
تسلسل رغبة الطالب في القبولمعدل فيزياءاسم الطالب الرباعي#

90.428571432حسين فخري هادي سلمان 1

88.428571431محمود سعد نصيف جاسم 2

88.071428571غدير رعد قاسم زاير 3

86.642857142حبيب حامد زعيبل يوسف 4

85.785714293مروة دريد سهيل خضير 5

85.571428571زينب عبد المجيد عبد الحميد خشمان 6

85.357142863فراك كاظم جخيور علي 7

83.428571433بتول نهاد طالب سلمان 8

83.214285712يونس عباس عبد الحمزة حذاف 9

82.785714293حسين جاسم محمد عبد الزهرة10

82.571428573عبد الرحمن اسماعيل محمد حميد11

82.428571431محمد مصطفى ناظم مزاحم 12

82.357142862امنية مؤيد حميد رشيد 13

82.142857141حمزة محسن محمد نصيف 14

81.785714291علي صباح نعيم فاضل15

81.51مصطفى امين محمود فليح16

81.285714292عبد هللا علي حميد صالح 17

811ابو بكر منعم كاظم جعفر 18

80.52حمزة حليم دويج غازي 19

قبوالت قسم الفيزياء



80.53نور الهدى علي حسين زاير 20

80.53مصطفى حسين علي جسام21

80.428571431امير مهدي جاسم محمد 22

80.214285713مالك صدام حسين داغر 23

80.142857141شرف حمدان عدنان محمد 24

803اسراء عالء ناصر زامل 25

79.428571433معصومة رسول لملوم منيخر 26

79.071428572محمد غالب تركي سليمان 27

78.928571434ضحى شاكر حميد غاوي 28

78.785714291رنين رعد بدر محمد 29

78.642857141منتظر طالب جدوع حسين30

78.642857142زهراء صالح حسن طاهر 31

78.357142862لينا محمد صالح كاظم 32

78.214285711عبد السالم احمد محمود احمد 33

782احمد شمخي رزيج عبد34

77.857142862عائشة ابراهيم علي فارس 35

77.857142862هبه علي محمد مجيد 36

77.642857142مالك عقيل مجيد كاظم 37

77.51اسراء اسماعيل محمد جواد38

77.52نور الهدى عالء عباس عبد 39

77.428571431محمد قاسم جبار عوفان 40

77.214285713رقيه علي حسين محمد 41



77.142857142حسين محمد كعيم معين 42

76.642857142رنا عدنان ياسين علوان 43

76.642857143زهراء سلمان حميد حسن 44

76.357142861عباس جاسم محمد علي عطية 45

76.357142861اسراء مالك يوسف محمود46

76.071428573طيبه صادق مطشر ميس 47

75.928571431زينب حسين رجب محمد 48

75.714285713مريم احمد سالم جعفر 49

75.714285713حسين علي ابراهيم حسن 50

75.428571431محمد ثائر اسماعيل علي 51

75.357142861مريم جليل حميد كاظم 52

75.214285712صهيب صالح حسن محسن 53

75.071428571سجاد ماجد عبد الزهرة حسن 54

753محمد احمد علي فيحان 55

74.785714292ساره احمد زيدان فاضل 56

74.285714294فاطمة محمد عليوي جوزان 57

74.071428572زمزم وسام نهاد كاظم 58

74.071428572احمد هيثم كاظم ابراهيم 59

74.071428573حنين جاسم محمد جبر 60


