
كلیة االداب

علمي2االعالم 1640 والء جاسم فیاض حسین
ادبي1االعالم 2608 سیف حسام لطیف محمد جواد
ادبي1االعالم 3586 علي صاحب صكب لطیف
علمي2االعالم 4565 مھدي صالح مھدي محمدعلي
ادبي2االعالم 5558 فھد علي حسن محمد
علمي3االعالم 6556 علي حسان حبیب شاتي
علمي1االعالم 7553 وسام محمد كریم احمد
علمي1االعالم 8547 رسول رحیم عاید كاطع
ادبي1االعالم 9543 علي نزھان فیصل حاتم
علمي2االعالم 10543 یاسر حاتم محمد علي
ادبي1االعالم 11539 عمار فاضل حمود ساري
علمي1االعالم 12538 احمد عباس علي شخیر
ادبي1االعالم 13531 علي شھاب احمد محمد
ادبي1االعالم 14528 علي عبد الحسین قاسم مرعز
ادبي1االعالم 15527 علي كاظم ضمد شیاع
ادبي1االعالم 16522 قائد ستار جاسم مطشر
علمي1االعالم 17519 كریم عبد الرضا جلیل علي
ادبي1االعالم 18515 نور نجم عبد جاسم
ادبي3االعالم 19514 احمد باسم عاجل سدخان
علمي2االعالم 20514 وسام عباس عبدعون سعدون
ادبي1االعالم 21512 حیدر ھاتف علي صادق
ادبي1االعالم 22511 احمد نعمھ رسن عبود
ادبي1االعالم 23511 شھد عبد الكریم كاطع علیوي
علمي1االعالم 24511 عمار زھیر صالح مھدي
ادبي1االعالم 25511 والء نور الدین انور
علمي2االعالم 26509 عمار حامد شبیب شحتول
ادبي1االعالم 27504 علي ورور عبد الحسین فرحان
ادبي1االعالم 28503 علي ثجیل حمود حسن
علمي1االعالم 29498 حسین علوان علي خلف
علمي1االعالم 30498 عمر سعود حمدهللا سعود
علمي1االعالم 31498 كاظم راضي عطیة خلف العتابي
ادبي2االعالم 32497 ثائر صاحب رضا حسن
ادبي1االعالم 33496 حیدر عبد الكریم حمدان حمادي
ادبي2االعالم 34495 زیدون عبد الحسین كیوف ماجود
ادبي2االعالم 35492 سناء عبار معیوف كاطع
ادبي1االعالم 36492 عبد الرحمن لیث سامي خضیر
ادبي2االعالم 37492 علي بشت عكلھ طعمھ
علمي1االعالم 38491 حسام محمد كریم عبود
علمي1االعالم 39490 انمار كامل جاسب جیاد
علمي2االعالم 40490 عقیل مسلم داود سلمان
ادبي3االعالم 41488 حسین باسم علي خلف
علمي1االعالم 42487 قیصر عبد هللا محمد معیدي
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ادبي3االعالم 43486 ھادي نجم سلیم مساعد
علمي1االعالم 44485 محمد ولید خالد رشك
ادبي1االعالم 45485 یاسر جبار محسن حافظ
علمي1االعالم 46484 غیث جمال نجم عبد
ادبي1االعالم 47484 ھشام عدنان ھاني حمود
ادبي3االعالم 48480 امیر حسن كاظم مطرود
ادبي1االعالم 49480 علي اكرام غریب عبدالكریم
علمي3االعالم 50480 علي داخل كاظم علي
علمي2االعالم 51478 عمار عباس طاھر معروف
ادبي2االعالم 52476 احمد رعد جاسم محمد
علمي2االعالم 53476 علي عبد العباس جبار محمد
ادبي2االعالم 54475 زید ایاد شعیر حمزه
علمي3االعالم 55474 بھاء الدین كریم قاسم سالم
علمي3االعالم 56473 زینب عماد عباس سلوم
ادبي3االعالم 57473 علي ماجد صدام الزم
ادبي2االعالم 58472 حمید نجم عبد عباس
ادبي1االعالم 59470 اسیل عزیز نعمھ ثابت
علمي1االعالم 60470 ذو الفقار عدنان حسین
ادبي2االعالم 61469 اسامھ محمد مطر فیلي
علمي2االعالم 62469 مصطفى كریم مكلف حسن
علمي1االعالم 63467 كرار عبد الكریم كاظم عبد
ادبي2االعالم 64467 مرتضى كریم خضیر عباس
علمي3االعالم 65467 مرتضى ناظم كاظم سلمان
ادبي2االعالم 66466 حیدر ھادي عوده طعمھ
ادبي3االعالم 67466 مصطفى صادق ابراھیم مالح
علمي3االعالم 68466 منتظر حسن ھویدي عبید
ادبي2االعالم 69465 اشجان صالح حسین شرف
ادبي1االعالم 70464 رسول حسین شیال محیسن
ادبي2االعالم 71463 حسین علي مطشر كزار
علمي2االعالم 72463 محمود حسن علي الزم
علمي2االعالم 73463 مریم جبار عزیز شمس هللا
ادبي1االعالم 74462 زینب علي خزعل حسن
ادبي2االعالم 75462 منتظر غازي خلف شویل
ادبي1االعالم 76462 نور محسن حنون عبید
ادبي3االعالم 77461 حمزة محمد رمضان نور
علمي2االعالم 78461 رعد جاسب عبد حسین صفیح
ادبي1االعالم 79461 علي جمال فرج جامل
علمي2االعالم 80461 مریم سامي ھادي جاسم
ادبي2االعالم 81461 منیر حسین قاسم مجید
ادبي1االعالم 82460 بھاء فاضل محمد سلمان
ادبي2االعالم 83460 مصطفى جمال عبد الرحمن صالح
ادبي1االعالم 84460 یوسف عبد العظیم عبد الساده
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ادبي1االعالم 85459 احمد محمد سلمان ناجي
علمي2االعالم 86459 محمد باقر خلیل جلود جویعد
علمي2االعالم 87459 مینا ھیمان حسام الدین محمد نزھت
ادبي3االعالم 88459 نور مناضل ابراھیم نجم
علمي1االعالم 89458 حمزة جودة عودة سعد
ادبي2االعالم 90457 خالد سعید شلش خلف
ادبي3االعالم 91457 سجاد راضي علي فزیع
ادبي1االعالم 92457 عبد الجبار خلف عبد الجبار عطیة
ادبي3االعالم 93457 كرار علي مطشر عبود
علمي3االعالم 94457 مریم عادل محمد علي غدیر
ادبي3االعالم 95456 دینا ضیاء فاضل خلیل
ادبي2االعالم 96456 عقیل حسن شبل سلطان
علمي2االعالم 97455 ایات علي فالح راضي
ادبي3االعالم 98455 بالل عطیة مولى شرش
ادبي2االعالم 99455 حسن عادل غریب صیھود
علمي3االعالم 100455 سالي ناھد محمد علي عمر
ادبي2االعالم 101455 محمد ستار رزوقي ھوبي
ادبي3االعالم 102455 یاسر حمید جاسم كاظم
ادبي2االعالم 103454 حمزه محمد كاطع حسین
علمي3االعالم 104454 كرار حیدر جبارحسن
ادبي3االعالم 105453 الحسین زھیر غضبان عرمش
ادبي2االعالم 106453 حمید فاضل مھدي صالح
ادبي1االعالم 107453 طیبة اكرم جواد كاظم
ادبي2االعالم 108453 علي جواد كاظم جواد ھاشم
ادبي2االعالم 109453 محمد جواد كسار ھدھود
ادبي2االعالم 110453 مصطفى مھند فالح قدوري
علمي2االعالم 111453 یاسر ماھر عطا هللا شحاذه
علمي1االعالم 112452 االء عبد الكریم جایان نعمھ
علمي2االعالم 113452 بكرعبدالستار علوان طاھر
ادبي2االعالم 114452 ریم غازي لعیبي شویل
ادبي1االعالم 115452 سالم محمد كامل جلیب
ادبي3االعالم 116451 احمد جلیل مریح جبتر
ادبي3االعالم 117451 الیاس حسن سلمان حسین
علمي1االعالم 118451 حیدر كریم سالم علي
علمي3االعالم 119451 ریام محسن عبدعلي عبدالصاحب
ادبي3االعالم 120451 زھراء احمد عبدغالي حسن
علمي3االعالم 121451 زینب محمد لطیف كاظم
علمي3االعالم 122451 علي جالل كامل حسن
علمي1االعالم 123451 علي خالد عبد علي
ادبي3االعالم 124451 علي محمد جاسم كیطان
ادبي1االعالم 125451 مرتضى طالب حسین عبد هللا
ادبي3االعالم 126451 مینا فراس قیس محمد
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علمي3االعالم 127450 حسن احمد فاضل عیسى
علمي1االعالم 128450 عبدهللا مصطفى مقداد جمعة
علمي1االعالم 129450 علي فارس مھدي حسین
ادبي3االعالم 130450 علي مشتاق عبد رسن
ادبي2االعالم 131449 زین العابدین مالك عباس معلى
علمي1االعالم 132449 صالح ھادي خلف محمود
علمي3االعالم 133449 عذراء نافع عكاب جودة
علمي2االعالم 134449 عزیز ثامر عزیز عبد
ادبي2االعالم 135449 كوثر سعد فالح عوده
ادبي2االعالم 136449 محمد رضا عدنان اسماعیل
علمي2االعالم 137449 محمد عبد الرزاق یوسف سعد
علمي3االعالم 138449 محمد مقتدى سمیر ناجي جبر
علمي2االعالم 139448 حسام غازي جھید ھذال
ادبي1االعالم 140448 حسین حیدر عبداالمیر عالوي
ادبي2االعالم 141448 حسین علي مھدي درویش
علمي3االعالم 142448 رغد علي راضي خلیف
ادبي1االعالم 143448 قنوت علي حسان فیاض
ادبي1االعالم 144448 منى علي عریبي جبر
ادبي3االعالم 145448 نور ازھر جواد
ادبي3االعالم 146447 امیر جبار حمدان ضیغم
علمي2االعالم 147447 انمار عدنان علي احمد
علمي1االعالم 148447 شذى الورد قاسم روضان عاصي
ادبي1االعالم 149447 فاطمة اسامھ محمد عباس
ادبي3االعالم 150447 فیفیان برھان مصطفى زین العابدین
ادبي2االعالم 151447 مالك سعید رضیو صیوان
ادبي3االعالم 152447 مھند زھیر وحید حمیدي

ادبي1االنثروبولوجیا التطبیقیة 153481 غیث ایاد عیدان موسى
ادبي2االنثروبولوجیا التطبیقیة 154481 فالح حسن سمیر فنخیر
علمي2االنثروبولوجیا التطبیقیة 155478 مصطفى كمال محمد امین
علمي2االنثروبولوجیا التطبیقیة 156467 مازن محمد لفتھ جنیح
علمي1االنثروبولوجیا التطبیقیة 157463 علي احسان علي عبدالكریم
ادبي2االنثروبولوجیا التطبیقیة 158461 دعاء سعید شھد محسن
علمي2االنثروبولوجیا التطبیقیة 159458 نادر اكرم یونس احمد
علمي2االنثروبولوجیا التطبیقیة 160450 امنة رعد كاطع صالح
ادبي2االنثروبولوجیا التطبیقیة 161446 حسین كاظم نایف عبعوب
علمي2االنثروبولوجیا التطبیقیة 162446 سھى ایاد كاظم براك
علمي1االنثروبولوجیا التطبیقیة 163445 زھراء صفاء سلطان محمد
ادبي1االنثروبولوجیا التطبیقیة 164445 ساره علي سالم بطیخ
ادبي3االنثروبولوجیا التطبیقیة 165444 مریم علي غني حسن
علمي2االنثروبولوجیا التطبیقیة 166443 بالل احمد زیاد طھ
علمي3االنثروبولوجیا التطبیقیة 167442 نبأ یوسف علوان حسین
ادبي1االنثروبولوجیا التطبیقیة 168440 اوس كاظم محمد سلطان
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ادبي2االنثروبولوجیا التطبیقیة 169438 اسماعیل ابراھیم دحام سھیل
علمي3االنثروبولوجیا التطبیقیة 170438 امامھ صالح موسى محمد
ادبي2االنثروبولوجیا التطبیقیة 171438 حیدر نجم سوادي حسن
علمي1االنثروبولوجیا التطبیقیة 172436 مصطفى اسماعیل خلیل ابراھیم
علمي3االنثروبولوجیا التطبیقیة 173435 رسل سعد جبار نادر
ادبي1االنثروبولوجیا التطبیقیة 174435 عمر عالء عبد اللطیف عبد هللا
ادبي1االنثروبولوجیا التطبیقیة 175434 سنان اكرم محمد عباس
ادبي3االنثروبولوجیا التطبیقیة 176433 حیدر فالح حسن سعید
علمي3االنثروبولوجیا التطبیقیة 177431 احمد حسین جاسم ابو حمید
ادبي2االنثروبولوجیا التطبیقیة 178430 نور الحسین جاسم حسن ھاشم
ادبي3االنثروبولوجیا التطبیقیة 179429 احمد حسن فلیح عبد الحسن
علمي1االنثروبولوجیا التطبیقیة 180429 حسن رافد محمود حسن
ادبي3االنثروبولوجیا التطبیقیة 181429 سیف مناف سالم عبد االمیر
علمي3االنثروبولوجیا التطبیقیة 182429 یانا بھاء اكرم جوامیر
علمي3االنثروبولوجیا التطبیقیة 183428 امیر صباح علي خلیل
علمي3االنثروبولوجیا التطبیقیة 184428 مریم بھاء خلف جاسم
ادبي3االنثروبولوجیا التطبیقیة 185427 علیاء حسین عبد هللا حسن
ادبي2االنثروبولوجیا التطبیقیة 186427 فاطمة قاسم جلیل حسن
ادبي2االنثروبولوجیا التطبیقیة 187427 یقین محمد شاكر محمود
علمي3االنثروبولوجیا التطبیقیة 188426 زھراء عماد عبد العواد كاظم
ادبي3االنثروبولوجیا التطبیقیة 189426 سیف محمد رحمھ شكیص
علمي3االنثروبولوجیا التطبیقیة 190426 وصال علي احمد عمر
ادبي2االنثروبولوجیا التطبیقیة 191425 علي سالم جاسم داود
ادبي3االنثروبولوجیا التطبیقیة 192425 علي فاضل حسون شناوة
ادبي2االنثروبولوجیا التطبیقیة 193425 فاطمة فالح عبد الحسن مجید
ادبي3االنثروبولوجیا التطبیقیة 194424 طیبة لؤي جعفر حمود
علمي2االنثروبولوجیا التطبیقیة 195424 كرار حمید جاسم
ادبي3االنثروبولوجیا التطبیقیة 196423 lمحمد عبد الكریم محان فرادي
ادبي2االنثروبولوجیا التطبیقیة 197423 ایسر اسماعیل محمد جزاع
ادبي2االنثروبولوجیا التطبیقیة 198422 احمد حمید عصفور ضایف
علمي3االنثروبولوجیا التطبیقیة 199422 احمد رائد عباس كاظم
ادبي2االنثروبولوجیا التطبیقیة 200422 احمد زغیر العیبي جاسم
ادبي3االنثروبولوجیا التطبیقیة 201422 ایة احمد ماجد مصطفى
ادبي2االنثروبولوجیا التطبیقیة 202422 حسین رحیم قاسم جاسم
علمي1االنثروبولوجیا التطبیقیة 203422 حنین ماجد كامل محمد
ادبي2االنثروبولوجیا التطبیقیة 204422 رسل رعد مھدي عبدالصاحب
ادبي2االنثروبولوجیا التطبیقیة 205422 زھراء احمد محمد یاس
علمي1االنثروبولوجیا التطبیقیة 206422 شھد حسین سعد مطلك
علمي1االنثروبولوجیا التطبیقیة 207422 صھیب شاكر حمودي حمدي
ادبي1االنثروبولوجیا التطبیقیة 208422 علي سالم ثامر المكطوف
ادبي1االنثروبولوجیا التطبیقیة 209422 عمر جاسم راشد شبوط
ادبي3االنثروبولوجیا التطبیقیة 210422 غسان انصیف جاسم
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ادبي2االنثروبولوجیا التطبیقیة 211422 فاطمة محمد كریم درویش
علمي2االنثروبولوجیا التطبیقیة 212422 محمد جاسم حسین میرزا
ادبي1االنثروبولوجیا التطبیقیة 213422 محمد عادل حسین وني الربیعي
ادبي3االنثروبولوجیا التطبیقیة 214421 احمد ابراھیم جبل عبید
ادبي2االنثروبولوجیا التطبیقیة 215421 اسراء علي محمدمھدي حمید
ادبي2االنثروبولوجیا التطبیقیة 216421 حسین صعب مجباس عبد
ادبي2االنثروبولوجیا التطبیقیة 217421 حسین عامر عطیھ خریبط
ادبي2االنثروبولوجیا التطبیقیة 218421 حیدر كامل نصیف یحي
ادبي2االنثروبولوجیا التطبیقیة 219421 رسل عماد طارق شھاب
علمي3االنثروبولوجیا التطبیقیة 220421 رفل خالد خلف سلمان
علمي3االنثروبولوجیا التطبیقیة 221421 رند شفاء الدین عنان میخائیل
ادبي1االنثروبولوجیا التطبیقیة 222421 ضحى الزم سوادي وجر
ادبي2االنثروبولوجیا التطبیقیة 223421 طھ رشدي عبد الكریم جاسم
علمي2االنثروبولوجیا التطبیقیة 224421 فرح غسان سالم صالح
ادبي1االنثروبولوجیا التطبیقیة 225421 محمد المنتظر فاخر جوده
علمي3االنثروبولوجیا التطبیقیة 226421 مصطفى فاضل ناصر ھاشم
ادبي2االنثروبولوجیا التطبیقیة 227421 وھد قاسم حمزه علي
ادبي2االنثروبولوجیا التطبیقیة 228420 الحسن محمد قاسم كاظم
علمي2االنثروبولوجیا التطبیقیة 229420 حسن طالب حمد مشالي
ادبي2االنثروبولوجیا التطبیقیة 230420 حسین كاظم بعیوي شیال
ادبي3االنثروبولوجیا التطبیقیة 231420 زین العابدین محبوب شراد سلمان
علمي2االنثروبولوجیا التطبیقیة 232420 ساره عیسى رستم كودز
علمي2االنثروبولوجیا التطبیقیة 233420 عبدهللا كریم محسن زغیر
ادبي1االنثروبولوجیا التطبیقیة 234420 علي ستار جبار محمد
ادبي1االنثروبولوجیا التطبیقیة 235420 علي ھادي عودة لفتة
ادبي1االنثروبولوجیا التطبیقیة 236420 مصطفى محمد عبدالوھاب عبود
ادبي3االنثروبولوجیا التطبیقیة 237420 یوسف عماد عبد االمیر یوسف
ادبي1االنثروبولوجیا التطبیقیة 238419 احمد ریاض جباري علي
ادبي2االنثروبولوجیا التطبیقیة 239419 حیدر جعفر جاسم سید
ادبي3االنثروبولوجیا التطبیقیة 240419 عبد هللا موسى صدام
ادبي2االنثروبولوجیا التطبیقیة 241419 علي السجاد حسین عباس مھدي
ادبي3االنثروبولوجیا التطبیقیة 242419 كرار عادل عباس محسن
ادبي1االنثروبولوجیا التطبیقیة 243419 كرار محمد فلیح حسن
ادبي3االنثروبولوجیا التطبیقیة 244419 كرم بشار عنبر محمد
علمي3االنثروبولوجیا التطبیقیة 245419 مجتبى حقي اسماعیل جاسم
ادبي2االنثروبولوجیا التطبیقیة 246419 محمد صباح علي صباح
ادبي1االنثروبولوجیا التطبیقیة 247419 محمد علي ھویدي الیذ
ادبي3االنثروبولوجیا التطبیقیة 248419 مروه مجید فیصل مجید
ادبي3االنثروبولوجیا التطبیقیة 249419 مصطفى یحیى عامر فاضل
ادبي2االنثروبولوجیا التطبیقیة 250419 معتز ناھض حمید شرقي
علمي2االنثروبولوجیا التطبیقیة 251419 نبأ حیدر احسان یحیى
علمي1االنثروبولوجیا التطبیقیة 252419 ھبة جاسم زیاره صخي

22/11/20166

الفرعالقسم المقبول فیھالمجموعت الدور اسم الطالب

الجامعة المستنصریة / مركز الحاسبة االلكترونیة

الطالب المقبولین في الدراسات المسائیةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
2016 - 2017الجامعة المستنصریة

* درجات على المجموع لطالب الدور االول لغرض المنافسة٧تم اضافة 
% من درجة اللغة المضافة الى المجموع لغرض المنافسة٨تم اضافة   *



كلیة االداب

ادبي1االنثروبولوجیا التطبیقیة 253419 ھدیر علي داود عبد
علمي1التاریخ 254497 قاسم محمد جسن احمد الكعبي
ادبي1التاریخ 255452 محمد ضیاء محمد شلش
ادبي3التاریخ 256448 سالي قاسم حوید عباس
ادبي3التاریخ 257446 علي ناجي عیدان سفیح
ادبي1التاریخ 258444 حسن عدنان سلمان رحیم
علمي2التاریخ 259444 عاھد علي نعیم خطار
ادبي3التاریخ 260444 كوثر ستار جبار عبد
علمي2التاریخ 261444 محمد تركي حسین مشحوت
ادبي1التاریخ 262442 امنھ محسن محمد یونس
ادبي2التاریخ 263442 سیف الدین عباس سبتي عبد
ادبي3التاریخ 264442 طھ بشیر محمد اكباشي
علمي2التاریخ 265442 عمار عباس طاھرمعروف
ادبي3التاریخ 266442 فرح علي جدیع خلیف
ادبي2التاریخ 267442 محمد جاسم ھدام عاتي
ادبي1التاریخ 268441 سارة صادق رضا عباس
علمي3التاریخ 269440 ایة جبار عزال سالم
ادبي1التاریخ 270440 مصطفى سامي طالب عبد
ادبي2التاریخ 271440 مھند احمد سلمان موسى
ادبي2التاریخ 272439 كرار حامد جوده مشاري
ادبي2التاریخ 273439 محمد جاسم محمد درجال
ادبي1التاریخ 274439 یسر عبدالكریم باقر عباس
ادبي3التاریخ 275438 احمد صفاء عبد االمیر محمد
ادبي2التاریخ 276438 علي كاظم عبد جازع
ادبي3التاریخ 277438 مازن رعد محسن كریم
ادبي1التاریخ 278438 نبأ مھدي فضیل عودة
ادبي1التاریخ 279437 اماني صالح صبر محمود
علمي2التاریخ 280437 حیدر علي عبداالمیر كاظم
ادبي3التاریخ 281437 سھیر علي محمد كاظم
ادبي1التاریخ 282436 ارشد عمار لھمود درویش
ادبي3التاریخ 283436 كرار علي جعفر عبد
ادبي2التاریخ 284435 جعفر سالم حسن نعمھ
ادبي1التاریخ 285435 حسنین مھدي محسن عودة
ادبي3التاریخ 286435 شاكر كامل حمود حسین
ادبي2التاریخ 287435 شھد قاسم طاھر عزیز
علمي3التاریخ 288435 كرار جواد محمد سعید ذیاب
ادبي2التاریخ 289434 ایة باسم سالم محمد
ادبي2التاریخ 290434 سالي عالء عباس عبدالرضا
ادبي3التاریخ 291434 كرار عبد الزھرة ظھد سید
ادبي2التاریخ 292434 مرتضى سعدون عبد الرضا فلیح
ادبي2التاریخ 293434 مصطفى محمود عبد الكریم عباس
علمي3التاریخ 294434 نغم جمال ابراھیم عبد الحمید
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ادبي3التاریخ 295433 الحوراء عباس خلیل ابراھیم
علمي1التاریخ 296433 علیاء حسین جاسم اكعیبر
ادبي3التاریخ 297432 محسن مطر حمدان سلمان
علمي2التاریخ 298431 احمد نجم عبد فرج
ادبي2التاریخ 299431 اسعد سالم لفتة مطر
علمي3التاریخ 300431 حسین عبدالرحمن زیدون عباس
ادبي2التاریخ 301431 علي ولید عباس برھان
علمي3التاریخ 302431 محمد خضر عباس رضا
ادبي2التاریخ 303431 محمد عبدالكریم احمد حسن
ادبي3التاریخ 304430 اسالم موفق داشر شایع
ادبي2التاریخ 305430 فاطمھ حسن حمید مجید
ادبي3التاریخ 306430 محمدباقر سمیر لعیبي حسین
علمي1التاریخ 307429 زینب فالح صالح حمدان
ادبي2التاریخ 308429 صالح عوده ضمد عیثان
ادبي2التاریخ 309429 مریم حسین محمد دلف
ادبي2التاریخ 310428 تبارك قاسم عبد الجبار علي
ادبي2التاریخ 311428 حسین محمد یونس كریم
ادبي2التاریخ 312428 النھ محمد حسین كریم
ادبي2التاریخ 313428 محمد راضي جاسم خلیل
ادبي1التاریخ 314428 محمد عماد حاتم اسماعیل
ادبي2التاریخ 315427 زمن صالح كمر فرحان
ادبي2التاریخ 316427 ضحى فاضل رحیم حسین
ادبي2التاریخ 317427 علي بشیر بدر عبد الكریم
ادبي2التاریخ 318426 امجد حمید كاظم جبر
ادبي2التاریخ 319426 امنیة مھند علي متعب
ادبي2التاریخ 320426 امیر رحیم جبار الزم
ادبي2التاریخ 321426 حسین زاھي سیلھ حافظ
ادبي1التاریخ 322426 عبدهللا فرحان سعید صنیبر
ادبي3التاریخ 323426 علي كریم عباس حسین
ادبي3التاریخ 324426 محمد عبد الكریم ھلیل خلف
ادبي3التاریخ 325425 ایالف رحیم عبدهللا محمد
ادبي1التاریخ 326425 جبار زیدان عنید عاریة
ادبي3التاریخ 327425 دیانا كریم محمد صالح
ادبي3التاریخ 328425 لجین عماد مھدي صالح
ادبي2التاریخ 329425 نور كامل منصور حسین العتبي
علمي3التاریخ 330424 حسین محمود عبدهللا محمدامین
ادبي1التاریخ 331424 دالل بشیر حسون محمد
علمي2التاریخ 332424 زھراء عباس عراك عباس
ادبي2التاریخ 333424 زینة ھشام علي عكلة
ادبي2التاریخ 334424 سامر سعد حسن علي
علمي2التاریخ 335424 عبد المحسن حسوني جدوع عبد هللا
علمي3التاریخ 336424 عدي زھیر خضیر عباس
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ادبي1التاریخ 337424 نور فالح حسن محي
ادبي1التاریخ 338424 ھبھ ھادي حاتم فرحان
ادبي3التاریخ 339424 ورود ایاد علي عباس
ادبي2التاریخ 340423 ابراھیم جبار مطشر معیجل
ادبي2التاریخ 341423 امیر باسم فلیح حسن
ادبي3التاریخ 342423 امیر رزوقي حسین خالف
ادبي1التاریخ 343423 حاتم كریم حمید عباس
ادبي2التاریخ 344423 حسین باسم جاسم زایر
ادبي3التاریخ 345423 شھد اكرم مولود صالح
ادبي2التاریخ 346423 صادق صابر قاسم جاسم
ادبي2التاریخ 347423 ضیاء الدین عبدالواحد جاسم محمد
ادبي2التاریخ 348423 مراد نجم عبدهللا خضیر
ادبي3التاریخ 349423 مروان عبد الجبار عبدهللا محمد
ادبي1التاریخ 350423 مھند ناجي صالح كریم
ادبي2التاریخ 351423 نور كاظم الفي ھلیل
ادبي3التاریخ 352423 ھاجر صالح جھاد زایدن
ادبي3التاریخ 353423 یوسف خالد سوادي جالب
علمي1الترجمة 354667 نوار عباس عبد االمیر علي
علمي2الترجمة 355652 ھمسھ صدام جواد كاظم الشمیلي
ادبي1الترجمة 356625 زینب حسون كاظم كاطع
علمي1الترجمة 357622 فاضل عبد االمیر شریف حسون
علمي1الترجمة 358616 ھدى طارق محمد عبد الغني
علمي1الترجمة 359615 مصطفى مھدي ھادي سلمان العبیدي
علمي3الترجمة 360609 یوسف باقر كریم عبد كظماوي
علمي1الترجمة 361587 جنان جاسم شمران رشك
علمي2الترجمة 362585 غیداء سالم مجید عودة
ادبي2الترجمة 363583 فاضل كاظم علي جوي
علمي1الترجمة 364574 عصمت شكر علي رضا
ادبي1الترجمة 365569 نوزاد حبیب عباس اسد
ادبي1الترجمة 366567 روافد جبار شرھان شھاب
علمي1الترجمة 367566 فرح حنا میخو اسحاق
علمي1الترجمة 368566 محمد رحیم صالح جاسم
علمي2الترجمة 369563 أماني منذر عبد الجلیل قاسم
ادبي1الترجمة 370563 وفاء فالح نعمة جلوب
علمي2الترجمة 371560 حسین عالء حسین علي
علمي2الترجمة 372558 ردینة محمد مكي جاسم
علمي2الترجمة 373557 صابرین خیر هللا خلف محمد
ادبي2الترجمة 374556 مصطفى اسماعیل ابراھیم محمد
ادبي2الترجمة 375555 سالي عبد االمیر مھدي حسن
علمي2الترجمة 376555 فلھ غالي خریبط جنزار
ادبي1الترجمة 377554 حسن كاظم عبید علوان
علمي2الترجمة 378553 عمر قاسم جبر عداي

22/11/20169

الفرعالقسم المقبول فیھالمجموعت الدور اسم الطالب

الجامعة المستنصریة / مركز الحاسبة االلكترونیة

الطالب المقبولین في الدراسات المسائیةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
2016 - 2017الجامعة المستنصریة

* درجات على المجموع لطالب الدور االول لغرض المنافسة٧تم اضافة 
% من درجة اللغة المضافة الى المجموع لغرض المنافسة٨تم اضافة   *



كلیة االداب

علمي1الترجمة 379544 زینب محمد مكي جاسم
علمي1الترجمة 380544 قاسم احمد عبدالرضا رشید
علمي1الترجمة 381543 ھاني عباس فرحان الزم
ادبي1الترجمة 382541 مثنى یوسف مراد
ادبي1الترجمة 383541 محمد جمال ردیف احمد
ادبي1الترجمة 384539 ازھار رشید محمد حسین
علمي1الترجمة 385539 لیلى عمار صبیح فاضل
ادبي1الترجمة 386538 حیدرحسن ھاني حمد
علمي2الترجمة 387534 طھ ابراھیم حبیب جاسم
علمي2الترجمة 388533 زھراء مالك عبد االمیر عبد
علمي3الترجمة 389533 نور توفیق خماس عبدالحسین
ادبي1الترجمة 390532 عمار ضمیم نصیف یحیى
علمي1الترجمة 391530 رامي بالل یحیى محمد
ادبي1الترجمة 392530 نور علي عباس حسین
ادبي2الترجمة 393529 سیف الدین شاكر خالد شلش
علمي1الترجمة 394528 زھراء سامي جلوب عبدهللا
علمي2الترجمة 395527 یوسف مصدق یوسف طاھر
ادبي2الترجمة 396525 احمد حسن ھادي فارس
ادبي1الترجمة 397522 حسین علي نصار فرحان
علمي1الترجمة 398522 عقیل خلیل جاسم ھاشم
علمي1الترجمة 399518 احمد عباس حمید حبیب
علمي1الترجمة 400518 یقین فالح حسن ھادي
علمي2الترجمة 401517 حنان فالح عبد الحسن ذبیح
علمي2الترجمة 402513 غیث ولید صالح حمدان
ادبي1الترجمة 403512 فرح جمال حسن علي
علمي1الترجمة 404509 رسل نجم سوادي حسن
علمي2الترجمة 405509 علي كامل حسن حبیب
ادبي2الترجمة 406507 ھیثم نعسان حسن مطشر
ادبي2الترجمة 407503 انس تركي ھادي حسین
علمي1الترجمة 408503 زینب رعد كامل عبد
علمي3الترجمة 409501 الزھراء ایاد عبدالكریم حیدر
ادبي1الترجمة 410501 معن عالء عبد الحافظ علي
علمي2الترجمة 411498 سارة خیر هللا خلف محمد السعدي
علمي2الترجمة 412497 رسول ماجد حسن نعمھ
علمي1الترجمة 413497 محمد خنجر حسین سمیر
علمي2الترجمة 414496 نیفین ھشام نیاز تقي
علمي2الترجمة 415495 خلیل شھاب محمد عبدهللا
علمي2الترجمة 416495 عمار منیر عبود علي
علمي3الترجمة 417495 غفران مشرق محمد علي عبد الكریم
علمي2الترجمة 418494 جعفر حسن صالح خسن
علمي1الترجمة 419494 قتیبة نوري اسماعیل ابراھیم
ادبي1الترجمة 420493 أسیل مجید شاكر حسون
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علمي2الترجمة 421493 فاطمة محمد حبیب حسن
علمي2الترجمة 422492 صفا علي حكمت عبد
علمي2الترجمة 423491 دنیا جاسم محمد حسین
ادبي2الترجمة 424490 امل ابراھیم حسون غاكھ
علمي1الترجمة 425490 ایھ سعد سالم عمر
علمي3الترجمة 426490 دانیا زیاد عبدهللا محمدعلي
علمي2الترجمة 427488 حیدر محمد غریب غالم
علمي2الترجمة 428488 شھد فالح حسن عبد الرضا
علمي1الترجمة 429488 نور ضیاء عباس عبیدة
علمي3الترجمة 430486 حنین احمد حمید احمد
علمي3الترجمة 431485 دالیا فاضل زعیتر مطلك
علمي1الترجمة 432485 علي حسین سلمان حسن
علمي3الترجمة 433484 زینب سعدي لطیف لفتھ
ادبي1الترجمة 434484 غسق تركي ستار عباس
ادبي1الترجمة 435484 محمد كریم حسین ناصر
ادبي1الترجمة 436483 ایھاب یوسف محمد حسین
علمي2الترجمة 437482 اسامھ سعد حمد حسین
علمي2الترجمة 438482 زھراء حیدر فاروق ابراھیم
علمي3الترجمة 439482 زینب علي محمود محمدعلي
علمي2الترجمة 440482 محمود شاكر ھالل حسن
علمي3الترجمة 441481 سرى محمد جاسم عبدهللا
علمي3الترجمة 442480 دینا عبد االمیر ھوبي عبد الرزاق
علمي2الترجمة 443480 لبنى احمد صالح الدین محمد
علمي3الترجمة 444480 محمد علي ایاد رشلھ احمد
علمي1الترجمة 445480 مریم فراس عصام
علمي1الترجمة 446479 أمنھ عماد داود سلمان
علمي2الترجمة 447479 حوراء فراس مالك عبدالھادي
ادبي3الترجمة 448479 مصطفى محمود عكلھ كحار
علمي3الترجمة 449478 حوراء یاسر عطیة مھدي
علمي1الترجمة 450478 شھد عبدالسالم عبدالكاظم جاسم
علمي1الترجمة 451478 صوفیا عبد الكریم جادم كاظم البھادلي
علمي3الترجمة 452478 علي مھند رسمي موسى
علمي3الترجمة 453478 مریم قاسم جودة راھي
ادبي2الترجمة 454477 عمار سالم جبار نمر الفریجي
ادبي1الترجمة 455476 حوراء علي حسین شنیور
علمي2الترجمة 456476 عالء قاسم حسین عثمان
علمي2الترجمة 457476 غزوان ابراھیم خلیل حسن
ادبي1الترجمة 458476 فاطمى ابراھیم صالح الدین محمد
علمي2الترجمة 459475 حیدر محمد رضا صدوكن
علمي2الترجمة 460475 شھد جعفر جاسم رضا
علمي2الترجمة 461474 زھراء محمد جاسم مجمان
علمي2الترجمة 462474 فاطمة عبد الرحمن عبد الحسین عبد فھد
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علمي2الترجمة 463474 مصطفى عبد االمیر حسین مطر
علمي2الترجمة 464473 اشرف سعد عیسى محمد
علمي1الترجمة 465473 علي عادل محمد صالح مھدي
علمي3الترجمة 466472 مھدي صالح مھدي جعفر
علمي3الترجمة 467471 كمیل عبد الرزاق حسین حمادي
علمي2الترجمة 468471 محمدحسن غالب حسن عبد
علمي1الترجمة 469471 میدیا شكیب نجیب سلطان
ادبي2الترجمة 470471 یاسین حسام یاسین جاسم
علمي2الترجمة 471470 كاظم جواد شغیدل كسار
علمي1الترجمة 472470 مصطفى محمود عبد الحسین علي
علمي2الترجمة 473470 منال صالح نجم شذر
علمي2الترجمة 474469 رنین زامل میبر علیوي
علمي2الترجمة 475468 ساره احمد علي عباس
ادبي2الترجمة 476468 محمد جواد سرحان صفانھ
علمي3الترجمة 477467 دیانا عبد العزیز ریاض
علمي2الترجمة 478467 سجى عامر عدنان عبد الكریم
علمي2الترجمة 479466 تقى انور صبحي ناجي
ادبي1الترجمة 480466 فاطمة موسى ابراھیم حسن
ادبي3الترجمة 481466 فاطمھ محمد نوركھ بیركھ
ادبي2الترجمة 482465 ایھ مطیع فرج ثجیل
علمي2الترجمة 483465 زھراء فرج صكبان جمیغ
علمي1الترجمة 484465 محمد ھشام صبحي مصطفى
علمي3الترجمة 485464 یسر علي شریف نعمھ
ادبي1الترجمة 486462 حسین ابراھیم دحام صالح
علمي2الترجمة 487462 رانیھ عبدالسالم عبدالكاظم جاسم
ادبي1الترجمة 488462 علي احمد الزم محمد
علمي2الترجمة 489462 محمد ثائر عاتي مطر
علمي1الترجمة 490462 مروه جبار ھاشم أبریج
علمي3الترجمة 491462 مصعب درید خالد سلمان
علمي2الترجمة 492460 لیث سعد حمید رحمھ
علمي2الترجمة 493460 مالك منیر سلطان رمضان

علمي1اللغة االنكلیزیة 494567 علي ماجد ابراھیم محمد
ادبي1اللغة االنكلیزیة 495564 فریال ریسان الزم حسن
علمي1اللغة االنكلیزیة 496564 نور فارس بھاء الدین محمد توفیق
علمي2اللغة االنكلیزیة 497548 میادة فاخر جعفر محمد
ادبي1اللغة االنكلیزیة 498543 ریم جمال جعفر عبد الرحمن
علمي2اللغة االنكلیزیة 499535 احمد صالح صبار فرحان
ادبي2اللغة االنكلیزیة 500535 انعام حمیدعناد عطیة
ادبي1اللغة االنكلیزیة 501535 منى صاحب علي وادي
ادبي1اللغة االنكلیزیة 502533 بشرى حسین علي حمد
علمي1اللغة االنكلیزیة 503533 سالم سرحان علي مھدي
علمي2اللغة االنكلیزیة 504533 وسام ھادي غني علي
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علمي1اللغة االنكلیزیة 505526 یحیى محمد شالخ حسین
علمي1اللغة االنكلیزیة 506525 ھاجر عادل شاكر محمود
علمي2اللغة االنكلیزیة 507514 حسن باسم فاخر رسن
ادبي1اللغة االنكلیزیة 508513 احمد عبد الحسین جواد رھیج
علمي2اللغة االنكلیزیة 509511 زھراء جلیل ھاشم كاطع
علمي2اللغة االنكلیزیة 510510 نسرین حمدي حشمت نصرهللا
ادبي1اللغة االنكلیزیة 511508 عزیز عباس عبد شحاذة
علمي2اللغة االنكلیزیة 512507 جمانھ عبدالكریم باقر عباس
علمي1اللغة االنكلیزیة 513504 فاطمة كاظم علیوي واجد
علمي1اللغة االنكلیزیة 514503 ھبة محمد جابر محمد
علمي1اللغة االنكلیزیة 515502 ابراھیم حیدر سعدهللا علي
ادبي1اللغة االنكلیزیة 516502 مرتضى رحیم حسن موسى
ادبي1اللغة االنكلیزیة 517501 احمد مضر باقر راضي
علمي2اللغة االنكلیزیة 518501 صفاء حسین علي عباس
علمي3اللغة االنكلیزیة 519499 محمد ریاض علي صاحب
علمي1اللغة االنكلیزیة 520498 رحیم راضي جفات فزع السعیدي
علمي2اللغة االنكلیزیة 521497 سیف جواد تركي عطیة
علمي1اللغة االنكلیزیة 522494 سیف عماد حمزه علي
علمي2اللغة االنكلیزیة 523494 مروان ستار لطیف جاسم
علمي2اللغة االنكلیزیة 524492 مریم محمد ساھي سبع
علمي3اللغة االنكلیزیة 525492 ھالھ طارق محمدباقر كاظم
علمي1اللغة االنكلیزیة 526490 لیث داود سلمان برفي
علمي2اللغة االنكلیزیة 527489 مصطفى عبداالمیر رحیم عبد هللا
علمي1اللغة االنكلیزیة 528488 احمد فاضل محمد عبدهللا
ادبي2اللغة االنكلیزیة 529488 ندى علي عبد هللا كاظم
ادبي2اللغة االنكلیزیة 530487 عبیر ناھض نایف غزیوي
علمي2اللغة االنكلیزیة 531485 صالح محمود محسن صالح
ادبي1اللغة االنكلیزیة 532485 علي مالك عبدهللا لفتة
علمي1اللغة االنكلیزیة 533485 منار رعد عبد الستار محمد
علمي3اللغة االنكلیزیة 534483 ایھ لؤي فاضل مھدي
علمي3اللغة االنكلیزیة 535483 ریھام عبد الرضـا صاحب عالوي
علمي2اللغة االنكلیزیة 536482 حیدر حسن مندیل جودة
علمي2اللغة االنكلیزیة 537482 یوسف مھدي فالح خشان الغزالي
علمي1اللغة االنكلیزیة 538480 تقى جھاد جاسم محمد
علمي3اللغة االنكلیزیة 539480 رسل حسن خلف سبع
علمي2اللغة االنكلیزیة 540479 اوس قیس فنر سلطان
علمي2اللغة االنكلیزیة 541479 زھراء سعد لفتھ یونس
علمي3اللغة االنكلیزیة 542478 رؤى مثنى ریشان مجید كنعان
علمي2اللغة االنكلیزیة 543478 محمد عباس علي حسین
علمي2اللغة االنكلیزیة 544477 سرور عائد جرمط فیصل
ادبي2اللغة االنكلیزیة 545477 مصطفى محمد عبد الوھاب ناجي
علمي2اللغة االنكلیزیة 546477 یاسرعامر یونس كاظم

22/11/201613

الفرعالقسم المقبول فیھالمجموعت الدور اسم الطالب

الجامعة المستنصریة / مركز الحاسبة االلكترونیة

الطالب المقبولین في الدراسات المسائیةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
2016 - 2017الجامعة المستنصریة

* درجات على المجموع لطالب الدور االول لغرض المنافسة٧تم اضافة 
% من درجة اللغة المضافة الى المجموع لغرض المنافسة٨تم اضافة   *



كلیة االداب

ادبي3اللغة االنكلیزیة 547476 رواء عامر نعمان كریم
علمي2اللغة االنكلیزیة 548476 ھاجر جعفر ھاشم احمد
علمي1اللغة االنكلیزیة 549475 محمد مظلوم رویض سلطان
ادبي2اللغة االنكلیزیة 550475 وسام طارق حسن صالح
ادبي1اللغة االنكلیزیة 551474 جعفر مزھرسوادي شاھین
ادبي3اللغة االنكلیزیة 552474 میاده عادل حسین جسام
علمي2اللغة االنكلیزیة 553473 رضا جالل عبد الساده منشار
علمي2اللغة االنكلیزیة 554473 طیبة جودت كاظم خضر
علمي1اللغة االنكلیزیة 555473 محمد احمد ناصر عبید
ادبي2اللغة االنكلیزیة 556473 مصطفى خلیل محمد امین عبد هللا
علمي2اللغة االنكلیزیة 557472 جوان علي حسین علي
علمي3اللغة االنكلیزیة 558471 مصطفى احمد رسن صالح
ادبي2اللغة االنكلیزیة 559470 تبارك عدنان عبدهللا حسن
علمي2اللغة االنكلیزیة 560470 دعاء عادل الحر الزم
علمي2اللغة االنكلیزیة 561469 زینب احمد ھاشم كاطع
ادبي2اللغة االنكلیزیة 562468 سجى محمد جابر حسن
ادبي1اللغة االنكلیزیة 563467 اركان جمعة حسن سلمان
علمي2اللغة االنكلیزیة 564467 اسراء صباح فرحان بعیوي
علمي2اللغة االنكلیزیة 565467 علي كمال مصطفى عزیز
ادبي2اللغة االنكلیزیة 566466 أبابیل عماد مھدي داود
ادبي2اللغة االنكلیزیة 567466 جاسم صادق ھاشم جاسم
ادبي1اللغة االنكلیزیة 568466 سجاد مجید قاسم سلمان
ادبي1اللغة االنكلیزیة 569466 ھدى جمال ابوعلیوي محمد
ادبي1اللغة االنكلیزیة 570465 میس صباح كریم جاسم
علمي3اللغة االنكلیزیة 571464 دنیا عبد الرزاق محمد رضا علي
ادبي2اللغة االنكلیزیة 572464 عمر جعفر عباس مراد
علمي2اللغة االنكلیزیة 573463 حنین حازم عبود عباس
ادبي3اللغة االنكلیزیة 574463 محمد عبد هللا زھیر سعید
علمي2اللغة االنكلیزیة 575462 حیدر عبد الرزاق نایف عبد الصاحب
علمي2اللغة االنكلیزیة 576462 زینب أیاد عزیز حمود
علمي2اللغة االنكلیزیة 577462 عبد هللا حسین علي شاھین
علمي1اللغة االنكلیزیة 578462 یاسر نافع عبد الواحد نعمة
علمي2اللغة االنكلیزیة 579462 یحیى داود خلف مریشد
ادبي2اللغة االنكلیزیة 580461 اسراء علي عودة یاسر
علمي2اللغة االنكلیزیة 581461 ایمان محمد طور غاي رفعت كریم
علمي2اللغة االنكلیزیة 582461 صفا سامي موفق ابراھیم
ادبي1اللغة االنكلیزیة 583460 االء اركان نبیل داود
علمي2اللغة االنكلیزیة 584459 احمد فارس حسن شكر
ادبي3اللغة االنكلیزیة 585459 حنین احمد خالد ابراھیم
علمي2اللغة االنكلیزیة 586459 رامي اسامة جاسم محمد
علمي1اللغة االنكلیزیة 587459 سبأ موفق ھاشم أحمد
علمي3اللغة االنكلیزیة 588459 سناریا قاسم نایف حسین
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ادبي3اللغة االنكلیزیة 589459 عمر محمد عباس مظلوم
ادبي3اللغة االنكلیزیة 590459 ھبھ عبد الرزاق ظاھر حمد
علمي2اللغة االنكلیزیة 591458 محمد عدنان نوري حسین السعدي
علمي2اللغة االنكلیزیة 592458 محمد عصام جبار غضبان
علمي2اللغة االنكلیزیة 593458 محمد نافع عبد الساده علي
ادبي1اللغة االنكلیزیة 594458 نبأ علي جاسم علي
ادبي2اللغة االنكلیزیة 595458 نور عبدالجلیل حسن عاشك
علمي3اللغة االنكلیزیة 596458 نور فاروق محسن خلیل
ادبي2اللغة االنكلیزیة 597458 یسار مصعب ھادي عباس
علمي1اللغة االنكلیزیة 598457 رشا كاظم مجبل كاظم
علمي3اللغة االنكلیزیة 599457 زھراء سعد عبدالزھرة عبدالحسن
ادبي1اللغة االنكلیزیة 600457 یعقوب كاظم سلمان خضیر
ادبي2اللغة االنكلیزیة 601456 راوند عماد طارق حسن
ادبي1اللغة االنكلیزیة 602456 زینھ مالك عبدالرزاق حمید
ادبي1اللغة االنكلیزیة 603456 سندس عبد هللا جدوع ذرب
علمي3اللغة االنكلیزیة 604456 عذراء مھدي صالح مھدي
علمي2اللغة االنكلیزیة 605456 كوثر نوري غریب زغیر
ادبي2اللغة االنكلیزیة 606456 لیندا صالح حسن طاھر
علمي2اللغة االنكلیزیة 607455 ابتھاج خضیر عباس علوان
علمي3اللغة االنكلیزیة 608455 انصاف خالد یحیى علي
علمي2اللغة االنكلیزیة 609455 ایات عبدالكاظم محمد علي محمد باقر
علمي3اللغة االنكلیزیة 610455 حسین عبد الحسن كاظم حسن
علمي2اللغة االنكلیزیة 611455 رغد باسل محمد سعید ھادي
علمي2اللغة االنكلیزیة 612455 رنا عیسى یاسین حیط
علمي2اللغة االنكلیزیة 613455 عبدهللا محمد تركي مھدي
علمي3اللغة االنكلیزیة 614455 عال صباح ساجت عبد
ادبي1اللغة االنكلیزیة 615455 علي خالد موزان لعیبي
ادبي1اللغة االنكلیزیة 616455 ماجدة حسن عبد الرضا لوتي
علمي2اللغة االنكلیزیة 617455 ماسیس ارا ھایستان الكسان
علمي2اللغة االنكلیزیة 618455 محمد نبیل خضیر عوده
علمي3اللغة االنكلیزیة 619455 ولید صبري عبد الحمید محمد
علمي3اللغة االنكلیزیة 620454 حسین عبد الرحمن دوسھ ولي
ادبي1اللغة االنكلیزیة 621454 زینة علي عبد الشائع
علمي1اللغة االنكلیزیة 622454 ساره امیر كامل عیسى
علمي2اللغة االنكلیزیة 623454 عبیر عبد الرحمن امین یحیى
ادبي2اللغة االنكلیزیة 624454 ھاشم فایض محمد خلف
ادبي2اللغة االنكلیزیة 625453 اسعد عبدهللا حمد منصور
علمي3اللغة االنكلیزیة 626453 بسمھ ھیثم صبر حاشي
ادبي1اللغة االنكلیزیة 627453 عذراء نور سعید شلش
علمي2اللغة االنكلیزیة 628453 علي صالح جاسم صیوان
ادبي2اللغة االنكلیزیة 629453 فاطمة مصطفى كریم حسن
علمي3اللغة االنكلیزیة 630453 كرار فؤاد محمود مجید
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ادبي2اللغة االنكلیزیة 631453 نبأ علي حمزه صادق
ادبي1اللغة االنكلیزیة 632453 نور عباس جبر عاكول
علمي2اللغة االنكلیزیة 633453 یاسمین احمد محمد علي
علمي1اللغة العربیة 634518 رنا دھش كاظم صبر
ادبي1اللغة العربیة 635503 وسام عزیز سعد موسى
ادبي1اللغة العربیة 636462 شھب وسام نوري مھدي
ادبي2اللغة العربیة 637450 مصطفى ثائر دكمان راضي
علمي3اللغة العربیة 638449 احمد اسماعیل خلیل مھدي
ادبي3اللغة العربیة 639449 شھد عبد ھجیج عباس
ادبي1اللغة العربیة 640448 ھدى نجم عبید مریھج
ادبي3اللغة العربیة 641446 سیف نعمھ فھد خلیفھ
علمي2اللغة العربیة 642446 محمد حسین فیاض سلمان
ادبي1اللغة العربیة 643446 نبأ قاسم علي زبون
علمي3اللغة العربیة 644446 ولید داود سامي شرامة
ادبي1اللغة العربیة 645445 رحمھ اسامھ نجم عبود
علمي1اللغة العربیة 646445 عمار ثامر مرحم عبد
علمي1اللغة العربیة 647445 فنار طالب كاطع البھادلي
ادبي2اللغة العربیة 648445 وئام خالد عبد الستار احمد
ادبي3اللغة العربیة 649444 زینب عباس جاسم محیسن
علمي2اللغة العربیة 650444 سیف سعد زیارة سیفح
ادبي1اللغة العربیة 651444 شھد فائق محمد میذاب
ادبي3اللغة العربیة 652443 احمد عمار محمد موسى
علمي2اللغة العربیة 653443 رنا ستار عبود فرح
علمي3اللغة العربیة 654443 ضحى مزھر حمودي زغیر
ادبي2اللغة العربیة 655443 محمد یحیى لفتة خمیس
علمي3اللغة العربیة 656443 ھدیل فیصل محمود حریجھ
علمي1اللغة العربیة 657442 فرح محمد مفتول جبر
علمي3اللغة العربیة 658442 منتظر موفق حسین جلوب الخزرجي
ادبي2اللغة العربیة 659442 نصیر فاضل ارحیمھ خلف
ادبي3اللغة العربیة 660441 حیدر قحطان جبر عبد هللا
علمي1اللغة العربیة 661441 لبنى احمد نعمھ عبد الجبار
علمي1اللغة العربیة 662440 تقي الدین علي حسن حنون
ادبي1اللغة العربیة 663440 شھد علي حسین حمود
ادبي2اللغة العربیة 664439 حیدر محمد عبد الرضا علي
ادبي1اللغة العربیة 665439 روى فاضل فرحان حسن
ادبي1اللغة العربیة 666439 صالح مھدي عباس حسین
ادبي2اللغة العربیة 667439 علي محمد ماجد عبد الرزاق عبد الزھرة
ادبي1اللغة العربیة 668438 حسین حسن عبدهللا خماس
ادبي2اللغة العربیة 669438 رانیة اسامة یاسین سعود
ادبي2اللغة العربیة 670438 صاحب قاسم صاحب رسول
علمي2اللغة العربیة 671438 موج مثنى جبار حبیب شمر
ادبي3اللغة العربیة 672438 نور حسن جلوب عاصي
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ادبي3اللغة العربیة 673437 احمد شاكر حمید زاید
ادبي3اللغة العربیة 674437 رسول محمد عبد جواد
ادبي2اللغة العربیة 675437 رشا لیث شاكر سبع
علمي2اللغة العربیة 676437 سارة كمال شفیع طعمھ
علمي2اللغة العربیة 677437 عذراء ھادي حسن اسیود
علمي3اللغة العربیة 678437 ماھر حیدر ناصر حسین
ادبي1اللغة العربیة 679437 محمد كاظم جاسم راضي
ادبي3اللغة العربیة 680436 سجاد كاظم عبد علي دلیل
علمي3اللغة العربیة 681436 ماھر خضر شمھ احمد
ادبي1اللغة العربیة 682435 زینب احمد سھیل عبد الجسن
ادبي2اللغة العربیة 683435 زینة جعفر رحمة جایان
ادبي1اللغة العربیة 684435 محمد علي محمود وھاب
علمي1اللغة العربیة 685435 نبراس نجیب شلش غنام
علمي1اللغة العربیة 686434 حیدر الكرار علي فرحان زبون
علمي2اللغة العربیة 687434 وسن خالد فاضل جاسم
علمي3اللغة العربیة 688433 حلمي محمد شیت علي
ادبي1اللغة العربیة 689433 عبد الحسن محمد عبد الحسن شویع
علمي2اللغة العربیة 690433 فالح عبدالمھدي خلف هللا زبون
ادبي3اللغة العربیة 691433 محمد عبد الكریم راضي زایر
علمي2اللغة العربیة 692432 احمد مجید ساجت ازرك
ادبي2اللغة العربیة 693432 ایالف عباس حسین معن
ادبي2اللغة العربیة 694432 خضیر عباس محمد ریس
علمي3اللغة العربیة 695432 ساره طالب خلیل علي
علمي3اللغة العربیة 696432 فائز كاظم ثجیل حمیدي
ادبي2اللغة العربیة 697432 مروه احمد شمران عبد نور
ادبي2اللغة العربیة 698432 مریم خضیر عباس سفیح
علمي3اللغة العربیة 699431 احمد محمد جمعة البیس
علمي2اللغة العربیة 700431 رغد أنعم اكرم محمد علي
ادبي3اللغة العربیة 701431 فاطمة حسین مطشر مزعل
علمي3اللغة العربیة 702431 محمد جاسم محمد مطر
ادبي2اللغة العربیة 703431 مصطفى خضیر عباس حسون
ادبي2اللغة العربیة 704430 ازھار حمید مسیر سایر
ادبي3اللغة العربیة 705430 اكرم حاتم ابراھیم جھاد
ادبي3اللغة العربیة 706430 بالل ھیثم شھاب حمد
ادبي3اللغة العربیة 707430 حسن مناف احمد كاطع
علمي1اللغة العربیة 708430 حسن یوسف محمد صبري
ادبي3اللغة العربیة 709430 رفل فاروق باقر محمد
ادبي3اللغة العربیة 710430 فداء الدین حسن ھاني
ادبي3اللغة العربیة 711430 محمد علي حسین منصور
علمي3اللغة العربیة 712430 ھبة قحطان علي حسن
ادبي1اللغة العربیة 713429 بكر ثامر مھدي ھالل
ادبي3اللغة العربیة 714428 امیر حسون كطان بدن
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ادبي1اللغة العربیة 715428 حسین علي كامل لفتھ
علمي1اللغة العربیة 716428 حسین عودة ثابت فیاض الوحیلي
علمي3اللغة العربیة 717428 سجى حسین علیوي خلف
ادبي1اللغة العربیة 718428 ضحى ریاض ناوخاص عبدعلي
علمي3اللغة العربیة 719428 طیبھ ماھر شوكت فتوحي
ادبي3اللغة العربیة 720428 عالء غالب كدیوي مجید
ادبي3اللغة العربیة 721428 قصي عادل خلف ضائع
علمي1اللغة العربیة 722428 لمى نظام عبد الكریم داود
ادبي3اللغة العربیة 723428 مریم صفاء محمدعلي مھدي
علمي2اللغة العربیة 724427 عمار محمد ھادي حافظ الفتالوي
ادبي2اللغة العربیة 725427 ھیمن رعد مانع حمزة
ادبي3اللغة العربیة 726426 ادیان حامد عطشان خلیف
علمي3اللغة العربیة 727426 ایالف علي محمد علي
ادبي3اللغة العربیة 728426 حسین عبد جاسم رشك
ادبي3اللغة العربیة 729426 حسین علي رحم جاسم
ادبي1اللغة العربیة 730426 حسین قاسم زیدان نصیف
ادبي2اللغة العربیة 731426 دعاء صادق خلف عبود
ادبي3اللغة العربیة 732426 صالح وناس حسون خیر هللا
ادبي3اللغة العربیة 733426 غزوان فیصل محمد حسین
ادبي2اللغة العربیة 734426 محمد علي حسین سلمان
ادبي3اللغة العربیة 735426 مریم كاظم فالح حسن

علمي2اللغة الفرنسیة 736611 ازاد مھدي غریب عباس
ادبي2اللغة الفرنسیة 737468 ریم راضي جاسم محمد
ادبي1اللغة الفرنسیة 738464 محمد عبد الرسول فیاض حمادي
علمي2اللغة الفرنسیة 739452 عمر مھنھ داغر شرھان
علمي2اللغة الفرنسیة 740451 احمد عادل كاظم نجم
ادبي1اللغة الفرنسیة 741451 حسن محمد سلمان حسن
ادبي2اللغة الفرنسیة 742451 حیدر كشوم جالب صافي
علمي3اللغة الفرنسیة 743451 محمد قاسم حسون شویع
علمي2اللغة الفرنسیة 744450 بتول رضا عبد الوھاب
علمي2اللغة الفرنسیة 745450 محمد جاسم محمد خداداد
علمي2اللغة الفرنسیة 746449 رسل عادل جبیر لطیف
علمي1اللغة الفرنسیة 747449 زھراء علي خضیر ضیف
علمي3اللغة الفرنسیة 748449 شروق حیدر عبدالرزاق موجر
علمي2اللغة الفرنسیة 749448 احمد ضیاء حسین علیوي
ادبي1اللغة الفرنسیة 750448 زینب عبد الكري علي حاجم
ادبي2اللغة الفرنسیة 751447 تحسین عباس سلومي غباش
ادبي2اللغة الفرنسیة 752446 احمد حامد علي حسین
ادبي1اللغة الفرنسیة 753446 أمیمة صالح احمد علي
علمي1اللغة الفرنسیة 754446 تقى سمیر عبود عباس
علمي3اللغة الفرنسیة 755446 رؤى عقیل ھادي ناصر
علمي3اللغة الفرنسیة 756446 مصطفى جمال رشید اسماعیل

22/11/201618

الفرعالقسم المقبول فیھالمجموعت الدور اسم الطالب

الجامعة المستنصریة / مركز الحاسبة االلكترونیة

الطالب المقبولین في الدراسات المسائیةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
2016 - 2017الجامعة المستنصریة

* درجات على المجموع لطالب الدور االول لغرض المنافسة٧تم اضافة 
% من درجة اللغة المضافة الى المجموع لغرض المنافسة٨تم اضافة   *



كلیة االداب

علمي2اللغة الفرنسیة 757446 وسام كاظم عبد حافظ
علمي2اللغة الفرنسیة 758445 دعاء اكرم فاضل خضیر
علمي2اللغة الفرنسیة 759445 سامان متحت میناء شیر
ادبي2اللغة الفرنسیة 760445 صالح عطیھ علي عبدهللا
علمي2اللغة الفرنسیة 761445 عال علي حافظ عبد الرزاق
ادبي3اللغة الفرنسیة 762445 لیث جبار ناھي رسن
علمي3اللغة الفرنسیة 763444 ابراھیم حیدر رشید عبد الحمید
علمي3اللغة الفرنسیة 764444 اسراء حامد شكر جمكھ
ادبي2اللغة الفرنسیة 765444 ایمان عبد الكریم رضا
علمي2اللغة الفرنسیة 766444 زھراء عبد الرزاق صبار عكلة
ادبي2اللغة الفرنسیة 767444 زینب حسن فلیح دھیرم
ادبي2اللغة الفرنسیة 768444 زینب معن حسین علي
علمي3اللغة الفرنسیة 769444 صالح قاسم مھدي ظالل
ادبي2اللغة الفرنسیة 770444 فاطمة باسم جعفر
علمي2اللغة الفرنسیة 771444 مریم اشور قریاقوز بنیامین
ادبي3اللغة الفرنسیة 772443 ابتسام حامد حسین احمد
علمي3اللغة الفرنسیة 773443 سركیس مھران فثیك فرسیخ
علمي2اللغة الفرنسیة 774443 طھ محمد عقیل عبدالجبار
علمي1اللغة الفرنسیة 775443 عبیر غازي محسن حسن
علمي3اللغة الفرنسیة 776443 عال حسین حمید حسین
ادبي2اللغة الفرنسیة 777443 كرار علي كاظم فاخر
علمي1اللغة الفرنسیة 778443 مریم ساجد عبد االمیر سلمان
علمي3اللغة الفرنسیة 779443 ھدى علي شھاب احمد
علمي1اللغة الفرنسیة 780442 محمد حمید رشید صفر
علمي2اللغة الفرنسیة 781441 ایھ ناصر عبد الرحمن عیسى
ادبي1اللغة الفرنسیة 782441 تارا عبد الرزاق سلمان عناد
علمي3اللغة الفرنسیة 783441 حوراء مدحت داود مھدي
ادبي2اللغة الفرنسیة 784441 حیدر الكرار ولید حمید حربول
ادبي1اللغة الفرنسیة 785441 رحمة ریاض خزعل بھلول
علمي2اللغة الفرنسیة 786441 ضحى حسنین كاظم غضیب
علمي2اللغة الفرنسیة 787441 فاطمة ستار محمد مجول
علمي3اللغة الفرنسیة 788441 محمد ریاض عبد فھد
ادبي1اللغة الفرنسیة 789441 مینا معد طراد مجید
ادبي3اللغة الفرنسیة 790440 احمد جعفر عبد هللا خضیر
علمي3اللغة الفرنسیة 791440 أحمد سعد فاضل حمید
ادبي1اللغة الفرنسیة 792440 حیدر باسم حامد بردي
علمي1اللغة الفرنسیة 793440 محمد كریم محمد خلیفھ
ادبي2اللغة الفرنسیة 794440 مھا عبد الكریم درع فرحان
علمي3اللغة الفرنسیة 795440 یوسف جاسم فاضل جاسم
علمي2اللغة الفرنسیة 796439 حوراء صفاء كاظم عباس
علمي2اللغة الفرنسیة 797439 النا رعد حبیب كردي
علمي2اللغة الفرنسیة 798439 مصطفى حیدر ھادي زبون
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ادبي2اللغة الفرنسیة 799438 ابراھیم یاسر علي محمد بصراوي
علمي3اللغة الفرنسیة 800438 ساالر مھدي مؤمن محمد
ادبي2اللغة الفرنسیة 801438 عبد الرحمن استبرق عبد لفتھ خضیر
علمي2اللغة الفرنسیة 802438 محمد جالل طریفي لفتة
ادبي2اللغة الفرنسیة 803438 یقین عبد الوھاب جبر مطر
علمي1اللغة الفرنسیة 804437 انغام سعید عبید علي
علمي3اللغة الفرنسیة 805437 جعفر صباح حسن مشالي
ادبي2اللغة الفرنسیة 806437 سجا ثامر موسى اسماعیل
علمي1اللغة الفرنسیة 807436 احمد محمد عبد الرضا عبود
علمي1اللغة الفرنسیة 808436 احمد محمد عالوي عبد الحسین
ادبي3اللغة الفرنسیة 809436 تقى زینب سامي حمود جاسم
علمي2اللغة الفرنسیة 810436 رقیة محمود جعفر ابراھیم
ادبي1اللغة الفرنسیة 811436 منتظر عبد العظیم احمد علي
علمي2اللغة الفرنسیة 812436 میالد رعد حیدر نوروز الجادري
علمي1اللغة الفرنسیة 813435 احمد جاسم محمد عبد
علمي3اللغة الفرنسیة 814435 ضحى كریم جاسم صافي
ادبي1اللغة الفرنسیة 815435 علي جبار درویش جاسم
ادبي2اللغة الفرنسیة 816435 مأب رعد خیر هللا حسین
ادبي1اللغة الفرنسیة 817435 ماھر علي مطر زبین
ادبي2اللغة الفرنسیة 818435 محمد أسامة عمران موسى
ادبي1اللغة الفرنسیة 819435 ھبة هللا حمید رشید باشا
ادبي1اللغة الفرنسیة 820435 وسام فراس ابراھیم عبد الرحمن
علمي3اللغة الفرنسیة 821434 اسحاق كاظم ذرب فلیح الساعدي
ادبي2اللغة الفرنسیة 822434 جیھان باسم محمد حسین
ادبي1اللغة الفرنسیة 823434 زینب عبد الستار جبر فارس
ادبي3اللغة الفرنسیة 824434 عباس عبد الجبار علوان جواد
علمي3اللغة الفرنسیة 825434 عبد هللا ناصر جبر
علمي3اللغة الفرنسیة 826434 عمر ابراھیم فاضل
ادبي1اللغة الفرنسیة 827434 غفران عبد الستار جبار العیبي
علمي3اللغة الفرنسیة 828434 محمد ابراھیم شكور اسماعیل
ادبي1اللغة الفرنسیة 829434 محمد المصطفى عصام عبدالكریم نجم
علمي3اللغة الفرنسیة 830433 استبرق تحسین علي عبد الحسین
علمي3اللغة الفرنسیة 831433 حیدر حسن سرحان جاسم
ادبي2اللغة الفرنسیة 832433 زینب ابراھیم جبوري حبیب
علمي2اللغة الفرنسیة 833433 زینب احمد عبد محسن
علمي2اللغة الفرنسیة 834433 عبد هللا كامل داود مطر
ادبي2اللغة الفرنسیة 835432 حسین ثایر مزود خلف
علمي3اللغة الفرنسیة 836432 حسین غانم عبدهللا عنیزان الشافعي
علمي3اللغة الفرنسیة 837432 محمد رعد حبیب فلیح
ادبي2اللغة الفرنسیة 838431 اركان ھیثم مھدي سالم
علمي3اللغة الفرنسیة 839431 ریم ثائر فاضل رشید
علمي1اللغة الفرنسیة 840431 ساره عماد محمد حسن عریف
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علمي3اللغة الفرنسیة 841431 مصطفى محمد علي عاصي
ادبي3اللغة الفرنسیة 842431 نور الھدى نعمان حسن رحمان
علمي2اللغة الفرنسیة 843430 بان شوقي صبري محمد
ادبي2اللغة الفرنسیة 844430 ثائر فاضل لطیف حالوب
علمي2اللغة الفرنسیة 845430 حیدر فالح حسن علیوي
علمي3اللغة الفرنسیة 846430 رفل صباح ساجت عبد
علمي3اللغة الفرنسیة 847430 علي محمد مھدي عبد هللا
ادبي1اللغة الفرنسیة 848430 علي نظیر محمد عمران
علمي1اللغة الفرنسیة 849430 مالك سعد سلیم صادق
علمي2اللغة الفرنسیة 850429 حنین جبار ثامر ظاھر
علمي3اللغة الفرنسیة 851429 رفل عزیز جاسب شبیب
علمي2اللغة الفرنسیة 852429 زھراء غازي ناجي جاسم
علمي2اللغة الفرنسیة 853429 ضي قاسم عبد الجبار علي
علمي1اللغة الفرنسیة 854429 عال حسن لفتھ حسن
ادبي3اللغة الفرنسیة 855429 كرار عادل عبد هللا جبر
ادبي2اللغة الفرنسیة 856429 ھدیل جمعھ علیوي شایع
علمي1اللغة الفرنسیة 857428 ابوالقاسم حسام جلوب جاسم
ادبي2اللغة الفرنسیة 858428 بنت الھدى ابو الحارث حسن شمخي موسى
علمي3اللغة الفرنسیة 859428 رغید أسعد مجلي علي
ادبي2اللغة الفرنسیة 860428 غانم فالح حسن حمید
علمي2اللغة الفرنسیة 861428 مصطفى منذر علي رزوقي
علمي3اللغة الفرنسیة 862428 یوسف عالء نعمھ جاسم
علمي1اللغة الفرنسیة 863427 آیھ اسماعیل احمد رمضان
ادبي2اللغة الفرنسیة 864427 خضیر مكي خضیر عباس
ادبي2اللغة الفرنسیة 865427 علي حسین صالح عبد الحسین
علمي3اللغة الفرنسیة 866426 دیانا نوزاد ولي كمر خان
علمي2اللغة الفرنسیة 867426 زھراء اكرم محمد علي معصوم
ادبي2اللغة الفرنسیة 868426 عباس علي عبد الكاظم محسن
ادبي2اللغة الفرنسیة 869426 عمر حمید جبار عزیز
ادبي3اللغة الفرنسیة 870426 غاده معتوق حسن صالح
ادبي3اللغة الفرنسیة 871426 محمد وسام ھاشم كعید
ادبي3اللغة الفرنسیة 872425 استبرق محمد سلمان عبود
ادبي2اللغة الفرنسیة 873425 امین محمود عبد الواحد ماھود
ادبي1اللغة الفرنسیة 874425 حیدر طالب صاحب عبود
علمي3اللغة الفرنسیة 875425 زیاد طارق خلف جمیل
علمي3اللغة الفرنسیة 876425 زینب كاظم علي راضي
ادبي2اللغة الفرنسیة 877425 سما نبیل حسین غنام
علمي2اللغة الفرنسیة 878425 شھد رشید الزم راضي
علمي3اللغة الفرنسیة 879425 ضرغام فتحي علي محسن
ادبي1اللغة الفرنسیة 880425 فاطمة منتصر مھنا جاسم
علمي2اللغة الفرنسیة 881425 فرح عباس جواد حیدر
ادبي2اللغة الفرنسیة 882425 محمد ماھر یونس صالح
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علمي3اللغة الفرنسیة 883425 مریم یقظان محمد خریبط
علمي3اللغة الفرنسیة 884425 مصطفى علي باقر اسماعیل
علمي1اللغة الفرنسیة 885425 نبأ صالح خیري محروس
علمي3اللغة الفرنسیة 886425 نبأ عماد محمد خالد عیسى
ادبي2اللغة الفرنسیة 887425 نجالء حسین موسى ناصر
ادبي3اللغة الفرنسیة 888425 ھاجر عبد المطلب حسن علي

ادبي1المعلومات والمكتبات 889513 موج حسن احمد علوان
علمي2المعلومات والمكتبات 890452 احمد باسم عبد اللطیف خلف ظاھر
علمي3المعلومات والمكتبات 891448 زھراء عبد الجواد راشد مرشد
علمي3المعلومات والمكتبات 892444 مھا عماد الدین عبدهللا نجم
ادبي2المعلومات والمكتبات 893442 بالل احمد ھوجل فرج
علمي3المعلومات والمكتبات 894441 ایھ ماجد شھیب احمد
ادبي1المعلومات والمكتبات 895441 زینب كریم حسون شلیبة
علمي2المعلومات والمكتبات 896441 محمد جابر معتوق
علمي3المعلومات والمكتبات 897440 ایة خالد عاكف سالم
علمي2المعلومات والمكتبات 898440 محمد نجم عبود صالح
علمي3المعلومات والمكتبات 899438 نور الھدى سعد حسون رحمھ
ادبي1المعلومات والمكتبات 900437 رشا عدنان وھبي امین
ادبي2المعلومات والمكتبات 901434 احمد ھادي عبد الحسن علیوي
ادبي1المعلومات والمكتبات 902434 تیسیر كاظم حمید خالد
علمي3المعلومات والمكتبات 903434 مصطفى ولید محمد احمد
ادبي1المعلومات والمكتبات 904433 ابراھیم احسان ابراھیم عبود
ادبي2المعلومات والمكتبات 905433 ابراھیم فراس عبد الرزاق محمد
علمي2المعلومات والمكتبات 906433 سجاد سمیر فاضل علي
علمي2المعلومات والمكتبات 907433 عبدهللا صالح محمد عبدهللا
علمي2المعلومات والمكتبات 908432 حسین حامد سمك عبید
ادبي3المعلومات والمكتبات 909431 مروة عماد سھر عبد
ادبي1المعلومات والمكتبات 910430 بنین عباس فاضل مھدي
ادبي3المعلومات والمكتبات 911430 مصطفى باسم علي درویش
ادبي1المعلومات والمكتبات 912429 رفل كریم حمزه شافي
ادبي2المعلومات والمكتبات 913429 فرح عباس عبد حسین
ادبي2المعلومات والمكتبات 914429 ھدیل علي حسن علي
ادبي1المعلومات والمكتبات 915427 احمد خالد جخیم ملغوث
علمي3المعلومات والمكتبات 916427 حسین جعفر كاظم جبر
ادبي2المعلومات والمكتبات 917427 رسول عبدهللا حسین عبد
علمي2المعلومات والمكتبات 918426 رسل موفق ھاشم أحمد
علمي2المعلومات والمكتبات 919426 سجاد اسعد زایر كریم
ادبي1المعلومات والمكتبات 920426 مي طھ یاسین خضیر
علمي2المعلومات والمكتبات 921425 حسین عاطف كاظم علیوي
ادبي3المعلومات والمكتبات 922425 خضیر عبد الجبار مطشر خضیر
ادبي2المعلومات والمكتبات 923425 دعاء قاسم لفتھ جواد
ادبي2المعلومات والمكتبات 924425 زینب محمد حسن محیسن
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ادبي2المعلومات والمكتبات 925425 عبدهللا حسین علي قاسم
علمي1المعلومات والمكتبات 926425 عبدهللا سعد داود عبد
ادبي2المعلومات والمكتبات 927424 حیدر حسین علي ابراھیم
علمي2المعلومات والمكتبات 928424 سجاد عبد العباس سكران سلمان
علمي3المعلومات والمكتبات 929424 محمد عامر نجم مالك
علمي3المعلومات والمكتبات 930424 مصطفى عاطف كاظم مراد
ادبي3المعلومات والمكتبات 931423 انسام حسن علي مطر
علمي3المعلومات والمكتبات 932423 بھاء جلیل عباس عسكر
علمي2المعلومات والمكتبات 933423 تبارك یوسف عیسى حسین
ادبي1المعلومات والمكتبات 934423 زھراء محمد خلف صالح
علمي2المعلومات والمكتبات 935423 سرى سعد جمیل حمزه
علمي3المعلومات والمكتبات 936423 علي فراس عبدالحسین صبري
ادبي2المعلومات والمكتبات 937423 مریم سلمان خلف سلمان
ادبي2المعلومات والمكتبات 938422 احمد جمال لعیبي خلیفة
علمي1المعلومات والمكتبات 939422 أیمن جاسم حسن حسین
ادبي1المعلومات والمكتبات 940422 ایھ قصي حسن ھادي
ادبي1المعلومات والمكتبات 941422 ایھاب ھادي عبد الحسن فرج
ادبي2المعلومات والمكتبات 942422 حیدر جاسم محسن حمد
ادبي2المعلومات والمكتبات 943422 ریام عباس لعیبي موزان البنداوي
علمي3المعلومات والمكتبات 944422 زین العابدین عقیل جواد رضا
علمي2المعلومات والمكتبات 945422 علي محمد محسن جبار
ادبي1المعلومات والمكتبات 946422 مروة محمد علي راشد
علمي2المعلومات والمكتبات 947422 مھند عصام محمود شاكر
ادبي1المعلومات والمكتبات 948421 امیر جاسم محمد سریع
ادبي1المعلومات والمكتبات 949421 ایات قخري سلمان فرج
ادبي1المعلومات والمكتبات 950421 شمس محمد عزیز حسن
علمي2المعلومات والمكتبات 951421 ضیاء الدین علي عبد الحسین جبار
علمي3المعلومات والمكتبات 952421 علي حسن علي سید
علمي2المعلومات والمكتبات 953420 بشار محمد علي ایوب محمد
ادبي1المعلومات والمكتبات 954420 زمن كامل حاتم حسین
علمي3المعلومات والمكتبات 955420 عبد هللا یاسین كاظم سالم
ادبي3المعلومات والمكتبات 956420 علي كریم حرفش نھیر
ادبي1المعلومات والمكتبات 957420 عمر سامي فطاس شارع
ادبي1المعلومات والمكتبات 958420 محمد حقي اسماعیل قادر
ادبي3المعلومات والمكتبات 959420 نور الھدى صباح ثاني صیاح
ادبي3المعلومات والمكتبات 960419 أحمد كریم حسین ناصر
ادبي2المعلومات والمكتبات 961419 ایة احمد خزعل محمد
علمي2المعلومات والمكتبات 962419 رھف عبد الستار جبر والي
علمي2المعلومات والمكتبات 963419 زید عدنان عبد الزھرة شنیت
علمي1المعلومات والمكتبات 964419 زین العابدین كاظم حسن
ادبي3المعلومات والمكتبات 965419 سھى نجم سكر سعید
علمي1المعلومات والمكتبات 966419 عباس حسین یاسر عطوان
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ادبي1المعلومات والمكتبات 967419 علي حقي اسماعیل
ادبي2المعلومات والمكتبات 968419 علي سالم حمید عیسى
ادبي2المعلومات والمكتبات 969419 فرح محسن جبار حسن
ادبي2المعلومات والمكتبات 970419 مرتضى علي خشن كاظم
علمي2المعلومات والمكتبات 971419 یاسر محمد حوم عبید
ادبي1المعلومات والمكتبات 972418 احمد ضیاء عبد احمد
علمي3المعلومات والمكتبات 973418 اسامھ موسى عزت صادق
ادبي1المعلومات والمكتبات 974418 ایالف خالد محمد مھدي
ادبي3المعلومات والمكتبات 975418 ایالف عبد الكریم عباس طھ
علمي2المعلومات والمكتبات 976418 حسین علي بدر كریم
ادبي1المعلومات والمكتبات 977418 حسین ناجي زغیر مویجد
ادبي2المعلومات والمكتبات 978418 خضیر عبداللة كریم صكر
ادبي2المعلومات والمكتبات 979418 دره عبد الكاظم عبید عبدالعباس
ادبي3المعلومات والمكتبات 980418 رسل علي سالم شھاب
ادبي3المعلومات والمكتبات 981418 زبیدة حكمان جمعة قادر
علمي2المعلومات والمكتبات 982418 زینب ساھر اسماعیل ابراھیم
ادبي2المعلومات والمكتبات 983418 سجاد محمد خلف شبوط
ادبي3المعلومات والمكتبات 984418 سجود حمید كریم محمد
ادبي1المعلومات والمكتبات 985418 سجى قاسم محمد
ادبي2المعلومات والمكتبات 986418 سجى قیس محمد نایف
ادبي1المعلومات والمكتبات 987418 سیف علي خزعل غلیم
ادبي1المعلومات والمكتبات 988418 شاكر جناني عبـاس عجب
ادبي1المعلومات والمكتبات 989418 شھد كریم خلف غفلھ
علمي1المعلومات والمكتبات 990418 عباس علي فاروق عبدالحسین
ادبي1المعلومات والمكتبات 991418 عباس علي فیصل علي
ادبي1المعلومات والمكتبات 992418 علي ابراھیم سلمان تامول
ادبي1المعلومات والمكتبات 993418 كنز جبار جاسم راضي
ادبي2المعلومات والمكتبات 994418 لینا ستار فنجان شحیل
ادبي1المعلومات والمكتبات 995418 مرتضى محمد فاھم جبار
ادبي1المعلومات والمكتبات 996418 مروة صادق عبدالكریم نعمة هللا
ادبي1المعلومات والمكتبات 997418 ناصرالدین اسماعیل ناصر صالح
علمي3المعلومات والمكتبات 998418 ھبھ جواد كاظم عبد
ادبي2المعلومات والمكتبات 999418 وسام جبار كاظم غاشم
ادبي2المعلومات والمكتبات 1,000418 یوسف طارق مولى حسن
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