
الطلبة المقبولين في قسم الرياضيات

 2016-2017

المجموع التنافسيدرجة الرياضياتالمجموعاسم الطالبت

66498762كوثر جواد كاظم دوالب1

66296758زهراء عباس زون محمد2

64495739تبارك عقيل شمران اسود3

63890728زهراء حيدر شهيد4

61791708رقية علي عريبي جابر5

61096706خلود مكي داخل6

61579694عفراء علي حسين7

60287689امنة عبد الكريم صاحب8

59789686اسماء لطيف عبد الحسن9

60282684بنين عداي عثمان طحيور10

59578673رواء جعفر داخل11

57991670حاتم كريم مهر بايون12

58783670كريم حسن كريم ضمان13

57991670اخالص حسين جبر حسون14

58583668امير محمد كرم تايه15

57989668طيبة عدنان ترف16

57393666زينب مسافر شالل سلمان17

57789666نور رعد حاكم18

58481665منار احمد علي عبد الحسين19

57688664رباب سالم عبد ساير20

56698664حسن حاتم حذور عباس21

58480664زهراء عدي عودة شيحان22

57291663يوسف جاسم محمد كاظم23

56498662سجاد شاكر حسن حسين24

57981660مريم عبد الحر ياسر عبد25

56990659زينب جواد محسن صاحب26

57087657منتظر غانم عبد الهادي جابر27

56690656شهد سلمان زغير فرحان28

56888656علي محمد دليمي29

56690656بنين عباس هاشم مطر30
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57976655طاهر رائد حمود31

56689655زيدان سلمان خرمان شنبارة32

58471655راجي كامل ذباح كاظم33

56392655أنور عبد اليمة طعمة عبد عون34

554100654عذراء محمود عبد هللا عبد الجاسم35

58172653غفران موحان كريم كاطع36

55993652حسن عبد السادة ملبس37

57181652زينب علي كاظم احمد38

55894652سراج هشام عبد القادر مهدي39

57080650ريام جاسم نوماس40

57278650معصومة حسين متيغي رهيج41

56882650اسيا عقيل عبد الزهرة حسين42

57377650علي فرحان جحش عبيد43

57278650حسين احمد طالب عبد44

56683649ختام جواد كاظم عباس45

56386649محمد عباس لفتة موسى46

57376649عهود كاظم حميد عبد47

57079649عادل عودة نومي عبود48

55890648عالء سلمان عبيد جودة49

55593648عباس فاضل مهدي دنانه50

57276648صفا حسين وناس محمد51

57572647رواء محمد جواد سلمان52

55195646حسين علي جباد خدام53

55492646كاظم احسان عاد هادي54

58363646زهراء علي داوود خليل55

56779646فاطمة يحيى عباس زعل56

57867645بنين رياض ثامر سعيد57

56580645غفران محمود شاكر نعمة58

57272644كرار بدر وادي عبد الرضا59

56777644رباب حمزة كاظم سالمة60
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55985644محمد احمد زبالة حمادي61

55588643محمد عبد الرضا ناصر جابر62

55687643هدى كاظم مرزوك عبود63

55983642ذو الفقار قاسم محمد كاظم64

57171642محمد عمار ياسر طعيمة65

57071641زهراء طالب جاسم يونس66

55883641امير نجم عبد هللا عبد الحسين67

56576641زهراء كاظم جبر بلط68

54298640ماجدة عبيد حسن كاظم69

55189640يقين سالم عبد70

57763640فضاء عادل شاكر ثامر71

57070640صفية سعدون عبد علي72
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