
 التخصص اسم الطالب ت

 ادب شيماء صباح عبدال درويش 1

 أدب لمى إبراهيم شاكر سعيد 2

 أدب لمياء احمد رشيد خلف النصيري 3

 ادب مسرة ماجد ابراهيم موسى اطيمش 4

 أدب إيمان مخيبر مصطاف ارزوقي الغريري 5

 لغة نوار طه حميد مجيد الـ طه 6

 لغة انس مولود حميد العران 7

 لغة وفاء حسين علي طه  8

 لغة حنان قادر أمين كاكة خان  9

 لغة هند تحسين حميد مجيد الشمري 10

 لغة سعدون طه سرحان احمد 11

 لغة ستار فليح حسن جاسم العبيدي 12

 لغة انكليزية سراب قادر مغير عباس  13

 ط .ت التاريخ رعد بدوي كاظم مخيبر القيسي 14

 عبدهللا جاسم الزيديكريم علوان  15
ط.ت اللغة 

 العربية

 ط .ت التاريخ احمد هاشم محمد داود العميري 16

 ط.ت. الجغرافية تنزيه مجيد حميد صناع المجمعي 17

 جغرافية عامة رقية مرشد حميد حسين 18

 حديثتاريخ  وسام علي ثابت خلف الجبوري 19



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حديثتاريخ  كفاح احمد محمد احمد نجار 20

 حديثتاريخ  نبيل خليل ابراهيم عباس  21

 حديثتاريخ  قحطان احمد فرهود محمد المشهداني 22

 تاريخ إسالمي رحيم فرحان صدام مذخور 23

 تاريخ إسالمي مها عبد الرحمن حسين  24

 اسالميتاريخ  محمد علي حسين العبادي 25

 تاريخ إسالمي افراح احمد جالل محمد  26

 أدب سميرة كاظم عباس محسن 1

 أدب زينة سالم حمودي عبداللة 2

 أدب نردين رضا كريم محمد العميري 3

 أدب سوزان طه احمد يوسف  4

 أدب ياسمين احمد علي محمود 5

 أدب ياسر عمار مهدي علي الشيلي 6

 لغة آالء ثائر يوسف اسماعيل  7

 لغة يحيى خليل إسماعيل حسين 8



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لغة حسين حمود خضير الشمري 9

 لغة غيداء فهمي يوسف كاطع 10

 لغة مي تحسين حميد مجيد الشمري 11

 شذى مثنى علوان محمد الجشمعي 12
ط.ت. اللغة 

 العربية

 نسرين جبار سلمان 13
ط.ت. اللغة 

 العربية

 مهدي صالح السامرائيباسم علي  14
ط.ت اللغة 

 العربية

 داليا حسين يحيى 15
ط.ت اللغة 

 االنكليزية

 أشواق عبد المهدي حسين 16
ط.ت اللغة 

 االنكليزية

 تاريخ حديث قحطان حميد كاظم حسن العنبكي 17

 تاريخ معاصر سعد علوان سعيد دهش 18

 تاريخ إسالمي إسماعيل خليل حسن علي 19

 تاريخ إسالمي عبد الحسن احمد الخزاعي ثريا محمود 20

 تاريخ إسالمي صدام جاسم محمد حسن 21

 جغرافية طبيعية يعرب محمد حميد محمود 22

 جغرافية عامة غصون فائق صالح مهدي 23

 جغرافية عامة وسام متعب محمد ياسين الباوي 24

 سكانيةجغرافية  وسن شهاب احمد حسين العبيدي 25



 

 

 ادب انتظار احمد حسين صالل 1

 أدب امجد حميد عبد هللا محمد 2

 ادب سعد جمعة صالح ذياب الدليمي 3

 ادب خالد علي ياس حسن المجمعي 4

 أدب صدام محمد خضير رميض الجبوري 5

 أدب أريج صادق داود سلمان  6

 أدب سعد عدوان وهيب خلف 7

 أدب رنا مظهر دخيل محمد الزهيري 8

 أدب امجد محمد شكر محمود  9

 أدب وسن عبد المنعم ياسين وهيب 10

 أدب نوافل يونس سالم هاني الحمداني 11

 أدب نضال احمد باقر ياسين  12

 أدب جالل عبد هللا خلف حنتو 13

 ادب عالء حسين عليوي محمد 14

 لغة نيدرا علي عباس محمد الزبيدي 15

 لغة علي خلف حسين عليوي  16

 لغة اسو صبحي غزائي حسين 17

 لغة توفيق هالل احمد ناصر 18

 لغة محمد بشير حسن صالح  19

 لغة إسماعيل صالح دواينوفل  20



 لغة سهى ياسين زيد رشيد الكروي 21

 لغة نجم عبد جار هللا لطيف  22

 لغة زينب محمد صالح 23

 لغة سيف الدين شاكر نوري  24

 لغة ابراهيم عبد هللا مراد مطرود 25

 لغة منى حسيب هويد ملك  26

 لغة نغم جعفر مجيد جاسم الربيعي 27

 لغة سناء يوسف احمد خليل  28

 لغة تابان محمد فوزي حسين 29

 محمد صالح ياسين عباس الجبوري 30
ط.ت. اللغة 

 العربية

 مؤيد سعيد خلف مشخول الشمري 31
ط.ت. اللغة 

 العربية

 ساجد عباس محمد سلمان الجوراني 32
ط.ت. اللغة 

 العربية

 محمد عبد الوهاب عبد الجبار محمود 33
ط.ت.اللغة 

 العربية

 عمار اسماعيل خليل محمد 34
ط.ت اللغة 

 العربية

 اخالص مهدي حسن مهدي الدليمي 35
ط.ت, اللغة 

 االنكليزية

 ناطق طه عبد الكريم طاهر 36
ط.ت اللغة 

 االنكليزية

 محمد مزعل طاهر داغر 37
ط.ت. اللغة 

 االنكليزية

 ريم علي عبد عباس الطائي 38
ط.ت. اللغة 

 االنكليزية

 ط.ت. التاريخ بهار احمد جاسم محمد السامرائي 39

 ط.ت, التاريخ منى زهير حسين طه البياتي 40

 ط.ت. التاريخ علي راضي سعد البطاط 41



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ط.ت. الجغرافية عقيل عبود فالح عبد التميمي 42

 ط.ت . الجغرافية إسراء عبد الرحمن خضير عباس 43

 اسالميتاريخ  سوسن عادل ناجي علي 44

 تاريخ إسالمي ظافر اكرم قدوري ابراهيم 45

 تاريخ إسالمي ربيعة خليفة سالم كاظم االوسي 46

 تاريخ إسالمي سماهر محي موسى محمد 47

 اسالميتاريخ  خديجة نوري محمد محمود 48

 اسالميتاريخ  ازهار غازي مطر جبرالبهادلي 49

 تاريخ حديث هزبر حسن شالوخ جدوع 50

 تاريخ حديث شاكر الخالدي نبيل سمين وهاب 51

 تاريخ حديث صبري كامل هادي علي العطافي 52

 تاريخ حديث احمد ماجد عبد الرزاق عبد الوهاب  53

 تاريخ حديث صباح نوري هادي صالح العبيدي 54

 تاريخ حديث ثعبان حسب هللا علوان ناصر 55

 بشريةجغرافية  شروق عبد اإلله حسين  56

 بشريةجغرافية  احمد صالح العبيديإسراء هيثم  57

 بشريةجغرافية  أزهار سلمان هادي الصالح الجبوري 58

 بشريةجغرافية  رجاء خليل احمد حسين الدليمي 59

 طبيعيةجغرافية  عمار حسين محمد فرج 60

 جغرافية تربة سالم احمد محمد مصطفى التويجري 61

 صناعيةجغرافية  شبيب احمد علي 62



 

 ادب شاهر جالل عطية لفتة  1

 ادب خالد جعفر مبارك درويش  2

 ادب خولة ابراهيم احمد جاسم 3

 ادب احمد بطل وسيج عليوي  4

5 
بشرى عبد المهدي ابراهيم احمد 

 التميمي
 لغة

 لغة يسرى هادي رشيد حمودي 6

 لغة ايمان رياض اديب عبد القيسي 7

 لغة اطياف حسن ابراهيم عباس 8

 لغة هند ابراهيم ناجي طه 9

 لغة شذى حليم علوان جودة  10

 لغة اياد سليمان محمد بريسم 11

 لغة باسل كامل مراد الداغستاني زينب 12

 بان شهاب احمد خضير الجبوري 13
ط.ت, اللغة 

 االنكليزية

 شهد حاتم كاظم جاسم 14
ط.ت. اللغة 

 االنكليزية

 محمد حسين احمد بابير 15
ط.ت. اللغة 

 االنكليزية

 تاريخ حديث ضرار خليل حسن علي 16

 تاريخ حديث حنان طالل جاسم نصيف الربيعي 17

 إسالميتاريخ  حازم فرج لطيف حبيب  18

 إسالميتاريخ  شذى عبد الصاحب عبد الحسين خليل 19

 إسالميتاريخ  هادي جبار حسون عبد 20



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إسالميتاريخ  وفاء عبد السالم محمود  21

 جغرافية طبيعية هبة عبد الرحمن حسين شبيب الدليمي 22

 جغرافية طبيعية نيران علي حسين سلمان  23

 جغرافية بشرية محارب خلف كنج اسماعيل 24

 جغرافية مدن محسن إبراهيم حسين شبيب 25

 نقلجغرافية  علي طلب جعفر مهدي  26

 سعد فياض عبد هللا حسين 27
ارشاد نفسي 

 وتوجيه تربوي

 خنساء عبد الرزاق عبد  سهيل العبيدي 28
ارشاد نفسي 

 وتوجيه تربوي

 تميم حسين عباس حميد  29
النفس علم 

 التربوي

 علي عباس علي ياسين  30
علم النفس 

 التربوي

 حسين خليل ابراهيم سلمان 31
علم النفس 

 التربوي

 زياد عبد الجبار جواد 32
علم النفس 

 التربوي

 ادب حيدر احمد حسين 1

 ادب إسالم فاروق عيسى 2

 ادب حيدر احمد حسين حسيب 3

 ادب حسين عمران محمد شيرمامي 4

 لغة انتصار يونس مهيهي عواد 5

 لغة رعد كريم حسن تايه  6



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زينب فالح مهدي قيس  7
ط.ت اللغة 

 العربية

 لقاء حبيب عبود علي  العبيدي 8
ط.ت. اللغة 

 االنكليزية

 ندى محمد هندي حسن الخفاجي 9
ط.ت. اللغة 

 االنكليزية

 احمد خالص شعالن ذياب 10
ط.ت. اللغة 

 االنكليزية

 إسالميتاريخ  سناء ضاري زيدان خلف الدليمي 11

 تاريخ اسالمي غصون عبد صالح مرجان 12

 تاريخ اسالمي حامد حميد عطية لفتة  13

 عامةجغرافية  وسام وهيب مهدي حسن 14

 جغرافية بشرية مهاد محمد عبدهللا امين 15

 جغرافية بشرية علي جاسم حمود كناص  16

 محمد هادي صالح عواد 17
علم النفس 

 التربوي

 إقبال محمد صيوان عبدهللا 18
علم النفس 

 التربوي

 ضمياء إبراهيم محمد سبع 19
علم النفس 

 التربوي

 حسن عبدهللا حسن اسماعيل التميمي 20
ارشاد نفسي 

 وتوجيه تربوي



 

 أدب عفراء سامي عبود غضيب 1

 ادب رغد اسماعيل حسين احمد 2

 ادب ميادة محمد عبد اللطيف جاسم 3

 أدب إبراهيم محمد سبعإسراء  4

 لغة شوقي خضير اسماعيل عبداللة  5

 لغة زينب سعد محمد هادي المصلحي 6

 لغة رياض عبود غوار ربيع 7

 لغة فيان رياض اديب عبد القيسي 8

 لغة عدي احمد علوان احمد الجميلي 9

 رشا حمدي حمدان عليوي 10
ط.ت.اللغة 

 العربية

 سيف سعد محمود عزيز االركي 11
ط.ت.اللغة 

 العربية

 نادية ستار احمد كونة الخزاعي 12
ط.ت.اللغة 

 العربية

 نهى عامر كامل عيدان الطائي 13
ط.ت.اللغة 

 االنكليزية

 مصلح الدين نصيف سعودعلي الغراوي 14
ط.ت. اللغة 

 االنكليزية

 تمارة عادل مكي محمد علي الغرباوي 15
ط.ت. اللغة 

 االنكليزية

 حديثتاريخ  ظاهر محموداسراء خزعل  16



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حديثتاريخ  رفل علي لطيف علي  17

 حديثتاريخ  سعد محمد علي حسين  شحاذة 18

 حديثتاريخ  ماهر مبدر عبد الكريم موسى 19

 حديثتاريخ  سمر طاهر عصفور سلمان االموي 20

 تاريخ اسالمي محمد عيان دان خنجر الزبيدي 21

 إسالميتاريخ  ساهرة عواد عبد علي  22

 جغرافية بشرية ميادة فرحان حميد العزاوي 23

 جغرافية بشرية نبراس سعدون مطشر سلمان 24

 جغرافية بشرية سعيد فاضل احمد سلمان السامرائي 25

 جغرافية بشرية مشتاق طالب صالح مهدي 26

 جغرافية طبيعية نهلة واثق محمود  27

 توجه وارشاد عدي علي محمد خليل المجمعي 28

 مؤيد حامد جاسم محمد  29
علم النفس 

 التربوي

 أحالم مهدي عبدهللا غزال 30
علم النفس 

 التربوي

 رضاب منصور حسين الخالدي 31
علم النفس 

 التربوي

 رغداء أمين حسون عباس 32
ارشاد نفسي 

 وتوجيه تربوي

 علي محمود خلف زيدان القره غولي 33
ارشاد نفسي 

 وتوجيه تربوي

 سلمان هادي صالح الجبوريغصون  34
ارشاد نفسي 

 وتوجيه تربوي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادب والء فخري قدوري الدليمي 1

 لغة عباس حميد سلطان حميد 2

 لغة بيداء عبد الخالق سلمان سلطان 3

 فوزي حسين علي الربيعي دموع 4
ط.ت اللغة 

 العربية

 شروق طلب جعفر مهدي الشمري 5
ط.ت. اللغة 

 االنكليزية

 سندس عبد الجبار كامل رشيد العزاوي 6
ط.ت. اللغة 

 االنكليزية

 تاريخ حديث اياد تركان ابراهيم يوسف 7

 تاريخ حديث احمد محمد جاسم الدايني 8

 اسالميتاريخ  مروان سالم نوري صادق 9

 تاريخ اسالمي عدنان ظاهر علو سلمان  10

 نظيرة ابراهيم حسن غائب 11
علم النفس 

 التربوي

 توجيه وإرشاد أميرة مزهر حميدعلوان الدليمي 12

 اسماء سعد ياس صالح البياتي 13
االرشاد النفسي 

والتوجيه 

 التربوي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادب باسم محمد علي جاسم  1

 ادب ايمان خليفة اسماعيل ظاهر 2

 تاريخ العام خالد تركي عليوي فريح 3

 تاريخ حديث علي عبد الكريم كريم 4

 تايخ اسالمي انعام صافي عبد جاسم  5

 علم النفس النمو انهار خليفة احمد 6

 علم النفس النمو اسماء عباس عزيز الدليمي 7

 علم النفس النمو رباب كامل محمود مرهج الشمري 8

 اسالميتاريخ  رائد راشد محمد خلف  1

 جغرافية بشرية وسام علي كيطان بريسم  2

 جغرافية بشرية نسرين هادي رشيد حمودي 3

 جغرافية بشرية هشام توفيق جميل خورشيد 4

 صفاء قاسم عبد هللا احمد العزي 5
ارشاد نفسي 

 وتوجيه تربوي

 عقيل نجم عبد خالف السعدي 6
ارشاد نفسي 

 وتوجيه تربوي



 

 

 

 

 

 

 

 

 نور جبار علي اللهيبي 7
ارشاد نفسي 

 وتوجيه تربوي

 وسناء ماجدعبدالحميد  8
علم النفس 

 التربوي

 تاريخ اسالمي سماح نوري فاضل عباس 9

 تاريخ اسالمي يعقوب احمد جاسم لطيف 10

 تاريخ اسالمي عادل عباس ادعين 11

1 
 

 ادب سوسن خيري نجم عبد هللا

 ادب فاهم طعمة احمد سبتي  2

 ادب منى رفعت عبد الكريم  3

 ادب شيماء نزار عايش مخلف 4

 ادب انمار ابراهيم احمد خليل 5

 لغة احمد فالح وادي عبد  6

 حوراءعدنان خلف 7
ط.ت.اللغة 

 العربية

 نور فراس عبد الكريم 8
ط.ت.اللغة 

 العربية

 احالم فاضل مصلح نجم 9
ط.ت.اللغة 

 العربية

 رشا عدنان جواد 10
ط.ت.اللغة 

 العربية

 بيداء حسن حسين علي العزاوي 11
ط.ت.اللغة 

 العربية

 ط.ت التاريخ مثنى ابراهيم محمد هالل الخزرجي 12

 ط.ت التاريخ محمود حسن محمد عودة المعموري 13



 ط.ت التاريخ انوار فاروق شاكر محمد 14

 ط.ت التاريخ زهير عبد ابراهيم علي 15

 ط.ت التاريخ محمد مجيد عزيز علي الدلولي 16

 ط.ت التاريخ سلوان عبد احمد حميد التميمي 17

 تاريخ اسالمي محمد خليل حمود عواد  18

 تاريخ اسالمي عالء حامد احمد محمود  19

 تاريخ اسالمي برهان جمعة درويش محمد 20

 تاريخ اسالمي حازم اسماعيل علي محمد 21

 تاريخ اسالمي حسام قاسم محمد 22

 تاريخ اسالمي رشيد علي خضير عباس 23

 تاريخ اسالمي افراح فايق حسن لطيف  24

 تاريخ اسالمي احمد نومان مسير احمد 25

 جغرافية طبيعية مروة سالم محمد جاسم العزاوي 26

 جغرافية بشرية نزار محمود محمد سليمان 27

 جغرافية بشرية اسماء عبد االمير خليفة  28

 جغرافية بشرية وحيد انعام غالم دلي  29

 جغرافية بشرية محمد عطية محمد محمد علي العزاوي 30

 جغرافية بشرية منى جاسم  علوان ضباب 31

 جغرافية بشرية احالم نوري منشد فليح 32

 علم النفس النمو نزار علي خضير عباس العامري 33

 صاحب عبد هللا حمد دواح 34
ارشاد نفسي 

 وتوجيه تربوي



 

 

 

 

 

 ياسمين غانم علوان عبد  35
ارشاد نفسي 

 وتوجيه تربوي

 ضياء فيصل مرجان ياسين العزاوي 36
ارشاد نفسي 

 وتوجيه تربوي

 سلمى حسين كامل محمد الخالدي 37
ارشاد نفسي 

 وتوجيه تربوي

 اللغة منذر محمود جاسم خليل 1

 اللغة محيسن إبراهيمعلي عبد هللا  2

 اللغة عصام نجم عبد عباس المجمعي 3

 اللغة بشرى عبد المهدي إبراهيم 4

 اللغة نوفل إسماعيل صالح دواي 5

 اللغة زينب محمد صالح 6

 اللغة حسام غضبان جاسم نصيف 7
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