
تسلسل رغبة الطالب في القبولمعدل رياضياتاسم الطالب الرباعي#

94.142857141عبد هللا حسين علي يوسف 1

88.642857141طيبة فاضل عباس صبح 2

88.071428571منتظر صباح محمد عبد علي 3

87.785714291مصطفى محمد برع داود 4

87.214285711بارق محمد عباس جاسم 5

87.214285711مريم حسين عباس صكر 6

86.285714291سكينة بشير زين علي 7

86.214285711مريم رحيم جاسم مناتي 8

86.071428571االء علي رحمن خضر 9

85.928571431حوراء جاسم لفتة عيسى 10

85.928571432محمد باقر حامد عبد الرزاق محمد 11

85.357142861ام البنين عامر طارش شياع 12

85.357142861بتول اياد فاضل عبيد13

85.285714291عبد هللا شمس الدين محسن مصطفى 14

84.857142861امير عادل حلواص رحم 15

84.857142861محمد علي محمد محل 16

84.785714291علي شاكر شالكه جبر 17

84.285714291علي حسن سعيد علي 18

84.142857141يقين سعود فاضل كواد 19

83.928571431كرار حسين افليح مطلك 20

83.785714291رسل جبار عطشان سلمان 21

83.642857141حياة ربيع علوان مهنا 22

قبوالت قسم الرياضيات



83.357142861منتظر محمد عبد االمير عويد23

82.714285711حسين حيدر حسن صبيح 24

82.571428572اسيل سالم عبد الستار شكر 25

82.142857142محمد مزاحم عبد هللا غثوان 26

81.785714291مريم عبد الكريم حسن عبد الكريم 27

80.857142861زبيدة حاتم طه احمد 28

80.214285711حسين مازن علي عبد 29

80.142857141محمد طارق يعقوب يوسف30

79.571428572زينب عدنان مالك عامر 31

79.142857141فاطمة سالم شبوط خلف 32

78.928571431عائشة علي حميد محمد 33

78.857142861قاسم رزاق فرج مصلح 34

78.785714292عبد الرحمن علي فاضل عباس35

78.642857141اديان وسام جبار عبد الرزاق 36

78.642857141علي فخري هادي سلمان 37

78.285714291دنيا احمد ثامر محمود38

78.285714291علي يسر سلمان عليوي 39

78.285714291مقتدى جبار عاشور عباس 40

78.071428571فضيلة غالب مهدي حمود 41

77.928571431حسن صالح حسن كريم 42

77.928571431مقتدى صباح علكم زروك43

77.857142862حيدر حسين جابر خريبط 44

77.857142861داليا تحسين فاضل نعمه 45

77.428571432نازك حسين عبد هللا جدوع 46

77.285714291يوسف خضير كاظم كشمر 47



77.071428573معاذ عبد الرحمن عبد رميض48

772ريه رياض عبد الحكيم صالح 49

76.714285711حيدر حسين زيدان حسن 50

76.714285712فاطمه حسن عباس حسن 51

76.642857142زهراء مالك رحيم خضير 52

76.571428572مصطفى جعفر علي محمد 53

76.357142861مهدي عباس مطشر طاهر 54

76.142857142محمد حسن احمد جاسم 55

76.071428571صادق احمد علي علوان 56

75.52احمد مزهر شفيدخ حبيب 57

75.53بنت الهدى جبار اموري جبر 58

74.928571431حسين فاضل لعيبي جالي 59

74.857142861بتول علي حسين محمد 60

74.857142862يقين عباس ذياب محسن61


