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 0202-0202 التأريخ عمي محمد عبد الرضا حسين  226
 0202-0202 التأريخ احمد فاضل عمي حسن  227
 0202-0202 التأريخ سرى سعد غيدان زيدان  228
 0202-0202 التأريخ عدنان فالح ابراىيم محمد  229
 0202-0202 التأريخ زىراء عالء مسمم رضا  222
 0202-0202 التأريخ ين ابراىيم عبدالعزيزعمي ياس  222
 0202-0202 التأريخ بشير نعيم حمد جوير  220
 0202-0202 التأريخ ىبة ناظم محمود عبد  223
 0202-0202 التأريخ سجى احمد حسين حسن  224



 0202-0202 التأريخ ليث نظير عمي عباس  225
 0202-0202 التأريخ جنان اسعد محمد حسين  226
 0202-0202 التأريخ اسميان مظير عمي جاسم  227
 0202-0202 التأريخ فاطمة حسن طالب حسين  228
 0202-0202 التأريخ حوراء مقداد ابراىيم جاسم  229
 0202-0202 التأريخ ىشام حسين جبار جواد  202
 0202-0202 التأريخ بتول عبد الحسين كاظم جواد  202
 0202-0202 التأريخ يوسف حسين عمي كرمش  200
 0202-0202 التأريخ نبيل نوري عمي مجيد  203
 0202-0202 التأريخ محمد ىادي خمف سميم  204
 0202-0202 التأريخ شيد خالد حميد حسين  205
 0202-0202 التأريخ حمزة سعد كاظم ياسين  206
 0202-0202 التأريخ بان اياد كاظم عباس  207
 0202-0202 التأريخ زبيدة وليد ىيالن يوسف  208
 0202-0202 التأريخ مروة عباس خزعل عباس  209
 0202-0202 التأريخ سعدون سكران عالوي انور  232
 0202-0202 التأريخ احمد جياد جاسم زبالة  232
 0202-0202 التأريخ نور عموان جميل عمو  230
 0202-0202 التأريخ صييب طالب عبد صالح  233
 0202-0202 التأريخ معتزه قاسم سبتي كاظم  234
 0202-0202 التأريخ وسام اسماعيل ابراىيم حسين  235
 0202-0202 التأريخ يل ابراىيمعمي حسين خم  236
 0202-0202 التأريخ عمي كريم جاسم محمد  237
 0202-0202 التأريخ عمي يونس محمد عباس  238
 0202-0202 التأريخ حسين طالل ياسين جواد  239
 0202-0202 التأريخ حسين تركي عناد حميد  242
 0202-0202 التأريخ محمد شاكر محمود عباس  242
 0202-0202 خالتأري صفاء ناجح جموب شطب  240
 0202-0202 التأريخ غفران جمال حبيب عبد عمي  243



 0202-0202 التأريخ خالد صالح خميفة عمي  244
 0202-0202 التأريخ احمد ىاشم غفار خميل  245
 0202-0202 التأريخ محمد رعد محمد ابراىيم  246
 0202-0202 التأريخ حسن رشيد عبد المطيف حسن  247
 0202-0202 التأريخ صباح حامد محمود خضير  248
 0202-0202 التأريخ ايسر ياسر عباس حسن  249
 0202-0202 التأريخ اسماعيل عماد غضبان حسن  252
 0202-0202 التأريخ عمر داود سممان محمد  252
 0202-0202 التأريخ سعيد محمد سعيد عبداهلل  250
 0202-0202 التأريخ أحمد داود كاظم صالح  253
 0202-0202 التأريخ حيدر زيدان خمف فيد  254
 0202-0202 التأريخ د عدنان خضير عميفرق  255
 0202-0202 التأريخ سامر محمد حسن عبود  256
 0202-0202 التأريخ ميثاق رشيد حميد عرب  257
 0202-0202 التأريخ احمد كاظم جواد خماس  258
 0202-0202 التأريخ احمد جمعة قاسم عجيل  259
 0202-0202 التأريخ محمد كامل صالح مرجان  262
 0202-0202 التأريخ رماجد ياسين ىادي ثام  262
 0202-0202 التأريخ سيف عمي كاظم عمي  260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( 0202-0202خريجي كميتنا / قسم الجغرافية / الدراسة الصباحية / لمعام الدراسي ) 
 سنة التخرج القسم اسم الخريج ت

 0202-0202 الجغرافية اسماعيل خميل حميد شياب  2
 0202-0202 الجغرافية زينب موزر ميدي صالح  0
 0202-0202 الجغرافية سماح احمد حسن شريف  3
 0202-0202 الجغرافية اسماء عمي احمد حسين  4
 0202-0202 الجغرافية عمي طالب سممان ارحيم  5
 0202-0202 الجغرافية نبأ جاسم جميحي عبد  6
 0202-0202 الجغرافية فاطمة ناجح عسل زيدان  7
 0202-0202 الجغرافية بشرى ثعبان خمف محمد  8
 0202-0202 الجغرافية حوراء عباس فاضل حسين  9
 0202-0202 الجغرافية فاطمو اسماعيل خمف حسين  22
 0202-0202 الجغرافية رانيا جميل عناد عموان  22
 0202-0202 الجغرافية مصطفى محمد رضا عبود  20
 0202-0202 الجغرافية مصطفى قاسم محمد عبد  23
 0202-0202 الجغرافية غفران محارب بديع كباوي  24
 0202-0202 الجغرافية ساره عامر احمد كمبش  25
 0202-0202 الجغرافية ندى قاسم عمي عبد الحسين  26
 0202-0202 الجغرافية عمي محمود ابراىيم خمف  27
 0202-0202 الجغرافية باقر عدنان محمد ابراىيم  28
 0202-0202 الجغرافية شعاع عوني حكيم خضير  29
 0202-0202 فيةالجغرا االء عصام عمي حمودي  02
 0202-0202 الجغرافية ساره مصطفى كريم نوار  02
 0202-0202 الجغرافية سماء سعد محمد ياسين  00
 0202-0202 الجغرافية رسل رزوقي جاسم محمد  03
 0202-0202 الجغرافية نور نزار عمي حميد  04
 0202-0202 الجغرافية ماىر حميد عموي كوج  05
 0202-0202 الجغرافية نور اثير جبار حميد  06
 0202-0202 الجغرافية نور صبحي احمد عبد اهلل  07



 0202-0202 الجغرافية ىبو احمد حسين عباس  08
 0202-0202 الجغرافية نور رضا عمي اعوينو  09
 0202-0202 الجغرافية عذراء عامر سكران صمبوخ  32
 0202-0202 الجغرافية اكرم شالل كريم جسام  32
 0202-0202 الجغرافية عمي ساجد محمود حسين  30
 0202-0202 الجغرافية ميسره جميل كريم كشكول  33
 0202-0202 الجغرافية نبأ سالم جاسم محمد  34
 0202-0202 الجغرافية صبا يحيى فرحان كشكول  35
 0202-0202 الجغرافية نيى محي كريم اسماعيل  36
 0202-0202 الجغرافية شيالن شياب احمد محمد  37
 0202-0202 الجغرافية عمي عبد الحسين كريم فزع  38
 0202-0202 الجغرافية سجى عبد محمد كاظم  39
 0202-0202 الجغرافية مريم جواد كاظم حسين  42
 0202-0202 الجغرافية سوسن خميل ىادي عاصي  42
 0202-0202 الجغرافية االء صالح ابراىيم محمد  40
 0202-0202 الجغرافية عبد الرحمن حمدان حسن عمي  43
 0202-0202 فيةالجغرا دنيا حمادي صاحب ناىي  44
 0202-0202 الجغرافية منتظر ميدي حسين عمي  45
 0202-0202 الجغرافية سماىر جواد كاظم خمف  46
 0202-0202 الجغرافية دعاء لؤي فيصل حسين  47
 0202-0202 الجغرافية نوال سعد زيدان خمف  48
 0202-0202 الجغرافية براء عماد اسماعيل عمي  49
 0202-0202 الجغرافية فاضل ىاشم فاضل عباس  52
 0202-0202 الجغرافية آيو نجم عبد عباس  52
 0202-0202 الجغرافية ىجران زامل ابراىيم سييل  50
 0202-0202 الجغرافية غدير عبد الرحمن ناصر حسين  53
 0202-0202 الجغرافية دعاء عبد االمير ىادي سعود  54
 0202-0202 الجغرافية زينو خميل ابراىيم حميد  55
 0202-0202 الجغرافية ممريم حسين ضاري جاس  56



 0202-0202 الجغرافية سوالف محمد رزيج نجم  57
 0202-0202 الجغرافية شيد ابراىيم محمد عبد  58
 0202-0202 الجغرافية ختام ماجد فالح ميدي  59
 0202-0202 الجغرافية رغد حميد رشيد لطيف  62
 0202-0202 الجغرافية فاطمو كاظم عبود كاظم  62
 0202-0202 غرافيةالج عمي عادل سموم عمي  60
 0202-0202 الجغرافية محمد ابراىيم عمي حمود  63
 0202-0202 الجغرافية محمد شعبان حبيب كاظم  64
 0202-0202 الجغرافية عثمان ستار حسين عمي  65
 0202-0202 الجغرافية عمي سعد كاظم ياسين  66
 0202-0202 الجغرافية شيد باسم قحطان نصيف  67
 0202-0202 يةالجغراف زينب ايوب ضمد عمي  68
 0202-0202 الجغرافية ىدى صالح داود محمد  69
 0202-0202 الجغرافية زينب وادي عدنان ارزوقي  72
 0202-0202 الجغرافية زينب نبيل فخري حسن  72
 0202-0202 الجغرافية سرى خميل اسماعيل محمد  70
 0202-0202 الجغرافية زينب عبد الجبار برغش خمف  73
 0202-0202 الجغرافية سرى عبد اهلل فاضل عموان  74
 0202-0202 الجغرافية احمد مكتوب حسن كيطان  75
 0202-0202 الجغرافية سماح خالد جمال سعيد  76
 0202-0202 الجغرافية ىبو حميد عبد اهلل حسين  77
 0202-0202 الجغرافية رانيو مجيد بدر نوار  78
 0202-0202 الجغرافية ليالي سالم احمد جاسم  79
 0202-0202 الجغرافية انغصون ضياء كاظم كيط  82
 0202-0202 الجغرافية براءه عمي عبد الحسن عمير  82
 0202-0202 الجغرافية رافد مجيد ىادي جريان  80
 0202-0202 الجغرافية احمد مناف غضبان مغير  83
 0202-0202 الجغرافية حيدر عمي حسين مظموم  84
 0202-0202 الجغرافية بدور حميد يحيى باش اغا  85



 0202-0202 الجغرافية حمد دواحفاطمو رحيم   86
 0202-0202 الجغرافية مريم ضياء عميوي محسن  87
 0202-0202 الجغرافية عمي حسين محمد صالح  88
 0202-0202 الجغرافية شروق عبد الكريم عبد الرحمن سممان  89
 0202-0202 الجغرافية ضحى خالد متعب عبد اهلل  92
 0202-0202 الجغرافية جياد عامر كاظم عارف  92
 0202-0202 الجغرافية ساجد داود سممان نصيف  90
 0202-0202 الجغرافية حنان بدر جوده ميدي  93
 0202-0202 الجغرافية عمر حسن جاسم عواد  94
 0202-0202 الجغرافية حسين سعد جمعو ىذال  95
 0202-0202 الجغرافية صفاء ابراىيم زركان فزع  96
 0202-0202 الجغرافية زىراء حسن عزيز عموان  97
 0202-0202 الجغرافية ء حميد عبد اهلل حسيناال  98
 0202-0202 الجغرافية جواىر سعدون عموان جسام  99
 0202-0202 الجغرافية استبرق خميل ساير لطيف  222
 0202-0202 الجغرافية عبد اهلل حميد عطا سممان  222
 0202-0202 الجغرافية ضحى طالب حسن ياسين  220
 0202-0202 الجغرافية رسل عادل ردام بريسم  223
 0202-0202 الجغرافية داني خضير عباس سممان  224
 0202-0202 الجغرافية طيبو احمد رفعت عمي  225
 0202-0202 الجغرافية سدير حسن كريم حميد  226
 0202-0202 الجغرافية حنان محمد عبد اهلل خمف  227
 0202-0202 الجغرافية حسين محمود عطيو حسين  228
 0202-0202 الجغرافية نسرين كريم حسن مطرب  229
 0202-0202 الجغرافية حارث طو عمي عناد  222
 0202-0202 الجغرافية زىراء عبد الخالق صالح عبد  222
 0202-0202 الجغرافية ضحى محمد نواف عبد  220
 0202-0202 الجغرافية امير حامد محمود ياسين  223
 0202-0202 الجغرافية عمي مظير مغير عبد اهلل  224



 0202-0202 الجغرافية حمزه مجيد محمد عوده  225
 0202-0202 الجغرافية نور صالح اسماعيل إبراىيم  226
 0202-0202 الجغرافية ايات يحيى احمد جاسم  227
 0202-0202 الجغرافية عبد العزيز طالل عبد العزيز حسن  228
 0202-0202 الجغرافية خميل فيصل عمي شبيب  229
 0202-0202 الجغرافية سيف سعد محمد توفيق  202
 0202-0202 افيةالجغر  حسين رحيم حاكم نصيف  202
 0202-0202 الجغرافية يعرب اسماعيل ابراىيم خميل  200
 0202-0202 الجغرافية ساره خالد حميد رشيد  203
 0202-0202 الجغرافية دينا عباس كاظم لفتة  204
 0202-0202 الجغرافية ورود حسين عموان جواد  205
 0202-0202 الجغرافية استبرق احمد محمود عبد  206
 0202-0202 الجغرافية فاروق خميس زيدان خمف  207
 0202-0202 الجغرافية احمد ابراىيم خمف عبد  208
 0202-0202 الجغرافية عمي جاسم محمد شيحان  209
 0202-0202 الجغرافية سمير خميل ابراىيم حبيب  232
 0202-0202 الجغرافية محمد تغمب حسن شنتاف  232

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



اسة الصباحية / لمعام الدراسي                            خريجي كميتنا / قسم العموم التربوية والنفسية / الدر 
 (0202-0202 ) 

 سنة التخرج القسم اسم الخريج ت
 0202-0202 العموم التربوية والنفسية ياسمين عمي اسماعيل مصطاف  2
 0202-0202 العموم التربوية والنفسية شيد ثائر لطيف محمد  0
 0202-0202 ية والنفسيةالعموم التربو  رنده ابراىيم صفوك حسين  3
 0202-0202 العموم التربوية والنفسية زىراء حسن فاضل حسين  4
 0202-0202 العموم التربوية والنفسية فاطمو احمد حامد جمعو  5
 0202-0202 العموم التربوية والنفسية خوساء عبد الجميل حسين احمد  6
 0202-0202 العموم التربوية والنفسية سارة ثامر مشكور مجيول  7
 0202-0202 العموم التربوية والنفسية نبأ مجيد تايو عموان  8
 0202-0202 العموم التربوية والنفسية عطية حسين غازي مدحت  9
 0202-0202 العموم التربوية والنفسية افراح قحطان جاسم ميوي  22
 0202-0202 العموم التربوية والنفسية شيد عطا اهلل ابراىيم عبد اهلل  22
سين كاظمشيد احمد ح  20  0202-0202 العموم التربوية والنفسية 
 0202-0202 العموم التربوية والنفسية يسرى طاىر محمد حسن  23
 0202-0202 العموم التربوية والنفسية فاطمو قاسم جمعو جاسم  24
 0202-0202 العموم التربوية والنفسية ساره سامر دحام حايف  25
 0202-0202 لنفسيةالعموم التربوية وا تبارك جاسم محمد جاسم  26
 0202-0202 العموم التربوية والنفسية نور عبد اليادي كامل سبع  27
 0202-0202 العموم التربوية والنفسية ابرار شامل عبيد محمد  28
 0202-0202 العموم التربوية والنفسية فاتن طو جواد ياسين  29
 0202-0202 العموم التربوية والنفسية ساره احمد عبد عمي  02
ار عبد الجبار كاظممريم عم  02  0202-0202 العموم التربوية والنفسية 
 0202-0202 العموم التربوية والنفسية ساره عيسى عبد ياسين  00
 0202-0202 العموم التربوية والنفسية زبيده ىادي عبود محيسن  03
 0202-0202 العموم التربوية والنفسية نور صالح محمود حبش  04
 0202-0202 موم التربوية والنفسيةالع خديجة حسين عبد اهلل حسين  05
 0202-0202 العموم التربوية والنفسية زىراء شعيب عبد حكيم  06



 0202-0202 العموم التربوية والنفسية نور االسالم ناىض اسماعيل ابراىيم  07
 0202-0202 العموم التربوية والنفسية دعاء مالك ابراىيم جدوع  08
 0202-0202 ة والنفسيةالعموم التربوي فاطمو قاسم محمد جاسم  09
 0202-0202 العموم التربوية والنفسية سفانو مثنى خمف نفل  32
 0202-0202 العموم التربوية والنفسية دعاء خميل ابراىيم حسن  32
 0202-0202 العموم التربوية والنفسية براءه حقي اسماعيل جمعو  30
 0202-0202 العموم التربوية والنفسية فاطمو ضياء نصيف عبد اهلل  33
 0202-0202 العموم التربوية والنفسية وئام احمد صفوك حسين  34
 0202-0202 العموم التربوية والنفسية ابراىيم خميل ابراىيم مصطفى  35
 0202-0202 العموم التربوية والنفسية حوراء اسماعيل ابراىيم عموان  36
 0202-0202 العموم التربوية والنفسية عبد اهلل حامد كاظم عطيو  37
كيالن امين رحيمرفاة   38  0202-0202 العموم التربوية والنفسية 
 0202-0202 العموم التربوية والنفسية رؤى عمي شاكر حسين  39
 0202-0202 العموم التربوية والنفسية ىاجر صباح نوري ولي  42
 0202-0202 العموم التربوية والنفسية شيد كاظم احمد حسن  42
 0202-0202 النفسيةالعموم التربوية و  سجاد حامد حسين كاظم  40
 0202-0202 العموم التربوية والنفسية مريم عبد الباقي عباس شطب  43
 0202-0202 العموم التربوية والنفسية محمد احمد محمود عمي  44
 0202-0202 العموم التربوية والنفسية رييام حميد عبد اهلل رشيد  45
 0202-0202 العموم التربوية والنفسية زىراء صباح خضير محمد  46
 0202-0202 العموم التربوية والنفسية نور حسين جميل منشد  47
 0202-0202 العموم التربوية والنفسية االء عمي حسن حسين  48
 0202-0202 العموم التربوية والنفسية شيماء عالء حسين رشيد  49
 0202-0202 العموم التربوية والنفسية ميجو عامر عبد االمير شياب  52
 0202-0202 عموم التربوية والنفسيةال نبأ مجيد خميفة عوض  52
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 0202-0202 العموم التربوية والنفسية انعام ناظم احمد حسين  56
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 0202-0202 العموم التربوية والنفسية ديانا رعد كريم حسن  86
 0202-0202 عموم التربوية والنفسيةال غدير عالء حسين عموان  87
 0202-0202 العموم التربوية والنفسية شيد ثاير جاسم محمد  88
 0202-0202 العموم التربوية والنفسية شيد مجيد كاظم خمف  89
 0202-0202 العموم التربوية والنفسية احمد كريم حسن محمود  92
 0202-0202 العموم التربوية والنفسية رسل نياد احمد حسن  92
 0202-0202 العموم التربوية والنفسية خميل احمد حميد حميد  90
 0202-0202 العموم التربوية والنفسية كامل فيد كامل خمف  93
 0202-0202 العموم التربوية والنفسية يوسف خضير محسن عمي  94
 0202-0202 العموم التربوية والنفسية ساره حسين جاسم محمد  95
 0202-0202 التربوية والنفسيةالعموم  سارة محمد عمي اسماعيل  96
 0202-0202 العموم التربوية والنفسية شيماء واثق محمد خمف  97
 0202-0202 العموم التربوية والنفسية ندى عبدالمطيف نصيف جاسم  98
 0202-0202 العموم التربوية والنفسية زيد محمود خزعل دايح  99
 0202-0202 العموم التربوية والنفسية ميمونة عماد احمد شكر  222
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يز ياسرقيو محمود عز   225  0202-0202 العموم التربوية والنفسية 
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 0202-0202 العموم التربوية والنفسية خميل محي عمي محمود  228
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 ( 0202-0229خريجي كميتنا / قسم المغة العربية / الدراسة الصباحية / لمعام الدراسي ) 
 سنة التخرج القسم اسم الخريج ت

 0202-0229 المغة العربية نيرين يوسف ابراىيم حمكي  2
 0202-0229 لعربيةالمغة ا ابتيال سعد خميل فاضل  0
 0202-0229 المغة العربية فاطمو كريم حسن تايو  3
 0202-0229 المغة العربية فوزيو عبد اهلل احمد سممان  4
 0202-0229 المغة العربية سفانو ياسين حسين خمف  5
 0202-0229 المغة العربية بيان اكرم ياور رمضان  6
 0202-0229 المغة العربية آيو حسين ناجي عبد المجيد  7
 0202-0229 المغة العربية شيد محمد ياسين عطيو  8
 0202-0229 المغة العربية ىبو نكو خميس اسماعيل  9
 0202-0229 المغة العربية مروه صباح سبع خميس  22
 0202-0229 المغة العربية فاطمة ىادي متعب محمود  22
 0202-0229 المغة العربية عبير عدنان حمد محمد  20
 0202-0229 المغة العربية مروة رعد احمد محمد  23
 0202-0229 المغة العربية عال جاسم محمد عمي  24
 0202-0229 المغة العربية ىاجر محمد ناصر حسين  25
 0202-0229 المغة العربية وسن احمد سممان كاظم  26
 0202-0229 المغة العربية فاطمو عارف محمود عباس  27
 0202-0229 المغة العربية طيبو قاسم كريم عيدان  28
 0202-0229 المغة العربية سجى شوكت محمود غني  29
 0202-0229 المغة العربية شفاء محمد سممان عواد  02
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 0202-0229 المغة العربية ضياء عبد الستار عبد اهلل خمف  072
 0202-0229 المغة العربية عمي احسان حميد حسين  072
 0202-0229 المغة العربية وسام ظاىر شيخان كحيط  070
 0202-0229 عربيةالمغة ال يونس فاضل محمود احمد  073
 0202-0229 المغة العربية موسى حسن عبد اليادي شبيب  074
 0202-0229 المغة العربية زىراء قاسم صادق ميدي  075
 0202-0229 المغة العربية عبد اليادي ميدي ىادي جباره  076
 0202-0229 المغة العربية مصطفى احمد عطااهلل حسين  077
 0202-0229 المغة العربية تياني زبيد ابراىيم عمي  078
 0202-0229 المغة العربية ياسر عامر حميد جسام  079
 0202-0229 المغة العربية عمي رشيد محمود سممان  082
 0202-0229 المغة العربية لؤي محمد جاسم اسماعيل  082

 

 

 

 

 

 

 



 ( 0202-0229خريجي كميتنا / قسم المغة اإلنكميزية / الدراسة الصباحية / لمعام الدراسي ) 
 سنة التخرج القسم اسم الخريج ت
 0202-0229 المغة اإلنكميزية أيات جمال عبد الكريم حميد  2
 0202-0229 المغة اإلنكميزية ختام موسى عبد محمد  0
 0202-0229 المغة اإلنكميزية ضمأ محمد كريم كاظم  3
 0202-0229 المغة اإلنكميزية ديانا احمد عمي حسين  4
 0202-0229 كميزيةالمغة اإلن عباس عبد الرزاق ىاشم كريم  5
 0202-0229 المغة اإلنكميزية زىراء مجيد خميس عمي  6
 0202-0229 المغة اإلنكميزية دعاء رشيد حميد رشيد  7
 0202-0229 المغة اإلنكميزية احمد طالب خميفو ىداوي  8
 0202-0229 المغة اإلنكميزية نور سممان داود سممان  9
 0202-0229 المغة اإلنكميزية عذراء زياد فميح حسن  22
 0202-0229 المغة اإلنكميزية ايالف نياد جميل زيدان  22
 0202-0229 المغة اإلنكميزية فاطمو خالد عدنان عبد الرحمن  20
 0202-0229 المغة اإلنكميزية عبد اهلل فاضل حسن جاسم  23
 0202-0229 المغة اإلنكميزية عذراء نزار عبد الحسين عموان  24
 0202-0229 إلنكميزيةالمغة ا حاتم كريم سرحان كحيط  25
 0202-0229 المغة اإلنكميزية نيى محمد بدر سممان  26
 0202-0229 المغة اإلنكميزية نور ماجد ابراىيم جسام  27
 0202-0229 المغة اإلنكميزية منار ثائر كاظم فرحان  28
 0202-0229 المغة اإلنكميزية سحر حسين عمي كيطان  29
 0202-0229 ةالمغة اإلنكميزي حال جاسم عبد اهلل حسن  02
 0202-0229 المغة اإلنكميزية زينب حيدر حسين احمد  02
 0202-0229 المغة اإلنكميزية محمد عثمان ناجي حميد  00
 0202-0229 المغة اإلنكميزية رسل عواد خمف حمد  03
 0202-0229 المغة اإلنكميزية آية عادل يوسف سممان  04
 0202-0229 المغة اإلنكميزية غفران كريم حسن كيطان  05
 0202-0229 المغة اإلنكميزية نو اليدى سمير حسين نايل  06
 0202-0229 المغة اإلنكميزية نور عدنان خضير عباس  07



 0202-0229 المغة اإلنكميزية زينب جبار عميوي ىذال  08
 0202-0229 المغة اإلنكميزية تبارك اهلل ليث صالح عبد الكريم  09
 0202-0229 المغة اإلنكميزية ختام عدنان دلي عبود  32
 0202-0229 المغة اإلنكميزية عذراء ابراىيم خميل اسماعيل  32
 0202-0229 المغة اإلنكميزية ليمى فوزي صبري عباس  30
 0202-0229 المغة اإلنكميزية شيد عبد الرحيم ابراىيم كاظم  33
 0202-0229 المغة اإلنكميزية ايالف خالد ابراىيم محمد  34
 0202-0229 ةالمغة اإلنكميزي نور ىاشم غفار خميل  35
 0202-0229 المغة اإلنكميزية مروه ىادي شكر محمود  36
 0202-0229 المغة اإلنكميزية ناديو سيروان ولي عمي  37
 0202-0229 المغة اإلنكميزية شيد ياسر كامل جواد  38
 0202-0229 المغة اإلنكميزية طيبو جمعو احمد داود  39
 0202-0229 المغة اإلنكميزية ماجد قاسم فالح حسن  42
 0202-0229 المغة اإلنكميزية رقيو رباح حسن حميد  42
 0202-0229 المغة اإلنكميزية مريم خميل سعد عباس  40
 0202-0229 المغة اإلنكميزية فاطمو حسن كريم جاسم  43
 0202-0229 المغة اإلنكميزية شيد محمد احمد صالح  44
 0202-0229 المغة اإلنكميزية وئام محمود عبد احمد  45
 0202-0229 المغة اإلنكميزية مد حسنرفاه غازي مح  46
 0202-0229 المغة اإلنكميزية ىدى صالح حسن عمي  47
 0202-0229 المغة اإلنكميزية زىراء صالح عزيز عمي  48
 0202-0229 المغة اإلنكميزية دعاء حسن كريم حسين  49
 0202-0229 المغة اإلنكميزية فاطمة اسماعيل ابراىيم كاظم  52
 0202-0229 لمغة اإلنكميزيةا زينب محمد عزيز جميل  52
 0202-0229 المغة اإلنكميزية ناديو حسين خميفو عبد  50
 0202-0229 المغة اإلنكميزية حسين يوسف عبد جاسم  53
 0202-0229 المغة اإلنكميزية سميو محمد جبار احمد  54
 0202-0229 المغة اإلنكميزية افراح جاسم محمد صالح  55
 0202-0229 اإلنكميزيةالمغة  ىشام عبد االمير عباس عبد  56



 0202-0229 المغة اإلنكميزية عبد الجبار خالد نوري شدىان  57
 0202-0229 المغة اإلنكميزية شيرين سعد عمي فياض  58
 0202-0229 المغة اإلنكميزية طيبو عمي بحر جواد  59
 0202-0229 المغة اإلنكميزية معاذ نعمان عمي حسين  62
 0202-0229 ميزيةالمغة اإلنك عائشو مدلول احمد فاتح  62
 0202-0229 المغة اإلنكميزية زىراء احمد عبد اهلل حمود  60
 0202-0229 المغة اإلنكميزية زىراء حسن كريم حسين  63
 0202-0229 المغة اإلنكميزية ىدى يحيى سالم خمف  64
 0202-0229 المغة اإلنكميزية لبنى خالد عمي ناجي  65
 0202-0229 المغة اإلنكميزية شيمو كريم محمد حسين  66
 0202-0229 المغة اإلنكميزية زىراء ضياء كاظم اسماعيل  67
 0202-0229 المغة اإلنكميزية زينب طالب زيدان خمف  68
 0202-0229 المغة اإلنكميزية دالل شاكر محمود صالح  69
 0202-0229 المغة اإلنكميزية سرى عماد خميس حسين  72
 0202-0229 المغة اإلنكميزية داليا لطيف حمودي جاسم  72
 0202-0229 المغة اإلنكميزية نداء غانم كامل محمد  70
 0202-0229 المغة اإلنكميزية محمد بياء حسين عموان  73
 0202-0229 المغة اإلنكميزية بتول خالد صالح ميدي  74
 0202-0229 المغة اإلنكميزية عمر صفاء محمد فاضل  75
 0202-0229 المغة اإلنكميزية مثنى خضير عمي حسن  76
 0202-0229 المغة اإلنكميزية عطيو حمادي نوره محمد  77
 0202-0229 المغة اإلنكميزية نور خميل ابراىيم محمود  78
 0202-0229 المغة اإلنكميزية عمي عبد الرضا احمد خميس  79
 0202-0229 المغة اإلنكميزية ضحى حسين عمي حسين  82
 0202-0229 المغة اإلنكميزية زينب ابراىيم فارس عبد االمير  82
 0202-0229 المغة اإلنكميزية تحسين عمران بدع زىراء  80
 0202-0229 المغة اإلنكميزية ساره عالء ىوبي محمد  83
 0202-0229 المغة اإلنكميزية ىديل محمود ياسين احمد  84
 0202-0229 المغة اإلنكميزية اسراء محمد باقر كريم  85



 0202-0229 المغة اإلنكميزية نور خالد محمود حسين  86
 0202-0229 المغة اإلنكميزية ر خضيرسجى كريم عم  87
 0202-0229 المغة اإلنكميزية زىراء محمد ابراىيم محمد  88
 0202-0229 المغة اإلنكميزية عائشو بشير مزىر عبد اهلل  89
 0202-0229 المغة اإلنكميزية آيو عماد صالح حبيب  92
 0202-0229 المغة اإلنكميزية طو محمد طو ياسين  92
 0202-0229 المغة اإلنكميزية سميثاق كاظم رحيم عبا  90
 0202-0229 المغة اإلنكميزية زينب ابراىيم عبيد عموان  93
 0202-0229 المغة اإلنكميزية عمي حسين عبد اهلل حسين  94
 0202-0229 المغة اإلنكميزية حوراء دريد حميد رشيد  95
 0202-0229 المغة اإلنكميزية روافد عارف غيدان عبد اهلل  96
 0202-0229 المغة اإلنكميزية ار عناداستبرق جنعان جب  97
 0202-0229 المغة اإلنكميزية رغد ابراىيم صبار حسين  98
 0202-0229 المغة اإلنكميزية بان عادل سييل عبد اهلل  99
 0202-0229 المغة اإلنكميزية عبد القادر حاتم عمي صالح  222
 0202-0229 المغة اإلنكميزية زىراء عمي حسين عمي  222
 0202-0229 المغة اإلنكميزية مد خميسبان ابراىيم اح  220
 0202-0229 المغة اإلنكميزية غسق ابراىيم صبار حسين  223
 0202-0229 المغة اإلنكميزية سموى عدنان خمف كاظم  224
 0202-0229 المغة اإلنكميزية حنين خالد ابراىيم سممان  225
 0202-0229 المغة اإلنكميزية اسماء سعد صعب عبيد  226
 0202-0229 المغة اإلنكميزية سمزىراء محمد نصيف جا  227
 0202-0229 المغة اإلنكميزية صابرين مجيد حميد حسن  228
 0202-0229 المغة اإلنكميزية فاتن صباح ميدي محمد صالح  229
 0202-0229 المغة اإلنكميزية ميا غانم ذياب عمي  222
 0202-0229 المغة اإلنكميزية رفل محمد ميدي عباس  222
 0202-0229 إلنكميزيةالمغة ا سرور رعد عمي عجرش  220
 0202-0229 المغة اإلنكميزية محمد عبد الستار احمد مراد  223
 0202-0229 المغة اإلنكميزية رحمو احمد حسن فميح  224



 0202-0229 المغة اإلنكميزية نور ثامر عبد اهلل جاسم  225
 0202-0229 المغة اإلنكميزية زينب جابر بسيط عموان  226
 0202-0229 كميزيةالمغة اإلن مروة محمود خمف عمي  227
 0202-0229 المغة اإلنكميزية سارة عداي خميس حسين  228
 0202-0229 المغة اإلنكميزية ىيثم سامي عمي مرجان  229
 0202-0229 المغة اإلنكميزية نورس راشد حميد درويش  202
 0202-0229 المغة اإلنكميزية نجاة اكرم ولي خميل  202
 0202-0229 المغة اإلنكميزية رضا ابراىيم محمود سبع  200
 0202-0229 المغة اإلنكميزية لمى لطيف شاكر محمود  203
 0202-0229 المغة اإلنكميزية آيو اياد محمد عباس  204
 0202-0229 المغة اإلنكميزية سرى رياض حافظ عمي  205
 0202-0229 المغة اإلنكميزية اخالص نعمان جمعو حسين  206
 0202-0229 المغة اإلنكميزية محمد عالء عبد الجبار داود  207
 0202-0229 المغة اإلنكميزية مريم محمد بوري عبد  208
 0202-0229 المغة اإلنكميزية ماريو عدنان صبري محمد  209
 0202-0229 المغة اإلنكميزية اشجان حسين عيسى عباس  232
 0202-0229 المغة اإلنكميزية شفاء حافظ عويد فنجان  232
 0202-0229 المغة اإلنكميزية قحطان كريم عبد اهلل حسين  230
 0202-0229 المغة اإلنكميزية حسين حسن حسين عمي  233

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( 0202-0229خريجي كميتنا / قسم التأريخ / الدراسة الصباحية / لمعام الدراسي ) 
 سنة التخرج القسم اسم الخريج ت

 0202-0229 التأريخ ىند سعد جميل عمو  2
 0202-0229 التأريخ عائشو محمد قيار صالح  0
 0202-0229 التأريخ مل سعيدخنساء فيمي جا  3
 0202-0229 التأريخ خالد حامد زوين خرنوب  4
 0202-0229 التأريخ نوره ىاشم محسن حمزه  5
 0202-0229 التأريخ غفران صالح حايف عيسى  6
 0202-0229 التأريخ رسل ماجد كاظم جاسم  7
 0202-0229 التأريخ زىراء زىير حمو ميدي  8
 0202-0229 أريخالت لمى حامد عبد اهلل سمطان  9
 0202-0229 التأريخ مريم حيدر اكبر رشيد  22
 0202-0229 التأريخ اسراء حامد مطمك نمر  22
 0202-0229 التأريخ اسراء حيدر كاظم حسون  20
 0202-0229 التأريخ بيداء حميد عدنان عبدالوىاب  23
 0202-0229 التأريخ سيف مجيد فياض عباس  24
 0202-0229 التأريخ رغد جاسم محمد صالح  25
 0202-0229 التأريخ نوره ياسين فاضل حبيب  26
 0202-0229 التأريخ زىراء ثامر معروف حيدر  27
 0202-0229 التأريخ منة اهلل سعد جريان منيل  28
 0202-0229 التأريخ ريام لفتو جاسم محمد  29
 0202-0229 التأريخ ايو عبد الرسول نافع عبد  02
 0202-0229 التأريخ مروه رزاق فياض بالل  02
 0202-0229 التأريخ أزىار سميمان محمود عمي  00
 0202-0229 التأريخ رسل عادل احمد ميدي  03
 0202-0229 التأريخ ساره عماد صالح امين  04
 0202-0229 التأريخ االء رشيد خضير عسكر  05
 0202-0229 التأريخ ساره محمد عبد الكاظم لفتو  06
 0202-0229 التأريخ عامر فالح غريب بريسم  07



 0202-0229 التأريخ حاتم عموان كاظممريم   08
 0202-0229 التأريخ زينب ذياب محمد كاظم  09
 0202-0229 التأريخ حسام وىاب حمد خمف  32
 0202-0229 التأريخ أنعام عبد خمف برغش  32
 0202-0229 التأريخ عمي كامل حميد عطيو  30
 0202-0229 التأريخ عذراء حسين ناصر حسين  33
 0202-0229 لتأريخا براء نجم عبداهلل مخمف  34
 0202-0229 التأريخ عبير سعد عيدان محمود  35
 0202-0229 التأريخ مريم قاسم مغير ىربث  36
 0202-0229 التأريخ بشرى زبير لطيف حسن  37
 0202-0229 التأريخ مريم حسن جامل منصور  38
 0202-0229 التأريخ مياده مجيد رشيد عنزي  39
 0202-0229 التأريخ مريم عماد نوري خميفو  42
 0202-0229 التأريخ حنين حسن جاسم محمد  42
 0202-0229 التأريخ تبارك عدي عبد اهلل عبد  40
 0202-0229 التأريخ سيراء مبارك عبد خمف  43
 0202-0229 التأريخ غفران حمدان صناع ميود  44
 0202-0229 التأريخ فرحان جنعان جبار عناد  45
 0202-0229 التأريخ مياسو خضر عباس حسين  46
 0202-0229 التأريخ اسم محمد كاظمعمي ج  47
 0202-0229 التأريخ محمد سموان رضا حسن  48
 0202-0229 التأريخ صفا عبد السالم سعد ىميل  49
 0202-0229 التأريخ ىدى رعد زيدان خمف  52
 0202-0229 التأريخ رحاب حسين ناصر حسون  52
 0202-0229 التأريخ ىدى حازم عصمان صافي  50
 0202-0229 التأريخ خضيروالء عماد عبد الستار   53
 0202-0229 التأريخ سجى جواد غيدان عمي  54
 0202-0229 التأريخ زينب رشيد مصمح ميدي  55
 0202-0229 التأريخ رؤى ثامر جاسم جواد  56



 0202-0229 التأريخ نور اليدى خضر صالح عميوي  57
 0202-0229 التأريخ سعد عموان صالح خضير  58
 0202-0229 التأريخ يسرى مقداد حسين محمد  59
 0202-0229 التأريخ رياحين فيصل رشيد عنزي  62
 0202-0229 التأريخ زينب عبد الرزاق عباس عبود  62
 0202-0229 التأريخ عبداهلل اكرم احمد عبد المطيف  60
 0202-0229 التأريخ نور وليد خمف محمد  63
 0202-0229 التأريخ حنين احمد حارز ىادي  64
 0202-0229 التأريخ ىبو حميد حمد حسين  65
 0202-0229 التأريخ ماىر سممان ناصر حسين  66
 0202-0229 التأريخ ايمان عمي محمد صالح  67
 0202-0229 التأريخ ىدير سعد ابراىيم جاسم  68
 0202-0229 التأريخ عمي عمار جميل اسماعيل  69
 0202-0229 التأريخ اسراء عمي جاسم خمف  72
 0202-0229 التأريخ نورس محمود شياب احمد  72
 0202-0229 التأريخ عتز عمي ابراىيم احمدم  70
 0202-0229 التأريخ رياض عايد كامل كاظم  73
 0202-0229 التأريخ محمد احمد خميس جدوع  74
 0202-0229 التأريخ ندى عبد الرحمن شكر حمود  75
 0202-0229 التأريخ نور خالص حميد رشيد  76
 0202-0229 التأريخ شيد خالد رشيد مجيد  77
 0202-0229 التأريخ د حسينزينب محمود عب  78
 0202-0229 التأريخ ساره عمي رشاد جعفر  79
 0202-0229 التأريخ بارق فيصل محمود عباس  82
 0202-0229 التأريخ حسن جاسم محمد حنتوش  82
 0202-0229 التأريخ احمد عامر عدنان ياسين  80
 0202-0229 التأريخ محمد ابراىيم جميل حمادي  83
 0202-0229 التأريخ حوراء طالب جوامير محمود  84
 0202-0229 التأريخ عمي كريم حسين فرحان  85



 0202-0229 التأريخ عيد سعدي عباس خضير  86
 0202-0229 التأريخ مصطفى سعد اسماعيل سبع  87
 0202-0229 التأريخ مصطفى محمود حميد حسن  88
 0202-0229 التأريخ محمود طو ياسين محمد  89
 0202-0229 التأريخ محمد ىادي عبد خضير  92
 0202-0229 التأريخ ورود قصي خميل حمود  92
 0202-0229 التأريخ عمي سالم محمود جمو  90
 0202-0229 التأريخ احمد عبد اهلل خمف زيدان  93
 0202-0229 التأريخ ايمان عطا اهلل دحام حسن  94
 0202-0229 التأريخ زينب سعد رشيد عمي  95
 0202-0229 التأريخ عامر محمد لطيف شيحان  96
 0202-0229 التأريخ حمد ميدي صالحاروى   97
 0202-0229 التأريخ عبد اهلل ابراىيم جاسم نصيف  98
 0202-0229 التأريخ ورود احسان حميد حسين  99
 0202-0229 التأريخ ختام زيد حسن مزعل  222
 0202-0229 التأريخ شيد مدحت عبود جاسم  222
 0202-0229 التأريخ زينب قيصر محمود ديكان  220
 0202-0229 التأريخ خميل غفران صالح حميد  223
 0202-0229 التأريخ صبيحو محمد صييود شياب  224
 0202-0229 التأريخ شيماء حاتم عمي حسين  225
 0202-0229 التأريخ تبارك احمد عباس احمد  226
 0202-0229 التأريخ فاطمو محمد ناظم عباس  227
 0202-0229 التأريخ رائد ساجد محمد عباس امين  228
 0202-0229 تأريخال محمد عمي محمد كاظم  229
 0202-0229 التأريخ دنيا طارق حسين عمي  222
 0202-0229 التأريخ حسن حسين حبيب عباس  222
 0202-0229 التأريخ ساره اياد محمد عباس  220
 0202-0229 التأريخ ىدى عدنان محمد احمد  223
 0202-0229 التأريخ مريم فايق عزيز ابراىيم  224



 0202-0229 التأريخ ضحى مزىر حسن سكران  225
 0202-0229 التأريخ انمار سعد حسين عبار  226
 0202-0229 التأريخ مقداد صكبان دانوك عموان  227
 0202-0229 التأريخ رامي سممان شكر محمود  228
 0202-0229 التأريخ عباس كاظم حسين سبع  229
 0202-0229 التأريخ عمار عبد الرزاق جميور سبع  202
 0202-0229 التأريخ اسراء سمير اسماعيل كاظم  202
 0202-0229 التأريخ حمزه احمد محمد كاظم  200
 0202-0229 التأريخ والء مال اهلل حميوان احمد  203
 0202-0229 التأريخ رامي ضمير محمد مجيد  204
 0202-0229 التأريخ زىراء عمي ابراىيم حميد  205
 0202-0229 التأريخ احمد مغير احمد محمد  206
 0202-0229 التأريخ فالح حسن عمي عبد  207
 0202-0229 التأريخ سين عبدحسام عمي ح  208
 0202-0229 التأريخ صديق ابراىيم حسن خميس  209
 0202-0229 التأريخ رائد احمد رميض خمف  232
 0202-0229 التأريخ صابرين عثمان صالح عياش  232
 0202-0229 التأريخ سيف مقداد حسن محمد  230
 0202-0229 التأريخ رىام ياسين يوسف حمادي  233
 0202-0229 أريخالت مصطفى رعد ىادي نصيف  234
 0202-0229 التأريخ أيوب رحيم ابراىيم جامل  235
 0202-0229 التأريخ احمد عدنان عمي محمد  236
 0202-0229 التأريخ سفيان عبد الرزاق حمد حسن  237
 0202-0229 التأريخ جعفر عبد الحميد حسن محمود  238
 0202-0229 التأريخ يحيى محمد خميل ابراىيم  239
 0202-0229 أريخالت عمي فاضل عباس سالم  242
 0202-0229 التأريخ احمد خميل ابراىيم حميد  242
 0202-0229 التأريخ بان حميد خمف عنجاص  240
 0202-0229 التأريخ طو ثاير خميس بريسم  243



 0202-0229 التأريخ حسين حربي جاسم عباس  244
 0202-0229 التأريخ سجاد صكبان كاظم عبد.  245
 0202-0229 التأريخ بشير سمير عبدالرحيم وىيب  246
 0202-0229 التأريخ عمي رياض حسين جميل  247
 0202-0229 التأريخ فوزي باسم فوزي عبد األمير  248
 0202-0229 التأريخ غسان لطيف عموان حسين  249
 0202-0229 التأريخ محمود ىالل والي صالح  252

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( 0202-0229سي ) خريجي كميتنا / قسم الجغرافية / الدراسة الصباحية / لمعام الدرا
 سنة التخرج القسم اسم الخريج ت

 0202-0229 الجغرافية شيماء عماد طارق صبري  2
 0202-0229 الجغرافية شاكر صعب محمود فرحان  0
 0202-0229 الجغرافية سديم محمد كاظم حمود  3
 0202-0229 الجغرافية سركول رمضان كريم محمد  4
 0202-0229 الجغرافية ساره عمي حسين حبيب  5
 0202-0229 الجغرافية زينة سعدون جاسم محمد  6
 0202-0229 الجغرافية سرى عمي جياد كاظم  7
 0202-0229 الجغرافية حسين جميل حميد مجيد  8
 0202-0229 الجغرافية سرى عمي مجيد محمود  9
 0202-0229 الجغرافية حميد مجيد حميد جاسم  22
 0202-0229 الجغرافية منيره حسين سرحان حمود  22
 0202-0229 الجغرافية مريم رامي عبد اهلل يوسف  20
 0202-0229 الجغرافية سالي ستار صالح جاسم  23
 0202-0229 الجغرافية منى عبد محمد عمي  24
 0202-0229 الجغرافية طو عمي صالح احمد  25
 0202-0229 الجغرافية ميند مجيد اسماعيل ابراىيم  26
 0202-0229 الجغرافية سجى عبد الكريم ميدي حسين  27
 0202-0229 الجغرافية ايمان صالح محمود سميم  28
 0202-0229 الجغرافية ضياء محمد ىادي جريان  29
 0202-0229 الجغرافية ضحى غفوري وىيب محمود  02
 0202-0229 الجغرافية يوسف يعقوب محمود عبد اهلل  02
 0202-0229 الجغرافية ايمان حسن ميدي حسين  00
 0202-0229 يةالجغراف مياده خميفو محمد كاظم  03
 0202-0229 الجغرافية ايالف عدنان سميمان عموي  04
 0202-0229 الجغرافية اسماء سييل عبد اهلل عمي  05
 0202-0229 الجغرافية ساره طالب اسماعيل عبد  06
 0202-0229 الجغرافية طاىر ادريس يحيى شمو  07



 0202-0229 الجغرافية رواء احسان احمد صالح  08
 0202-0229 الجغرافية ودزبيده ساجد تحسين ماى  09
 0202-0229 الجغرافية ميند قاسم كامل عجيل  32
 0202-0229 الجغرافية ميس شياع مزىر مييان  32
 0202-0229 الجغرافية عذراء رحمان قاسم بكتاش  30
 0202-0229 الجغرافية سمارة قادر احمد ابراىيم  33
 0202-0229 الجغرافية زياد ماىر نصيف جاسم  34
 0202-0229 الجغرافية ميضحى مبدر ىظم ع  35
 0202-0229 الجغرافية رسل ثامر كامل عمي  36
 0202-0229 الجغرافية عمي احمد حسن منصور  37
 0202-0229 الجغرافية زينب كمال نصيف جاسم  38
 0202-0229 الجغرافية حسين ناصر حسن عموان  39
 0202-0229 الجغرافية فاطمة عائد محمد داود  42
 0202-0229 جغرافيةال تبارك جبار عيدان خمف  42
 0202-0229 الجغرافية دعاء عمي محمود حسين  40
 0202-0229 الجغرافية عمار محمد رشيد عموان  43
 0202-0229 الجغرافية ايو عمي عواد حسن  44
 0202-0229 الجغرافية عائشة عبد الكريم رشيد حبيب  45
 0202-0229 الجغرافية زىراء جواد كاظم طالب  46
 0202-0229 الجغرافية ميسرى ىاشم كريم محمد ع  47
 0202-0229 الجغرافية زينة عبد السالم صكبان عموان  48
 0202-0229 الجغرافية عبد القادر وليد عبود ابراىيم  49
 0202-0229 الجغرافية سجى عمي بدر مجيد  52
 0202-0229 الجغرافية زىراء محمد ابراىيم خمف  52
 0202-0229 الجغرافية صفا جاسم محمد شكر  50
 0202-0229 الجغرافية راىيم عيسى عنادصبا اب  53
 0202-0229 الجغرافية فاطمة عبد الستار حمد قدوري  54
 0202-0229 الجغرافية نسرين منعم عبد فرحان  55
 0202-0229 الجغرافية عبد الرحمن يوسف عامود يوسف  56



 0202-0229 الجغرافية ىديل احمد عالوي ىادي  57
 0202-0229 يةالجغراف باىرة حامد سيام عبد الرزاق  58
 0202-0229 الجغرافية محمد احمد مطر مييدي  59
 0202-0229 الجغرافية دينا حاتم خميل اسماعيل  62
 0202-0229 الجغرافية ىدى حسين عمي حميد  62
 0202-0229 الجغرافية رؤى عصام حسين احمد  60
 0202-0229 الجغرافية سياد رائد ىادي جسام  63
 0202-0229 الجغرافية سارة ثاير فيصل محمد  64
 0202-0229 الجغرافية ايناس ىاشم جدوع فرحان  65
 0202-0229 الجغرافية طيبة عواد عبد المطيف جاسم  66
 0202-0229 الجغرافية رشا عبد الرزاق قدوري احمد  67
 0202-0229 الجغرافية حنان اسماعيل ابراىيم حسين  68
 0202-0229 الجغرافية اسراء عمي حسين حرب  69
 0202-0229 الجغرافية يل غايبعمار تحسين اسماع  72
 0202-0229 الجغرافية ساجد شاكر محمود حمزة  72
 0202-0229 الجغرافية صفا فيصل خضير حسن  70
 0202-0229 الجغرافية زينب نياد كامل عيدان  73
 0202-0229 الجغرافية انعام منيل عواد محمد  74
 0202-0229 الجغرافية حسن ىيالن حسن احمد  75
 0202-0229 الجغرافية ف خشمانبتول ابراىيم لطي  76
 0202-0229 الجغرافية ندى صائب محمد خمف  77
 0202-0229 الجغرافية ابتسام حسين عمي جدوع  78
 0202-0229 الجغرافية شيد خالد احمد ابراىيم  79
 0202-0229 الجغرافية مروان جعفر راضي حبيب  82
 0202-0229 الجغرافية ضحى بدر عبد عميان  82
 0202-0229 الجغرافية نصيفمكارم حميد عاصي   80
 0202-0229 الجغرافية امنو ثاير عبد الواحد خمف  83
 0202-0229 الجغرافية احسان حازم ناجي حمبون  84
 0202-0229 الجغرافية نوره عمي حسن ىادي  85



 0202-0229 الجغرافية اديان برىان شياب احمد  86
 0202-0229 الجغرافية ىند عامر سعدون فرحان  87
 0202-0229 الجغرافية ي حسينعمي ايوب عم  88
 0202-0229 الجغرافية صاحب عباس خضير جرمط  89
 0202-0229 الجغرافية اسراء سعد جاسم محمد  92
 0202-0229 الجغرافية زبيده عمي ضاري رزوقي  92
 0202-0229 الجغرافية شيد ابراىيم كريم صالح  90
 0202-0229 الجغرافية عمر عايد عباس سعيد  93
 0202-0229 الجغرافية حسينعمر جبار محمود   94
 0202-0229 الجغرافية ميعاد عدنان منصور فرحان  95
 0202-0229 الجغرافية ايات يحيى قاسم ىاشم  96
 0202-0229 الجغرافية سجى ناجح خالد خنجر  97
 0202-0229 الجغرافية اسراء عمي كامل محمد  98
 0202-0229 الجغرافية افين خميل اكرم غالم  99
 0202-0229 الجغرافية سنخالد سرمد فميح ح  222
 0202-0229 الجغرافية استبرق عياش زيدان خمف  222
 0202-0229 الجغرافية ضحى عبد الكريم قاسم زيدان  220
 0202-0229 الجغرافية حسن نجم عبد اهلل عباس  223
 0202-0229 الجغرافية ميس كمال عمي جمعو  224
 0202-0229 الجغرافية فاطمو عمي حسين شالل  225
 0202-0229 الجغرافية حمادهمنى ياس قادر   226
 0202-0229 الجغرافية زينو كامل حسين حسن  227
 0202-0229 الجغرافية رفل رياض فيد صالح  228
 0202-0229 الجغرافية ضحى كاظم سعيد عباس  229
 0202-0229 الجغرافية نور فيصل شياب احمد  222
 0202-0229 الجغرافية فاطمة اسعد جبار عناد  222
 0202-0229 الجغرافية حمدعبد الودود فؤاد شياب ا  220
 0202-0229 الجغرافية عباس عمي حسين ناصر  223
 0202-0229 الجغرافية نور ثائر ىادي داود  224



 0202-0229 الجغرافية سجاد ابراىيم نصيف جاسم  225
 0202-0229 الجغرافية اكرم محمد نايف حمد  226
 0202-0229 الجغرافية سكينو محمد عباس ميدي  227
 0202-0229 الجغرافية اسعد صفاء محمد خمف  228
 0202-0229 الجغرافية احمد ماجد ىادي صالح  229
 0202-0229 الجغرافية دنيا ىادي محمد سعيد  202
 0202-0229 الجغرافية احمد صبحي احمد شرميط  202
 0202-0229 الجغرافية دعاء حسين عمي كرمش  200
 0202-0229 الجغرافية عذراء عدنان حميد حمد  203
 0202-0229 الجغرافية شيماء محمد مطشر اسماعيل  204
 0202-0229 الجغرافية حيدر ىادي ميدي وشل  205
 0202-0229 الجغرافية مكارم طو خزعل عبد  206
 0202-0229 الجغرافية احمد ىاشم محمد عباس  207
 0202-0229 الجغرافية زىراء عبد اهلل سالم زيدان  208
 0202-0229 الجغرافية زينب عدنان محمد مجيد  209
 0202-0229 الجغرافية اريج حميد صالح خميس  232
 0202-0229 الجغرافية زينب ثائر ىادي داود  232
 0202-0229 الجغرافية محمد حسين عمي كرمش  230
 0202-0229 الجغرافية عباس صباح حسين قنة  233
 0202-0229 الجغرافية امجد غزوان عبد المنعم مجيد  234
 0202-0229 الجغرافية ميدي حسن محمود جواد  235
 0202-0229 الجغرافية وري عميسفيان عبد الكريم ن  236
 0202-0229 الجغرافية خنساء كريم عبد احمد  237
 0202-0229 الجغرافية شذى قيس محيسن جاسم  238
 0202-0229 الجغرافية حسين يحيى عبد محمد  239
 0202-0229 الجغرافية احمد كريم خميفو عبد  242
 0202-0229 الجغرافية ظاىر موالن نجم يونس  242
 0202-0229 الجغرافية صيفباديا كمال سكران ن  240
 0202-0229 الجغرافية عباس فاضل ابراىيم محمد  243



 0202-0229 الجغرافية بارق ابراىيم حسين عموان  244
 0202-0229 الجغرافية رسل شاكر محمود حسين  245
 0202-0229 الجغرافية صفاء فيصل احمد محمد  246
 0202-0229 الجغرافية ابو الحكم مؤيد محمد جاسم  247
 0202-0229 الجغرافية محمد صالح سيف ىيثم  248
 0202-0229 الجغرافية عمي باسم حقي حسن  249
 0202-0229 الجغرافية براء تيمور احمد صالح  252
 0202-0229 الجغرافية ميثم قاسم محمد وىاب  252
 0202-0229 الجغرافية ميند عدنان خميل ردام  250
 0202-0229 الجغرافية مصطفى قحطان عدنان محسن  253
 0202-0229 الجغرافية بد الكريم خميفواحمد صفاء ع  254
 0202-0229 الجغرافية والء عمي حسين ىادي  255
 0202-0229 الجغرافية سميمان محمد رحيم حميد  256
 0202-0229 الجغرافية عبد المنزه عالء ابراىيم عبد الكريم  257
 0202-0229 الجغرافية مريم صباح شياب احمد  258
 0202-0229 الجغرافية عمي حسين خميل ردام  259
 0202-0229 الجغرافية حسن صكبان حسن يعكوب  262
 0202-0229 الجغرافية منقذ رباح كريم صالح  262
 0202-0229 الجغرافية امير نجم عبيد ميدي  260
 0202-0229 الجغرافية مصطفى سعد حسين احمد  263
 0202-0229 الجغرافية ميجة قاسم مجيد محمد  264
 0202-0229 الجغرافية مخمد ابراىيم عبد المطيف نوري  265
 0202-0229 الجغرافية ابراىيم ماىر زكي عبد الكريم  266
 0202-0229 الجغرافية احمد محمود عمي حسن  267
 0202-0229 الجغرافية سممان داود خير حسين  268
 0202-0229 الجغرافية مصطفى صاحب حميد حسن  269
 0202-0229 الجغرافية حسين عمي حسين شرجي  272
 0202-0229 فيةالجغرا اسراء شاكر محمود سممان  272
 0202-0229 الجغرافية عبد اهلل كاظم خمف حمادي  270



خريجي كميتنا / قسم العموم التربوية والنفسية / الدراسة الصباحية / لمعام الدراسي                            
 (0229-0202 ) 

 سنة التخرج القسم اسم الخريج ت
 0202-0229 والنفسيةالعموم التربوية  سجاد وليد عبد الجبار سممان  2
 0202-0229 العموم التربوية والنفسية مريم حسن نصيف جاسم  0
 0202-0229 العموم التربوية والنفسية بمسم محمد عطية حميد  3
 0202-0229 العموم التربوية والنفسية عمي حقي اسماعيل محبوب  4
 0202-0229 العموم التربوية والنفسية شيد جاسم محمد عنكوش  5
 0202-0229 العموم التربوية والنفسية صطفى احمد كاظمزينة م  6
 0202-0229 العموم التربوية والنفسية زىراء جاسم محمد صالح  7
 0202-0229 العموم التربوية والنفسية عمي محسن ولي جعفر  8
 0202-0229 العموم التربوية والنفسية صابرين حمادي جميل حمادي  9
 0202-0229 بوية والنفسيةالعموم التر  لمى حازم جاسم محمد  22
 0202-0229 العموم التربوية والنفسية رقية عبد اهلل مخمف صالح  22
 0202-0229 العموم التربوية والنفسية رفل نياد احمد حسن  20
 0202-0229 العموم التربوية والنفسية تغريد حسين ناصر حسين  23
 0202-0229 العموم التربوية والنفسية سولين بيجت كريم رمضان  24
 0202-0229 العموم التربوية والنفسية ضحى رباح عبد اهلل عثمان  25
 0202-0229 العموم التربوية والنفسية لمى نجم عبد اهلل حسين  26
 0202-0229 العموم التربوية والنفسية مرتضى عارف احمد خميس  27
 0202-0229 العموم التربوية والنفسية ريم صالح قادر وىاب  28
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 ( 0229-0228خريجي كميتنا / قسم المغة العربية / الدراسة الصباحية / لمعام الدراسي ) 
 سنة التخرج القسم اسم الخريج ت

 0229-0228 المغة العربية فاطمو اسماعيل ابراىيم حديري  2
 0229-0228 المغة العربية مصطفى حاتم خميل اسماعيل  0
 0229-0228 المغة العربية د القادراساور ياسر محمد عب  3
 0229-0228 المغة العربية ساره احمد طو ياسين  4
 0229-0228 المغة العربية ىالو توفيق عمي جواد  5
 0229-0228 المغة العربية ميساء خير اهلل سممان عبد اهلل  6
 0229-0228 المغة العربية عذراء عثمان جاسم أحمد  7
 0229-0228 ة العربيةالمغ قاسم منصور جبار حكاني  8
 0229-0228 المغة العربية جوالن عماد وىيب وادي  9
 0229-0228 المغة العربية عال جاسم محمد محمود  22
 0229-0228 المغة العربية بيداء نعيم ىادي عمران  22
 0229-0228 المغة العربية مكيو ضياء خضر جاسم  20
 0229-0228 المغة العربية اعتدال عامر سممان احمد  23
 0229-0228 المغة العربية وئام حسين محسن حسن  24
 0229-0228 المغة العربية تبارك عمار حسن غيدان  25
 0229-0228 المغة العربية زىراء جاسم محمد حسن  26
 0229-0228 المغة العربية صائب نديم ىادي عمي  27
 0229-0228 المغة العربية ديانا احمد زيدان خمف  28
 0229-0228 العربية المغة صباح ميدي عباس خضير  29
 0229-0228 المغة العربية ىديل يونس جاسم سبع  02
 0229-0228 المغة العربية أمنو حميد نصيف جاسم  02
 0229-0228 المغة العربية ىديل يحيى احمد غزال  00
 0229-0228 المغة العربية زينب نوري لطيف رزوقي  03
 0229-0228 المغة العربية ندى حسن احمد حسن  04
 0229-0228 المغة العربية ىيم شاكر محمودضحى ابرا  05
 0229-0228 المغة العربية فرح غسان شياب احمد  06
 0229-0228 المغة العربية ضحى غائب مظموم حسين  07



 0229-0228 المغة العربية ىدى ابراىيم شاكر محمود  08
 0229-0228 المغة العربية عمي عباس لطيف كاظم  09
 0229-0228 عربيةالمغة ال فاطمة سامي حسين عموان  32
 0229-0228 المغة العربية ايمان عامر اعويد مرتضى  32
 0229-0228 المغة العربية زينب خضير عباس ضاحي  30
 0229-0228 المغة العربية منال ميدي حميد حسن  33
 0229-0228 المغة العربية سرى عبد الرضا خمف ريحان  34
 0229-0228 المغة العربية ىيام محمد حماش حسين  35
 0229-0228 المغة العربية ر فالح لطيف نجمنو   36
 0229-0228 المغة العربية امل عبد محمد رشيد  37
 0229-0228 المغة العربية غدير محمد عبد الرضا حسين  38
 0229-0228 المغة العربية سجى عمي محمد مطمك  39
 0229-0228 المغة العربية عبد اهلل محمود منصور حسين  42
 0229-0228 العربية المغة سجى عمي جبار احمد  42
 0229-0228 المغة العربية ىيثم يوسف عمي كاظم  40
 0229-0228 المغة العربية وديان سييل مسمم حالوب  43
 0229-0228 المغة العربية تبارك خالد حسين احمد  44
 0229-0228 المغة العربية اسراء ىادي نصار حسون  45
 0229-0228 المغة العربية نورس فاضل ابراىيم عموان  46
 0229-0228 المغة العربية فاطمو فالح حسن غانم  47
 0229-0228 المغة العربية اسيل فراس ناجي ابراىيم  48
 0229-0228 المغة العربية آيمان عبد اهلل مجيد حسن  49
 0229-0228 المغة العربية ساره عدنان جواد كاظم  52
 0229-0228 المغة العربية نبأ عباس طالب حسين  52
 0229-0228 المغة العربية براىيمرسل ابراىيم عبد ا  50
 0229-0228 المغة العربية زينب باسم محمد جاسم  53
 0229-0228 المغة العربية نيمو حسن عزيز كريم  54
 0229-0228 المغة العربية زينب فاضل عباس زين العابدين  55
 0229-0228 المغة العربية سيى عزيز محمد شايع  56



 0229-0228 بيةالمغة العر  قبس حسن ياسين عبد اهلل  57
 0229-0228 المغة العربية شيل طالب جاسم محمد  58
 0229-0228 المغة العربية سيف صالح مطمك مسمم  59
 0229-0228 المغة العربية واثق جميل ابراىيم محمود  62
 0229-0228 المغة العربية اسيل احمد عموان صالح  62
 0229-0228 المغة العربية رفل نصرة فارس طعان  60
 0229-0228 المغة العربية دي خمف غالمفميحو ىن  63
 0229-0228 المغة العربية ندى ثاير امحيسن جاسم  64
 0229-0228 المغة العربية صابرين محمد فاضل احمد  65
 0229-0228 المغة العربية شفاء رائد ابراىيم حسن  66
 0229-0228 المغة العربية يونس عمي يوسف حسين  67
 0229-0228 بيةالمغة العر  وديان تركي خمف نزال  68
 0229-0228 المغة العربية شيد عمي جميل ىندي  69
 0229-0228 المغة العربية نور سامي عربيد خمف  72
 0229-0228 المغة العربية مريم ستار وىيب عزيز  72
 0229-0228 المغة العربية رسالن عبد االمير ضايع جميل  70
 0229-0228 المغة العربية آريام صالح حبيب حمد  73
 0229-0228 المغة العربية اسم محمد كرجيىاجر ق  74
 0229-0228 المغة العربية مروه فاضل جمعة جاسم  75
 0229-0228 المغة العربية جمانو زيدان ميدي زيدان  76
 0229-0228 المغة العربية شيماء ابراىيم محمود حمزه  77
 0229-0228 المغة العربية زىراء صابر محمد حسين  78
 0229-0228 غة العربيةالم نغم سالم محمد محمود  79
 0229-0228 المغة العربية شيماء محمد حسين عمي  82
 0229-0228 المغة العربية صبيحو عالء عباس فاضل  82
 0229-0228 المغة العربية اكرم فاضل حميد منصور  80
 0229-0228 المغة العربية آيو جاسم محمد جسام  83
 0229-0228 المغة العربية نور جاسم عبد عطيو  84
 0229-0228 المغة العربية حسين عمي عزاويعمي   85



 0229-0228 المغة العربية حنين محمد حميد نزال  86
 0229-0228 المغة العربية عذراء سعد صالح عبود  87
 0229-0228 المغة العربية نور فالح نصيف جاسم  88
 0229-0228 المغة العربية حنان حسين نعمو حمبوت  89
 0229-0228 يةالمغة العرب لينو محمد كاظم حمود  92
 0229-0228 المغة العربية عذراء صالح خمف زيدان  92
 0229-0228 المغة العربية خمود جاسم محمد كمر  90
 0229-0228 المغة العربية شيد احمد زىير رشيد  93
 0229-0228 المغة العربية سجى احمد حسين محمد  94
 0229-0228 المغة العربية غفران عبد الزىره حسن جاسم  95
 0229-0228 المغة العربية لب محمد أحمدساره غا  96
 0229-0228 المغة العربية سناء حسين ركمي حسن  97
 0229-0228 المغة العربية ىبو عدنان حسين ىزاع  98
 0229-0228 المغة العربية حوراء حسن عبد االمير ىاشم  99
 0229-0228 المغة العربية رانيو عادل ىادي عمي  222
 0229-0228 لعربيةالمغة ا احمد ىادي شاكر محمود  222
 0229-0228 المغة العربية شيد اياد عبد االمير جواد  220
 0229-0228 المغة العربية كرار جامل عباس عمي  223
 0229-0228 المغة العربية اسراء جواد رضا عمي  224
 0229-0228 المغة العربية فاطمة شعيب شكير محمود  225
 0229-0228 المغة العربية نبأ حسن عمي طعمو  226
 0229-0228 المغة العربية ابراىيم حسن خميس ايالف  227
 0229-0228 المغة العربية ايمان اسماعيل محمود عبد المطيف  228
 0229-0228 المغة العربية سناء قحطان صالح خمف  229
 0229-0228 المغة العربية ليمى سعد اهلل جياد روان  222
 0229-0228 المغة العربية ساره نبيل حسن ابراىيم  222
 0229-0228 المغة العربية ن حمدي ياسصابرين شعال   220
 0229-0228 المغة العربية افراح محمد كاظم سعيد  223
 0229-0228 المغة العربية مروه  شكر عزيز رستم  224



 0229-0228 المغة العربية ساره سالمو عمر ىازع  225
 0229-0228 المغة العربية موفق ميند محمد يوسف  226
 0229-0228 يةالمغة العرب حسن كاظم احمد عبد اهلل  227
 0229-0228 المغة العربية محمد سامي محمد عموان  228
 0229-0228 المغة العربية نور فاروق عدنان عبد الوىاب  229
 0229-0228 المغة العربية ىيثم سامي محمد حسين  202
 0229-0228 المغة العربية محمد ابراىيم اسماعيل عواد  202
 0229-0228 المغة العربية ايسر شكري صبري رضا  200
 0229-0228 المغة العربية زىراء ميدي كاظم عموان  203
 0229-0228 المغة العربية مريم أحمد عبد سالم  204
 0229-0228 المغة العربية رقيو كريم حسين حسن  205
 0229-0228 المغة العربية صفا خميس خميل حمد  206
 0229-0228 المغة العربية عبد اهلل فاضل عباس عويد  207
 0229-0228 المغة العربية فاطمو حسين كريم محمود  208
 0229-0228 المغة العربية فرقان حافظ ياسين فرحان  209
 0229-0228 المغة العربية شيماء سعد زيد حبيب  232
 0229-0228 المغة العربية رشا جميل عبد الرزاق صالح  232
 0229-0228 المغة العربية اسراء عدنان عبد سمطان  230
 0229-0228 المغة العربية فاطمو احمد حسن احمد  233
 0229-0228 المغة العربية محمد حسين جبار حسن  234
 0229-0228 المغة العربية أزىار عباس حسين عمي  235
 0229-0228 المغة العربية شيد صالح سالم خالد  236
 0229-0228 المغة العربية زينب حميد جميل احمد  237
 0229-0228 المغة العربية زينب جعفر محمد باقر  238
 0229-0228 المغة العربية ري احمدمحمد عبد الجبار قدو   239
 0229-0228 المغة العربية ايمن مؤيد عايش مخمف  242
 0229-0228 المغة العربية نورا عادل حسين عمي  242
 0229-0228 المغة العربية نيى قادر عباس فيصل  240
 0229-0228 المغة العربية ايمان رياض حسن كاظم  243



 0229-0228 المغة العربية وديان عيسى محسن سالم  244
 0229-0228 المغة العربية فاتن حميد نصيف جاسم  245
 0229-0228 المغة العربية روان حسن حسين عبد  246
 0229-0228 المغة العربية ياسمين عبد مجيد ثابت  247
 0229-0228 المغة العربية مريم محمد حسين كاظم  248
 0229-0228 المغة العربية حذيفو داود سميمان نعمان  249
 0229-0228 المغة العربية سينعمي محمود احمد ح  252
 0229-0228 المغة العربية اسراء رباح محمد حسن  252
 0229-0228 المغة العربية سييمو زيدان خمف شاىين  250
 0229-0228 المغة العربية محمد حسين محمد شياب  253
 0229-0228 المغة العربية عبد الرحمن لطيف حسين ابراىيم  254
 0229-0228 ةالمغة العربي خالد وليد فالح حسن  255
 0229-0228 المغة العربية زياد فخري سامي عبد اهلل  256
 0229-0228 المغة العربية ميساء موسى عمي عباس  257
 0229-0228 المغة العربية باسم عزيز جبار سعيد  258
 0229-0228 المغة العربية نور محمد عبد الرحمن سممان  259
 0229-0228 المغة العربية باسم جميل حبيب سممان  262
 0229-0228 المغة العربية الء خالد محمود حسنأ  262
 0229-0228 المغة العربية زىراء قاسم عزيز حسين  260
 0229-0228 المغة العربية ىشام شعبان كاظم حسين  263
 0229-0228 المغة العربية انس فالح ميدي حميد  264
 0229-0228 المغة العربية نسرين حكمت جمعو عباس  265
 0229-0228 لمغة العربيةا زىراء مجيد ابراىيم كاظم  266
 0229-0228 المغة العربية ىيثم سعد عبد عمي  267
 0229-0228 المغة العربية خضير محمد خضير صالح  268
 0229-0228 المغة العربية خنساء محي حسن محمود  269
 0229-0228 المغة العربية عال عادل احمد عمي  272
 0229-0228 المغة العربية احمد شاكر حمود جاسم  272
 0229-0228 المغة العربية اح تركي عضبعمر صب  270



 0229-0228 المغة العربية زينب خالد عباس صالح  273
 0229-0228 المغة العربية عدنان قيس محمود حسين  274
 0229-0228 المغة العربية ابراىيم خالد حسين ظاىر  275
 0229-0228 المغة العربية ىمام فؤاد فاضل عباس  276
 0229-0228 لعربيةالمغة ا ليث صالح محمد عبد اهلل  277
 0229-0228 المغة العربية عبد السالم عمي عباس صالح  278
 0229-0228 المغة العربية خمود جواد كاظم عمي  279
 0229-0228 المغة العربية بسام حمد مطمك صفر  282
 0229-0228 المغة العربية ياسر فاضل عباس فرحان  282

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( 0229-0228زية / الدراسة الصباحية / لمعام الدراسي ) خريجي كميتنا / قسم المغة اإلنكمي
 سنة التخرج القسم اسم الخريج ت
 0229-0228 المغة اإلنكميزية ساره قاسم عبد األمير ىاشم  2
 0229-0228 المغة اإلنكميزية زىراء عباس محمد سمطان  0
 0229-0228 المغة اإلنكميزية نورة احمد ياسين حسن  3
 0229-0228 المغة اإلنكميزية لخالق رشادعذراء صباح عبد ا  4
 0229-0228 المغة اإلنكميزية اسراء غازي رشيد غزال  5
 0229-0228 المغة اإلنكميزية غفران وليان خزعل سممان  6
 0229-0228 المغة اإلنكميزية نور وليد عبد اهلل ابراىيم  7
 0229-0228 المغة اإلنكميزية دموع عمي محمود عبد  8
 0229-0228 المغة اإلنكميزية ضي عباسسجى فارس را  9
 0229-0228 المغة اإلنكميزية يسرى عمي محمد مطر  22
 0229-0228 المغة اإلنكميزية دعاء خميل ابراىيم دىش  22
 0229-0228 المغة اإلنكميزية شيد حسين احمد عموان  20
 0229-0228 المغة اإلنكميزية ورود عبد الحسين متعب عموان  23
 0229-0228 المغة اإلنكميزية اسينمريم احمد كاظم ي  24
 0229-0228 المغة اإلنكميزية نجوى احمد مبدر محمود  25
 0229-0228 المغة اإلنكميزية زىراء كامل احمد موسى  26
 0229-0228 المغة اإلنكميزية افراح يوسف جاسم محمد  27
 0229-0228 المغة اإلنكميزية تقوى ايياب اكرم رعيد  28
 0229-0228 المغة اإلنكميزية حنان عدنان احمد سمطان  29
 0229-0228 المغة اإلنكميزية اريج عمي حاتم شمس  02
 0229-0228 المغة اإلنكميزية اماني خميل إبراىيم عبيد  02
 0229-0228 المغة اإلنكميزية سحر جميل اسماعيل رجيو  00
 0229-0228 المغة اإلنكميزية مريم خميل عمي خميل  03
 0229-0228 اإلنكميزيةالمغة  احمد رشيد إبراىيم خمف  04
 0229-0228 المغة اإلنكميزية دعاء فيصل كاظم عارف  05
 0229-0228 المغة اإلنكميزية موسى صالح عارف عبدال  06
 0229-0228 المغة اإلنكميزية ايمان محمد ياسين حميد  07



 0229-0228 المغة اإلنكميزية ايمان حسين عبد اهلل حسين  08
 0229-0228 المغة اإلنكميزية ينغادة عبد الحسين محمد عبد الحس  09
 0229-0228 المغة اإلنكميزية نيا وىيب غفوري إبراىيم  32
 0229-0228 المغة اإلنكميزية فاطمو مصطفى محمد محي الدين  32
 0229-0228 المغة اإلنكميزية مصعب حسن حسين ىادي  30
 0229-0228 المغة اإلنكميزية نشعة احمد رشيد جسام  33
 0229-0228 المغة اإلنكميزية نور حازم محمد سممان  34
 0229-0228 المغة اإلنكميزية آيو محمد عبد احمد  35
 0229-0228 المغة اإلنكميزية زىراء سممان رحمن ولي  36
 0229-0228 المغة اإلنكميزية نور اليدى صباح لفتو جاسم  37
 0229-0228 المغة اإلنكميزية سرى ىادي خمف عمي  38
 0229-0228 نكميزيةالمغة اإل  سحر ياس خميل إبراىيم  39
 0229-0228 المغة اإلنكميزية سعاد عمي جاسم محمد  42
 0229-0228 المغة اإلنكميزية حفصو عمر صالح محمد  42
 0229-0228 المغة اإلنكميزية نور ىاشم ابراىيم كاظم  40
 0229-0228 المغة اإلنكميزية اسراء نعمة محمد اسماعيل  43
 0229-0228 يةالمغة اإلنكميز  زينو حيدر عباس محمود  44
 0229-0228 المغة اإلنكميزية اسراء إسماعيل ياسين بحر  45
 0229-0228 المغة اإلنكميزية سحر منذر شياب احمد  46
 0229-0228 المغة اإلنكميزية شيمو محمد اسماعيل محمود  47
 0229-0228 المغة اإلنكميزية زينب سعدون احمد عميوي  48
 0229-0228 المغة اإلنكميزية احمد عبود خميس سبع  49
 0229-0228 المغة اإلنكميزية شذى ثعبان خمف عمي  52
 0229-0228 المغة اإلنكميزية أطياف ثامر إبراىيم حميد  52
 0229-0228 المغة اإلنكميزية رند عماد عبد المطمب صالح  50
 0229-0228 المغة اإلنكميزية افراح ىادي حسين عميوي  53
 0229-0228 المغة اإلنكميزية آيو رافع صبحي فتحي  54
 0229-0228 المغة اإلنكميزية زىراء احمد ىادي ناصر  55
 0229-0228 المغة اإلنكميزية تياني طارق عبد الجبار عبد الغني  56



 0229-0228 المغة اإلنكميزية ىدى حسن عمي حسن  57
 0229-0228 المغة اإلنكميزية رؤى متعب منصور صالح  58
 0229-0228 المغة اإلنكميزية ياسر عمار فميح حسن  59
 0229-0228 المغة اإلنكميزية مروج يوسف احمد نصيف  62
 0229-0228 المغة اإلنكميزية غدير صالح خمف حسن  62
 0229-0228 المغة اإلنكميزية اسيل رجب حمادي جابر  60
 0229-0228 المغة اإلنكميزية اية أحسان متعب ميدي  63
 0229-0228 المغة اإلنكميزية ضحى يوسف اسماعيل فارس  64
 0229-0228 المغة اإلنكميزية هلل عدنان اسكندر جاسمعبد ا  65
 0229-0228 المغة اإلنكميزية رسل سعد فاضل لطيف  66
 0229-0228 المغة اإلنكميزية اسيا مزاحم حمدي حسن  67
 0229-0228 المغة اإلنكميزية رنده محمد عناد محمد  68
 0229-0228 المغة اإلنكميزية زينب محمد حسن صادق  69
 0229-0228 المغة اإلنكميزية ريم محمد عباسدعاء عبد الك  72
 0229-0228 المغة اإلنكميزية ايالف وليد محمد زيدان  72
 0229-0228 المغة اإلنكميزية زىراء عماد حسيب عبد الوىاب  70
 0229-0228 المغة اإلنكميزية شيد صباح ميدي جاسم  73
 0229-0228 المغة اإلنكميزية حسن فارس خرموش عمي  74
 0229-0228 المغة اإلنكميزية ظاىر حبيبيحيى محمد   75
 0229-0228 المغة اإلنكميزية فاطمو خالد عباس كريم  76
 0229-0228 المغة اإلنكميزية جنان مازن محمد عباس  77
 0229-0228 المغة اإلنكميزية كوثر عمار موسى ماىود  78
 0229-0228 المغة اإلنكميزية احمد محمد حبيب محمد  79
 0229-0228 المغة اإلنكميزية مود خميسديانا عبد الحميد مح  82
 0229-0228 المغة اإلنكميزية سحر ستار بدر رمح  82
 0229-0228 المغة اإلنكميزية ريام ميدي جسام محمد  80
 0229-0228 المغة اإلنكميزية ساره احمد مجول حمد  83
 0229-0228 المغة اإلنكميزية نبأ سامي سممان حسون  84
 0229-0228 المغة اإلنكميزية يناستبرق عدنان عبد القادر حس  85



 0229-0228 المغة اإلنكميزية ناديو بكر ميدي حسن  86
 0229-0228 المغة اإلنكميزية أحمد رحمان ىظم عمي  87
 0229-0228 المغة اإلنكميزية زىراء زيد جياد سبع  88
 0229-0228 المغة اإلنكميزية رباب عمي عباس كاظم  89
 0229-0228 زيةالمغة اإلنكمي ضحى محمد نافع محمد  92
 0229-0228 المغة اإلنكميزية عمي ميدي خمف غالم  92
 0229-0228 المغة اإلنكميزية زىراء إبراىيم حسن جواد  90
 0229-0228 المغة اإلنكميزية فاطمو نوري ضمد محسن  93
 0229-0228 المغة اإلنكميزية محمد قاسم غالب رشيد  94
 0229-0228 المغة اإلنكميزية مصطفى قاسم محمد سمطان  95
 0229-0228 المغة اإلنكميزية آيو طاىر فرمان سممان  96
 0229-0228 المغة اإلنكميزية شيد ميدي نجم عبد الوىاب  97
 0229-0228 المغة اإلنكميزية وليد رشيد طالب عبد الكريم  98
 0229-0228 المغة اإلنكميزية ىدى اياد حسين نجم  99
 0229-0228 المغة اإلنكميزية فرح مكي نومان مظموم  222
 0229-0228 المغة اإلنكميزية بتول كاظم مسمم حسين  222
 0229-0228 المغة اإلنكميزية سميو عباس عمي حميد  220
 0229-0228 المغة اإلنكميزية عماد عمي محمد خميفة  223
 0229-0228 المغة اإلنكميزية سجى يوسف مجول صالح  224
 0229-0228 المغة اإلنكميزية ميا احمد جاسم محمد  225
 0229-0228 المغة اإلنكميزية حسين عموان رواء عمي  226
 0229-0228 المغة اإلنكميزية عذراء فالح ميدي صكر  227

 

 

 

 

 

 

 



 ( 0229-0228خريجي كميتنا / قسم التأريخ / الدراسة الصباحية / لمعام الدراسي ) 
 سنة التخرج القسم اسم الخريج ت

 0229-0228 التأريخ مؤيد عبدالرحيم فاضل ابراىيم  2
 0229-0228 التأريخ محمود خمف عوادعمي   0
 0229-0228 التأريخ وليد خالد اسودي سممان  3
 0229-0228 التأريخ فاروق محسن سميمان داود  4
 0229-0228 التأريخ زينب شعالن حسين خضير  5
 0229-0228 التأريخ مريم مثنى حميد وسمي  6
 0229-0228 التأريخ غفران سامي محمد فيصل  7
 0229-0228 التأريخ عمي كوثر صباح نادر  8
 0229-0228 التأريخ فرح عمي سبتي كاظم  9
 0229-0228 التأريخ جاسم ثعبان عمي ميدي  22
 0229-0228 التأريخ ميادة حاتم خميس حسن  22
 0229-0228 التأريخ نيران ىيثم محمد خمف  20
 0229-0228 التأريخ ايمان حسن احمد جاسم  23
 0229-0228 التأريخ منتيى ياسين عباس حمزه  24
 0229-0228 التأريخ ىديل نجم منصور حمد  25
 0229-0228 التأريخ آيات غانم محمد خميل  26
 0229-0228 التأريخ أنوار عبعوب عبداهلل جاسم  27
 0229-0228 التأريخ أميمو حاتم حسين فيد  28
 0229-0228 التأريخ ىناء محسن قنبر حيدر  29
 0229-0228 التأريخ عمي محمود حسن محمود  02
 0229-0228 التأريخ حميد جابر حسن سحر  02
 0229-0228 التأريخ مروه قحطان عمي احمد  00
 0229-0228 التأريخ ايناس مظير حبيب فيد  03
 0229-0228 التأريخ اخالص ستار عمي محمود  04
 0229-0228 التأريخ نورا قاسم مسعود منصور  05
 0229-0228 التأريخ صفاء احمد حميد عبداهلل  06
 0229-0228 التأريخ مدندى عمي حسين مح  07



 0229-0228 التأريخ زينب اياد كريم ميدي  08
 0229-0228 التأريخ اسماء محسن مينا ايدام  09
 0229-0228 التأريخ ايمان ىادي عمي جاسم  32
 0229-0228 التأريخ تماره عمي عباس شياب  32
 0229-0228 التأريخ حوراء محمد ابراىيم يدام  30
 0229-0228 التأريخ ختام نعمو باش مخمف  33
 0229-0228 التأريخ ياسمين سعد مدحت يعقوب  34
 0229-0228 التأريخ ضحى رزاق عمي عباس  35
 0229-0228 التأريخ رغد محمد غازي رشيد  36
 0229-0228 التأريخ ىدى جعفر فرج عباس  37
 0229-0228 التأريخ رفل سعد فيد حسن  38
 0229-0228 التأريخ اسيل جعفر رشيد حميد  39
 0229-0228 التأريخ عبدالحميد عموشيماء ىشام   42
 0229-0228 التأريخ زينب عبدالرحمن عمي  نور محمد  42
 0229-0228 التأريخ مريم أحمد محمود ردام  40
 0229-0228 التأريخ حيدر عدنان جابر حسين  43
 0229-0228 التأريخ نركز محمد حميد مجيد  44
 0229-0228 التأريخ مصطفى سممان محمد جبر  45
 0229-0228 التأريخ محمد فميح دينا سممان  46
 0229-0228 التأريخ رغد محسن فرحان حسن  47
 0229-0228 التأريخ ايالف جاسم فرىود خيون  48
 0229-0228 التأريخ نورس صديق كريم خميل  49
 0229-0228 التأريخ نبأ وادي صالح عموان  52
 0229-0228 التأريخ نيى تحسين عبدالمحسن عمي  52
 0229-0228 التأريخ حنان وليد محسن دليان  50
 0229-0228 التأريخ سياد طالب اسماعيل جدوع  53
 0229-0228 التأريخ زىراء حسين رشيد سممان  54
 0229-0228 التأريخ زىره سنجار ابراىيم محمد  55
 0229-0228 التأريخ ساره احمد صالح حميد  56



 0229-0228 التأريخ والء اكرم محمود سبع  57
 0229-0228 التأريخ ىدى عبدالحسن ابراىيم وشاح  58
 0229-0228 التأريخ عمي اسعد عموان مجيد  59
 0229-0228 التأريخ فالح حسن عمي ىادي  62
 0229-0228 التأريخ نورالدين كمال كامل عبداهلل  62
 0229-0228 التأريخ سياد عباس جاسم محمد  60
 0229-0228 التأريخ زينب جمال فخري عمي  63
 0229-0228 التأريخ عمر سمير توفيق سممان  64
 0229-0228 التأريخ ضحى ىيالن محمود حمد  65
 0229-0228 التأريخ استبرق حازم ياسين ضاحي  66
 0229-0228 التأريخ أيات عدنان كاظم جواد  67
 0229-0228 التأريخ تبارك عبدالرزاق عبدالجبار عباس  68
 0229-0228 التأريخ ىدلو محمد عواد عبداهلل  69
 0229-0228 التأريخ وسام ناجي ناصر ىادي  72
 0229-0228 التأريخ ورده صابر عبدالعظيم عبد عمي  72
 0229-0228 التأريخ نور غازي محمود شياب  70
 0229-0228 التأريخ عباس محمد عباس فاضل  73
 0229-0228 التأريخ رسل وليد احمد عموان  74
 0229-0228 التأريخ بان ىشام حميد ذياب  75
 0229-0228 التأريخ ساره محمد احمد نصيف  76
 0229-0228 التأريخ دعاء صبار رشيد حميد  77
 0229-0228 التأريخ وجدان خالد ابراىيم خضير  78
 0229-0228 التأريخ جيينو ياسين مصمح عيسى  79
 0229-0228 التأريخ سجا حامد غني ياسين  82
 0229-0228 التأريخ زينب احمد حميد مخيبر  82
 0229-0228 التأريخ مروه عباس خضير عباس  80
 0229-0228 التأريخ دون محمد فميحايالف سع  83
 0229-0228 التأريخ غسان عدنان احمد مطمك  84
 0229-0228 التأريخ رؤى راضي عبدالكريم يحيى  85



 0229-0228 التأريخ دلو سعيد محمود دلو  86
 0229-0228 التأريخ ذو الفقار خالد عبداالمير مبارك  87
 0229-0228 التأريخ رؤى ىاشم حسن عموان  88
 0229-0228 التأريخ م خميل عموانمنار جاس  89
 0229-0228 التأريخ زىراء جمال محمود عباس  92
 0229-0228 التأريخ ابتيال حسين عموان محمد  92
 0229-0228 التأريخ احمد جميل كريم كشكول  90
 0229-0228 التأريخ سموان عدنان خميل ردام  93
 0229-0228 التأريخ حسن عمي حاتم عمي  94
 0229-0228 التأريخ أمير سعد حيدر ميدي  95
 0229-0228 التأريخ عالء سعدون منصور مجيد  96
 0229-0228 التأريخ تماره احمد جاسم محمد  97
 0229-0228 التأريخ وئام نوري جواد ياس  98
 0229-0228 التأريخ حنان محمد احمد حسن  99
 0229-0228 التأريخ اسراء محمد عمي حميد  222
 0229-0228 التأريخ عمي قاسم عموان ردام  222
 0229-0228 التأريخ عبد القادر حسان ثابت  220
 0229-0228 التأريخ أية غضبان سرحان سممان  223
 0229-0228 التأريخ ديار زياد مجيد عبيد  224
 0229-0228 التأريخ عمر احمد كريم حمود  225
 0229-0228 التأريخ ذو الفقار حسين عمي  226
 0229-0228 التأريخ عمر مصطاف محمود جواد  227
 0229-0228 التأريخ ز سييل حسن عموانعبدالعزي  228
 0229-0228 التأريخ سرور طو عمي حسين  229
 0229-0228 التأريخ عمي عقيل عبدالحسين بربوتي  222
 0229-0228 التأريخ ىناء سممان خميس عميوي  222
 0229-0228 التأريخ محمد عدنان حسين خمف  220
 0229-0228 التأريخ عمي قحطان محمد بربوتي  223
 0229-0228 التأريخ وب حمودياحمد ىاشم صح  224



 0229-0228 التأريخ زينب اسكندر ادريس عطية  225
 0229-0228 التأريخ آيات شاكر محمود عبد  226
 0229-0228 التأريخ احمد ابراىيم عبداهلل جاسم  227
 0229-0228 التأريخ رسول خالد حسين لفتو  228

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( 0229-0228اسة الصباحية / لمعام الدراسي ) خريجي كميتنا / قسم الجغرافية / الدر 
 سنة التخرج القسم اسم الخريج ت

 0229-0228 الجغرافية احمد قحطان فخري حسن  2
 0229-0228 الجغرافية حنين عبد السالم ستار كاظم  0
 0229-0228 الجغرافية وسن محسن مطر سيد  3
 0229-0228 الجغرافية وركاء راسم يوسف رزيج  4
 0229-0228 الجغرافية عيدان عباسنور صبحي   5
 0229-0228 الجغرافية لمياء ثابت صالح نصيف  6
 0229-0228 الجغرافية نورىان جمال عبد اهلل  7
 0229-0228 الجغرافية سجى حسين ابراىيم صالح  8
 0229-0228 الجغرافية دالل عزيز محمد محمود  9
 0229-0228 الجغرافية نبراس ايوب حسن عبد  22
 0229-0228 الجغرافية يل محمد كاظمشيد اسماع  22
 0229-0228 الجغرافية احمد كمال محمود سممان  20
 0229-0228 الجغرافية ىند محمد منصور وىاب  23
 0229-0228 الجغرافية ىبو عمي جاسم محمد  24
 0229-0228 الجغرافية وجدان عماد ولي حسين  25
 0229-0228 الجغرافية استبرق عمران عمي سبع  26
 0229-0228 الجغرافية يدي حسينعمي صادق م  27
 0229-0228 الجغرافية الماس مبارك فقير مبارك  28
 0229-0228 الجغرافية عمي سميم حسين سموم  29
 0229-0228 الجغرافية شيالء مطشر صدام كيطان  02
 0229-0228 الجغرافية أيمن ثاير عبد دعاج  02
 0229-0228 الجغرافية رقية داود فرحان احمد  00
 0229-0228 الجغرافية الح سممانرحاب عصام ف  03
 0229-0228 الجغرافية سوالف عقيل رفعت محمد  04
 0229-0228 الجغرافية عالء كريم ناصر جحيل  05
 0229-0228 الجغرافية سماىر مظفر عبد اهلل عطية  06
 0229-0228 الجغرافية مروه ستار مجيد حسن  07



 0229-0228 الجغرافية غفران حسين احمد عموان  08
 0229-0228 الجغرافية مال حمزه محمودريزان ج  09
 0229-0228 الجغرافية اية احمد عباس مزيد  32
 0229-0228 الجغرافية مريم فاضل خالد دفمة  32
 0229-0228 الجغرافية ازىار حامد عمي ابراىيم  30
 0229-0228 الجغرافية جاسم عبد الحميد ابراىيم حسوني  33
 0229-0228 الجغرافية غصون فاضل حميد جاسم  34
 0229-0228 الجغرافية مريم كريم عيسى عبد  35
 0229-0228 الجغرافية عثمان رزاق حسن كاظم  36
 0229-0228 الجغرافية زينب شييد جمال فرج  37
 0229-0228 الجغرافية عمي ردام كنوش فرحان  38
 0229-0228 الجغرافية ساره فارس سعدون سبع  39
 0229-0228 الجغرافية مروه اركان عبد الجبار ميدي  42
 0229-0228 الجغرافية رونق ماجد دحام خمف  42
 0229-0228 الجغرافية زينب الزم حابس ىاشم  40
 0229-0228 الجغرافية ساره سممان كريم كاظم  43
 0229-0228 الجغرافية شيد سممان حسين ميدي  44
 0229-0228 الجغرافية شيد حسين كامل سممان  45
 0229-0228 الجغرافية عمي عبد السالم محمد ابراىيم  46
 0229-0228 الجغرافية دعاء عباس ويس عمي  47
 0229-0228 الجغرافية احمد سامي لفتة عباس  48
 0229-0228 الجغرافية ىند مجيد رشيد ياسين  49
 0229-0228 الجغرافية غدير رشيد محمد حسين  52
 0229-0228 الجغرافية حسين عمي حسن عمي  52
 0229-0228 الجغرافية سارة رشيد عبد المطيف حسن  50
 0229-0228 الجغرافية فاتن خير اهلل ميدي جمعة  53
 0229-0228 الجغرافية نور عادل كامل حسن  54
 0229-0228 الجغرافية حسن لطيف جاسم رخيص  55
 0229-0228 الجغرافية حيدر سممان داود عويد  56



 0229-0228 الجغرافية فاتن عادل مولود حسن  57
 0229-0228 الجغرافية مروة محجوب كنوش فرحان  58
 0229-0228 الجغرافية ىدى مصطفى رزوقي حسين  59
 0229-0228 الجغرافية وليد ناصر حسين محمد  62
 0229-0228 الجغرافية نور حازم حميد مجيد  62
 0229-0228 الجغرافية صوفيا حميد ناصر حسين  60
 0229-0228 الجغرافية ريم محمود حسون عمي  63
 0229-0228 الجغرافية مروه ميوس محمد دروش  64
 0229-0228 الجغرافية امنو عامر سميم محمد  65
 0229-0228 الجغرافية فرح ميدي صالح حسين  66
 0229-0228 الجغرافية لطيف عمي لطيف سعيد  67
 0229-0228 الجغرافية سحر فالح حسن محمود  68
 0229-0228 الجغرافية ميدي حميد مال اهلل محمد  69
 0229-0228 الجغرافية نيى وليد رشيد ظفير  72
 0229-0228 الجغرافية نوري حمادي يوسفزيد   72
 0229-0228 الجغرافية سموان محمد شدىان عميوي  70
 0229-0228 الجغرافية عباس عمي عباس سميم  73
 0229-0228 الجغرافية نوره حبيب مظاىر اسد  74
 0229-0228 الجغرافية شيد أحمد حسن رميض  75
 0229-0228 الجغرافية سرمد عزيز جميل جسام  76
 0229-0228 الجغرافية د الباقي حميد رشيدتبارك عب  77
 0229-0228 الجغرافية عذراء اديب برىان نجم  78
 0229-0228 الجغرافية عمر سعيد صالح كريم  79
 0229-0228 الجغرافية اية احمد حسين كمر  82
 0229-0228 الجغرافية ايات فاضل ميدي سممان  82
 0229-0228 الجغرافية عباده زكي محي جاسم  80
 0229-0228 الجغرافية لد خمف يعكوباسيل خا  83
 0229-0228 الجغرافية مروه ياس صالح دواي  84
 0229-0228 الجغرافية ىاجر احمد خضير احمد  85



 0229-0228 الجغرافية فيان كنعان موالي سيف اهلل  86
 0229-0228 الجغرافية حامد كنو ابراىيم عمر  87
 0229-0228 الجغرافية طيبو عامر متعب فدعم  88
 0229-0228 الجغرافية ثاير عبد االمير محمود عذراء  89
 0229-0228 الجغرافية سعد غضبان خزعل سممان  92
 0229-0228 الجغرافية ميس خميفة داود عبد  92
 0229-0228 الجغرافية مظفر عمي حسين عزاوي  90
 0229-0228 الجغرافية يقين شياب احمد كرجي  93
 0229-0228 الجغرافية اسراء كريم خورشيد محمد  94
 0229-0228 الجغرافية زىراء عبد الكريم كاظم حسين  95
 0229-0228 الجغرافية أوس وحيد عزيز جراد  96
 0229-0228 الجغرافية اسراء حميد عبد اهلل ميدي  97
 0229-0228 الجغرافية مروان طو محمد حسين  98
 0229-0228 الجغرافية مثنى خالد اسماعيل حسن  99
 0229-0228 الجغرافية محمد سعد محمود محمد  222
 0229-0228 الجغرافية نور محمد عمي سمطان  222
 0229-0228 الجغرافية زىراء موسى عمي عباس  220
 0229-0228 الجغرافية ريام عمي حسين خميل  223
 0229-0228 الجغرافية عبد الرحمن عمي محمد حسن  224
 0229-0228 الجغرافية نمر زىير محمود محمد  225
 0229-0228 الجغرافية حسن احمد مسرىد سعد  226
 0229-0228 الجغرافية نمارق عطية محمود حسين  227
 0229-0228 الجغرافية عبد اهلل أحمد عمي حمد  228
 0229-0228 الجغرافية اسامو اسماعيل طو سممان  229
 0229-0228 الجغرافية عبير صالح مخيبر عمي  222
 0229-0228 الجغرافية عمر محمد عبد اهلل حميد  222
 0229-0228 ةالجغرافي خالد احمد منصور صالح  220
 0229-0228 الجغرافية قاسم جاسم عبود كاظم  223
 0229-0228 الجغرافية ازىر عبد الرزاق ابراىيم شعيب  224



 0229-0228 الجغرافية عبداهلل صبري كريم عموان  225
 0229-0228 الجغرافية احمد عباس كاظم حسن  226
 0229-0228 الجغرافية وائل جبار مصطاف سممان  227
 0229-0228 الجغرافية عمي ىادي حميد سالم  228
 0229-0228 الجغرافية فراس يوسف ناوي ويس  229
 0229-0228 الجغرافية زىراء جمعو عبد عمي  202
 0229-0228 الجغرافية زبيده احمد جبار حسن  202
 0229-0228 الجغرافية سماء نادي سممان محمود  200
 0229-0228 الجغرافية محمد فميح فرحان حبيب  203
 0229-0228 الجغرافية رشا محمد مالك نصر اهلل  204
 0229-0228 الجغرافية حيدر عبد الحسن حسب اهلل حسن  205
 0229-0228 الجغرافية سيف باسم كامل حسن  206
 0229-0228 الجغرافية سارة حازم خميل ابراىيم  207
 0229-0228 الجغرافية حقي اسماعيل محمد صالح  208
 0229-0228 الجغرافية محمد عماد محمود مزعل  209
 0229-0228 الجغرافية اس جوادعمي محمد عب  232
 0229-0228 الجغرافية جياد مؤيد كامل عموان  232
 0229-0228 الجغرافية نبأ عبد اليادي حسين ىادي  230
 0229-0228 الجغرافية حذيفة اياد اسماعيل غفور  233
 0229-0228 الجغرافية محمود احمد محمود احمد  234
 0229-0228 الجغرافية حوراء ياسر حميد محمد  235
 0229-0228 الجغرافية الكريم فيد دايح حسن عبد  236
 0229-0228 الجغرافية عبد اهلل نوري خالص احمد  237
 0229-0228 الجغرافية رنا حسين عمي حسين  238
 0229-0228 الجغرافية مقداد يحيى حسين يوسف  239
 0229-0228 الجغرافية حمزة كاظم جواد كاظم  242
 0229-0228 الجغرافية وسام احمد طو درد  242
 0229-0228 الجغرافية ان عمي صباح رشيدىجر   240
 0229-0228 الجغرافية دعاء حسين ابراىيم فاضل  243



 0229-0228 الجغرافية احمد فاضل  عمي حسن  244
 0229-0228 الجغرافية عمي احمد حسين حمد  245
 0229-0228 الجغرافية اسراء عادل خمف حسين  246
 0229-0228 الجغرافية مراد احمد بردي حمد  247
 0229-0228 الجغرافية مد عبد عميمصطفى اح  248
 0229-0228 الجغرافية حسام حسين شكر داود  249
 0229-0228 الجغرافية وسام صالح محمد عباس  252

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



خريجي كميتنا / قسم العموم التربوية والنفسية / الدراسة الصباحية / لمعام الدراسي                            
 (0228-0229 ) 

 سنة التخرج القسم اسم الخريج ت
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية سوزان سممان حميد محمود  2
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية رسل ابو عبيده ميدي نصيف  0
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية سميو احمد شحاذه محمود  3
 0229-0228 يةالعموم التربوية والنفس تقى أياد حارز عبداهلل  4
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية ايمان عمي احميد حسن  5
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية ايو فاضل عباس كيطان  6
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية ايات عباس حسين محمد  7
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية رنا عماد محمد خميس  8
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية ن داودجنان حاتم عموا  9
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية زينب حسين فميح حسن  22
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية ضحى حسين محمد بدع  22
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية مودة واثق محمد عبد  20
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية حاتم حومد ناصر جحيل  23
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية رقيو عمي تركي عناد  24
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية زينو اسماعيل خمف حسين  25
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية شيد رشيد جاسم حسن  26
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية فاطمو محمد عبد الستار نصيف  27
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية بار جوادميا أحمد ج  28
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية داليا شاكر محمود عباس  29
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية زينو فاضل جبار عباس  02
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية مروه ىاشم عبد الكريم سممان  02
 0229-0228 بوية والنفسيةالعموم التر  ساره احمد خمف حمود  00
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية شيد كمال حسين عباس  03
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية ضحى احمد عموان اسماعيل  04
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية نور جميل ابراىيم حسن  05
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية فاطمة ساجد ىادي صالح  06



 0229-0228 العموم التربوية والنفسية حنان فاضل صالح ميدي  07
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية كوثر ىاشم جاسم حماده  08
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية ناديو ابراىيم فالح حسن  09
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية تياني مصطفى عبد الكريم جبار  32
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية جوادمحمد حسن فارس   32
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية شيد محمد حميد عمي  30
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية بتول محمد خمف كاطع  33
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية فرح انيس فيصل مجيد  34
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية خمود عامر محمد حمد  35
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية محمد حسين عميوي حسين  36
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية فاطمة خميل ابراىيم عوده  37
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية زىراء رعد حسين محمد  38
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية براق غظنفر حميد امين  39
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية محمودوسن خميل نجم   42
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية والء حسين سممان احمد  42
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية سامر عدنان محمد ىادي  40
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية رنا عمي حسين عمي  43
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية أسراء فالح حسن خمف  44
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية دعاء عبد الغفور جاسم محمد  45
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية ميساء محمود عبدعمي حسين  46
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية غسق صباح حسن سمطان  47
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية عمي رمضان عمي عبد  48
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية فيصل شاكر سيى غازي  49
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية مريم سمير عبد عمي  52
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية اسيا ابراىيم حسن جمعة  52
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية ىالو خالد  حاتم عمي  50
 0229-0228 لنفسيةالعموم التربوية وا نبأ صباح ىامل طالب  53
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية محمد مثنى جميل شياب  54
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية عمي حيدر حسين عمي  55



 0229-0228 العموم التربوية والنفسية فاطمو خميل ابراىيم احمد  56
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية فاطمو فريد شيرخان عمي  57
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية موسى عبد الكريم عباس زىراء  58
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية نبأ طالب حمود عطيو  59
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية نسرين فوزي سممان حيدر  62
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية سعاد سييل مطرب خربوط  62
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية ايمان ذياب سممان ابراىيم  60
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية ىناء ناصر جميل ابراىيم  63
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية حيدر  ميدي حسن محمد  64
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية ميا فوزي اسود جارك  65
 0229-0228 ةالعموم التربوية والنفسي غفران ناصر عداي عيدان  66
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية زينب عزاوي صبر ناصر  67
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية مروه حامد صالح محمد  68
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية كرار عباس حسين جاسم  69
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية فاطمو كنعان حسن حدري  72
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية راضي نور خضير عباس  72
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية وديان ابراىيم خميل  اسماعيل  70
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية مؤيد محمد اسماعيل سموم  73
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية حسين احمد عبدون خميس  74
 0229-0228 تربوية والنفسيةالعموم ال اعراف ماجد مزىر برجس  75
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية ايمان احمد محمد خميس  76
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية معد عادل زاير حبيب  77
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية عمي جعفر عبد الحسين سمطان  78
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية حنين ناصر مسعود  ابراىيم  79
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية حسين عباس جاسم خمف  82
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية حيدر حاجم سميمان محمود  82
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية ىدى أبراىيم محمد  فاضل  80
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية أنمار  حسين  عمي  احمد  83
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية خالد غالب حسينعبدااللو   84



 0229-0228 العموم التربوية والنفسية مصطفى حميد صالح محمود  85
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية ايالف جبار عبد اهلل وحيد  86
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية عمار  خضير عباس محمد  87
 0229-0228 م التربوية والنفسيةالعمو  محمد جاسم محمد حسين  88
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية مصطفى عصام ميدي حسن  89
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية ىمام ظاىر ابراىيم عبد  92
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية براء ليث رشيد عمي  92
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية أميمة كريم صبار عموان  90
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية محمود عدنان مصحب حسين  93
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية صابرين صادق عبود جمعة  94
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية غسان قادر مذري عمي  95
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية سعد نياد عباس صالح  96
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية انتظار عمي حسين جاسم  97
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية عون يحيى صالح اسماعيل  98
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية شاكر محمود جاسم نصيف  99
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية انور عمي  كريم جاسم  222
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية صافي احمد فاضل قاسم  222
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية محمد نجم رضا عباس  220
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية اسراء محمد عباس ىادي  223
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية اسراء فؤاد محمود ولي  224
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية محمود قاسم مجيد محمد  225
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية م محمد خميلوائل عبد المنع  226
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية مصطفى  جمال خميس جنيد  227
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية رىام محمد فاضل عطيو  228
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية ذياب عماد نوري خميفو  229
 0229-0228 التربوية والنفسية العموم اميره جواد حميد عبد االمير  222
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية حوراء كاظم ميدي محمد  222
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية اسماء ياسين دايس حنيتر  220
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية حسن محمد حسن عبد  223



 0229-0228 العموم التربوية والنفسية مناف  مؤيد ابراىيم رميض  224
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية حمد جاسم محمد صالح  225
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية حيدر عمي عبد الخالق  226
 0229-0228 العموم التربوية والنفسية دحام حميد عبود عزيز  227
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 (0228-0229 ) 

 سنة التخرج القسم اسم الخريج ت

محمد عبد الرزاق عناد   2
 نصار

 0229-0228 عموم القرآن والتربية االسالمية

 0229-0228 عموم القرآن والتربية االسالمية محمد صالح مهدي محمود  0
 


