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55585640زيد فائز حسين عباس1

55483637نور فالح مهدي2

53680616صفا عقيل راضي حسين3

52983612نيران فارس صالص جبار4

52190611مرتضى هادي محمد حسين جبر5

52082602مريم جواد رحيم6

49788585عبد الرحيم سليم عبد الرحيم7

51171582حوراء رحيم حسن حمزه8

49086576سيف محمد كريم9

50571576ازهار حاتم عراك ابو شخيره10

48689575محمود اسماعيل عباس11

49381574رحاب لفتة كاظم عبد الحسن12

48588573علي المي الهي13

49380573مرتضى عبد الرضا وسخ حسن14

50468572زهراء عبدالواحد مذخور شعبان15

49775572علي صالح مهدي حمد16

49478572مسلم محمود عبد زيد عبيس17

48982571امجد فاضل ناجي18

48982571وسام حسن رحيم19

49179570حوراء عبد الحسين سدخان20

48783570زمن حسن جاسم21

48486570حسن فالح مهدي عبد الحسين22

48783570مصطفى تركي ثجيل23

48980569هديل داخل نجم عبد هللا24

48584569عمار كاظم هادي مرهون25

48782569حيدر حبيب عباس صغير26

48979568غصون علي حامد27

49771568زهرة فاضل محسن عبادي28

48385568عبد هللا حمزة صالح29

49275567زهراء علي ميري شعيل30
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48086566فاطمة عالوي رميد31

49076566عيدان سلمان عبد هللا رباط32

49867565صفاء طالب عودة سنوف33

49273565مرتجى ادريس حبيب هتيلي34

49074564رواء جبار جاسم عباس35

48876564فرقان مالك ديان خشان36

49766563كاظم حميد جبير نعيمة حسين37

48776563علي عال عارف38

48776563حسين ازغير كريم39

49766563زهراء عبد الكاظم عامر جسر40

48676562قاسم عبود شاكر لواص41

48280562اثير جابر حسن42

48973562اية مظر رحمن محمد43

48379562ماهر سلمان ناصر44

49567562اياد جاسم حسين عيدان45

48676562تبارك حاكم والي46

49270562فاطمة حافظ جابر محمد47

49369562حنين عادل جواد كاظم48

48279561مدور عباس زطي49

48774561عالء حسن دويج50

48675561اسماء جندي ساهي51

48081561دينا هيثم كالم52

48873561هبر عبد الحسين حواري53

49070560نورة احمد اسحاق محمد54

48674560احمد عباس خليف55

48773560رحمن محسن منعم56

48079559رشيد ناظم مطشر57

48277559حيدر جاسم مكي58

48178559عامر حاكم سوادي59

48771558زيد عدنان مهدي60

درجة التاريخ+ المجموع = المجموع التنافسي 



الطلبة المقبولين في قسم التاريخ

 2016-2017

المجموع التنافسيدرجة التاريخالمجموعاسم الطالبت

48672558مريم ساجت محمد61

48672558سجاد منشود شمام62

48770557ياسر حسن مرعي63

49364557علي جواد كاظم عبود64

48374557سمير حمادي حسين65

48175556رباب فاهم سلطان66

48967556مسار خضر عبيس نجم67

48076556حسنين هربود هاشم68

48472556كرار عبد الكاظم حسن حسين69

48076556منتظر جبار محمد70

47877555رسل كاظم نعمة71

48372555حاتم كريم مهدي72

48273555حيدر عباس حسن73

48075555علي رخيص نعمة74

48372555احمد عبد المحسن حسين75

48371554امير غانم محمد عبد76

48173554خليل جمعة مريح77

48074554هدى مجيد حسن78

48074554حيدر جاسم محمد جاسم79

47876554علي لطيف سعود80

48272554حنين خضر عباس عبود81

48568553كافي علي حسين82

49657553رسل حسن نعمة83

47973552كرار نعمة رحمن84

47973552عبد هللا محمد حبيب85

48864552بنين حليم محسن كاظم86

48072552حسن مهدي حسن87

48567552علي كسرى شرباك88

48666552تقى عبد اللطيف شنشول89

47873551حميدة زروك حسن90
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48071551هند عوده عبود جبار91

48170551طيبة حسين جاسم92

48764551نرجس تقى فرهود93

48665551نور صيهود طارش94

47972551علي االكبر حامد عبد هللا95

49061551االء علي عبيد96

48763550زهراء عباس نعمة97

48367550امنة محمد فضل98

48664550زينب عباس شاكر99

49753550ماجد خريبط عجيل جياد100

48169550سرمد رزاق مجهول101

48168549ميثم حاكم واشي102

48168549حيدر حمزة عبيد ساجت103

48366549مروه جميل كاظم104

48762549علي صباح نعمة105

48563548ورود عباس فاضل106

47969548مهند كاظم جاسم107

48266548زينب سالم حسن108

47969548حسين داخل محمد109

48365548اكرم حسن عبد ديان110

47969548علي ثائر خضير111

48365548زهراء غازي صبح112

49157548هدى محسن صيوان كدوري113

48265547جوالن حسين عبيس114

48265547علي فائق مجدي115

47968547سارة محمد حسن116

48364547امير جاسم محمد117

48760547تقى عباس غالب118

47967546سرور سعد كريم119

47967546منتظر عباس علوان120
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48858546سمير محمد مهدي محيسن121

48164545كرار رحيم صالح122

48857545حبيب راتب دخيل123

48857545حسين راتب دخيل124

48362545فاطمة علي وداح كريم125

48659545شمس باسم حميد126

48065545شيرين بيدر زهيان127

47867545اسعد دايخ عبد العالي128

48163544علي مكصد بازل موحي129

47965544زهراء عبد الرزاق جاسم130

48162543سيف عطية عباس131

48261543امير صباح دخيل132

48459543منتظر عبد االمير حسين عبد الكاظم133

48360543حسن نجم حاكم134

48656542افراح نعيم حسن135

48359542ايات زغير عواد136

48260542كوثر نعيم حميد137

48160541زينب علي عبد جاسم138

48457541احمد ستار كاظم139

48160541زهراء حاكم حافظ140

48259541جابر ارحيم عطشان141

47961540زهراء كاظم محسن142

48159540اسراء حسين عبد الحمزة143

48059539حيدر فاضل جويد144

47960539سجى كاظم غيدان145

47959538فاضل تركي عطشان146

47959538احمد هادي عبد السجاد147

48157538عبيد كريم عبيد148

48553538رغد علي جاسم149

48057537طيبة عامر سامي محيسن150
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47858536وفاء جواد كاظم151

48055535صفاء ناصر حسين152

48154535علي قيس حاتم153

48055535هاشم عزيز هاشم154

48250532مهند كريم كشيش155

48250532الهام قاسم رحيم156
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