
الطلبة المقبولين في قسم الغة العربية

 2016-2017

المجموع التنافسيدرجة اللغة العربيةالمجموعاسم الطالبت

57592667ايالم صالح دعبول1

57682658رافد طالل راضي2

58274656سجاد ميزر راهي3

57779656زهراء حسن شدهان4

57680656شهد قاسم عباس5

58570655سجى سجاد بدر6

58964653حسين حميد عبد مكطوف7

57478652مريم عامر جبر موسى8

57374647هدى عبد الجبار مهدي9

56481645شهالء محمد عطية10

56184645عال هاتف خضير عبيس11

57171642سمر دوهان كاظم12

56079639فتاة اسد معاهلل دراغ13

56375638هبة عامر مدلول14

55879637فاطمة فؤاد حميد كاظم15

55481635بشائر صدام حسين عالوي16

55181632فراس كريم علوان جاسم17

56169630هديل حليم سعيدان18

55871629سرى سعد حمزة19

55375628قصي ستار علي20

55176627منار نعيم تركي21

54579624مصطفى محمد عباس عبيد22

55866624اسيل بدر عيدان23

56459623نوره  رحيم جبار24

54873621سعد سالم وحيد راضي25

54178619زيد هالل عبيد26

55464618صادق نوري صاحب27

55167618رسل كامل صاحب28

54077617عمار عباس هامل29

53384617رضا محمد أزرك30
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53482616االء علي محمد عبد31

55165616نبأ عبد الحكيم عبد النبي32

54172613هاشم حسين علي كاظم33

54370613حليمة رافع عزيز34

53974613فيصل جبار حنون عبدهللا35

55458612محمد جواد عباس36

53279611اميره فليح كاظم بردي37

55160611غدير كامل جابر38

52977606ايالف حليم كاظم حسين39

53075605محمد احمد عبود بداوي40

53173604رسل جليل عباس نعمه41

53963602ميري عطية عيدان فحيل42

52775602زينب كاظم رباط43

53170601عالء نعمان كايم كاظم44

54060600زهراء نعمة حمد45

53960599حنين واثق عبد46

52276598انتضار شالل عبد حسين47

52771598رانيا هادي حسين48

52868596علي عبد الحسن سلطان حلو49

52175596بنين سلمان حمزة50

52472596يوسف نصير كامل51

52768595كرار حسن خلصان52

52569594ضرغام سالم كريم53

52469593مروه ماجد بدر54

52171592ايثار داخل معارج يونس55

52963592نور اياد مريعي حمود56

51873591محمد عطيو وحيد راضي57

52863591ايمان نعيم ثامر58

52070590دنيا عاجل حسن سلمان59

52267589نورس فالح كاظم60
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51573588خلود علي شنجار مزهر61

52264586علي نعمة فليح62

51670586بنين كاظم جواد جابر63

50382585كرار كاظم عباس كاظم64

51570585محمد صادق عطية عالوي65

52164585احمد باسم منديل66

51173584امنة حياوي حنون محسن67

52163584وليد محمد مشعوط حمد68

51964583اسد طاهر عاجل جبر69

50974583بنين عيدان هادي عبد70

52162583وليد خالد كامل عبد العباس71

52161582رقية علوان حبيب72

50775582حميد عبيد ذباح73

51170581هدوه حميد نجم عبيد74

51565580علي سرحان كاظم75

51565580سجاد خضير لطيف76

51762579محمد جواد كظيم متعب77

52158579اسراء علي خضير عبد نور78

51959578عبد الحسن ستار علي عاجل79

51266578سجاد نعيم عرد سريح80

50176577رشا فالح حسن عبد81

50967576احمد شاكر محمد مونس82

50074574رقية رياح عبدالسادة حمادي83

51559574بالسم فاضل عبد الحسين كشيش84

50865573انوار ساجد مكي خضير85

50469573حيدر حسين صغير حمد86

51657573شهد احمد جبير جيجان87

50964573سيف عباس كريم كاظم88

50864572حيدر عدنان نوري كاظم89

50369572رنا عالء جاسم حمادي90
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50368571علي حيدر فاضل عباس91

50764571علي فجر حمزه دب92

51060570زينب رحيم كريم حميد93

50762569امتثال جميل كريم سلمان94

49573568علي موسى عبد العباس مراد95

50068568احمد عدنان سلمان عبد96

50661567ماهر حسن طاهر جبار97

49869567شهد عبد االمير هادي عباس98

49473567براء عامر عبد99

50363566شيماء شدهان جاسم كاظم100

49471565حسين صالح عبد كريدي101

50560565زهراء كاظم مزهر كزار102

50560565وائل حسين طالب هالل103

49767564نرجس فؤاد عبد الرضا هادي104

49668564حسين هاتف عويد عالوي105

49569564نورس ثامر رحيمة عبد الرضا106

50559564حسن محمد خيري سدخان107

49766563ميسون شهاب حمد تومان108

49865563علي عبد الحسن جاسم محمد109

48973562زهراء جبار عبد السادة ماجد110

49467561مهند خيري محسن هويدي111

50159560سجى منصور مطر علي112

48772559حسام كاظم هادي113

50158559هبة مهدي يسر فيصل114

48871559حسن جابر شنون سسوادي115

50950559عالء ناظم جواد كاظم116

48969558حسين علي كردي117

49563558عبير عواد حسن شنين118

49464558عمار محمد جواد كاطع119

49563558رقية احمد نوري فرهود120
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48969558مريم ميثاق صاحب عبد الحمزة121

50255557ضياء انيس عبداالله عبد الكريم122

49265557عزيز صالح كاظم123

48869557نايف هادي كسار نخاي124

47978557حوراء عبد االمير سليمان125

49067557قاسم جاسم سالم126

48968557هبة جواد جاسم127

48967556كرار علي ناصر128

49066556كاظم محمد عبد االيمة عيدان129

49363556ندى ناظم كزار جودة130

48670556منذر شاكر زماط131

49560555افراح رويضي ياسر عبود السلطاني132

49362555زينب فليح حمد دايخ133

48966555محمد سالم محيل كون134

48669555اسماء غانم عباس135

49263555حسين علي سامي عبد الرزاق136

49065555زهراء كمال عبد كريم137

49559554عبد الزهرة جواد كاظم نعمة138

48767554عبد الهادي حسين فنجان139

48668554اسراء كريم عبد الحسن140

48767554شهد نعمة فرحان141

49163554سؤدد عدنان طاهر مسلم142

49460554صبا طالب كامل يوسف الزاملي143

50153554لمياء حسين هادي جوني144

48965554امير قائد عمران موسى145

49262554فاضل عباس شاني غلوم146

48866554سجاد شاني احسان عداي147

49855553حسين علي جواد كاظم148

49459553وداد تركي حراب حمزة149

49360553كرار حامد جاسم محمد150
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49063553نور الهدى ياس حري منصور151

48766553بنين قائد سليم عبيد152

49459553اسراء حسين عالج محمد153

48370553سحر حيدر عبد اليمة154

49162553زينب عادل توفيق محمد155

48567552رويدة صفاء الدين فرحان156

49359552علي راضي محمد عبود157

48666552رغد حسين علي محسن158

48963552يوسف تركي عبد جياد159
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