
٠٠معيد٧٤٧٣٥٧٣٧٤١٣٥٥٠ ابرار ليث اسد عبد الكريم١٢٢١٥١٢١٠٤٠٠١
٠٠معيد٥٠م٧٨٧٤٦٦٥٤٥١ اسراء عبد الحسين زايد خالف٢٢٢١٥١٢١٠٤٠٠٢
٠٠معيد٨٤٨٠٦٤٥٥٣٦٥٠٥٠ اسراء عبد الرحيم ناجي زهر٣٢٢١٥١٢١٠٤٠٠٣
٥١٨٧٤ناجح٨٥٧٥٧٩٦٧٦٧٧٩٦٦ انيسه وحيد علوان صياح٤٢٢١٥١٢١٠٤٠٠٤
٠٠معيد٨٤٥٧٥٤٥٣٣٢٥٠٥٩ ايات صالح علي حسين٥٢٢١٥١٢١٠٤٠٠٥
٦٥٥٩٣,٥٧ناجح٩٩٩٧٩٢٨٩٩٧٨٦٩٥ ايمان عبد الحسين طاهر عباس٦٢٢١٥١٢١٠٤٠٠٦
٤٤٤٦٣,٤٣ناجح٧٣٨١٦٥٦٣٦١٥٠٥١ تبارك كاظم عبد محيسن٧٢٢١٥١٢١٠٤٠٠٧
٤٢٩٦١,٢٩ناجح٨٢٨٢٥٧٥٧٥٠٥١٥٠ ثريا محسن ضمد صيهود٨٢٢١٥١٢١٠٤٠٠٨
٥٦٧٨١ناجح٨٥٨٥٨٢٨٣٧٣٧٧٨٢ حميده ادريس حسب صويح٩٢٢١٥١٢١٠٤٠٠٩
٠٠معيدممممممم حنين رياض سلمان عبد الكريم١٠٢٢١٥١٢١٠٤٠١٠

٦٥٢٩٣,١٤ناجح٩٦٩٦٨٨٩٢١٠٠٩٤٨٦ حوراء امين مطر حسين١١٢٢١٥١٢١٠٤٠١١
٤٧٧٦٨,١٤ناجح٨١٨٦٦٨٦٥٦٠٥٠٦٧ دعاء عبد الزهره عبد غفله١٢٢٢١٥١٢١٠٤٠١٢
٠٠معيد٥٢٥٠٣٥صفر٨١٨٣٥٠ رحاب عبد الباقر شرهان مكشف١٣٢٢١٥١٢١٠٤٠١٣
٠٠معيد٦٤٦٦٥٠٣٠٢٧٥٠٣٥ رحاب علي جاسم منصور١٤٢٢١٥١٢١٠٤٠١٤
٠٠معيد٧١صفر٦٦٧٨٨١٦٩٦٥ رقيه علي كاظم جميعي١٥٢٢١٥١٢١٠٤٠١٥
٠٠معيد٤١م٪٧٥٦١٦١٢٧١٥ رواء علوان دوخي نصير١٦٢٢١٥١٢١٠٤٠١٦
٠٠معيد٧٥٥٥٥٨٣٤٥٠٤٢٥٠ زمن عنيطل عوج كنيص١٧٢٢١٥١٢١٠٤٠١٧
٠٠معيد٧٦٨٣٩٠م٩٢٩٥٩٥ زهراء جالل فالح كاظم١٨٢٢١٥١٢١٠٤٠١٨
٠٠معيد٦٦٥٦٦٤صفر٩٩٨٥٧٨ زهراء حسن عبود عطيه١٩٢٢١٥١٢١٠٤٠١٩
٤٩٧٧١ناجح٨٧٨٠٧٧٥٥٦٥٦٨٦٥ زهراء رافد خميس بكه٢٠٢٢١٥١٢١٠٤٠٢٠
٥١٣٧٣,٢٩ناجح٩٧٧٦٧٢٦١٧٤٦٢٧١ زهراء رعد خير اهللا جابر٢١٢٢١٥١٢١٠٤٠٢١
٠٠معيد٧٢٨٣صفر٩٠٨٤صفر٧٣ زهراء طالب ثجيل هادي٢٢٢٢١٥١٢١٠٤٠٢٢
٠٠معيدصفر٨٠٧٨٧٤٥٠٦٤٦١ زهراء عامر حمود شاوي٢٣٢٢١٥١٢١٠٤٠٢٣
٦٠٨٨٦,٨٦ناجح٩٣٨٩٨٨٨١٨٩٧٦٩٢ زهراء ماجد ناصر حسين٢٤٢٢١٥١٢١٠٤٠٢٤
٠٠معيد٦٨٧٠٥٧٥٠٣٩٤٠٥٣ زهراء هادي ابو الهيل حسن٢٥٢٢١٥١٢١٠٤٠٢٥
٠٠معيد٦٤٦٤٣٨٣٢٥٠٥٠٥٠ زينب احمد خليل هاشم٢٦٢٢١٥١٢١٠٤٠٢٦
٥٢١٧٤,٤٣ناجح٨٨٩٢٨٦٥٠٥٣٧٦٧٦ زينب حمدان سلمان حاتم٢٧٢٢١٥١٢١٠٤٠٢٧
٤٦٣٦٦,١٤ناجح٨٣٨٠٦٣٥٠٦١٥٩٦٧ زينب معن خريبط حسين٢٨٢٢١٥١٢١٠٤٠٢٨
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٠٠معيد٤٠٣٦٥٠٪٥٩٥١٥٦١٦ سجى مسلم عبد فالح٢٩٢٢١٥١٢١٠٤٠٢٩
٠٠معيد٨٦٧٢٧٣٥٠٤١٥١٦٩ سرى ستار جبار لعيبي٣٠٢٢١٥١٢١٠٤٠٣٠
٦٢٩٨٩,٨٦ناجح٩٧٨٨٩٥٨١٨٨٩٠٩٠ ضحى حسن مطشر كشيش٣١٢٢١٥١٢١٠٤٠٣١
٥٩٩٨٥,٥٧ناجح٨٨٧٨٩٦٨٥٨٧٧٨٨٧ عذراء عطيه مطشر محمد٣٢٢٢١٥١٢١٠٤٠٣٢
٠٠معيد٦٠٥٢٥٠صفر٧٦٦٣٨٧ غدير سعيد عباس جابر٣٣٢٢١٥١٢١٠٤٠٣٣
٦١٦٨٨ناجح٨٣٨٨٨٨٩١٩٠٨٥٩١ فاطمه اسعد باقر عباس٣٤٢٢١٥١٢١٠٤٠٣٤
٠٠معيد٢٦٥٠٣٤٪٦٦٥٥٤٠١٨ فاطمه علي حلو مزهر٣٥٢٢١٥١٢١٠٤٠٣٥
٠٠معيد٨٨٧٤٧٠٤١٥٠٦٠٦٤ فاطمه عنيطل عوج كنيص٣٦٢٢١٥١٢١٠٤٠٣٦
٤٣٩٦٢,٧١ناجح٨٥٧٦٦٢٥٣٥٠٥٣٦٠ فاطمه مهدي عبود محسن٣٧٢٢١٥١٢١٠٤٠٣٧
٠٠معيد٥٩٧٥٦٢٢٨٥٠٣٣٥٠ كفاء ذياب سلمان رهيف٣٨٢٢١٥١٢١٠٤٠٣٨
٠٠معيد٨٢٨٦صفر٨٧٧٨٦٣٦٥ الرا ايوب محمد غازي٣٩٢٢١٥١٢١٠٤٠٣٩
٤١٨٥٩,٧١ناجح٧٩٧٠٦١٥٨٥٠٥٠٥٠ نضال كريم شناوه جابر٤٠٢٢١٥١٢١٠٤٠٤٠
٠٠معيد٦٧٦٤٥٠٣٤٣٩٥٠٥٠ نغم رجب شميت عطشان٤١٢٢١٥١٢١٠٤٠٤١
٠٠معيد٣٩٢٨صفر٪٧٥٧٢٥٤١٦ هجران شعبان منشد جعاز٤٢٢٢١٥١٢١٠٤٠٤٢
٤٨١٦٨,٧١ناجح٨٤٧٤٧٥٥٧٥٥٦٦٧٠ هدى جابر جاسم محمد٤٣٢٢١٥١٢١٠٤٠٤٣

١٨٠ ٤٣
نسبة النجاح الراسبون الناجحون المشاركون
٪٤١,٨٦ ٢٥
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