
الفـــــرع :
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المعدل

الحيائي

84 راسب 0غغغصفر3727اديان خالد عبد ا مفتاح221842139001 1  0.00

96 راسب 500غغ686764ازل اركان حميد عبد221842139002 2  0.00

98 ناجح 817867765186537اساور احمد ناصر عايد221842139003 3  76.71

98 ناجح 818694927975605اساور عباس فاضل يسر221842139004 4  86.43

90 راسب 6859534050610اساور عبد الرضا هادي وطبان221842139005 5  0.00

93 ناجح 735359787359488اسلم لفتة نعيمة خضير221842139006 6  69.71

100 راسب 68840صفر827190اسماء سالم عبد الرضا مطر221842139007 7  0.00

100 ناجح 949898999994682اسماء عبد الحسين ريسان عليخ221842139008 8  97.43

97 راسب 0غ86غغ9092اسماء عبد الخالق ياسر كريم221842139009 9  0.00

86 راسب 3121200%503213اشواق وارد منجل لهوب221842139011 10  0.00

98 ناجح 848186886961567افاطم عدنان داخل هاني221842139014 11  81.00

93 راسب 500غ50غغ81افيان علي عبد العظيم نعمة221842139015 12  0.00

100 ناجح 828677788678587اكرام رياض كاظم صكر221842139016 13  83.86

95 ناجح 727650695692510الزهراء انور جاسم محمد221842139017 14  72.86

غ راسب 690غغغ8986امال عزيز علي حسين221842139018 15  0.00

غ راسب 0غغغغغ80انوار عبد الباقي غني ساجت221842139019 16  0.00

99 ناجح 94999899100100689اوهام شريف جهاد سلطان221842139020 17  98.43

100 ناجح 898468746088563ايات احمد قاسم ناصر221842139021 18  80.43

غ راسب 0غغغغغ50ايات عبد الكريم حسين لعيوس221842139022 19  0.00

98 راسب 87700غ859697اية ربيع حنيحن سويد221842139023 20  0.00

99 ناجح 889897637576596ايمان عقيل فاضل علوان221842139025 21  85.14

83 راسب 6752500غ5759ايمان يعقوب حبيب زعماك221842139027 22  0.00

98 ناجح 889295959687651بدور سمير شرهان ملكة221842139028 23  93.00

100 راسب 0غ8681798080بنين احمد كاطع عبد221842139029 24  0.00

99 راسب 690غغغغغبنين رحمن كريم نعمة221842139030 25  0.00
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100 راسب 0غغ57غغ75بنين شمال شريف زوير221842139031 26  0.00

97 ناجح 868388887887607تاجية ثامر كاظم جبير221842139033 27  86.71

98 ناجح 878691849490630تبارك حسين صبير بشارة221842139034 28  90.00

99 ناجح 909096769283626تبارك ريحان فراك حسن221842139035 29  89.43

97 راسب 0غ50غغغ66تبارك صادق كامل غضبان221842139036 30  0.00

91 راسب 0غ5257غغ93تبارك عبد الحسن عبد فضيل221842139037 31  0.00

غ راسب 0غغغغغغتبارك عيسى محمد حسين جواد221842139038 32  0.00

94 راسب 730غصفر817072تقوى نبيل نعمة محمد221842139040 33  0.00

88 راسب 5565535036650تقى تحسين علي كريم221842139041 34  0.00

86 راسب 0غغغ69غ67تقى عبد العظيم صالح حثيل221842139042 35  0.00

76 راسب 0غغغغغغثناء جاسم ثجيل ياسين221842139043 36  0.00

99 راسب 950غ80927183جيهان رياض ناجي خميس221842139044 37  0.00

غ راسب 0غغغغ63غحنين سلمان شناوة ياسين221842139045 38  0.00

89 راسب 0غغغغ7477حوراء علء ادور فرهود221842139046 39  0.00

99 راسب 0غ85غ89غ84حوراء علي عبد الحسين موسى221842139047 40  0.00

93 راسب 0غصفر65603450حوراء مصطفى جاسم محمد221842139048 41  0.00

96 ناجح 868791668566577حورية ميثم مفتن ناصر221842139049 42  82.43

غ راسب 0غ77غغ7795دعاء يحيى عطية ثامر221842139050 43  0.00

92 ناجح 857185897989590ديانا عصام كاظم عبيد221842139051 44  84.29

73 راسب 5631505642500رباب صادق عباس مجيد221842139052 45  0.00

94 ناجح 969896929798671رباب وعد زويد عكموش221842139053 46  95.86

86 ناجح 778250505161457رتاج حمادي عبد الصاحب حسين221842139054 47  65.29

84 راسب 61500غ60غ71رسل عماد كاظم جاسم221842139055 48  0.00

94 ناجح 97981009999100687رفقة احمد ياسر مجبول221842139056 49  98.14

88 راسب 0غ50غغ65غرقية ياسر رضا هاني221842139058 50  0.00
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70 راسب 0غغغغ6268ريام رياض ناجي خميس221842139059 51  0.00

99 راسب 940صفر90غصفر88ريزان مشتاق طالب حنوش221842139060 52  0.00

89 راسب 0غغغصفر6050زهراء احمد خميس جبر221842139062 53  0.00

99 ناجح 839170847888593زهراء اسامة عدنان حميد221842139063 54  84.71

87 راسب 98950غ929395زهراء حسن سلمان شمخي221842139064 55  0.00

93 راسب 0غغ81غغ91زهراء رشيد عبد جثير221842139065 56  0.00

غ راسب 0غ83غغغ94زهراء ستار جخيور علي221842139066 57  0.00

92 ناجح 9695100948999665زهراء شريف سالم برهان221842139068 58  95.00

80 راسب 0غغغغغ65زهراء شمال حسناوي محيسن221842139069 59  0.00

84 راسب 680غغغ8575زهراء عايد لزم حمود221842139070 60  0.00

90 راسب 0غغغغ8785زهراء عبد الحمزة غازي حسن221842139071 61  0.00

77 ناجح 849788909084610زهراء عدنان سالم انتيش221842139073 62  87.14

90 راسب 90910غ919388زهراء عقيل فاضل علوان221842139074 63  0.00

90 راسب 0غغغغ50غزهراء علي زغير علوان221842139075 64  0.00

96 راسب 0غغغغ82غزهراء فالح دحام موازي221842139076 65  0.00

85 راسب 0غغغغغ58زهراء كاظم طارش عداي221842139077 66  0.00

67 راسب 0غغغغغ50زهراء كاظم مهدي جابر221842139078 67  0.00

94 راسب 0غغغغغ63زهراء كريم أنعيس أحمد221842139079 68  0.00

غ راسب 0غغغغغغزهراء كريم طالب محمد علي221842139080 69  0.00

87 راسب 0غغغغغغزهراء كريم عكلة عبد الحسن221842139081 70  0.00

76 راسب 6164506350340زهراء محمد صالح مهدي221842139082 71  0.00

89 راسب 0غغصفر665157زهراء نعيم حسين علوي221842139083 72  0.00

87 راسب 0غ54غ665550زهراء يوسف مطير هليل221842139084 73  0.00

78 راسب 0غ7175غ8478زينب احمد خضير عباس221842139086 74  0.00

غ راسب 50620غغ80غزينب جاسب حسين ياسر221842139088 75  0.00
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96 راسب 0غ8188638778زينب حسن علي محمد221842139090 76  0.00

88 راسب 70910غغ8687زينب حسن مطشر عجيمي221842139091 77  0.00

100 ناجح 97999910089100684زينب حسين كاظم جبير221842139092 78  97.71

100 راسب 87890غغ9099زينب حسين محمد سلمان221842139093 79  0.00

100 ناجح 878894836860580زينب حميد جميل حسين221842139094 80  82.86

96 راسب 0غغغغ6359زينب علي حسين خلف221842139098 81  0.00

99 راسب 82920غ81غ86زينب علي شاتول عبيد221842139099 82  0.00

100 ناجح 899992857991635زينب علي مطر حسن221842139100 83  90.71

غ راسب 0غغغغغغزينب عماد خلف هادي221842139101 84  0.00

100 ناجح 888491886984604زينب فاضل سبتي مشلول221842139102 85  86.29

94 راسب 0غغغغغغزينب فاضل عايد ماجد221842139103 86  0.00

100 ناجح 92919710010094674زينب محمد ثامر طاهر221842139105 87  96.29

100 راسب 50570غ669752زينب وسام عبد الواحد مناحي221842139106 88  0.00

79 راسب 0غ51غغغغزينب وليد ظاهر يوسف221842139107 89  0.00

100 راسب 950غ85غغ92زينب يعقوب عبد الرزاق علي221842139108 90  0.00

غ راسب 53560غ59غ62سارة جبار حسين صالح221842139109 91  0.00

100 راسب 870غ77غ83غسارة عبد الحسين خليفة حنون221842139110 92  0.00

98 راسب 660غغ848761سجود احمد حتوان طاهر221842139112 93  0.00

غ راسب 0غغغغغ54سجى كاظم حسين عصاد221842139114 94  0.00

100 راسب 67870غغغ90سجى مشتاق جادر خلف221842139115 95  0.00

89 راسب 0غ63غغ6752شفاء جبار عبد عباس221842139116 96  0.00

94 راسب 0غغغغ76غشكران عطية محمد ضاري221842139117 97  0.00

100 ناجح 837965877477565شهلء محمود عودة عنيد221842139118 98  80.71

99 ناجح 939989969598669شيماء عبد الكريم حسون وهيب221842139119 99  95.57

87 راسب 0غغغغغغصفاء كاظم جخيور محمد221842139120 100  0.00
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78 راسب 50560غغغ77ضحى راجي عبد الرضا مهوس221842139121 101  0.00

72 راسب 0غغغغ5367ضحى مشتاق ذياب فرعون221842139123 102  0.00

86 راسب 0غغغغغغطيبة حامد موحان عويد221842139124 103  0.00

96 ناجح 9697951009999682طيبة هاشم احمد حمادة221842139126 104  97.43

83 ناجح 847164735965499عذراء رحمن نعمة حسين221842139127 105  71.29

90 راسب 780غغغغ92غصون مرتضى ناصر غالي221842139128 106  0.00

97 ناجح 867892818094608فاطمة حيدر عباس جبار221842139129 107  86.86

96 ناجح 9293100999685661فاطمة طعمة جثير رميض221842139130 108  94.43

95 ناجح 939810010010097683فاطمة عهد عايد هويل221842139132 109  97.57

96 ناجح 778064555050472فرح فاخر حسين جاسم221842139133 110  67.43

100 راسب 640غغ74غ83كوثر زويد خلف سلمان221842139134 111  0.00

89 راسب 710غغ70غ82مروة حسين عليوي جاسم221842139135 112  0.00

97 راسب 93910غغ90غمروة حليم نعيم عبيد221842139136 113  0.00

91 راسب 630غغغ7983مريم جواد كاظم حسن221842139137 114  0.00

99 راسب 0غ90غغ9488مريم رزاق جاسم جابر221842139138 115  0.00

97 راسب 70700غغ8990مريم محمد حسين عبد ا221842139140 116  0.00

96 ناجح 737278665377515منى حسن عبد النبي خليف221842139142 117  73.57

79 راسب 0غغغغ50غنبأ حسين راجي خضير221842139146 118  0.00

97 ناجح 689275795873542نبأ رياض شنو عبد الحسين221842139147 119  77.43

94 راسب 0غغ50ثمان7255نبأ عبد السادة موحان عويد221842139149 120  0.00

100 راسب 0غ7273915038نبأ علي فرحان خبالة221842139150 121  0.00

98 راسب 830غغ859984نبأ علي ناجي عبد الرضا221842139151 122  0.00

100 ناجح 939695949992669نجلء جمعة جبر مري221842139152 123  95.57

95 راسب 0غغغ60غ86نور الهدى حيدر ناصر نصيف221842139153 124  0.00

99 ناجح 756766566679508نور جعفر صاحب جايد221842139155 125  72.57
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97 ناجح 9193988994100662نور حسن عليوي ناصر221842139156 126  94.57

98 ناجح 817160787180539نور سلمان شناوة ياسين221842139157 127  77.00

89 راسب 0غغغ61غ54نور وسام صبار ماجد221842139159 128  0.00

81 راسب 5258625050360هاجر حسن عبيد محمد221842139160 129  0.00

91 راسب 690غ56غغ75هدى طالب راشد خلف221842139161 130  0.00

100 ناجح 878791908888631هدى عباس عبد ا محمد221842139162 131  90.14

87 راسب 0غغغ69غغهديل علي سالم جابر221842139163 132  0.00

86 راسب 0غغغغصفر63هيلنة عادل ابراهيم كاظم221842139164 133  0.00

غ راسب 50510غ62غ82وجدان كريم شعلن علوي221842139165 134  0.00

100 ناجح 959387809596646يقين جواد كاظم عبد221842139166 135  92.29

97 راسب 0غغغغغغيقين ربيع زبيل فرج221842139167 136  0.00

المشاركون

136 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

93 43 % 31.62

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

6 

6 

 83.33

6 

5 

16  2341 25 13 0 

11 18 36 19 10 0 

 68.75 78.26 87.80 76.00 76.92 0.00
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