
الدورالجنسالجنسيةاسم الطالبةت
االولانثىعراقيةنور حيدر حمدان سلمان١
االولانثىعراقيةسجى عادل عبد هللا حسين٢
االولانثىعراقيةامل عبد الحسين مسير جوهر٣
االولانثىعراقيةهدى هادي خليفة عريان٤
االولانثىعراقيةزينب فالح حسن حافظ٥
االولانثىعراقيةرملة عدنان حسين عبد ربة٦
االولانثىعراقيةورود حس جخر ج ٧
االولانثىعراقيةريام حسين زايد مفلش٨
االولانثىعراقيةنسيم الجنه محمود حمزه طاهر٩
االولانثىعراقيةنرجس صالح عبد المهدي زغير١٠
االولانثىعراقيةزينب عباس عبد عاجل١١
االولانثىعراقيةزهراء قاسم عباس ساجت١٢
االولانثىعراقيةعذراء احمد عبد عاجل١٣
االولانثىعراقيةنور حمود جريو دج١٤
االولانثىعراقيةعذراء صادق طاهر طعيمه١٥
االولانثىعراقيةزينب عادل زاجي نزال١٦
االولانثىعراقيةاطياف حسين علي حمود١٧
االولانثىعراقيةتقى سعيد عبد الحسن شياع١٨
االولانثىعراقيةنور علي جابر جويد١٩
االولانثىعراقيةامنه علي حامد ثاجب٢٠
االولانثىعراقيةهناء عبد االمير داخل رعيد٢١
االولانثىعراقيةزينب فالح عبد الحسن شنيجل٢٢
االولانثىعراقيةايمان عايد معارج ميذاب٢٣
االولانثىعراقيةاالء كاظم حسن خلف٢٤
االولانثىعراقيةزهراء حيدر عبد الحسين شمخي٢٥
االولانثىعراقيةمريم مهدي ناصر راهي٢٦
االولانثىعراقيةنور الهدى مهدي عبد محيسن٢٧
االولانثىعراقيةاسراء حسن عبد جايد٢٨
االولانثىعراقيةمروه حنون عويد حمد٢٩
االولانثىعراقيةطيبه علي هاشم طعمه٣٠
االولانثىعراقيةفرح علي عبد األمير رهيف٣١
االولانثىعراقيةزهراء رشيد عصواد عبود٣٢
االولانثىعراقيةتبارك عبد هللا حسين منخي٣٣
االولانثىعراقيةاستفتاء كاظم سوادي نجيبان٣٤

كلية التربية للبنات
قسم رياض األطفال/ الدراسة الصباحية

٢٠٢١ – ٢٠٢٢
بالعلم تُبنى األوطان



االولانثىعراقيةايات دمحم وريوش مسير٣٥
االولانثىعراقيةزينب عبد الهادي عبد الحسين كاظم٣٦
االولانثىعراقيةهدى يوسف عطيه دمحم٣٧
االولانثىعراقيةميالد حسن فرهود جساس٣٨
االولانثىعراقيةايات نعيم غالي ظاهر٣٩
االولانثىعراقيةسجى فالح اعويد جخيور٤٠
االولانثىعراقيةسارة عبد المنعم عبد الهادي محسن٤١
االولانثىعراقيةرسل عبد االله يونس كريم٤٢
د الرزاق٤٣ سن ع االولانثىعراقيةعب قحطان مح
االولانثىعراقيةحسناء هدوان صكر فزاع٤٤
االولانثىعراقيةخديجة كريم حميد امرجن٤٥
االولانثىعراقيةفاطمة احمد حسن حسين٤٦
االولانثىعراقيةاصيل فراس هاشم صيهود٤٧
االولانثىعراقيةندى فارس خضير عباس٤٨
االولانثىعراقيةفاطمه باسم دنيف حسين٤٩
االولانثىعراقيةهدى ابراهيم كامل ضيف هللا٥٠
االولانثىعراقيةسرى ستار ثجيل جوده٥١
االولانثىعراقيةفاطمه اسماعيل دخيل برغوث٥٢
االولانثىعراقيةسحر محسن ياسر حسين٥٣
االولانثىعراقيةتقوى كاظم حسن كاظم٥٤
االولانثىعراقيةجنان جبر خلف بويج٥٥
االولانثىعراقيةاديان عباس عذاب معله٥٦
االولانثىعراقيةزينب حميد جاسم راشد٥٧
االولانثىعراقيةرجاء صباح غازي خلف٥٨



الدورالجنسالجنسيةاسم الطالبة
االولانثىعراقيةرسل رائد كامل محسن
االولانثىعراقيةايالف احمد انعيم عودة

االولانثىعراقيةبشرى كريم شناوه دويج
االولانثىعراقيةساره عليوي عواد جوده
االولانثىعراقيةحوراء محمد شاهر بجاي

االولانثىعراقيةزينب عادل منسي فظاله
االولانثىعراقيةايمان جلود ناصر حسين

االولانثىعراقيةحوراء شاكر نادر محيسن
االولانثىعراقيةبتول خلف عبد جبر

االولانثىعراقيةزهراء احمد جليل خيون
االولانثىعراقيةامنه جواد كاظم جويد
االولانثىعراقيةمنار عبد شهاب حمد

االولانثىعراقيةسوسن مغير جبر نكاته
االولانثىعراقيةايمان عبد كريم مفتن
االولانثىعراقيةنور نزار منور جعفر

االولانثىعراقيةزينب عبد الرحمن خلف حمود
االولانثىعراقيةانوار سعود موازي مزبان

االولانثىعراقيةوديان شالكه جبر سعد
االولانثىعراقيةأزل جبار خصاف فليح

االولانثىعراقيةزهراء محمود عوده خليف
االولانثىعراقيةايه ابراهيم شاهر بجاي

االولانثىعراقيةفاطمه محمد هداب علي
االولانثىعراقيةزهراء مجيد جلود علي
االولانثىعراقيةكوثر كامل حبيب عبد

االولانثىعراقيةاسيل عبد هللا حسين منخي
االولانثىعراقيةشيماء عاصي حسن عاتي

االولانثىعراقيةايات يحيى جاسم عبد
االولانثىعراقيةحنين محمد نجم زوري

االولانثىعراقيةصابرين علي غالي ربح
االولانثىعراقيةابتهال سلمان عيالن حمود
االولانثىعراقيةشهباء جميل ناصر حسين

االولانثىعراقيةزينب علي جبار صبر
االولانثىعراقيةانتظار جواد جرمد جراد

االولانثىعراقيةآيات علي عبد الواحد جاسم

قسم علوم الحياة/ الدراسة الصباحية
٢٠٢١ – ٢٠٢٢

بالعلم تُبنى األوطان

كلية التربية للبنات



االولانثىعراقيةمريم كريم كامل شايع
االولانثىعراقيةاخالص فاخر جمعه ياسين

االولانثىعراقيةسرى عقيل خليل نعمه
االولانثىعراقيةرباب رسمي عطية نعيمة

االولانثىعراقيةانوار كريم جابر محمد
االولانثىعراقيةسحر والي خضير ناهي

االولانثىعراقيةزهراء محمد جابر خليل
االولانثىعراقيةهاجر ساجت عذافة محمد

االولانثىعراقيةبتول لفته جاسم محمد
االولانثىعراقيةدنيا محمد عواد حزام

االولانثىعراقيةمروة كريم كاظم سعد
الثانيانثىعراقيةزهراء فضل سلمان بارح

االولانثىعراقيةزهراء جخيور شليوط نصير
االولانثىعراقيةاسيل ناصر فليح حسين

االولانثىعراقيةازل رزاق عبد النبي عريبي
االولانثىعراقيةرحاب عذاب عباس شكاكي

الثانيانثىعراقيةهدى نعيم بعرور جلوة
االولانثىعراقيةغسق علي حسين عبد

االولانثىعراقيةمريم شعالن كامل دحام
االولانثىعراقيةرحاب حسين غالب محسن

االولانثىعراقيةزهراء محمد كريم علي
االولانثىعراقيةتبارك عبد هللا حسن لهو
االولانثىعراقيةرملة علي كصاد هزاع

االولانثىعراقيةفاطمه سعد كاظم مونس
االولانثىعراقيةسجى محمد غازي حمود

االولانثىعراقيةايالف كاظم ناصر حسين
االولانثىعراقيةبشرى قحطان شدود ناصر
االولانثىعراقيةابتهال عودة سلمان شويل
االولانثىعراقيةنجالء رشيد علي برغوث

االولانثىعراقيةنبأ قاسم عبود حلبوص
االولانثىعراقيةزهره شريف حامد مشتت

االولانثىعراقيةرقية عبد الحسن مالغي كاطع
االولانثىعراقيةأمال مجيد جلود علي

االولانثىعراقيةفاطمة محمد حسين عليوي
االولانثىعراقيةامل احمد علي عطيه

االولانثىعراقيةرقيه عدنان نعيم علوان
االولانثىعراقيةميساء رسول عاكول علي
االولانثىعراقيةعذراء فاضل عباس كريم
االولانثىعراقيةضحى سعيد حسن مهوس
االولانثىعراقيةسحر نعيم مكطوف عكله



االولانثىعراقيةاستبرق علي راضي شريف
االولانثىعراقيةفاطمة علي حسن سالمه
االولانثىعراقيةعبير موحان كسار ودان

االولانثىعراقيةنور الهدى صفاء غني بدر
االولانثىعراقيةزينب جالل كيوش سالم
االولانثىعراقيةكوثر جواد كاظم طاهر

االولانثىعراقيةاسراء رحيم ثجيل كطان
االولانثىعراقيةعبير حسين مجيد صيهود
الثانيانثىعراقيةفاطمة عباس عذيب علي

االولانثىعراقيةأالء جاسب لفته حسين
االولانثىعراقيةمروة يوسف ريحان مسير

االولانثىعراقيةمريم حسن علوان صبر
االولانثىعراقيةرباب سعد كاظم جبار

االولانثىعراقيةساره رحيم شهيم جعاز
االولانثىعراقيةزهراء خالد كامل ناصر

االولانثىعراقيةنور الهدى طالب علي رشود
االولانثىعراقيةايمان حسن ثامر ناصر

االولانثىعراقيةحوراء عباس مزهر مطرود
االولانثىعراقيةمريم مهدي حسن عبد
االولانثىعراقيةساره قاسم سمير جبر
االولانثىعراقيةرقيه محمد حسين سهر

االولانثىعراقيةفاطمه سعيد يوسف حسين
االولانثىعراقيةهدير خضير جهلي حريب

االولانثىعراقيةامال حسين صباح خلف
االولانثىعراقيةانفال عباس محبس فرحان



الدورالجنسالجنسيةاسم الطالبة
االولانثىعراقيةبراء علي عزيز طاهر
االولانثىعراقيةغدير علي حامي شمال
االولانثىعراقيةغفران مالح عوده سنيه
االولانثىعراقيةاسماء مهدي حاتم جابر

االولانثىعراقيةمريم جوده محسن شيحان
االولانثىعراقيةفاطمه حمود يوسف طعين

االولانثىعراقيةمريم لطيف راشد عبد
االولانثىعراقيةزينب عقيل عبد خزعل
االولانثىعراقيةايمان فاخر حسين كاظم
االولانثىعراقيةمنار رياض فداغ صياح
االولانثىعراقيةاستبرق ستار عباس محمد
االولانثىعراقيةاسماء رحيم كاظم جبر

االولانثىعراقيةندى جبار ماجد عبد علي
االولانثىعراقيةحوراء احمد مجيد حسين

االولانثىعراقيةاساور حسن نعيم جبر
االولانثىعراقيةزينب سعد عواد مشتت

االولانثىعراقيةزهراء لطيف كاظم حيدر
االولانثىعراقيةضحى محمد موسى جبر

االولانثىعراقيةعذراء جبار عكار ناهي
االولانثىعراقيةفاطمه كطين جخيور منصور

االولانثىعراقيةزهراء حمود جريو دج
االولانثىعراقيةفاطمه عباس جاسم محمد

االولانثىعراقيةأطياف ناهي ياسر مفتن
االولانثىعراقيةيسرى محمد علي عباس مركب

االولانثىعراقيةمريم كامل حنون عبيد
االولانثىعراقيةزهراء حمزه علي جواد
االولانثىعراقيةاديان عبد معلي محيسن

االولانثىعراقيةمروه عواد كاظم مطرود
االولانثىعراقيةايات هاشم بالل عبد

االولانثىعراقيةنور حسين علي عبد المهدي
االولانثىعراقيةزينب علي عبود خشان
االولانثىعراقيةضحى رحيم عاجي محمد

االولانثىعراقيةرجاء نعمة طاهر محمد
االولانثىعراقيةنرجس صبار عجيل عماره

كلية التربية للبنات
قسم علوم القرآن والتربية االسالمية/ الدراسة الصباحية

٢٠٢١ – ٢٠٢٢
بالعلم تُبنى األوطان



االولانثىعراقيةحوراء رحمن يوسف عبد العكار
االولانثىعراقيةمريم هادي عباس جلوخ

الثانيانثىعراقيةزهراء هاشم حربي فرحان
االولانثىعراقيةاميره عناد كاظم مجيبل
االولانثىعراقيةهديل يحيى حسين بريج

االولانثىعراقيةتبارك احمد حسن خضير
االولانثىعراقيةوسن عبد القادر حميد ساجت

االولانثىعراقيةدعاء فرهود كوار سرحان
االولانثىعراقيةندى يعكوب مجيد سلمان

االولانثىعراقيةنور الهدى محمد علي عليوي
االولانثىعراقيةابتهال رزاق موات خلف

االولانثىعراقيةعلياء عبد الرحمن عليوي عوده
االولانثىعراقيةزينب محمود شاكر عبد
االولانثىعراقيةحوراء جابر راشد ثامر
االولانثىعراقيةحوراء جبار فيصل لفته
االولانثىعراقيةمريم خليل عطار عبيد

االولانثىعراقيةزهراء عبد الكريم شناوه عوده
االولانثىعراقيةانوار حسين مسير موسى

االولانثىعراقيةغفران ماجد طارش عباس
االولانثىعراقيةجواهر فالح حسن محمد

االولانثىعراقيةحوراء علي طالب وادي
االولانثىعراقيةسحر هادي مهدي صالح

االولانثىعراقيةسلوى ضيدان جاسم حسين
االولانثىعراقيةشهالء عبد الحسين فرج عبد

االولانثىعراقيةايمان حكمت عبد الحسن ورد
االولانثىعراقيةعذراء هادي صالح صاحب

االولانثىعراقيةزهراء رزاق صكبان عبد
االولانثىعراقيةكفاية هاشم زويد حسين
االولانثىعراقيةايات حسن جواد مطشر

الثانيانثىعراقيةاسراء حسن مرار مشخول
االولانثىعراقيةفاطمة عواد سمير زبون


