
قائمة أسماءكلیة الحكمة الجامعة

المرحلة الثالثة 
االسالمیة

  المرحلة الثانیة   
طب االسنان

المرحلة الثالثة 
االسالمیة

  المرحلة الثانیة   
طب االسنان

اَمنة صالح عبدالهادي 
حسن

اَية فرات طارق علوان
أسماء فراس حسن 

ابراهيم
أحمد عمر عارف دريب

تقى ناجح ثامر سعودأفياء عباس علي نجماَية قاسم قحطان جميلإسراء ستار رحمان محمد

إسراء عالء الدين 
عبدالجبار سلمان

تيا محمد ستار حسينبان صالح حتروش علوانالحسن ياسين سعد محمد

جراح عادل حسين عليبدور علي كاظم خلفأبرار رعد شالل سعيدإيالف قاسم قحطان جميل

حسن سالم حسن عبودبركان لهيب حيدرأحمد صالح شعالن مسلطأسماء حميد محمود ناصر

ة - المرحلة الثالثة = 10عدد طالب الدراسات االسالم
ة          = 10عدد طالب طب االسنان - المرحلة الثان

20العدد ال :     

قاعة رقم -1-



قائمة أسماءكلیة الحكمة الجامعة

المرحلة الثالثة 
االسالمیة

  المرحلة الثانیة   
طب االسنان

المرحلة الثالثة 
االسالمیة

  المرحلة الثانیة   
طب االسنان

بسمة محمد محمود 
عبدالرزاق

داليا وليد عبدالملك محمد 
سعيد

زبيدة زياد رشيد محمددعاء ماجد خليل إبراهيم

تبارك طه حسين لطيفي
دانيه عدي قاسم 

عبدالمنعم
ساره مزهر  علي عباسدعاء مظفر محمود حسن

تبارك عبدالرفيق علي 
حسن

عبدالرحمن وليد مطر حمددعاء يوسف حسين علواندعاء نذير عبدالواحد حلو

تماره كاظم خلف عباس
رقية عبدالمنعم سلمان 

مدلول
عبدالمؤمن باسم مزهر عبيددنيا يوسف سلمان شفيق

ريما هيثم شاكر محمودحسين عادل يوسف خنياب
ديانا عبدالقادر أحمد 

إبراهيم
عبدالوهاب إبراهيم 
عبدالرزاق عبدالستار

ة - المرحلة الثالثة = 10عدد طالب الدراسات االسالم
ة          = 10عدد طالب طب االسنان - المرحلة الثان

20العدد ال :     

قاعة رقم -2-



قائمة أسماءكلیة الحكمة الجامعة

المرحلة الثالثة 
االسالمیة

  المرحلة الثانیة   
طب االسنان

المرحلة الثالثة 
االسالمیة

  المرحلة الثالثة   
طب االسنان

مرتضى عالء زاير مطرسبأ رافع رسول رجب
صابرين حسين علي 

حسين
اَالء إبراهيم عبدالخضرعواد

سفانه عبدالمطلب يونس 
محمدعلي

اَمنة مضر حسن محمدصبا نبيل أحمد رمضانمريم شهاب أحمد موسى

سيف رياض عبدالرزاق 
حسن

أسامة سعدي شاكر محمودضحى فرج محمد رشيدمريم عماد أحمد ياسين

أسماء صالح مهدي عبدهللاطه فيصل فرحان خميسشذى حسين علي محمد

شهد عبدالمجيد حميد 
حسين

أفنان علي ياسين نويديسطيبه عبدهللا حسين منسي

ة - المرحلة الثالثة = 10عدد طالب الدراسات االسالم
ة          = 3عدد طالب طب االسنان - المرحلة الثان
5عدد طالب طب االسنان - المرحلة الثالثة          =

18العدد ال :     

قاعة رقم -4-



قائمة أسماءكلیة الحكمة الجامعة

المرحلة الثالثة 
االسالمیة

  المرحلة الثالثة   
طب االسنان

المرحلة الثالثة 
االسالمیة

  المرحلة الثالثة   
طب االسنان

حوراء أحمد جمعة نجديفهد ثائر عصام محمدبتول كريم اسماعيل جاسمعائشة سفيان صالح سعيد

حوراء عبدالحسن علي شبيبلينا حيدر حسين خضيرتبارك علي كريم جبارعباس عادل عباس اسود

محمد جاسم محمد عليحرير علي حامد عباسعمر نبيل مشعل سليمان
حيدر الكرار محمد مصلح 

سلمان

داليا ياسر فاضل عبدهللامحمد راضي فاضل مهديحسن خليل ابراهيم عبدغفران سمير جهاد حسن

فرح خالد حسان سلمان
حمزة عبدالمجيد علي 

سلمان
محمود شكري محمود 

عواد
دينا خالد كامل رزيج

ة - المرحلة الثالثة = 10عدد طالب الدراسات االسالم
10عدد طالب طب االسنان - المرحلة الثالثة          =

20العدد ال :     

قاعة رقم -5-



قائمة أسماءكلیة الحكمة الجامعة

المرحلة الثالثة 
االسالمیة

  المرحلة الثالثة   
طب االسنان

المرحلة الثالثة 
االسالمیة

  المرحلة الثالثة   
طب االسنان

رسل بشار حمزة ناجيمحمود صيهود فالح حميد
مصطفى رسمي خليل 

ابراهيم
سارة ابراهيم حماد غضبان

مروة صفاء عبدالحميد 
موسى

رشيد بسام رشيد مهدي
مصطفى علي حسين 

علوان
شمس شاكر محمود مربط

مروة عبدالحميد نايف 
لطيف

زهراء برهان عبد العظيم 
حسن

مها سعد وحيد محمد
عبد الرحمن طارق جاسم 

محمد

مروة علي عبدالرحمن 
حمادي

زهراء رائد جاسم محمد
ميس عبدالكريم إبراهيم 

سلمان
علي محمد علي وادي

زهراء فاضل عباس هاديمريم حسن علوان صفر
نرجس صفاء إبراهيم 

عبدهللا
عمار محمود محمد شكر

ة - المرحلة الثالثة = 10عدد طالب الدراسات االسالم
10عدد طالب طب االسنان - المرحلة الثالثة          =

20العدد ال :     

قاعة رقم -6-



قائمة أسماءكلیة الحكمة الجامعة

المرحلة الثالثة 
االسالمیة

  المرحلة الثالثة   
طب االسنان

المرحلة الثالثة 
االسالمیة

  المرحلة الثالثة   
طب االسنان

المرحلة الثالثة 
االسالمیة

مرتضى عالء جبر عبد الحسنهدى جاسم مظلوم محمدعمر عواد علوان عبدهللانسرين ثائـر هادي صالح
إحسان عبدالحسن كاظم 

حسن الشمري

نور أحمد فؤاد أحمد
فاطمة عبد المنعم سلمان 

مدلول
مصطفى محمد رضا محمدوردة محمد عبدهللا محمد

إستبرق محمد عبدالجبار 
عرميط

نور حمدهللا عبد غربي
قصي رمضان عبدهللا 

رمضان
إسراء عبدالهادي جبار لعيبيميعاد محمد سلمان منصوريسر عامر جواد  إبراهيم

محمد عمار زهير اسماعيلنور مالك حسين ناصر
الحاجب خضير عباس 

سلمان
إسراء محمد جبار مصطفىنور الهدى محمد شاكر محمود

إسراء محمود خلف حمدنور باسم ابراهيم احمدإبراهيم شهاب حمد عبدمرتضى احمد مهدي عبودنور محمد شرف غالي

ة - المرحلة الثالثة = 15عدد طالب الدراسات االسالم
10عدد طالب طب االسنان - المرحلة الثالثة          =

25

قاعة رقم -7-

العدد ال :     



قائمة أسماءكلیة الحكمة الجامعة

المرحلة الثالثة 
االسالمیة

  المرحلة الثالثة   
طب االسنان

المرحلة الثالثة 
االسالمیة

  المرحلة الثالثة   
طب االسنان

المرحلة الثالثة 
االسالمیة

إقبال إبراهيم مضعن 
كاظم

هاجر مرشد خميس 
مصلح

أسامة كامل فاضل حسينهند لبيب يوسف عبدالرزاقأحمد خلف علي سلمان

إيمان جاسب لعيبي 
حسن

هاشم صالح هاشم 
حامد

أحمد سالم عبدالهادي 
عليوي

ياسر عدنان غازي عبد هللا
أسمهان عبدهللا عباس 

حبيب

إيناس حميد مشيمش 
صالح

هدى عاصف حسن 
عبدالرزاق

أحمد عبدالرزاق زعالن 
صويلح

يوسف هيثم نعمان 
عبدالغني

أنوار حسين علي منديل

أبوالحسن عبدالمحسن 
أكبر علوان

أحمد موحان حايف 
ادريس

أيمن أحمد جواد كاظم

أحمد حسين جسام 
محيميد

أريج صباح عبدالحسن 
صمد

بشرى ابراهيم حمادي عبد

ة  المرحلة الثالثة = 15عدد طالب الدراسات االسالم
6عدد طالب طب االسنان - المرحلة الثالثة          =

21العدد ال :     

قاعة رقم -8-



قائمة أسماءكلية الحكمة الجامعة

المرحلة الرابعة 

االسالمية

المرحلة الثالثة 

االسالمية

المرحلة الرابعة 

االسالمية

المرحلة الثالثة 

االسالمية

المرحلة الرابعة 

االسالمية

زينب قاسم علي فاضل 

البياتي
زينب هادي صالح صحن

فاطمة سعد ناجي 

إبراهيم الحمزة
سرى حيدر طالب رشيد

مظفر أسماعيل أنور 

مصطفى الدراجي

سالي كاظم خفيف نعمهطيبة جبار سلمان ضيدان
فاطمة عبدالمنعم محمد 

حسين العميري
سعد جميل عبد  شيال

منتظر شاطي عبدالكريم 

سعيد الشمري

طيبة عمار جبار عبودي 

النعيمي

سجاد محمود شمران 

شعالن
نورة وليد خالد نواف الحديثيسعدي محمود فريح حماديكرار ناهد كاظم موس

عباس علي برع جوده 

الربيعي
سرمد احمد صايل بريس

مرتضى كريم هادي ظالل 

العزاوي
سمر يوسف حسين علوان

هبة ثائر غازي بركات 

الكرعاوي

8=عدد طالب الدراسات االسالمية  المرحلة الثالثة 

12=عدد طالب الدراسات االسالمية  المرحلة الرابعة 

20:     العدد الكلي 

-9-قاعة رقم 



قائمة أسماءكلية الحكمة الجامعة

المرحلة الثالثة 

االسالمية

المرحلة الرابعة 

االسالمية

المرحلة الثالثة 

االسالمية

المرحلة الرابعة 

االسالمية

المرحلة الثالثة 

االسالمية

بهاء حسين عمران 

أسماعيل

أحمد مهدي عبدالمحسن 

مهدي الشريفي
ديانه شكر محمود محمد

دعاء راضي فاضل مهدي 

الدباج
ريم علي محسن جبر

جان رشاد حسن
أساور اياد كاظم جاسم 

العباسي
رسل حسن جبار أبو سوده

رغدة عامر أحمد فرج 

الخفاجي
زهراء علي سلمان علوان

حسن صبيح مفتن
تبارك حسن مكي جوار 

الحسناوي
رسل حيدر عباس حسين

رنا علي جاسم حمادي 

الدراجي
زينب صالح فليح خلف

حيدر أحمد سكران جواد
حنين باسم كاظم حمود 

الحسناوي
رشا ابراهيم محمد صادق

زهراء سالم جامل لفته 

الشهيلي
زينب طالب سعود ظاهر

12=عدد طالب الدراسات االسالمية  المرحلة الثالثة 

8=عدد طالب الدراسات االسالمية  المرحلة الرابعة 

20:     العدد الكلي 

-10-قاعة رقم 



قائمة أسماءكلية الحكمة الجامعة

المرحلة الثالثة 

االسالمية

المرحلة الرابعة 

االسالمية

المرحلة الثالثة 

االسالمية

المرحلة الرابعة 

االسالمية

سيف علي رشيد حسن
إيناس فرحان محمد 

شبوط الزهيري
ضياء رشيد حميد كاظم

تحرير كاظم حسين محمد 

الساعدي

شهد طارق داود سلمان
أحمد عبد مناف جاسم 

حمادي الرديني
جمال سلمان فرحان مسلمطه حسين عباس حسون

شيماء فاروق عبدهللا 

صبري

أحمد كاظم عكاب شيحان 

الزبيدي

عبدالمحسن عبود حسن 

سباهي

حارث جاسم محمد عبدهللا 

الدليمي

صابرين مهدي مشكور 

جابر

أحمد ماجد أمين محمد 

الرفاعي

عبدالودود عبدهللا علوش 

خضير

حسن عالء ابراهيم كيطان 

الشمري

صفاء عدنان محمد عفين
أنور ناجي راضي شارف 

البنداوي

عقيل فوزي شمسي 

عبداللطيف

حياة عبدالجبار عبد زيدان 

الجواري

10=المرحلة الثالثة - عدد طالب الدراسات االسالمية 

10=المرحلة الرابعة - عدد طالب الدراسات االسالمية 

20:     العدد الكلي 

-11-قاعة رقم 



قائمة أسماء

المرحلة الثالثة 

االسالمية

المرحلة الرابعة 

االسالمية

المرحلة الثالثة 

االسالمية

المرحلة الرابعة 

االسالمية

علي عبدالصاحب أحمد 

علي

حيدر عامر صالح أحمد 

العزاوي
سامر سعد ناصر محمدعمر قاسم محمد عليوي

علي غازي لعيبي شنيشل
حيدر عبد القادر ناجي 

فتاح النعيمي
فاطمة عباس عويد محمد

سجاد غالب فاضل مراد 

الخالدي

علي ماجد حميد عزيز
رفل غازي مصلح مشوح 

العنزي
قصي كريم حسن عبد

سعدية كامل بداي ساجت 

المحمداوي

سالم جميل راضي بخيتكرار صالح هادي عبدزيد حاتم نوح حافظ الشرععلي محمد بديع جمال

عمر عوف عبدالرحمن 

ياسين

زينب ابراهيم هاشم 

صالح ابو هالل
كوثر حقي إسماعيل نوري

سناريا عبدالوهاب أحمد داود 

الرشيد

10=المرحلة الثالثة - عدد طالب الدراسات االسالمية 

10=المرحلة الرابعة - عدد طالب الدراسات االسالمية 

20:     العدد الكلي 

-12-قاعة رقم كلية الحكمة الجامعة



قائمة أسماء

المرحلة الثالثة 

االسالمية

المرحلة الرابعة 

االسالمية

المرحلة الثالثة 

االسالمية

المرحلة الرابعة 

االسالمية

ليث سلمان ناصر حسين
سيف الدين رعد علي 

حسين الزيدي
محمد عدنان هاشم

عالء سلمان عبد حسن 

العامري

لينا أكرم مهدي قاسم
شيماء شامل علي حسين 

المهداوي
محمد عقيل جوني لفته

علي اسود قاسم علي 

الجعبي

محمدعلي فخري كاظمصادق جبار رسول عبدمجلي عودة طاهر بطي
علي راضي غاوي سعيد 

الكعبي

محمد حمود محمد ناهي
عباس صبري ناصر حسين 

السراي

مصطفى علي نفعت 

عبدالكريم

علي هاشم مهدي ثجيل 

الزيداوي

محمد عايد مدهللا شويخ
عدي قاسم نذير عليوي 

العبيدي
ميثاق عبد سلمان عجلي

علياء معين محمد علي 

عبدالحسين زهيرة

10=المرحلة الثالثة - عدد طالب الدراسات االسالمية 

10=المرحلة الرابعة - عدد طالب الدراسات االسالمية 

20:     العدد الكلي 

-13-قاعة رقم  كلية الحكمة الجامعة



قائمة أسماء

المرحلة الثالثة 

االسالمية

المرحلة الرابعة 

االسالمية

المرحلة الثالثة 

االسالمية

المرحلة الرابعة 

االسالمية

ميس ثائر عبدالجبار 

عبدالقادر

عمار ناجي جاسم حمود 

المالكي
هدى عبدالكاظم خلف زاير

فالح يحيى رضا مدين القره 

لوسي

ناهدة جواد كاظم حسون
عيدان حمادي ياس 

عوض الجبوري

وليد فيصل عبدالمجيد 

عبداكريم

كرار نصيف جاسم محمد 

الربيعي

نبراس عباس ناصر حسين
غيداء رضا رشيد حسين 

األسدي
يونس خزعل نعيمة كاظم

محسن حاجم محيسن مرود 

المنصوري

نبيل نجم جمعه خلف
فرح معين محمد علي 

عبدالحسين زهيرة

محمد برهان ضاحي عبيد 

الشمري

نور عواد كريم زرزور
فالح عبدالحسن كاظم 

حسن الشمري

محمد عبد حربي طعمة 

القريشي

8=المرحلة الثالثة - عدد طالب الدراسات االسالمية 

10=المرحلة الرابعة - عدد طالب الدراسات االسالمية 

18:     العدد الكلي 

-14-قاعة رقم كلية الحكمة الجامعة



قائمة أسماء

المرحلة الرابعة 

االسالمية

المرحلة الثالثة 

االسالمية

المرحلة الرابعة 

االسالمية

المرحلة الثالثة 

االسالمية

المرحلة الرابعة 

االسالمية

هاوين عبدالوهاب أحمد 

داود الرشيد
رانيا علي جابر نايف

محمد محمود محمد غزال 

ال جعفر
رؤى صالح مهدي مرداس

محمد عبدالحافظ عبد محمد 

الكبيسي

هدى طارق محمد صالح 

مرهون الدفاعي
رسل سهاد حكمت محمود

مشتاق نجم عبدهللا 

يوسف السعدون
زينب سداد سليم محسن

محمد عبدالرضا نعمة حسن 

الرماحي

وعد هاشم صبري خميس 

العزاوي
رضاء فالح حسن عباس

مصطفى طالب بدر 

عبدالرزاق السعدون

زينب صبار محسن 

عبدالحسين

محمد فاضل عباس حسن 

العامري

رند اركان سلمان شنياريونس مالك حسن علي
نسرين ناصر حسين علي 

الصالحي
زينة حامد كاظم محمد

محمد قاسم عبدالكريم سعد 

التميمي

روان محمود شاكر حسن
 نور بهجت بالل عبدهللا 

السعدون
ساره أحمد موسى حسين

محمد كريم جياد جعاطة 

العزاوي

10=المرحلة الثالثة - عدد طالب الدراسات االسالمية 

14=المرحلة الرابعة - عدد طالب الدراسات االسالمية 

24:     العدد الكلي 

-15-قاعة رقم كلية الحكمة الجامعة


