
 

2023-2022قبوالت الطالبات في المرحلة األولى على اقسام كلية التربية للبنات   

 قسم اللغة العربية

 ت االسم 
 1 آية صادق محمد علي خزعل 

 2 زهراء كريم ناصر جويعد 
 3 رقية علي سالم عبدالكريم

 4 هراء نزار سالم عبدالكريم ز
 5  زينب حسين رعد كيطان

 6 ام البنين صالح جبار عذاب 
 7 زهراء عبد الرضا عالوي
 8 فاطمة اياد سعدون شنين 

 9 علياء صفاء فاضل عباس جاسم
 10 آية عرفان علي حسين الحكاك

 11 زهراء رزاق جعفر جبر 
 12 ايمان سالم حمود طاهر الرودح
 13 غدير كاظم جعفر جبر المالكي
 14 زهراء محمد يونس راشد عبيد

 15 آية قاسم حاتم قاسم
 16 سارة محمد جابر إبراهيم الحسين

 17 مريم عماد شهاب احمد الذيابي
 18 فاطمة مطر مطشر عباس 

 19 زينب قاسم مصطر عبدالكريم 
 20 نبأ محمد لفتة حسن

 21 زهراء فالح حمد نعيم الصالح
 22 فاطمة قاسم عبد شرجي
 23 بنين شريف رسن جبر

 24 عبداالمير حسين هبة هادي 
 25 أم البنين مهند شهيد نتاش 

 26 أزل نجم سلمان شمخي 
 27 رغد ميثاق محسن سلمان 

 28 نرجس صالح وهيب قاسم الجاسم
 29 اسراء محمد باقر عبد العزيز

 30 مروة هاشم عبد جميل 
 31 بارك حسن عبد الصاحب صبيح ت

 32 نورالهدى حيدر حسين علي 
 33 حسنعلياء محمد 



 34 خمائل جميل طعمة
 35 هدى خالد رشيد كشيش 
 36 منار علي حسين صكر 

 37 فاطمة جبار حميد صنكور محيبس
 38 حنين مشتاق عيسى عبدالجليل العبدهللا

 39 ايمان علي درويش محمد الجبر
 40 زينب ماجد عذبي جاسم الصائم

 41 أم البنين أحمد سالم لعيبي 
 42 فاطمة حسن علوان خضير 

 43 زهراء عقيل حسين 
 44 هدى عيسى حاجم سلطان

 45 نبأ طالب محمد حمود العامر
 46 بنين عادل فاضل حسين
 47 بنين وليد عدنان كامل 

 48 بدور فاروق أنور رعد الشعبان
 49 نهديل طالب عبدالرضا محسن العبد الحس

 50 الفزعفاطمة سالم عبدالجليل إبراهيم 
 51 أمل شاطي فهد ماذي الدين 

 52 رسل اياد عيدان حسن
 53 زهرة عبدهللا فزع حبيب

 54 ياسمين شاكر محمود عبدالكريم المرزوق
 55 مروة سامي جاسم تويم 

 56 أماني لؤي جاسم دايخ عبد
 57 بنين غالب كاظم عجيل

 58 ليلى عباس يعقوب يوسف 
 59 السلمانسجى حسان عبد الشيخ محي 

 60 كوثر علي بدن محيسن 
 61 كوثر حيدر جاسب لطيف 
 62 آيات عباس كماش كزار 

 63 نور الهدى هاشم محمد نشيد 
 64 سارة صالح جالب عطوان 
 65 زينب ميثاق صالح لعيبي 

 66 زهراء هيثم خليل هادي 
 67 فاطمة صالح محسن جاسم 

 68 نبأ هشام نوري أيوب هاشم الرحيم
 69 ال عبدهللا محمد مال هللا أبته

 70 زمن غانم شكاحي
 71 نور محمد بلط عبد 

 72 فاطمة مشتاق رزاق أحمد 



 73 مريم عبدالمحسن حسين علي عبادة
 74 منار علي حسون حمد 

 75 سجى حيدر جواد كاظم 

 76 نورالهدى خيري خلف عيسى 

 77 عذراء فالح حسن زغيرون المشعل

 78 االمير جرير نعمةروى عبد 

 79 زينب باسم عبدالحسين طارش 

 80 فاطمة عمار كاظم احمد 

 81 فاطمة عباس مهجر مرعي 

 82 مريم سامي سلمان يوسف

 83 فاطمة حسن قاسم حسن العلي

 84 هديل علي حسين أمسلم 

 85 ضحى مناضل عبدالواحد حمزة 

 86 غفران كاظم عبدالحسين شاطي

 87 نسلمان عبد الحس حنين اسعد داود

 88 مريم ادم جالي ثجيل السكيني

 89 زينب كريم غجيري خنفوس 

 90 دنيا محمد طالب عيسى 

  سارة كاظم محي زبون 

 91 آيات نائل رحيم

 92 زينب مصطفى عودة جالي

 93 زهراء فالح حسين 

 94 حوراء ناظم صالح مهدي

 95 نورة وليد نعيم مطر 

 96 زينب ميثاق طالب عبدهللا 

 97 امنة ثائر محمد حسن 

 98 اسراء طالب هاشم حمدان 

 99 ابتهال ياسين داود ناصر 

 100 نور الهدى مسلم صغير جودة 

 101 محمد جواد عبد الرزاق مريم أحمد 

 102 فاطمة مجيد صالح جوالن 

 103 نور الهدى قاسم عناد حسن راهي

 104 زهراء كامل حميد كاظم الالمي

 105 سكينة عبدهللا بداي فليح حسين 

 106 فاطمة ثامر منشد عيدان ال نعيمة

 107 ايات احمد حاتم جلوب

 108 فاطمة عباس لفتة ضاحي العبد هللا

 109 داخل زينب كاظم طالب 

 110 زينب حسن مجيد بن خضير



 111 حنين نجم عبد عوده 

 112 زينب فوزي جابر علوان 

 113 منال عبد الرزاق عجاج

 114 زينب نعمة عبد ربه

 115 بنين عالء محمد محمد

 116  ةزينب عالء صدام عبد الساد

 117 نورة جبار مطرود بدر 

 118 رسل سلمان عبود علي 

 119 رسل وليد خالد محبس 

 120 خديجة حيدر صباح عبد 

 121 نور حامد جليل السنيسل

 122 ميعاد وسام حسن عزيز

 123 مريم يوسف يعقوب طالب 

 124 يض عبد الكريم عبد الحسن زهراء وم

 125 عذراء ضياء حسين علي 

 126 زينب ناصر حسين

 127 تبارك قاهر عطية صالح 

 128 فاطمة جواد كاظم زوير 

 129 عبدالسالم عبدالحسن عريبي  بتول

 130 ضحى علي غازي مانع

 131 اء احمد عبود علوان ريكان حور

 132  فاطمة صبار راضي مغيصان

 133 غدير احمد عبد الرضا

 134 زينب محمد تالي طالب

 135 سجى حيدر عودة

 136 كوثر عقيل طاهر جاسم

 137 ايمان فايز علي عبد الحسن

 138 عهود محمود غانم

 139 نبأ محمد لفتة حسن

 140 هبه هادي عبد األمير

 141 زهراء حسين خلف عناد

 142 فاطمة مسلم ياسر علك 

 143 جهاد حسين حمدان هيس 

 144 زهراء باسم علوان صبح 

 145 سارة عادل شهاب مرهج جثير اة

 146 ايات عدي عبدالحكيم حسن 

 

 



 قسم الجغرافيا

 ت االسم
راء عبد الرضا محمد خضير زه  1 

 2 حنين علي عبد الرضا ياسر 
صباح ياسين عبد النبي  فاطمة  3 

 4 زينب رائد إسماعيل ابراهيم
 5 هدى احمد حسن مخيلف 

نب يونس عبد العالي مهلهل زي  6 
 7 نور صباح عساف سعدون 
 8 زينب منعم محمد صفوك 

 9 مريم عبدهللا يعقوب يوسف 
 10 فاطمة غسان رزاق منحر الهالل
 11 هدى خالد مزعل حنظل االحمر
 12 تمارا عدنان شهد زاير الغزاوي

 13 زهراء سالم جالب نتيشون المشعل
 14 هبة حسين عبدهللا مرزوق 
 15 نرجس مطر زبون صالح

 16 زينب عبدهللا عبدالسادة
 17 زهراء شهيد عبدالسيد محمد 

 18 فاطمة مصطفى صالح عبد
 19 بتول سلطان محمد جاسم 
 20 أطياب ناظم فليح حسين ة
 21 ضحى صالح مهدي جعاز

 22 نوران أحمد صبار جاسم ال جويد
 23 اساور سعد جميل عبيد

 24 زينب عدنان وهيب يعقوب 
 25  رقية كريم عبد بشير ال 
 26 ازهار حميد طاهر محداد
 27 بنين كاظم شمخي جثير 

طمة فاضل عبداالمير حميدفا  28 
 29 بتول ياسين عبد صيهود 

 30 اسراء نبيل علي خلف البندر 
 31 فاطمة مصطفى ياسين منصور 

 32 منار عبدالرزاق عبدالزهرة عبدالرزاق 
 33 زينب فؤاد عبدالرزاق جدوع العبود

 34 فاطمة ماجد محمد راضي 
 35 زينب عماد حاتم 

 36 بتول رحيم عبد راضي



 37 كفاية عبدالحسين الزم عبدالكريم
كاظم اليعقوبنرجس قاسم ناصر   38 

 39 جواهر عبداألمير طالب محمود 
 40 غدير جبار راضي علي الجبري

 41 ام البنين ناهي هاشم يوسف 
 42 فاطمة حسين خشيني فندوس
 43 زهراء احمد عبدالرضا كاظم

 44 نور قصي حامد جميعي 
 45 شهد حسين علي حسن

 46 زهراء عالء طالب صالح ا 
 47 دعاء مهدي حسن عجيل

 48 نبأ جعفر عبدالنبي تاصر 
 49 تبارك جميل سعود عزيز
 50 بلقيس عبدالحسين جاسم

 51 مريم بشار كاظم الحجاج
 52 زهراء ادريس عبدالرزاق 

 53 كوثر قاسم يوسف سلمان
 54 ابرار حيدر خنجر محي 
 55 بنين جواد كاظم شحيت 

 56 تبارك عبد المطلب مهدي صالح
فرعون عبد المنعم حسبايالف عباس   57 

 58 ساره اسعد جرمان فهد التميمي
 59 هدير دعير عبدالنبي مزاهر

 60 نداء مهدي فرج مسلم ا
 61 فرح عباس محمد زعيتر

 62 زينب جمال هاشم علي الكعبي
لهدى عيسى عبدالكاظم نمرنور ا  63 

 64 مريم محمد جميل عبيد
شنيدخ معيل هبة عودة   65 

سعد جميل عبيد الرزن ام البنين  66 
 67 مريم غالي عجد صحن 

 68 شيماء عاصي شويت
حميد  ازهراء فرحان عبد الرض  69 

 70 مروة جاسم خالف
هرة هيثم عبدالرزاق عاشور ز  71 

 72 نضال صدام محي مهيلو
 73 نبأ باسم سلمان داود السواد

 74 اسراء حيدر محمد جواد حميد الناصر
 75 رقية خضير عباس عيسى 



 76 زهراء عزيز سلمان كمر الكمر

 77 هيفاء جواد كاظم كطان 

 78 زهرة يوسف طه شهاب 

 79 زهراء عبدالخالق عبد الرضا محمود

 80 سرور رياض عبداالمير عبدالحسن

 81  فاطمة خالد غضبان صالح 

راء سامي عبدالحسين مهدي زه  82 

 83 زينب جمعة عقرب مشكور

 84 شروق ثجيل حسن بنيان

ةسنا صباح حسن خميس   85 

 86 هديه يوسف حسن محمد 

 87 خيرات عبد النبي رحيم جابر

 88 زينب علي حسين علي عيسى 

 89 هبه عبدالكريم لفته هاشم

 90 نور هاني فرحان طعمة 

 91 أسراء فاضل عباس لعيبي

 92 ايات علي عزيز عبد

 93 زهراء جابر خليف معاون

 94 زينب عباس حسين عبد الرضا 

 95 فاطمة نوري رمضان معتوق عبادة

 96 مالك مرتضى فيصل محسن

 97 االء قصي رجب عيسى 

 98 فاطمة عدنان كاظم عبدهللا

 99 دعاء حسين خزعل الزم

 100 ابتسام رشاش علي صفر الشنيد

 101 نبأ غسان عباس موسى 

 102 رحاب احمد سرحان يونس 

سامي حسون صالح العامر مريم  103 

 104 لمياء كاظم فليح كاظم الفضل

عبدعلي  انبأ عباس عبد الرض  105 

 106 زينب جري عبد األمير يوسف

 107 بتول مسلم ماشاف شغاتي البزون

 108 وفاء حسن راضي مذبوب

 109 بركات علي حامد جاسم

 110 روان باسل سامي نجم الشرف

مهودر المحمدنور حمد عبدالزهرة   111 

 112 نورا صباح مهدي محمد

 113 فاطمة حسين بكر حسين الذياب

 114 زينب كريم محمد حسين إسماعيل



 115 ينت الهدى معتز صالح محسن الفارس

 116 ابرار محمد عبود عيسى المطوري

 117 زهراء عبد الكريم مهدي لفته 

 118 زينب اياد خلف علي الغانم

 119 بسمة كمال كريم عبود المياحي

 120 زينب كريم جاسم سعيد الزامل

 121 مها عبدالعزيز عبد الرزاق طه الدوسري

 123 زهراء عواد صالح عبد هللا السالم 

 124 زمن حسن جبار مشهد

 125 ضحى سالم حمد راضي

 126 اريج عقيل عبد الزهرة حسن 

 127 استبرق وهب عبد علي عبد الحسن الجعفر

 128 زينب ظاهر هاشم لطيف 

 129 بنت الهدى عادل فعل ناصر 

 130 زينب علي عباس لفته

 131 ازهار وليد شاوي

 

 قسم العلوم التربوية والنفسية

 

 ت االسم
 1 فاطمة حسام غني محمد الموسوي

 2 ايمان عبد الحكيم ناصر جاسم 
 3 ميسرة ثائر حبيب يحيى 
نعيم الحلفيمريم عبد الباقي ناصر   4 

 5 بنين موسى علي جعفر الحالف
 6 زينب عبد الرضا خلف زامل العلي

 7 بنين حسن توفيق محمد الفياض
 8 هناء جواد كاظم علي النعيم

 9 فاطمة ماجد عبد األمير عبد هللا العامر
زهراء عبد الجبار محمد باقر صالح 

 مهدي
10 

 11 رقيم مصطفى عبد العظيم عبد النبي 
 12 مريم عبد هللا علي صالح الموسوي
 13 هدى شهيد مغامس محي العطيش

 14 أسماء إبراهيم حسين عبود االسدي
 15 زينب حسن عبدالمحسن مصبح
 16 فاطمة لفته قاسم محمد الشارع



 17 بتول عالء رسن 
 18 بتول عالء زكي حواس السامر
حوراء صالح حاتم عبد الحسن 

 الغرباوي
19 

قتيبة شاكر حسنحوراء   20 
 21 ايه حمود سعدون رسن نصر هللا 

 22 نور الهدى علي شاتول حنون الزاكور
 23 بشرى ماجد عبد هللا ثامر الموالي

 24 افراح مكي فاخر الزم المنصوري
 25 فاطمة عبد الرزاق هاشم محمد الديراوي

 26 اخالص احليفي عبيد جاسم الجاسم
 27 ايات عدنان تركي شناوة 

 28 منتهى عبد الهادي كريم هالل ال هالل
 29 فاطمة خير هللا حبش لوط

 30 مروة عبد السالم عبد هللا جمعة الراشد

 31 زينب حسين جبار خلف الدراجي

 32 مالك إبراهيم جميل إبراهيم المبارك

 33 زينب اشرف شاكر حمود

 34 ضحى سهل سلمان المكي 

العبدهللنرجس دعبل مزيعل محمد   35 

 36 رسل فارس علي أيوب

 37 سلوى علي احمد عبدهللا 

 38 زينب كريم كحط عبدهللا الحلفي

 39 حوراء جبار عبد اليمة عريبي

 40 منار ياسين محمود عبود الموسوي

 41 نور طاهر عبدهللا غضبان

 42 وديان حسين علي جاسب

 43 حياه ماجد صالح بداي

يعقوب  اسراء حسن عبدالرضا  44 

 45 بتول هاني عبد الباقي عبود 

 46 رقية يعقوب علي صالح 

 47 سجى سعد هاشم علك الجاسم

 48 فاطمة شهيد علي حسين االسدي

 49 زينب ثامر عبد النبي علي الحمسين

 50 وفاء علي لفته خادم 

 51 زينب يوسف جميل عبيد الحلف

 52 فاطمة عقيل نعمة جاسم 

إبراهيم االبراهيم لجين سعيد خلف  53 

 54 زينب مهدي هوي ماطوز االسدي



 55 هبة  خيري عبود علي عبد هللا

 56 نبأ وسام إبراهيم علي السراي

 57 رقية جعفر جاسب مطر مالجي

 58 لقاء مازن حميد شهاب 

 59 بنين حامد قاسم مزعل 

 60 زهراء حامد غني محمد 

 61 سجى حليم عبد الرضا الحلفي

 62 مكية حازم غضبان خنياب

 63 خلود مسلم راشد غافل 

 64 بنين هاشم مودة غالب 

 65 زينب احمد باقر محمد السوداني

 66 بنين احمد عبدالواحد عبد الرضا

 67 حنين عجيل جاسم محمد العلي

 68 فاطمة أيوب يوسف جاسم الرشيدي

 69 نور نعيم علي احمد الرشيد

 70 فاطمة رعد مالح زغير

شمس الضحى فاضل جعفر صبري 
 صالح السويجت

71 

 72 زينب علي صدام حسن

 73 ضحى يوسف عبد السادة

 74 نور رجب علي كعيبر الحماد

 75 ندى جهاد صبري معالك الكريماوي

 76 فاطمة يوسف علي دهش  العبودي

 77 زهراء محمد فرحان لفتة الكعبي 

 78 مكارم جعفر جاسم محمد العبد هللا

 79 اسالم فيصل حمادي

 80 سارة ريسان خلف جابر

 81 زهراء عبد الكريم صادق يعقوب

 82 هاجر هادي عويد سفيح الشويلي

 83 زهراء لطيف عبد  القادر داخل المياحي

 8 زهراء محمد ضياء صغير

 4 زهراء عزيز راضي اليعقوب

 85 زينب وليد شاوي خريبط الحسن

 86 زينب عدنان فاضل سلمان ي 

 87 زينب هادي كطوف داغر 

 88 ليلوة أنور ناصر خليل االبراهيم

 89 زهراء ليث عيسى كاظم

 90 زهراء رياض خريبش

 91 اية محمد صادق سلطان



 92 تبارك أيوب عبد الدايم

 93 هدى قصي جواد غني الموسوي

 94 ورود عبود وحيد عبود الشاوي

 95 أيات حسين حمادي عبد الواحد 

 96 ضحى أحمد علي عبد الحسين 

 97 اسراء علي حسين عيسى العامري

 98 حنان حامد احمد عبود المجيرسي

 99 رقية حميد عبدالسادة حسين الساري

 100 تقى البتول عصام لفته

 101 يقين علي رشك
 

 

 التاريخ  

 

 ت االسم
حوراء حسين عبد الرزاق حسون 

 الشكرجي
1 

 2 حوراء حسين عبد الرزاق حسون 
فاطمة داخل شمير نجم    3 

 4 اسماء طارق مزعل عبد هللا 
 5 ايات علي مالك صالح 
 6 اية علي جاسم محمد 

 7 بتول راضي محمد صيوان 
 8 بنين ايسر فايز عبد الرضا 

 9 بنين صبري بدر ناصر 
 10 بنين محمد شاكر حسين 

 11 تبارك جواد حسحوس عبيد 
 12 حوراء احمد شهاب مرهج
 13 حوراء نجم عبد هللا عيسى 
 14 حوراء نوري عبد بشارة 

 15 دنيا علي شرهان 
 16 رتاج صفاء حسن عبود 

 17 زهراء اياد عبد الجبار محمد
 18 زهراء علي حسين كثير 

 19 زينب ابراهيم عبد الواحد 
 20 زينب عماد كركان سلمان 



 21 زينب محمد ذياب علي 
 22 سارة منير عبد الكريم ظاهر 

 23 سجى تعبان خضير عباس 
 24 عذراء محمد عشاش عجرش 
 25 غدير عبد السالم سامي رجب 

 26 فاطمة جواد خضير عاشور 
 27 فاطمة رياض كاظم احمد 
 28 فاطمة سالم كاظم راضي 

 29 فاطمة ضاحي كاظم عبد الحسين 
 30 فاطمة علي فاخر عبود 

 31 فاطمة محسن مالح ناصر 
 32 فاطمة وحيد كاظم ابو الهيل 

 33 فرقان هالل غالي صبر 
 34 كلثوم موحي طعمة منخي 

 35 كوثر اسحق احمد غضبان 

 36 كوثر سعد راضي فالح 

 37 لمى ضياء محمد جاسم 

 38 مروة رياض عوده عبيد 

 39 مريم احمد شاكر جعيول 

 40 مريم عبد الرحيم عبد الكاظم 

 41 منار سمير مهلهل زهراو 

 42 ميسون علي حسين علي 

 43 نبأ حيدر جميل ضفي 

 44 ندى حسين عباس حسين 

 45 نهى نوري جابر موسى 

 46 نور الهدى حقي اسماعيل 

 47 هدى ناصر علي عبد الحسين 

 48 هديل عيدان رمث داغر 

 49 هيفاء طارق جاسم راضي 

 50 زينب داود بداي

 51 قطر الندى فرحان يوسف

 52 ازل وليد يوسف

 53 رغد حسن كاطع

 


