس التربويماجستيرلقاء شريف عبد539

540

لقمان فتاح أحمد 

arabic languageماجستير

اداريدبلوملقمان لطيف طعمه541

رياضياتماجستيرلمى سعد عبد الباقي هاني542

قانون دوليدكتوراهلمى عبدالباقي محمود543

بيئة نباتماجستيرلؤي محمد كريم544

كيمياء تحليليةدكتوراهليث سمير جاسم545

محاسبةماجستيرليث مالك راضي546

القانونماجستيرليث ناجح حميد547

فيزياء الليزرماجستيرليلى حاكم علك548

تاريخماجستيرلينا ناصر محسن549

تاريخ اسالميماجستيرلمياء طالب راشد. م.م 550



تاريخ حديث ومعاصرماجستيرإيمان محمد عبد علوان. م. م551

كمياء حياتيةماجستيرأحمد عبد الحسين علي. م. م552

ماجستيرمهند عباس متعب شعالن الجبوري. م553

تحليل / علم اللغة االنكليزية 

الخطاب

اكثار وتحسين نباتدكتوراهأحمد ثامر كامل.د.م554

هندسة ميكانيكماجستيرفارزق نهاد عبد.م555

عربيماجستيرم حاتم فياض حمادي حسن.م556

جغرافيةماجستيرم رحاب خماط حشيش.م557

طرائق التدريس- اللغة االنكليزية ماجستيرم سالم دعدع نايف.م558

إصابات وتأهيلماجستيرماجد محمد مساعد الكعبي559

تلوث بيئيدكتوراهماجدة صباح العنزي560

اللغه االنكليزيهماجستيرماجده ابراهيم مخلف561

الجراحة البوليةدكتوراهمازن انور يادكار562

رياضياتماجستيرماهرة ربيع قاسم563

علوم سياسيةدكتوراهمثنى فائق مرعي564

Medical Microbiologyدكتوراهمجاهد خلف علي565

علوم الكيمياءماجستيرمحمد احسان مجيد566

التشريح واألنسجةدكتوراهمحمد أحمد عبدهللا567

ادارة اعمالماجستيرمحمد باسم محمد الجزائري568

Biologyماجستيرمحمد بالل عبدهللا569

دكتوراه أدب حديثدكتوراهمحمد جواد علي570

تاريخبكالوريوسمحمد حاتم فياض حمادي571

تمريضماجستيرمحمد حاكم شمران572

تقنيات المقاومة االحيائيةماجستيرمحمد حسين علي شبع573

فيزياءماجستيرمحمد حسين محمود574

هندسيدكتوراهمحمد حمزة موسى575

دراسات الجدوى االقتصاديةماجستيرمحمد رياض اعناد الحسيني576

قانونماجستيرمحمد سعيد السعداوي577

تنقيب بيانات/ علوم حاسبات ماجستيرمحمد شهاب احمد578

هندسه ميكانيكماجستيرمحمد صالح حسن579

اليوجداخرىمحمد طاهر رضا580

جغرافيةماجستيرمحمد طاهر عوده581

انتاج نباتيماجستيرمحمد طرخان ابو الميخ582

تاريخماجستيرمحمد عباس حسن583

تقنيات احيائيةماجستيرمحمد عبد الجبار احمد584

كيمياءماجستيرمحمد عبدالحسن شالل585

ماجستيرمحمد عبود مهاوش586

تاريخ / تاريخ حديث ومعاصر

الواليات المتحدة االمريكية

تصنيف نباتدكتوراهمحمد عثمان موسى587

تخطيط حضري واقليميماجستيرمحمد علوان نوري هزاع588

ادارة دواجن/أنتاج حيوانيماجستيرمحمد علي حسين589

علوم فيزياء عامةبكالوريوسمحمد علي داخل590

تربية للعلوم الصرفةبكالوريوسمحمد عليوي عبد الرضا591

هندسة معمارية الحاسوبماجستيرمحمد مصدق جعفر592

تقنيات اإلنتاج الحيوانيماجستيرمحمد مصطفى عبد العزيز عبود593

القانون الدولي العامدكتوراهمحمد مصطفى قادر594

زراعةماجستيرمحمد مؤيد جواد الرحيم595



علومبكالوريوسمحمد نجم عبدالنبي596

تقنيات إدارة المواددبلوممحمد وهيب عبد597

تغذية نباتدكتوراهمحمدجارهللا فرحان598

هندسة ميكانيكماجستيرمحمود شاكر محمود599

علوم زراعيةماجستيرمحمود عبد هللا علي600

اللغة العربيةماجستيرمحمود علي أحمد601

كيمياءدكتوراهمرتضى عبد علي فرحان602

محاسبةماجستيرمرتضى محمد شاني603

طرائق تدريسماجستيرمروان حكم توفيق604

النظرية االقتصاديةماجستيرمروان شاكر عبيد605

جغرافية طبيعيةماجستيرمروة علي طاهر606

تحليل وأنظمة سيطرةماجستيرمروج عبد رحيم607

اصول دين/ علوم قرآن دكتوراهمزاحم نايف ابراهيم608

Biochemistryماجستيرمزهر نصيف مسلم609

ادب/ اللغة االنكليزية ماجستيرمشتاق احمد كاظم الديوان610

علوم حاسوبماجستيرمصطفى صالح مهدي611

كيمياءدكتوراهمصطفى عبدالغفور عبدالكريم612

انتاج حيوانيدبلوممصطفى مجيد رشيد613

رياضياتماجستيرمصطفى محمد حميد614

تقنيات المحاسبةماجستيرمصطفى محمد عبد مسلم615

ماجستير علوم فيزياءاخرىمصعب عماد محمد616

تقانات احيائيةماجستيرمعتز محمد غازي617

اقتصاد زراعيماجستيرمقداد جاسم عبد618

كيمياء العضويةماجستيرمكارم علي مهدي619

جغرافيهماجستيرمكرم جمال عباس620

حقوقدكتوراهمالك عرب دعكور621

Food scienceدكتوراهمنال عبد الواحد صلبوخ622

Microbiologyدكتوراهمنن عبد الكاظم حمود623

نبات/علوم حياة دكتوراهمنى عايد يوسف624

ماجستير علوم رياضياتماجستيرمنى عباس مسير625

Medical physiologyماجستيرمها ارشد حمدي626

هندسة مدنيةدكتوراهمها عبد الواحد عزت627

الصحة العامة/الطب البيطريماجستيرمها عبدهللا رزوقي628

علم االجتماعماجستيرمهند كريم صالح الشمري629

تقنيات انتاج نباتيماجستيرمواهب مدحت حسين630

ادارة اعمالماجستيرمؤمل حسين جويسم631

لغة عرببةماجستيرمي عبد الخالق عوض632

اللغة العربية وآدابهادكتوراهميثاق حسن عطار633

احياء مجهريةماجستيرميثم صباح صادق634

هندسة كهرباءدكتوراهميسلون عبد قاسم635

تكنولوجيا المعلوماتماجستيرميسون خزعل عباس636

احياء مجهرية/ علوم حياهدكتوراهميعاد كاظم علي637

Bio ecologyدكتوراهميالد خلف محمد638

كيمياء عضويةدكتوراهنادية صادق مجيد639

طرائق تدريس اللغة االنكليزيةدكتوراهنادية مجيد حسين640

اقتصاد معرفيدكتوراهناديه صالح مهدي الوائلي641

الهندسةماجستيرناظم عبدالواحد حمه سور642

تاريخ إسالميدكتوراهنبراس فوزي جاسم643



فيزياءدكتوراهنبيل ابراهيم فواز644

فيزياءدكتوراهنجاة احمد دحام645

تربية بدنية وعلوم رياضيةدكتوراهنجم ربح نجم الغنيماوي646

جغرافية بشريةدكتوراهندى نجيب سلمان647

كيمياءدكتوراهنسرين حسين كرم648

تكنولوجيا المعلوماتبكالوريوسنسرين سعد هادي649

طب مجتمعماجستيرنسرين محمد ابراهيم650

علم اجتماعماجستيرنصير محسن عبد الحسين651

وراثة جزيئيةدكتوراهنضال عبد الحسين مسان652

فلسفة علوم قرآندكتوراهنضال مجيد عبود653

ماجستيرماجستيرنغم خليل ابراهيم654

رياضياتماجستيرنهاد شريف خلف655

تاريخ معاصرماجستيرنهاد طالب عويد656

الفيزياءدكتوراهنهاد علي شفيق657

دكتوراهنهاد نجرس هالل658

بكلوريوس طب وجراحة 

بورد علم االمراض.عامة

دكتوراهنهله صالح محمد659

Nutrition and food 

science

علوم حياةبكالوريوسنهى عبدهللا محمد660

تقنيات حياتية مايكروبيةدكتوراهنوار طالل حامد الصفاوي661

اللغة العربيةماجستيرنوال هادي حسن662

كيمياء العضوية/ علوم كيمياء ماجستيرنور عبد السالم محمد663

طرائق تدريس العلوم العامةماجستيرنور محمد عبد االله الغزالي664

طرائق تدريس العلوم العامةماجستيرنور محمد عبداالله665

علوم رياضياتماجستيرنورا نضال صالح666

اللغة العربيةماجستيرنوره عباس علي667

وقاية نبات/ علون زراعية دكتوراههادي عبد الجليل نعاس668

هندسة البيئةبكالوريوسهاژه جالل احمد669

علم النفس التربويماجستيرهاشم حمزه جبر670

احياء مجهريةدكتوراههالة عبد الخالق عوض671

تكييف وتبريد.هندسة ميكانيكبكالوريوسهاني كاني جابر672

هندسه ميكانيكيهدكتوراههاني مزهر ماجد673

مايكروبايولوجيماجستيرهاوزين محمد امين قادر674

كيمياء حياتيةماجستيرهبة رافد كمال675

الكيمياءماجستيرهبة عدنان وريور676

انتاج خضر/ اكثار وتحسين نباتماجستيرهبة علي حسين677

تربيةدكتوراههبه إبراهيم جوده678

االدب االنكليزيماجستيرهبه عبد الستار مهدي حسين679

علوم الحياةماجستيرهبه موفق سليم680

Chemistryدكتوراههجران صنعان جبار681

دكتوراه معالجة االسناندكتوراههدى عباس عبدهللا682

اديان مقارنةماجستيرهدى علي عطية683

تاهيل معاقينماجستيرهدى قحطان طعمة684

طرائق تدريسماجستيرهدى محمد شهيد685

اكثار وتحسين نباتماجستيرهديل احمد عبد الرحيم686

رياض االطفال/تربيه ماجستيرهديل حسن خلف687

علوم حاسباتبكالوريوسهمسة حميد يوسف688



فيزياء ليزرماجستيرهناء حسن كاظم689

العدوى والمناعةدكتوراههناء صالح عبد علي690

علوم محاسبيةماجستيرهناء قاسم مذبوب691

ماجستيرهند صالح حسن692

طرائق تدريس لغة / اللغة انكليزية

انكليزية

علوم حياه احياء مجهريهماجستيرهيام عدنان علي الحسون693

علوم حياةدكتوراههيثم لطيف عبد الهادي694

جغرافية سياسيةماجستيروجدي حميد جويعد695

علوم فيزياء نووية وبيئيةدكتوراهورود كريم عبود696

علم االنسجةماجستيرورود محمد مطر697

اللغة العربيةدكتوراهوسام صباح ضاري السامرائي698

علوم الحياةماجستيروسام عقيل العرداوي699

اخرىوسام علي ابراهيم700

االنتاج -علوم الهندسة الزراعية

الحيواني

علوم حاسباتماجستيروسام لهمود نادوس701

العلوم التربوية والنفسيةدكتوراهوسام نجم محمد702

فسلجة حيوان/علوم حياةماجستيروسن عبد المنعم طه703

احياء مجهريةماجستيروصال رؤوف ياسين704

النحو/ اللغة العربيةدكتوراهوعد دليان انور705

مدرسماجستيروفاء سلمان حسن706

قسم تربة ومياةماجستيروالء رسول عبد الحسين707

هندسة تقنيات مكائن ومعداتبكالوريوسوالء كطران حسن708

جغرافيةبكالوريوسوليد عبدالرحمن قاسم709

علوم األغذية والتقانات االحيائيةماجستيروليد فايق جزاع710

محاسبةبكالوريوسوئام منصور حسين711

طب و جراحه عامهدكتوراهياسر اسماعيل عباس712

اقتصاد اسالميدكتوراهياسر توفيق علوان713

علوم سياسيةماجستيرياسر جاسم عسكر العمري714

تاريخماجستيرياسمين حاتم بديد715

كلية الهندسةبكالوريوسياسين صالح فياض716

حاسوب ببكالوريوسياسين عبد الحسين عبدالهادي717

ماجستيريوسف حمد كريم718

تربية /ماجستير إنتاج حيواني 

وتحسين حيوان

ميكانيكبكالوريوسيوسف سعدون عبدهللا719
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