
تسلسل رغبة الطالب في القبولمعدل احياءاسم الطالب الرباعي#

91.642857141ايه صادق سعيد رضا 1

90.357142861تقوى ميثم ابراهيم عبد الحسين 2

89.357142861تبارك شاكر حمودي فرج 3

89.357142861نور محمد عبد حسن 4

89.142857141حسين عالء هاتف عويز 5

89.071428571حنين يونس فيصل علوان 6

891زهراء عامر منادي عليوي 7

88.928571431شهد سالم عليوي عبود 8

88.928571431عائشة احمد موفق محمود 9

88.571428571سارة عزت عليوي حبيب 10

881فاطمة نوري فرحان عبد11

87.714285711ازهار محمد خيري سدخان 12

87.51محمود محمد عبد هللا سويد13

87.428571431عبد هللا سامي نومان جاسم 14

87.357142861علي مجيد حميد مزعل 15

87.285714291بنين عالوي عبد الحسين علي 16

87.214285711فاتن حيدر عالء الدين حسين 17

87.142857141زينب عبد الرزاق عبد سوادي 18

قبوالت قسم علوم الحياة



86.928571431سجى خليل عبد الحسين عبود 19

86.928571431عذراء حسين جاسم حسين 20

86.642857141فاطمة رافع هادي ابراهيم 21

86.428571431مرتضى عادل وهاب احمد 22

86.357142862نور ضياء هاشم حيدر 23

86.285714291احمد وريه فؤاد ججان24

86.285714291زينب عمر حسن محسن 25

86.214285711بنين محمد فهد محمد 26

86.071428571روان وسام زغير عاشور 27

85.428571431رقية صادق كريم صادق 28

85.142857141داليا احمد حسن خزعل 29

84.857142861محمد مهدي بطي غنام 30

84.785714291والء جعفر حسين درويش 31

84.714285711شيرين نصيف جاسم سعودي 32

84.51بتول عماد فؤاد مصطفى 33

84.51حوراء احمد يونس مؤنس 34

84.285714291مريم رائد عبيد جاسم 35

83.785714291حوراء حميد خلف الزم 36

83.785714292تقى علي حسين علي37

83.714285711ايه طالب حسن علكم 38

83.714285713حوراء هادي شنشل جبار 39



83.642857141رزين عامر محسن سلمان 40

83.642857141مريم حسين سالم محسن41

83.571428571رؤى ضياء محمد علي زبالة 42

83.571428571ضياء منذر محسن علوان 43

83.428571431مريم عبد الكريم عباس ذيبان 44

82.928571431حوراء سلمالن علي عبد السادة 45

82.857142861زهراء خضر عبد الحسين نينش46

82.857142861يقين مزهر عبد الهادي عبد هللا 47

82.571428571صفاء والء صباح حاتم 48

82.214285711صفاء محمد حسن فرحان 49

82.071428571علي حامد حمد عبد هللا 50

82.071428571وفاء علي عبد حسين 51

82.071428572زهراء حيدر عبد زيد جاسم 52

81.857142861زهراء غانم موسى وادي 53

81.642857141زمن عامر خليل ابراهيم 54

81.571428571زهراء صالح عبيد موسى 55

81.51حنين علي ماجد بريس 56

81.357142861عقيل حسين حسن سلمان 57

81.285714291خديجة محمود خليل اسماعيل 58

81.214285711ابو بكر سليم احمد خلف 59

81.142857141عبد الرحمن ماجد محمود محيميد60


