
جيد جداً 87.173زينب حسين عبدالجليل عبد الرضا١-
جيد جداً 86.955زينب عباس جواد عبد الواحد٢-
جيد جداً 86.61حوراء علي محسن منصور٣-
جيد جداً 86.578عهود شعالن عبد الشهيد حميد٤-
جيد جداً 85.805آيات عبد الخالق جميل حسن٥-
جيد جدا84.636بنين عبد هللا عيسى جابر٦-
جيد جداً 84.425تبارك جبر رشم دبخي٧-
جيد جداً 83.738مروة مهدي عاصي سلمان٨-
جيد جداً 83.647زينب فاضل عباس حسين٩-

جيد جداً 83.446خديجة سعيد عزيز طعمة١٠-
جيد جداً 83.201ضحى عبد الحسن مهدي علي١١-
جيد جداً 83.125زهراء عدي ماجد حمزة١٢-
جيد جداً 83.055آيات علي عودة كرم١٣-
جيد جداً 82.553زينب فارس عبد دمحم١٤-
جيد جداً 82.538حوراء حميد علي فرهود١٥-
جيد جداً 82.438زهراء عباس بادي رسن١٦-
جيد جداً 81.989فاطمة أحمد عبد الحسين عبود١٧-
جيد جداً 81.797إسراء خالد عبد الحسن يعقوب١٨-
جيد جداً 81.662ندى يوسف ابراهيم مصطفى١٩-
جيد جداً 81.544غفران قيصر عودة عبيد٢٠-
جيد جداً 81.509شروق عدنان هاشم حسن٢١-
جيد جداً 81.478زهراء منصورعبد علي علي٢٢-
جيد جداً 81.365حنين بحري دمحم طاهر٢٣-
جيد جداً 80.934زهراء وليد جبار عبد الكريم٢٤-

جيد جداً 80.801سارة رحيم خليف جبر٢٥
جيد جداً 80.746شهد آذار سعيد مرزوق٢٦-
جيد جداً 80.647زينب عدنان جواد كاظم٢٧-
جيد جداً 80.494فاطمة جابر عبد النبي حسين٢٨-
جيد جداً 80.334نور قاسم علي خميس٢٩-
جيد جداً 80.194عاطفة حيدر صدام هجول٣٠-
جيد79.964فاطمة وارد نعيم شناوة٣١-
جيد79.927زهراء خالد عبد القادر مريهج٣٢-
جيد79.637زينب يحيى بشارة ناصر٣٣-
جيد79.543ذكران صباح فرحان عبيد٣٤-
جيد79.454زهراء طالب حسن جواد٣٥-
جيد79.454ميسم لؤي توفيق عبد الرحمن٣٦-
جيد79.33فاطمة حميد توفيق حميد٣٧-

خريجات قسم اللغة العربية ٢٠٢١/٢٠٢٠



جيد78.937اسالم دمحم شريف جاسم٣٨-
جيد78.83فاطمة علي كاظم لفتة٣٩-

جيد78.723زينب هادي جبار كاطع٤٠-
جيد78.418سارة عقيل مسلم حبيب٤١-
جيد78.289زهراء جبار حسين سعد٤٢-
جيد77.946مها عصام عبود جاسم٤٣-
جيد77.829مريم رحيم منشد خنيفر٤٤-
جيد77.754آيات دمحم لطيف يوسف٤٥-
جيد77.738نبأ جعفر مجيد ابراهيم٤٦-
جيد77.654مسرة شاكر عبد الخالق حراج٤٧-
جيد77.388عذراء هاشم عبد صباح٤٨-
جيد77.339غدير عقيل جبار علي٤٩-
جيد77.3روان علي عبد الحسين طوفان٥٠-
جيد77.287زهراء عبد األمير فيصل عباس٥١-
جيد77.252لمياء حسين علي حسن٥٢-
جيد77.236هدى عودة يوسف محمود٥٣-
جيد77.123شهد رياض عاشور هاشم٥٤-
جيد77.071سارة عبد الحسين خريبط عبيد٥٥-
جيد76.774رزق بسام يونس دمحم حسين٥٦-
جيد76.765هبة فائز عبود مصطفى٥٧-
جيد76.73ايالف فاضل شاكر عبد هللا٥٨-
جيد76.202فاطمة غالب عزيز موسى٥٩-
جيد76.037زهراء مسلم يعقوب يوسف٦٠-
جيد76.024نور ناظم مجيد ابراهيم٦١-
جيد75.863عبير فالح كامل لفتة٦٢-
جيد75.607زينب حكيم سالم عجيل٦٣-
جيد75.384رسل صالح حسن دمحم٦٤-
جيد75.333آيات شاكر زعالن سبهان٦٥-
جيد75.288فاطمة علي محيسن سلمان٦٦-
جيد75.277فاطمة جميل حمود عطية٦٧-
جيد75.2حوراء نوفل ابراهيم دمحم٦٨-
جيد74.94شهد علي نعمة خلف٦٩-
جيد74.806مريم جمعة نمر حافظ٧٠-
جيد74.694ضحى حيدر عبد جراد٧١-
جيد74.688شهد سالم زايد خلف٧٢-
جيد74.548نور حازم عبد الكريم حسين٧٣-
جيد74.469هديل طالب حسين علي٧٤-
جيد74.388بنين علي مزعل عليوي٧٥-
جيد74.372مريم جليل كريم عبيد٧٦-
جيد74.326نور حيدر حبيب بالل٧٧-



جيد74.236فاطمة عبد اللطيف ارزيج سالم٧٨-
جيد74.155زهراء حسن هادي سعيد٧٩-
جيد73.754دعاء ياسر أحمد عبد الرضا٨٠-
جيد73.687مالك والء نعمان عاتي٨١-

جيد73.647نورس دمحم عبد الرزاق جاسم٨٢
جيد73.567ابتسام سعيد علي معلة٨٣
جيد73.562مروة وحيد سعيد رشيد٨٤
جيد73.537أديان زياد غازي محمود٨٥
جيد73.433زهراء بهاء فالح عبد الحسن٨٦
جيد73.393فاطمة سلمان منشد عويد٨٧
جيد73.327بيداء كاظم فليح كاظم٨٨
جيد73.22مروة خليل خلف ماضي٨٩
جيد73.145زينب أحمد عاشور سلمان٩٠
جيد73.055ضحى ثامر عجيل راشد٩١
جيد72.547آسيا عبد العباس نوري عبادي٩٢
جيد72.542مريم أسعد ناصر دمحم٩٣
جيد72.512اسراء عباس سعيد ظاهر٩٤
جيد72.511زهراء دمحم نعيم زغير٩٥
جيد72.222فاطمة طارق حسين عبد الحسن٩٦
جيد72.162فاطمة حيدر ناصر أحمد٩٧
جيد71.135هدى أحمد فرج طلب٩٨
جيد71.061شهد مؤيد عبدأحمد هادي٩٩
جيد70.794مروة ميثم ثامر صالح١٠٠
متوسط69.813نوال حسين ناظم اليذ١٠١-
متوسط68.507ايمان علي جابر سعد١٠٢-

جيد جداً ٨٧.٤٠١رنا أنور باسم عيسى١-
جيد جداً ٨٦.٨٩٨فاطمه منتصر عباس لفته٢-
جيد جداً ٨٣.٦١٩تهاني طالب عبد الزهرة شياع٣-
جيد جداً ٨٢.١٩٦زهراء عباس فاضل عبدهللا٤-
جيد جداً ٨١.٨٨٩مروة عبد الكريم حمزه غضبان٥-
جيد جداً ٨١.٨٢٢نور ماجد لطيف مهجر٦-
جيد جدا٨١.٧٤٥دعاء كريم عباس عذافة٧-
جيد جدا٨٠.٨٦٤نور الهدى عبد الكاظم جابر فزع٨-
جيد جدا٨٠.٧١٧غفران منذر سماري مسلم٩-

جيد جدا٨٠.٧١٤فاطمه الزهراء يعقوب شهاب احمد١٠-
جيد جدا٨٠.٥٥٢آيات عباس علي دمحم١١-
جيد٧٩.٩٨٣فاطمه حاجم ماجد سلطان١٢-

خريجات قسم التاريخ  الدور االول ٢٠٢١/٢٠٢٠ 



جيد٧٩.٧٨٩هاجر محسن عبيد جار هللا١٣-
جيد٧٩.٥٧٧آمنه بهاء عبد المنعم خلف١٤-
جيد٧٩.٣٣٢ضحى مسلم مناحي صالح١٥-
جيد٧٩.٠٦٧غفران عبد الزهرة قاسم دمحم١٦-
جيد٧٩.٠٣٧شيماء صادق هادي بطي١٧-
جيد٧٨.٧٣٧رقيه  علي شاكر دمحم١٨-
جيد٧٨.٣٦٧مراحب نبيل عبد الرضا حسين١٩-

جيد٧٧.٦٥٥فاطمه عبد كمر سلمان٢٠-
جيد٧٧.٤٤٧فاطمه دمحم عدنان مخور٢١-
جيد٧٧.٣٧٢زهراء ناظم صالح وادي٢٢-
جيد٧٧.٣٣فاطمه علي عبد الحسين وجر٢٣-
جيد٧٧.١٢٨أسماء ستار كاظم رزيج٢٤-

جيد٧٧.٠٥٧كوثر صالح صكبان حسين٢٥
جيد٧٦.٨٠٤نهى علي حسين قاسم٢٦-
جيد٧٦.٧٦١هدى عبد االمير عدنان ناصر٢٧-
جيد٧٦.٦٦حوراء خليل ابراهيم دمحم٢٨-
جيد٧٦.٥٠٨اسراء سجاد لطيف بهير٢٩-
جيد٧٦.٢٤٤تغريد اكرم سالم جارح٣٠-
جيد٧٥.٩٩٢نرجس حسب برغش ظاهر٣١-
جيد٧٥.٩٥٥زهراء كريم ماهود مهاوي٣٢-
جيد٧٥.٥٧٦بدور مؤيد عبدهللا عبيد٣٣-
جيد٧٤.٥٩٣شجن دمحم محمود عباس٣٤-
جيد٧٤.٥١٢ايمان صبيح خلف برغش٣٥-
جيد٧٤.٤٧حوراء رضا علي حسين٣٦-
جيد٧٣.٩٥٧ديانا احسان ثابت عبد العالي٣٧-
جيد٧٣.٤٤٧حنين فالح حسن لفته٣٨-
متوسط٦٨.٢٣نور رقيب منخي جبار٣٩-

متوسط٦٧.٣٠٧ضحى عادل حميد حسن٤٠-

جيد جداً ٨٩.١٥٥االء عبد الرحيم جبير حمدان١-
جيد جداً ٨٦.٠٥٢منى مانع هاشم هادي٢-
جيد جداً ٨٣.٨٧٥االء عقيل حسن علي٣-
جيد جداً ٨٣.٠٤٩زينب دمحم عبد الرزاق عيسى٤-
جيد جداً ٨٢.٨٩٥االء شاكر هادي شريف٥-
جيد جداً ٨٢.٥٠٥مها فاضل حسين رجب٦-
جيد جداً ٨١.٦٦حنين عبد االمير ابراهيم حمادي٧-
جيد جداً ٨١.٦٦فاطمة طالب حسين سمير٨-
جيد جداً ٨٠.٨٦٥كاملة حيال جعفر كطان٩-

جيد جداً ٨٠.٣٥زينب عدنان جويعد علي١٠-

خريجات قسم العلوم التربوية والنفسية الدور االول ٢٠٢١/٢٠٢٠



جيد جداً ٨٠.٢٧٥زينب عبد الهادي عبد الكريم حسن١١-
جيد٧٩.٥٨٥دعاء زيارة مهاوي حبيب١٢-
جيد٧٩.٣٥هدى باسم قاسم نصار١٣-
جيد٧٩.٣٣زهراء ايوب يوسف سعود١٤-
جيد٧٩.٠٥٨ايات عيدان زغير حمدان١٥-
جيد٧٨.٨٦ايات حسين عبد الحسن مرتضى١٦-
جيد٧٨.١٨حوراء احمد لفتة عاتي١٧-
جيد٧٧.٥٦اية عبد الرحمن حرب عبدهللا١٨-
جيد٧٧.٣٤٥زينب سعد عبد الحسين١٩-

جيد٧٧.١٨١بنين حيدر عبد الحكيم٢٠-
جيد٧٦.٩٦٥زينب اسعد قدوري نعيم٢١-
جيد٧٦.٩٥فرح ماجد لطيف مهجر٢٢-
جيد٧٦.٨١ايات قاسم عجيل يوسف٢٣-
جيد٧٦.٧٤مروة طالب دمحم خضير٢٤-

جيد٧٦.٦٧زهراء جبار طالب عبد النبي٢٥
جيد٧٦.٥٤مريم رياض عبد الصمد يوسف٢٦-
جيد٧٦.٢٩اسراء خلف اليذ مهندس٢٧-
جيد٧٦.٢٨ابرار مهدي عودة غليم٢٨-
جيد٧٦.٢٠٥رباب صادق هارون يوسف٢٩-
جيد٧٦.١٣٥سارة يوسف محي عبيد٣٠-
جيد٧٦.٠٦٥رقية نضير مهدي عبد٣١-
جيد٧٦.٠٢فاطمة عبد الجبار علي كاظم٣٢-
جيد٧٥.٩٥ايات عصام عبد الكريم دمحم٣٣-

جيد٧٥.٨٠٥صابرين عادل منصور دمحم حسين٣٤-

جيد٧٥.٦٨٥عذراء منصور سلطان منصور٣٥-
جيد٧٥.٥٤ايات عبدهللا باهض مشكور٣٦-
جيد٧٥.٥٣٥نرجس فاضل احمد شهاب٣٧-
جيد٧٥.٤٧٥زهراء خضير عطية زويد٣٨-
جيد٧٥.٤١اسراء مهدي نبات مصبح٣٩-

جيد٧٥.٣علياء ضياء دمحم جواد علي٤٠-
جيد٧٥.٢٢نور الهدى هادي كيلو حميد٤١-
جيد٧٤.٩٦هدى حارث سالم سعد٤٢-
جيد٧٤.٧٧٥فاطمة يحيى دمحم طالب٤٣-
جيد٧٤.٦٩هدى ابراهيم جعفر حسين٤٤-
جيد٧٤.٤٩فاطمة نافع هاشم شريجي٤٥-
جيد٧٤.٤٣اسراء يوسف جابر يوسف٤٦-
جيد٧٤.٣٧٥اسراء بالسم جبر كريم٤٧-
جيد٧٤.١٧زينب عبد االمير قاسم حسون٤٨-
جيد٧٤.١٤٥سجى عباس دمحم زغير٤٩-
جيد٧٤.٠٥٥سوران عدنان كاظم والي٥٠-



جيد٧٤.٠٤رباب علي عبد الزهرة خزعل٥١-
جيد٧٣.٩٧دنيا عبدهللا نجم عبيد٥٢-
جيد٧٣.٢٩شيماء رحمن غياض مغامس٥٣-
جيد٧٢.٦١٥امنة عبد اللطيف توفيق حمد٥٤-
جيد٧٢.٤استبرق عبد الحسن علي سلمان٥٥-
جيد٧٢.٣٥٥شمس هيثم احمد طالل٥٦-
جيد٧٢.١٧جنان علي عبد رحمة٥٧-
جيد٧٢.١١زينب عبد الكاظم دمحم غدير٥٨-
جيد٧١.٦٥٥زهراء نزار عبد القادر عباس٥٩-
جيد٧١.٠٣٦اديان خالد حسين علي٦٠-
جيد٧٠.٣٥٥علياء حمد صالح ديوان٦١-

متوسط٦٩.٩٧رقية عواد خضير فالح٦٢
متوسط٦٩.١٨نجوى نجيب عبد اللطيف عبيد٦٣
متوسط٦٨.٩١٥سارة فاضل عباس خلف٦٤
متوسط٦٨.٧٥جنات قصي عبد االمير عباس٦٥
متوسط٦٨.٢سرى احمد ناصر ديوان٦٦

جيد جداً ٨٧.٩٣٥إستبرق حسن وهاب محي١-
جيد جداً ٨٥.٣٥فاطمة محسن كاظم حسن٢-
جيد جداً ٨٤.٧٨٨رقية كريم غانم شخيت٣-
جيد حداً ٨٢.٩٣٨انتظار غالب حسين يضير٤-
جيد جداً ٨١.٠٣٣نور خيري مرزوك حسان٥-
جيد جدا٨٠.٣٢٧رشا طالب جري علي٦-
جيد جدا٨٠.٢٧٦هدى عبد الكريم حسين علوان٧-
جيد جدا٨٠.٢١٦تضامن عدنان صدام شبلي٨-
جيد جدا٨٠.١٤فاطمة ثامر هادي فرحان٩-

جيد جدا٨٠.٠٧٦رغدة ستار عبدهللا زغير١٠-
جيد٧٩.٩٩٩ازهار مال هللا صبار ترياك١١-
جيد٧٩.٧٧٥هاجر أسعد أحمد طالل١٢-
جيد٧٩.٣٥٢هبة علي عبد الرسول جدوع١٣-
جيد٧٨.٩٩٤فاطمة عدي صادق عاصي١٤-
جيد٧٨.٨٠٦فرح فالح عبد الرزاق عزيز١٥-
جيد٧٨.٧٣رنا ماجد شاكر عبد النبي١٦-
جيد٧٨.٥٣كوثر طارق عطية مهدي١٧-
جيد٧٨.٢٥٦بنين عبد المجيد رمضان حسين١٨-
جيد٧٨.١٢١تبارك اسعد ديوان فرحان١٩-
جيد٧٨.٠٤٧ضحى رياض طه ياسين٢٠-
جيد٧٧.٨١٧زينب عادل دمحم مظلوم٢١-

خريجات قسم الجغرافية الدور االول ٢٠٢١/٢٠٢٠



جيد٧٧.٤١٦أية إياد كاظم حسن٢٢-
جيد٧٧.٠٨١دعاء عبد الخالق شاكر محمود٢٣-
جيد٧٧.٠١٧فاطمة هاني عباس عبد اللطيف٢٤-
جيد٧٦.٩٠٣مشاعل سعدي جاسم عبد العزيز٢٥-
جيد٧٦.٧٣مروة مؤيد ناصر محمود٢٦-
جيد٧٦.١٦١ياسمين عادل دمحم علي٢٧-
جيد٧٥.٥١٩حنين حسب حميد عبد هللا٢٨-
جيد٧٥.٤٣٦غفران عبدهللا اكميل هاشم٢٩-
جيد٧٥.٣٤٨حنين أنور فاضل حسين٣٠-
جيد٧٥.٢٠٥ريام عباس جاسب ثجيل٣١-
جيد٧٥.١٦٨آيات كريم حنون محسن٣٢-
جيد٧٥.٠٢٤ندى مضر عامر فرهود٣٣-
جيد٧٤.٨٧٦هبة حامد سالم جبر٣٤-
جيد٧٤.٦٩٢ضحى عبد الرضا سدخان تقي٣٥-
جيد٧٤.٦٠٨أنفال طه ياسين هندال٣٦-

جيد٧٤.٥٢٢لطيفة عبد اللطيف منصور عبد اللطيف٣٧-

جيد٧٤.٠٠٥زينب عبد الحكيم سبتي دمحم٣٨-

-٣٩
شيماء عبد الرزاق عبد الحافظ عبد 

الرزاق
جيد٧٣.٥٠٤

جيد٧٣.٤٥٧فاطمة قاسم نعيم علوان٤٠-
جيد٧٣.١٩شهد غسان عبد الواحد حسين٤١

جيد٧٣.١١١سعاد قاسم عبد الرحيم عطيوي٤٢-
جيد٧٢.٩٩١أمل ماضي صبيح بهير٤٣-
جيد٧٢.٠٤٣أنسام عبد الحكيم عامر منصور٤٤-
جيد٧١.٩٢٨امال عبد هللا حسن عباس٤٥-
جيد٧١.٨٦٣حوراء وسام يونس دمحم حسين٤٦-
جيد٧١.٢٩٨زهراء عبد الحليم كريز عبد هللا٤٧-
جيد٧٠.٧٣٩غفران احمد ابراهيم احمد٤٨-
جيد٧٠.٤٨٦زينب علي فالح هادي٤٩-
جيد٧٠.٣٥٩آيات رضا كاظم مهدي٥٠-
جيد٧٠.١٤٤سارة علي دمحم بدن٥١-
متوسط٦٩.٤٦٩أالء عبد علي مفتن عبود٥٢-
متوسط٦٨.٨٨٨وقار ابراهيم اسماعيل صالح٥٣-

متوسط٦٣.٤٣١سارة امجد طعمة حسن١-

جيد٧٧.٨٩دعاء فؤاد خليل عطية١-

خريجات قسم التاريخ (الدور الثاني ٢٠٢١/٢٠٢٠)

خريجات قسم العلوم التربوية والنفسية (الدور الثاني ٢٠٢١/٢٠٢٠)



جيد٧٦.٢٥٥سجى ماجد جرجور الزم٢-

جيد858 .76زهراء علي عبد المجيد حميد١-
جيد76.546نور الهدى احمد جاسم مدوجن٢-

خريجات قسم اللغة العربية (الدور الثاني ٢٠٢١/٢٠٢٠)


