
تسلسل رغبة الطالب في القبولمعدل كيمياءاسم الطالب الرباعي#

91.571428571زهراء بهجت عبد الواحد عبد هللا 1

91.214285711نور الزهراء حسين عبد علي عليوي 2

90.642857141طيبة حافظ مصطاف غثوان 3

90.428571431طيبة رسول لملوم منيخر 4

89.928571431علي محمود قدري حسب هللا 5

89.357142861رقية عباس تليل جيجان 6

89.285714292محمد عبد هللا عويد حسين 7

88.928571431بصائر رائد محمد علي 8

88.928571432طيبة احمد حسين عباس9

88.571428572محمد عمر حسن عبد 10

88.357142861زهراء عزيز محسن عبد الرسول 11

881سميه احمد محمد بريسم 12

87.785714292فاطمة عطا هللا خلف عباس 13

86.642857141علي ياس خضر عباس 14

86.285714291منار عباس فاضل حاتم 15

862حوراء علي ياسين حسن 16

85.714285711عبد الرزاق جبار جسام محمد 17

85.071428572الكوثر طالب جبار عودة 18

851اسامة راشد عبد الواحد فارس 19

84.928571431امير حسن عبود عاشور 20

84.928571432سجاد حسين عبد سالم 21

قبوالت قسم الكيمياء



84.51ساره عامر حسين كحيط 22

84.357142861لمى ماجد هادي ماجد 23

83.857142861تبارك عبد المجيد محسن فنجان 24

83.857142861عمر مظهر سليمان سرحان 25

83.857142861مريم رضا كريم عبيدة 26

83.857142862بثينه ياس خضير عباس 27

83.642857141حوراء برهان جابر بديوي 28

83.571428571كوثر ساهي محمد جاسم 29

83.51عذراء مهدي لطيف دبعن30

83.357142861بنين لؤي محمد علوان 31

83.357142862زينب علي حسين حمدان 32

83.214285711ليث سعد جاسم محمد 33

83.142857141زهراء عباس حسن ليلو 34

83.071428571مصطفى كاطع مطرود هزاع 35

82.928571431نبأ قاسم محمد دوده 36

82.785714291انور مراد اياد يوسف 37

82.714285711زهراء احمد فاضل عباس 38

82.714285711نور سالم عيدان فيصل 39

82.642857141اية احمد حكمت حسن 40

82.642857141زهراء مرتضى جبار حسن 41

82.571428571حيدر عباس علي عبد الكاظم 42

82.428571431ايناس صادق هادي احميد 43

82.428571431كوثر سعد لعيبي فهد 44

82.214285712تقى ميثاق ثامر حسن 45

82.142857141محمد رسول حميد خضير 46



822محمد فاضل جحيل يونس 47

81.928571431زهراء فؤاد عباس نوار 48

81.928571431مرتضى ماجد شنيف محمد 49

81.857142861عباس كريم حمود علي 50

81.785714292حمزة هاشم عباس علوان 51

81.571428571اسامة رياض علوان سلومي52

81.51امل مهدي عبد الرضا محيسن 53

81.52زهراء مهدي رجب لطيف 54

81.214285711عبد الرحمن محمود قدري حسب هللا 55

80.642857141زينب سليمان علي عبد 56

80.642857141منتظر مهدي رزوقي وسمي 57

80.571428571زهراء ابراهيم اسماعيل ابراهيم 58

80.428571431زهراء جاسم احمد عبد 59

80.428571432فاطمة رياض موسى نعمان 60


