
القسمالكلٌةالجامعةالفرعاالسمت

ادارة صناعٌةإدارة وإقتصادجامعة بغدادمهنًهادي نعمة حسون عوف1ً

ادارة عامةإدارة وإقتصادجامعة بغدادمهنًزٌنة سلمان ٌاس عل2ً

ادارة عامةإدارة وإقتصادجامعة بغدادأدبًعلً جواد شناوة حسٌن3

ادارة عامةإدارة وإقتصادجامعة بغدادعلمًمحمد جعفر محمد عبد االمٌر هادي4

التموٌل والمصارفإدارة وإقتصادجامعة بغدادادبًعبد الستار جبار عبد مطر5

التموٌل والمصارفإدارة وإقتصادجامعة بغدادمهنًعلً أحمد عبد االله عبد الرزاق6

إحصاءإدارة وإقتصادجامعة بغدادمهنًمحسن عبد الرضا عل7ً

إدارة أعمالإدارة وإقتصادجامعة بغدادتطبٌقًحمزة حسن علوان حمادي8

إدارة أعمالإدارة وإقتصادجامعة بغدادأدبًسبا صاحب وهاب حسٌن9

إدارة أعمالإدارة وإقتصادجامعة بغدادادبًعلً عبد الكرٌم سلمان حمشٌر10

إدارة أعمالإدارة وإقتصادجامعة بغدادعلمًمحمد زكً صبحً رضا11

إدارة أعمالإدارة وإقتصادجامعة بغدادأدبًنور سوٌل رسن بندر12

إدارة صناعٌةإدارة وإقتصادجامعة بغدادمهنًعلً جاسم فتاح علوان13

إدارة عامةإدارة وإقتصادجامعة بغدادأدبًحسٌن محمد علً سلمان14

إدارة عامةإدارة وإقتصادجامعة بغدادأدبًرشا سمٌر نعٌم مهدي15

محاسبةإدارة وإقتصادجامعة بغدادعلمًحوراء حٌدر محسن16

محاسبةإدارة وإقتصادجامعة بغدادأدبًرسل عدنان مناتً كاظم17

محاسبةإدارة وإقتصادجامعة بغدادمهنًرنا حنون جبر غٌالن18

محاسبةإدارة وإقتصادجامعة بغدادأدبًعلً طالب مهدي خلف19

محاسبةإدارة وإقتصادجامعة بغدادادبًمحمد المهدي فٌصل دٌنار خزعل20

محاسبةإدارة وإقتصادجامعة بغدادمهنًمرٌم صفاء محمد سعد21

محاسبةإدارة وإقتصادجامعة بغدادعلمًنور الهدى سالم حمٌد22

محاسبةإدارة وإقتصادجامعة بغدادأدبًنوفل زاهر حلٌحل سلمان23

محاسبةإدارة وإقتصادجامعة بغدادأدبًٌوسف حسٌن لطٌف حسن24

محاسبةإدارة وإقتصادجامعة بغدادتطبٌقًسجاد حسٌن هاشم زاٌد25

لغة إنكلٌزٌةاالدابجامعة بغدادأدبًاٌة فارس صبري حسن26

التارٌخالتربٌة للعلوم اإلنسانٌةجامعة بغدادأدبًبٌنات عامر فاضل زٌدان27

الغة االنكلٌزٌةالتربٌة للعلوم اإلنسانٌةجامعة بغدادأدبًكوثر جبارثانً عالمة28

الغة االنكلٌزٌةالتربٌة للعلوم اإلنسانٌةجامعة بغدادأدبًعلً رعد خلف ضنٌاب29

الغة االنكلٌزٌةالتربٌة للعلوم اإلنسانٌةجامعة بغدادأدبًهبه علً عبد الحسٌن سالم30

الغة االنكلٌزٌةالتربٌة للعلوم اإلنسانٌةجامعة بغدادأدبًبنٌن جبار عباس علٌوي31

الغة االنكلٌزٌةالتربٌة للعلوم اإلنسانٌةجامعة بغدادأدبًزهراء صادق جعفر عباس32

الغة االنكلٌزٌةالتربٌة للعلوم اإلنسانٌةجامعة بغدادأدبًشٌماء شٌال حافظ شوٌل33

الغة االنكلٌزٌةالتربٌة للعلوم اإلنسانٌةجامعة بغدادأدبًعلً جعفر صادق احمد34

عامالتمرٌضجامعة بغدادإحٌائًاحمد رٌاض علوان محمد رضا35

عامالتمرٌضجامعة بغدادإحٌائًباقر محمد تاٌه عبود36

عامالتمرٌضجامعة بغدادمهنًخلود عبد اللطٌف فاضل محمد37

عامالتمرٌضجامعة بغدادإحٌائًسجاد علً حسن هادي38

عامالتمرٌضجامعة بغدادعلمًمتتظر عبد العظٌم عبد هللا حمٌد39

عامالتمرٌضجامعة بغداداحٌائًالمنتظر افضٌل سعدون جغبول40

التقنٌات اإلحٌائٌةالعلومجامعة بغدادتطبٌقًمٌامٌن سالم شلش سعدون41

التقنٌات اإلحٌائٌةالعلومجامعة بغدادإحٌائًنور علً عبد االمٌر محمد حسٌن42

الحٌاةالعلومجامعة بغدادعلمًفاطمة حٌدر فوزي محمد43

تقنٌة إحٌائٌةالعلومجامعة بغدادإحٌائًزهراء احمد كرٌم محمد44

تقنٌة إحٌائٌةالعلومجامعة بغدادإحٌائًفاطمة عمار محمد سعٌد45

تقنٌه احٌائًالعلومجامعة بغداداحٌائًساره محمد حسٌن علوان46

حاسوبالعلومجامعة بغدادعلمًمصطفى طالب سرٌبت لطٌف47

رٌاضٌاتالعلومجامعة بغدادتطبٌقًزٌنب عامر ناصر عبد االمٌر48

علوم الحاسوبالعلومجامعة بغدادعلمًحٌدر عماد علً حاٌف49
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علوم الحاسوبالعلومجامعة بغدادتطبٌقًعارف ابراهٌم عارف عبد الحسٌن50

علوم حٌاةالعلومجامعة بغدادإحٌائًزٌنب احمد عمران حسن51

علوم حٌاةالعلومجامعة بغداداحٌائًعلً طالب خزعل جبر52

علوم حٌاةالعلومجامعة بغدادعلمًفاطمة فاضل كاظم جابر53

علوم حٌاةالعلومجامعة بغداداحٌائًكرار عدنان فرٌح عالوي54

علوم حٌاةالعلومجامعة بغدادإحٌائًمؤمل رائد ناٌف حاتم55

فٌزٌاءالعلومجامعة بغدادإحٌائًاحمد ٌاسر شاكر فزع56

فٌزٌاءالعلومجامعة بغدادإحٌائًلجٌن معن عبدالرزاق حسٌن57

كٌمٌاءالعلومجامعة بغدادعلمًحسن علً جبار شرهان58

كٌمٌاءالعلومجامعة بغدادتطبٌقًصبا صفاء لفته حسن59

كٌمٌاءالعلومجامعة بغداداحٌائًلجٌن محمد حسن بدر60

كٌمٌاءالعلومجامعة بغدادعلمًمرتضى ناجح كرٌم عبود61

كٌمٌاءالعلومجامعة بغدادتطبٌقًنور الهدى جبار عبد الزهرة62

شرٌعةالعلوم اإلسالمٌةجامعة بغدادمهنًجمال مهلهل كرٌم حمد63

عقٌدة وفكر اسالمًالعلوم اإلسالمٌةجامعة بغدادمهنًرعد جواد مطر عبطان64

الفنون الجمٌلةجامعة بغدادمهنًاالء مصطفى احمد حمادي65

الفنون التشكٌلٌةالفنون الجمٌلةجامعة بغدادمهنًسرى فارس صبري حسن66

تربٌة فنٌةالفنون الجمٌلةجامعة بغدادإحٌائًزمن فرحان لعٌبً بهٌر67

تصمٌمالفنون الجمٌلةجامعة بغدادمهنًرحاب عبد اللطٌف نور حسن68

سٌنمائٌة و تلفزٌونٌةالفنون الجمٌلةجامعة بغدادمهنًحٌدر علً موسى عل69ً

فنون مسرحٌةالفنون الجمٌلةجامعة بغدادمهنًشٌماء حسن مونس محمد70

انكلٌزياللغاتجامعة بغدادأدبًباقر قٌس جاسم شمخ71ً

لغة إنكلٌزٌةاللغاتجامعة بغدادأدبًباقر علً جاسم علك72

لغة إنكلٌزٌةاللغاتجامعة بغدادأدبًغٌث عدنان راهً كاظم73

لغة إنكلٌزٌةاللغاتجامعة بغدادأدبًمرتضى داخل بندر حسن74

مٌكاترونٌكسهندسة الخوارزمًجامعة بغدادعلمًرعد داود سلمان فهد75

هندسة المعلومات واإلتصاالتهندسة الخوارزمًجامعة بغدادعلمًزهراء كرٌم زٌدان كاظم76

هندسة طب حٌاتًهندسة الخوارزمًجامعة بغدادإحٌائًاسراء حسن عبدالستار77

هندسة طب حٌاتًهندسة الخوارزمًجامعة بغدادعلمًمصطفى جواد كاظم عل78ً

تطبٌقات إحٌائٌةهندسة الخوارزمًجامعة بغدادعلمًامنة خضٌر حسن محمد79

هندسة كٌمٌائٌة إحٌائٌةهندسة الخوارزمًجامعة بغدادإحٌائًثروات نمٌر عبد الخضر حٌدور80

هندسة معلومات والتصاالتهندسة الخوارزمًجامعة بغدادعلمًمحمود شاكر فزع شنٌتر81

هندسة مٌكاترونكسهندسة الخوارزمًجامعة بغدادتطبٌقًهبه ثائر حسن عٌدان82

كٌمٌاءكلٌة التربٌة ابن الهٌثمجامعة بغدادإحٌائًرضاب ٌعرب خالد جبار83

الكٌمٌاءكلٌة التربٌة ابن الهٌثمجامعة بغدادتطبٌقًزهراء جبار مظلوم84

حاسوبكلٌة التربٌة ابن الهٌثمجامعة بغدادإحٌائًزٌنب مصطفى حمٌد مجٌد85

علوم الحاسوبكلٌة التربٌة ابن الهٌثمجامعة بغدادإحٌائًعلً حسٌن جبار مطرود86

علوم حٌاةكلٌة التربٌة ابن الهٌثمجامعة بغدادإحٌائًحوراء حٌدر محسن عجٌل87

علوم حٌاةكلٌة التربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداداحٌائًسجى حمٌد ابراهٌم شلش88

علوم حٌاةكلٌة التربٌة ابن الهٌثمجامعة بغدادعلمًضحى صباح حاتم طاهر89

علوم حٌاةكلٌة التربٌة ابن الهٌثمجامعة بغدادإحٌائًمرٌم طارق عزٌز عبدالحسٌن90

عامالتمرٌضجامعة بغدادإحٌائًمنتظر عالء محمد نوري91

رٌاضٌاتعلوم رٌاضٌاتجامعة بغدادعلمًازهر علً ضاٌع منج92ً




