ت

اسم الطالب

التخصص

1

شيماء صباح عبدال درويش

ادب

2

لمى إبراهيم شاكر سعيد

أدب

3

لمياء احمد رشيد خلف النصيري

أدب

4

مسرة ماجد ابراهيم موسى اطيمش

ادب

5

إيمان مخيبر مصطاف ارزوقي الغريري

أدب

6

نوار طه حميد مجيد الـ طه

لغة

7

انس مولود حميد العران

لغة

8

وفاء حسين علي طه

لغة

9

حنان قادر أمين كاكة خان

لغة

10

هند تحسين حميد مجيد الشمري

لغة

11

سعدون طه سرحان احمد

لغة

12

ستار فليح حسن جاسم العبيدي

لغة

13

سراب قادر مغير عباس

لغة انكليزية

14

رعد بدوي كاظم مخيبر القيسي

ط .ت التاريخ

15

كريم علوان عبدهللا جاسم الزيدي

ط.ت اللغة
العربية

16

احمد هاشم محمد داود العميري

ط .ت التاريخ

17

تنزيه مجيد حميد صناع المجمعي

ط.ت .الجغرافية

18

رقية مرشد حميد حسين

جغرافية عامة

19

وسام علي ثابت خلف الجبوري

تاريخ حديث

20

كفاح احمد محمد احمد نجار

تاريخ حديث

21

نبيل خليل ابراهيم عباس

تاريخ حديث

22

قحطان احمد فرهود محمد المشهداني

تاريخ حديث

23

رحيم فرحان صدام مذخور

تاريخ إسالمي

24

مها عبد الرحمن حسين

تاريخ إسالمي

25

محمد علي حسين العبادي

تاريخ اسالمي

26

افراح احمد جالل محمد

تاريخ إسالمي

1

سميرة كاظم عباس محسن

أدب

2

زينة سالم حمودي عبداللة

أدب

3

نردين رضا كريم محمد العميري

أدب

4

سوزان طه احمد يوسف

أدب

5

ياسمين احمد علي محمود

أدب

6

ياسر عمار مهدي علي الشيلي

أدب

7

آالء ثائر يوسف اسماعيل

لغة

8

يحيى خليل إسماعيل حسين

لغة

9

حسين حمود خضير الشمري

لغة

10

غيداء فهمي يوسف كاطع

لغة

11

مي تحسين حميد مجيد الشمري

لغة

12

شذى مثنى علوان محمد الجشمعي

ط.ت .اللغة
العربية

13

نسرين جبار سلمان

ط.ت .اللغة
العربية

14

باسم علي مهدي صالح السامرائي

ط.ت اللغة
العربية

15

داليا حسين يحيى

ط.ت اللغة
االنكليزية

16

أشواق عبد المهدي حسين

ط.ت اللغة
االنكليزية

17

قحطان حميد كاظم حسن العنبكي

تاريخ حديث

18

سعد علوان سعيد دهش

تاريخ معاصر

19

إسماعيل خليل حسن علي

تاريخ إسالمي

20

ثريا محمود عبد الحسن احمد الخزاعي

تاريخ إسالمي

21

صدام جاسم محمد حسن

تاريخ إسالمي

22

يعرب محمد حميد محمود

جغرافية طبيعية

23

غصون فائق صالح مهدي

جغرافية عامة

24

وسام متعب محمد ياسين الباوي

جغرافية عامة

25

وسن شهاب احمد حسين العبيدي

جغرافية سكانية

1

انتظار احمد حسين صالل

ادب

2

امجد حميد عبد هللا محمد

أدب

3

سعد جمعة صالح ذياب الدليمي

ادب

4

خالد علي ياس حسن المجمعي

ادب

5

صدام محمد خضير رميض الجبوري

أدب

6

أريج صادق داود سلمان

أدب

7

سعد عدوان وهيب خلف

أدب

8

رنا مظهر دخيل محمد الزهيري

أدب

9

امجد محمد شكر محمود

أدب

10

وسن عبد المنعم ياسين وهيب

أدب

11

نوافل يونس سالم هاني الحمداني

أدب

12

نضال احمد باقر ياسين

أدب

13

جالل عبد هللا خلف حنتو

أدب

14

عالء حسين عليوي محمد

ادب

15

نيدرا علي عباس محمد الزبيدي

لغة

16

علي خلف حسين عليوي

لغة

17

اسو صبحي غزائي حسين

لغة

18

توفيق هالل احمد ناصر

لغة

19

محمد بشير حسن صالح

لغة

20

نوفل إسماعيل صالح دواي

لغة

21

سهى ياسين زيد رشيد الكروي

لغة

22

نجم عبد جار هللا لطيف

لغة

23

زينب محمد صالح

لغة

24

سيف الدين شاكر نوري

لغة

25

ابراهيم عبد هللا مراد مطرود

لغة

26

منى حسيب هويد ملك

لغة

27

نغم جعفر مجيد جاسم الربيعي

لغة

28

سناء يوسف احمد خليل

لغة

29

تابان محمد فوزي حسين

لغة

30

محمد صالح ياسين عباس الجبوري

31

مؤيد سعيد خلف مشخول الشمري

32

ساجد عباس محمد سلمان الجوراني

33

محمد عبد الوهاب عبد الجبار محمود

34

عمار اسماعيل خليل محمد

35

اخالص مهدي حسن مهدي الدليمي

36

ناطق طه عبد الكريم طاهر

37

محمد مزعل طاهر داغر

38

ريم علي عبد عباس الطائي

39

بهار احمد جاسم محمد السامرائي

ط.ت .التاريخ

40

منى زهير حسين طه البياتي

ط.ت ,التاريخ

41

علي راضي سعد البطاط

ط.ت .التاريخ

ط.ت .اللغة
العربية
ط.ت .اللغة
العربية
ط.ت .اللغة
العربية
ط.ت.اللغة
العربية
ط.ت اللغة
العربية
ط.ت ,اللغة
االنكليزية
ط.ت اللغة
االنكليزية
ط.ت .اللغة
االنكليزية
ط.ت .اللغة
االنكليزية

42

عقيل عبود فالح عبد التميمي

ط.ت .الجغرافية

43

إسراء عبد الرحمن خضير عباس

ط.ت  .الجغرافية

44

سوسن عادل ناجي علي

تاريخ اسالمي

45

ظافر اكرم قدوري ابراهيم

تاريخ إسالمي

46

ربيعة خليفة سالم كاظم االوسي

تاريخ إسالمي

47

سماهر محي موسى محمد

تاريخ إسالمي

48

خديجة نوري محمد محمود

تاريخ اسالمي

49

ازهار غازي مطر جبرالبهادلي

تاريخ اسالمي

50

هزبر حسن شالوخ جدوع

تاريخ حديث

51

نبيل سمين وهاب شاكر الخالدي

تاريخ حديث

52

صبري كامل هادي علي العطافي

تاريخ حديث

53

احمد ماجد عبد الرزاق عبد الوهاب

تاريخ حديث

54

صباح نوري هادي صالح العبيدي

تاريخ حديث

55

ثعبان حسب هللا علوان ناصر

تاريخ حديث

56

شروق عبد اإلله حسين

جغرافية بشرية

57

إسراء هيثم احمد صالح العبيدي

جغرافية بشرية

58

أزهار سلمان هادي الصالح الجبوري

جغرافية بشرية

59

رجاء خليل احمد حسين الدليمي

جغرافية بشرية

60

عمار حسين محمد فرج

جغرافية طبيعية

61

سالم احمد محمد مصطفى التويجري

جغرافية تربة

62

شبيب احمد علي

جغرافية صناعية

1

شاهر جالل عطية لفتة

ادب

2

خالد جعفر مبارك درويش

ادب

3

خولة ابراهيم احمد جاسم

ادب

4

احمد بطل وسيج عليوي

ادب

5

بشرى عبد المهدي ابراهيم احمد
التميمي

لغة

6

يسرى هادي رشيد حمودي

لغة

7

ايمان رياض اديب عبد القيسي

لغة

8

اطياف حسن ابراهيم عباس

لغة

9

هند ابراهيم ناجي طه

لغة

10

شذى حليم علوان جودة

لغة

11

اياد سليمان محمد بريسم

لغة

12

زينب باسل كامل مراد الداغستاني

لغة

13

بان شهاب احمد خضير الجبوري

14

شهد حاتم كاظم جاسم

15

محمد حسين احمد بابير

16

ضرار خليل حسن علي

تاريخ حديث

17

حنان طالل جاسم نصيف الربيعي

تاريخ حديث

18

حازم فرج لطيف حبيب

تاريخ إسالمي

19

شذى عبد الصاحب عبد الحسين خليل

تاريخ إسالمي

20

هادي جبار حسون عبد

تاريخ إسالمي

ط.ت ,اللغة
االنكليزية
ط.ت .اللغة
االنكليزية
ط.ت .اللغة
االنكليزية

21

وفاء عبد السالم محمود

تاريخ إسالمي

22

هبة عبد الرحمن حسين شبيب الدليمي

جغرافية طبيعية

23

نيران علي حسين سلمان

جغرافية طبيعية

24

محارب خلف كنج اسماعيل

جغرافية بشرية

25

محسن إبراهيم حسين شبيب

جغرافية مدن

26

علي طلب جعفر مهدي

جغرافية نقل

27

سعد فياض عبد هللا حسين

ارشاد نفسي
وتوجيه تربوي

28

خنساء عبد الرزاق عبد سهيل العبيدي

ارشاد نفسي
وتوجيه تربوي

29

تميم حسين عباس حميد

30

علي عباس علي ياسين

31

حسين خليل ابراهيم سلمان

32

زياد عبد الجبار جواد

1

حيدر احمد حسين

ادب

2

إسالم فاروق عيسى

ادب

3

حيدر احمد حسين حسيب

ادب

4

حسين عمران محمد شيرمامي

ادب

5

انتصار يونس مهيهي عواد

لغة

6

رعد كريم حسن تايه

لغة

علم النفس
التربوي
علم النفس
التربوي
علم النفس
التربوي
علم النفس
التربوي

ط.ت اللغة
العربية
ط.ت .اللغة
االنكليزية
ط.ت .اللغة
االنكليزية
ط.ت .اللغة
االنكليزية

7

زينب فالح مهدي قيس

8

لقاء حبيب عبود علي العبيدي

9

ندى محمد هندي حسن الخفاجي

10

احمد خالص شعالن ذياب

11

سناء ضاري زيدان خلف الدليمي

تاريخ إسالمي

12

غصون عبد صالح مرجان

تاريخ اسالمي

13

حامد حميد عطية لفتة

تاريخ اسالمي

14

وسام وهيب مهدي حسن

جغرافية عامة

15

مهاد محمد عبدهللا امين

جغرافية بشرية

16

علي جاسم حمود كناص

جغرافية بشرية

17

محمد هادي صالح عواد

18

إقبال محمد صيوان عبدهللا

19

ضمياء إبراهيم محمد سبع

علم النفس
التربوي
علم النفس
التربوي
علم النفس
التربوي

20

حسن عبدهللا حسن اسماعيل التميمي

ارشاد نفسي
وتوجيه تربوي

1

عفراء سامي عبود غضيب

أدب

2

رغد اسماعيل حسين احمد

ادب

3

ميادة محمد عبد اللطيف جاسم

ادب

4

إسراء إبراهيم محمد سبع

أدب

5

شوقي خضير اسماعيل عبداللة

لغة

6

زينب سعد محمد هادي المصلحي

لغة

7

رياض عبود غوار ربيع

لغة

8

فيان رياض اديب عبد القيسي

لغة

9

عدي احمد علوان احمد الجميلي

لغة

10

رشا حمدي حمدان عليوي

11

سيف سعد محمود عزيز االركي

12

نادية ستار احمد كونة الخزاعي

ط.ت.اللغة
العربية

13

نهى عامر كامل عيدان الطائي

ط.ت.اللغة
االنكليزية

14

مصلح الدين نصيف سعودعلي الغراوي

ط.ت .اللغة
االنكليزية

15

تمارة عادل مكي محمد علي الغرباوي

ط.ت .اللغة
االنكليزية

16

اسراء خزعل ظاهر محمود

تاريخ حديث

ط.ت.اللغة
العربية
ط.ت.اللغة
العربية

17

رفل علي لطيف علي

تاريخ حديث

18

سعد محمد علي حسين شحاذة

تاريخ حديث

19

ماهر مبدر عبد الكريم موسى

تاريخ حديث

20

سمر طاهر عصفور سلمان االموي

تاريخ حديث

21

محمد عيان دان خنجر الزبيدي

تاريخ اسالمي

22

ساهرة عواد عبد علي

تاريخ إسالمي

23

ميادة فرحان حميد العزاوي

جغرافية بشرية

24

نبراس سعدون مطشر سلمان

جغرافية بشرية

25

سعيد فاضل احمد سلمان السامرائي

جغرافية بشرية

26

مشتاق طالب صالح مهدي

جغرافية بشرية

27

نهلة واثق محمود

جغرافية طبيعية

28

عدي علي محمد خليل المجمعي

توجه وارشاد

29

مؤيد حامد جاسم محمد

30

أحالم مهدي عبدهللا غزال

31

رضاب منصور حسين الخالدي

32

رغداء أمين حسون عباس

ارشاد نفسي
وتوجيه تربوي

33

علي محمود خلف زيدان القره غولي

ارشاد نفسي
وتوجيه تربوي

34

غصون سلمان هادي صالح الجبوري

ارشاد نفسي
وتوجيه تربوي

علم النفس
التربوي
علم النفس
التربوي
علم النفس
التربوي

1

والء فخري قدوري الدليمي

ادب

2

عباس حميد سلطان حميد

لغة

3

بيداء عبد الخالق سلمان سلطان

لغة

4

دموع فوزي حسين علي الربيعي

5

شروق طلب جعفر مهدي الشمري

6

سندس عبد الجبار كامل رشيد العزاوي

7

اياد تركان ابراهيم يوسف

تاريخ حديث

8

احمد محمد جاسم الدايني

تاريخ حديث

9

مروان سالم نوري صادق

تاريخ اسالمي

10

عدنان ظاهر علو سلمان

تاريخ اسالمي

11

نظيرة ابراهيم حسن غائب

علم النفس
التربوي

12

أميرة مزهر حميدعلوان الدليمي

توجيه وإرشاد

13

اسماء سعد ياس صالح البياتي

االرشاد النفسي
والتوجيه
التربوي

ط.ت اللغة
العربية
ط.ت .اللغة
االنكليزية
ط.ت .اللغة
االنكليزية

1

باسم محمد علي جاسم

ادب

2

ايمان خليفة اسماعيل ظاهر

ادب

3

خالد تركي عليوي فريح

تاريخ العام

4

كريم علي عبد الكريم

تاريخ حديث

5

انعام صافي عبد جاسم

تايخ اسالمي

6

انهار خليفة احمد

علم النفس النمو

7

اسماء عباس عزيز الدليمي

علم النفس النمو

8

رباب كامل محمود مرهج الشمري

علم النفس النمو

1

رائد راشد محمد خلف

تاريخ اسالمي

2

وسام علي كيطان بريسم

جغرافية بشرية

3

نسرين هادي رشيد حمودي

جغرافية بشرية

4

هشام توفيق جميل خورشيد

جغرافية بشرية

5

صفاء قاسم عبد هللا احمد العزي

ارشاد نفسي
وتوجيه تربوي

6

عقيل نجم عبد خالف السعدي

ارشاد نفسي
وتوجيه تربوي

7

نور جبار علي اللهيبي

ارشاد نفسي
وتوجيه تربوي

8

وسناء ماجدعبدالحميد

علم النفس
التربوي

9

سماح نوري فاضل عباس

تاريخ اسالمي

10

يعقوب احمد جاسم لطيف

تاريخ اسالمي

11

عادل عباس ادعين

تاريخ اسالمي

1

سوسن خيري نجم عبد هللا

ادب

2

فاهم طعمة احمد سبتي

ادب

3

منى رفعت عبد الكريم

ادب

4

شيماء نزار عايش مخلف

ادب

5

انمار ابراهيم احمد خليل

ادب

6

احمد فالح وادي عبد

لغة

7

حوراءعدنان خلف

8

نور فراس عبد الكريم

9

احالم فاضل مصلح نجم

10

رشا عدنان جواد

11

بيداء حسن حسين علي العزاوي

12

مثنى ابراهيم محمد هالل الخزرجي

ط.ت التاريخ

13

محمود حسن محمد عودة المعموري

ط.ت التاريخ

ط.ت.اللغة
العربية
ط.ت.اللغة
العربية
ط.ت.اللغة
العربية
ط.ت.اللغة
العربية
ط.ت.اللغة
العربية

14

انوار فاروق شاكر محمد

ط.ت التاريخ

15

زهير عبد ابراهيم علي

ط.ت التاريخ

16

محمد مجيد عزيز علي الدلولي

ط.ت التاريخ

17

سلوان عبد احمد حميد التميمي

ط.ت التاريخ

18

محمد خليل حمود عواد

تاريخ اسالمي

19

عالء حامد احمد محمود

تاريخ اسالمي

20

برهان جمعة درويش محمد

تاريخ اسالمي

21

حازم اسماعيل علي محمد

تاريخ اسالمي

22

حسام قاسم محمد

تاريخ اسالمي

23

رشيد علي خضير عباس

تاريخ اسالمي

24

افراح فايق حسن لطيف

تاريخ اسالمي

25

احمد نومان مسير احمد

تاريخ اسالمي

26

مروة سالم محمد جاسم العزاوي

جغرافية طبيعية

27

نزار محمود محمد سليمان

جغرافية بشرية

28

اسماء عبد االمير خليفة

جغرافية بشرية

29

وحيد انعام غالم دلي

جغرافية بشرية

30

محمد عطية محمد محمد علي العزاوي

جغرافية بشرية

31

منى جاسم علوان ضباب

جغرافية بشرية

32

احالم نوري منشد فليح

جغرافية بشرية

33

نزار علي خضير عباس العامري

علم النفس النمو

34

صاحب عبد هللا حمد دواح

ارشاد نفسي
وتوجيه تربوي

35

ياسمين غانم علوان عبد

ارشاد نفسي
وتوجيه تربوي

36

ضياء فيصل مرجان ياسين العزاوي

ارشاد نفسي
وتوجيه تربوي

37

سلمى حسين كامل محمد الخالدي

ارشاد نفسي
وتوجيه تربوي

1

منذر محمود جاسم خليل

اللغة

2

علي عبد هللا محيسن إبراهيم

اللغة

3

عصام نجم عبد عباس المجمعي

اللغة

4

بشرى عبد المهدي إبراهيم

اللغة

5

نوفل إسماعيل صالح دواي

اللغة

6

زينب محمد صالح

اللغة

7

حسام غضبان جاسم نصيف

اللغة

8

سيف الدين شاكر نوري

اللغة

9

رياض عبود غوار ربيع

اللغة

10

شيماء حسين علي خليل

اللغة

11

محمد جداع محمد علوان

اللغة

12

إسراء أحمد محمود حسين

اللغة

13

حنان محمود حسين علي

اللغة

14

حافظ رشيد ظفير رشيد

اللغة

15

صدام مجيد داود بشير

اللغة

16

مروة عباس حسن علي

اللغة

17

بشائر علي عبد عباس السعدي

اللغة

18

حميد رشيد أحمد حسن

اللغة

19

مثنى عدنان محمد عداي

اللغة

20

وليد عبد هللا احمد

اللغة

21

إسراء إبراهيم محمد سبع

األدب

22

إيمان خليفة إسماعيل ظاهر

األدب

23

والء فخري قدوري ياسين

األدب

24

سعد جمعة صالح ذياب

األدب

25

ياسمين أحمد علي محمود

األدب

26

خالد علي ياس حسن المجمعي

األدب

27

عفراء سامي عبود غضيب

األدب

28

سعد عدوان وهيب خلف

األدب

29

محمد سلمان حسين سالم

األدب

30

رعد ماموك حسين عبد

األدب

31

أشرف طه إسماعيل داود

األدب

32

نور عبد الرزاق محمود

األدب

33

عمر رعد أسعد كاظم الدايني

األدب

34

رنا جمعة صالح ذياب

األدب

35

هدى صيهود زرزور رومي

األدب

36

ندى حسن محمد حسن

األدب

37

معتز قاسم إبراهيم جرمط

األدب

38

صندل سلمان إبراهيم حريب

األدب

39

نور حسين علي طه

األدب

40

مصطفى مجبل متعب جاسم

األدب

41

مزهر أيوب محسن عليوي

تأريخ اسالمي

42

مالك مهدي حايف مضعن

تأريخ اسالمي

43

ثامر عبد علي حبيب الجبوري

تأريخ اسالمي

44

مصطفى قدوري أحمد

تأريخ اسالمي

45

وئام عاصم إسماعيل كنعان

تأريخ اسالمي

46

علي نايف مجيد محمد

تأريخ اسالمي

47

بارق عزيز سعدون

تأريخ اسالمي

48

غسان جبار عبد هللا أحمد

تأريخ اسالمي

49

عمر حمد إبراهيم عزيز

تأريخ اسالمي

50

هند جودت كاظم ناصر

تأريخ اسالمي

51

مهند عداي عباس حسن

تأريخ اسالمي

52

سمر أكرم عبد الرحمن عبد

تأريخ اسالمي

53

إبراهيم محمد سليمان عطية

تأريخ حديث

54

عبد األمير حميد يحيى

تأريخ حديث

55

سامي حسين حمود جاسم

تأريخ حديث

56

مهند سمير حسن هاشم

تأريخ حديث

57

أمجد علي عبيد خضير الزبيدي

تأريخ حديث

58

هبة حميد وادي محمد المهداوي

تأريخ حديث

59

نور رشيد حميد محمد الجميلي

جغرافية بشرية

60

محمد جاسم حمادي خلف

جغرافية بشرية

61

فتيان علي مهدي أحمد

جغرافية بشرية

62

حسين علي مجيد محمود

جغرافية بشرية

63

إيهاب سالم محمد خلف

جغرافية بشرية

64

عالء حسين علي إبراهيم

جغرافية بشرية

65

عبد الحميد سلمان عيدان

جغرافية بشرية

66

إسراء هيثم أحمد صالح

جغرافية بشرية

67

إسراء عبد الرحمن خضير

جغرافية بشرية

68

حسام نجم الدين عبد علوش

جغرافية بشرية

69

عمر إبراهيم حسين حمد

جغرافية بشرية

70

ياسر محمد عبد حسن

جغرافية طبيعية

71

ماهر سلمان مالك

جغرافية طبيعية

72

وسام عبد الخالق علي

جغرافية طبيعية

73

تمارا قاسم محمد أحمد

74

شروق ثاير رجب محمد

75

عثمان سعدون جاسم محمد

علم النفس
التربوي
علم النفس
التربوي
ط.ت لغة عربية

76

حاتم فياض حمادي حسن

ط.ت لغة عربية

77

عبد الرحمن مجيد خضير

ط.ت لغة عربية

78

حذام خزعل حسين كاظم

ط.ت لغة عربية

79

نبيل فيصل عبد مطلك التميمي

ط.ت لغة عربية

80

هند مهدي حسن مهدي

ط.ت لغة عربية

81

عمر هشام بهلول

ط.ت لغة عربية

82

صبار سعود عبد رحيم

ط.ت لغة عربية

83

نهى إبراهيم حسين إبراهيم

ط.ت لغة عربية

84

سوزان حسن طه جواد

ط.ت لغة عربية

85

عبد الرحمن كريم خميس

ط.ت لغة عربية

86

أحمد محمد محمود

ط.ت تاريخ

88

مشتاق مجيد صباح حمادي

ط.ت تاريخ

89

محمد عدنان محمد طه

ط.ت تاريخ

90

داود سلمان حميد غناوي

ط.ت تاريخ

91
حسن حميد حسن شبيب

ط.ت تاريخ

1

شروق عبد اآلله حسين

جغرافية بشرية

2

سعيد فاضل أحمد سلمان

جغرافية بشرية

3
4

علي ياسين عبد هللا رشيد
قيس ياسين خلف عباس
مي ثامر رجب عبود
العزاوي

جغرافية بشرية
جغرافية بشرية

6

وسام متعب محمد ياسين

جغرافية بشرية

7

عبد المهدي عبد الحسين

جغرافية بشرية

8

سمير مهدي صالح ويس

جغرافية بشرية

9

جاسم محمد زغير حاوي

جغرافية بشرية

10

انتظار تكليف كريم صلبي

جغرافية بشرية

11

خميس غازي خلف حسن

جغرافية بشرية

12

نوال مصطفى كريم نجم

جغرافية بشرية

13

ياسر لفتة حسين علوان

جغرافية بشرية

14

عباس محمد عبود جواد

جغرافية بشرية

15

قسمة نجم عبد هللا منهل

جغرافية بشرية

16

طالل منيهل كريم عذيب

جغرافية بشرية

17

تركي حومد علي حمد

جغرافية بشرية

18

محمود خليل جواد سلمان

جغرافية بشرية

19

فالح محمد ستار عزيز

جغرافية بشرية

20

سرى خيون محمود زهو

جغرافية بشرية

21

إستبرق محمد عبد هللا حسين

جغرافية بشرية

5

جغرافية بشرية

22

غسان أحمد صيهود شهاب

جغرافية طبيعية

23

ليث محمد عيدان خاطر

جغرافية طبيعية

24

فليح حسن محمد ضاحي

جغرافية طبيعية

25

صالح حسن علي خلف

جغرافية طبيعية

26

زياد محمد حسن أحمد

جغرافية طبيعية

27

سالم أحمد محمد مصطفى

جغرافية طبيعية

28

عمار حسين محمد فرج

جغرافية طبيعية

29

ثائر رشيد حميد عليوي

جغرافية طبيعية

30

محمد عبود محمد عليوي

جغرافية طبيعية

31

عقيل عبد الستار سعيد

جغرافية طبيعية

32

مصطفى فاضل علوان محمد

جغرافية طبيعية

33

خالد نعمان محمد إبراهيم

جغرافية طبيعية

34

نزار رزوقي وهيب عمر

جغرافية طبيعية

35

محمد كاظم محمد جاسم

لغة

36

يحيى خلف داود سلمان

لغة

37

خولة حميد إبراهيم داود

لغة

38

منى صاحب محمد أحمد

لغة

39

غازي فيصل عزاوي محمد

لغة

40

رعد سلمان حسين علي

لغة

41

صدام محمد إسماعيل سلوم

لغة

42

أنور سلمان مصطاف عادي

لغة

43

رنا خليل علي حسين العنيد

لغة

44
45

إستبرق إبراهيم يعقوب
يوسف
شهد نائل ناجي محمد
الرازقي

لغة
لغة

46

فاطمة محمد عبد الستار

لغة

47

محمد محمود حميد نصيف

لغة

48

وسن شاكر محمود محمد

لغة

49

إبراهيم خلف صالح حديد

لغة

50

خليل إبراهيم أحمد مراد

لغة

51

مصطفى أحمد محمد جودي

لغة

52

أحمد خليل حبيب محمد

لغة

53

يسرى هادي رشيد حمودي

لغة

54

عمار عبد الستار محمد

لغة

55

مصطفى فرحان عبد الرحمن
هيرش عبد هللا لطف هللا
محمد
إبراهيم عبد هللا مراد مطرود

لغة

لغة

58

عادل خضير أحمد محمد

ادب

59

زين العابدين حسين جاسم

ادب

60

حسن دحام عزيز علوان

ادب

61

عادل كمر صجم منصور

ادب

62

ليث سامي علوان ردام

ادب

63

غسان عبد خلف شاهين

ادب

64

عدنان خضير عباس نصار

ادب

65

أسامة ماجد سلمان صالح

ادب

66

نصر هللا عباس حميد حسين

ادب

67

تغريد مجيد حميد محمود

ادب

56
57

لغة

68

مزهر حمد عواد درويش

ادب

69

غزوان طه لطيف جاسم

ادب

70

آالء قحطان عبد الرحمن

ادب

71

نهى خليل إبراهيم رشيد

ادب

72

ربى عبد الرضا عبد الرزاق

ادب

73

حميد جفات ثويني كحيط

ادب

74

ياسر عمار مهدي علي

ادب

75

شيماء ستار جبار مصلح

ادب

76

حسين عمران محمد
شيرمامي

ادب

77

لؤي صيهود فواز عباس

ادب

78

خالد جعفر مبارك درويش

ادب

79

إيمان يحيى أحمد موات

تاريخ اسالمي

80

عامر عباس عواد جاسم

تاريخ اسالمي

81

زيد إبراهيم جواد كاظم

تاريخ اسالمي

82

كفاح إبراهيم عباس ياس

تاريخ اسالمي

83

قصي قاسم حسين علي

تاريخ اسالمي

84

رفعت فيصل إبراهيم محمد

تاريخ اسالمي

85

أحمد علي حسين علوان

تاريخ اسالمي

86

أمينة عبد الكريم عبد الستار
كاظم

تاريخ اسالمي

87

سمية علوان فرحان طالل

تاريخ اسالمي

88

غالب محمود سعيد سمين

تاريخ اسالمي

89

مصطفى نوري وهيب عواد

تاريخ حديث

90

إسماعيل حسن داود ياسين

تاريخ حديث

91

نبيل عبد الواحد حسن عباس

تاريخ حديث

92

جعفر محمود سلمان عباس

تاريخ حديث

93

سعد جميل خلف جميل

تاريخ حديث

94

عمر عادل طه لطيف الحيالي

تاريخ حديث

95

عباس يحيى عبد القادر

تاريخ حديث

96

إياد إبراهيم عبد هللا شابي

تاريخ حديث

97

مهند علي فرحان أحمد
زينة شهيد علي بندر
التميمي

تاريخ حديث

99

كريمة أحمد حسن حميدي

علم النفس التربوي

100

قبيلة إبراهيم حسن غائب

علم النفس التربوي

101

عدنان حسين علي منصور

علم النفس التربوي

102

نادية محمد رزوقي عبيد

علم النفس التربوي

103

سارة إبراهيم هاشم محمود

علم النفس التربوي

104

دنيا رزوقي نجم عبد هللا

علم النفس التربوي

105

نور فاضل محمود مبارك

علم النفس التربوي

106

حنان أسعد هللا يارنظر علي

علم النفس التربوي

107

عباس كرجي حسن فليح

علم النفس التربوي

108

نور محمد حسين موسى

علم النفس التربوي

109

نظيرة إبراهيم حسن غائب

علم النفس التربوي

110

نور جبار علي محمد اللهيبي

علم النفس التربوي

111

ضمياء إبراهيم محمد سبع

علم النفس التربوي

98

علم النفس التربوي

112

سعد صالح كاظم جار هللا

علم النفس التربوي

113

زياد عبد الجبار جواد

علم النفس التربوي

114

جالل محمد جاسم حمادي

علم النفس التربوي

115

عالء سعيد حارث حسن

116

ميثاق ظاهر فليح حسن
األموي

117

جنان صالح محمد جواد
الخياط

إرشاد نفسي وتوجيه
تربوي

118

دعاء عبد الجبار فيصل
مصطاف

إرشاد نفسي وتوجيه
تربوي

119

باسم محمد علي محمد
الكبيسي

إرشاد نفسي وتوجيه
تربوي

120
121
122
123

إرشاد نفسي وتوجيه
تربوي
إرشاد نفسي وتوجيه
تربوي

إرشاد نفسي وتوجيه
قادسية محمد حسين عبد
تربوي
التميمي
انتصار جسام حمود كاظم إرشاد نفسي وتوجيه
تربوي
المعموري
حازم إبراهيم صالح زوين إرشاد نفسي وتوجيه
تربوي
العزاوي
صابرين فاضل فرحان حسين إرشاد نفسي وتوجيه
تربوي
الهيازعي

124

سلوى حسين عبد هللا علي

ط.ت لغة عربية

125

حامد عبد إبراهيم ناصر

ط.ت لغة عربية

126

عماد هاشم محمد حبيب

ط.ت لغة عربية

127

وليد علي عبد حسين
الدهلكي

ط.ت لغة عربية

128

واثق أحمد خليفة درويش

ط.ت لغة عربية

129

سلوان خلف جاسم محمد

ط.ت لغة عربية

130

صالح غافل حجي محمد

ط.ت لغة عربية

131

نسور جبار مهدي صالح

ط.ت لغة عربية

132

أنعام عبد هللا خميس محمد

ط.ت لغة عربية

133

عمر فاضل غالم محمد

ط.ت لغة عربية

134

عثمان كهالن فرحان إبراهيم

ط.ت لغة عربية

135

عبد الرسول سالم محمد بلي

ط.ت لغة عربية

136

قاسم محمد عبود حمادي

ط.ت لغة عربية

137

قيصر إسماعيل إبراهيم
حسين

ط.ت التأريخ

138

سحر حسين فاضل حسين

ط.ت التأريخ

139

عبد الكريم ناصر عليوي

ط.ت التأريخ

140

وسام ساجد خضير

ط.ت التأريخ

141

مهند حسين علي حسن

ط.ت التأريخ

142

هشام أسعد إسماعيل ماجد

ط.ت التأريخ

143

مصطفى محمد كاظم شكر

ط.ت التأريخ

144

وجدان جاسم محمد سعيد

ط.ت التأريخ

145

عقيل عبد الحسين أحمد

ط.ت التأريخ

146

سجى صالح محمد جاسم

ط.ت التأريخ

147

سوسن موسى مدحت حسن

ط.ت التأريخ

148

عدوية محمد مسعود عبيد

ط.ت التأريخ

149

مروة ياسين أحمد الساهي

ط.ت التأريخ

150

سهام محمود خميس داود

ط.ت التأريخ

