
٦٢٦٨٩,٤٣ناجح٩٨٨٩٨٨٨٦٩٢٨٩٨٤ ابتهال علي حسين جوعان١٢٢١٥١٢١٤٢٠٠١
٠٠معيد٤١٣١٢٣صفر٦٨٤١٢٥ ابرار تحسين عزيز عبد الحسين٢٢٢١٥١٢١٤٢٠٠٢
٠٠معيد٧٧٦٩صفرصفر٨٤م٩٥ اديان احمد رحم راضي٣٢٢١٥١٢١٤٢٠٠٣
٠٠معيدصفر٩٨٩٤٨١٩٨٩٤٨٢ اديان حيدر جبار مزهر٤٢٢١٥١٢١٤٢٠٠٤
٠٠معيد٥٠٧١صفر٩٦٩٢٩٧٨١ ارام حيدر محمد فليح٥٢٢١٥١٢١٤٢٠٠٥
٠٠معيد٢١صفرصفرصفرصفرصفرصفر ارجوان عبد الستار جواد محمد كاظم٦٢٢١٥١٢١٤٢٠٠٦
٦٥٣٩٣,٢٩ناجح٩٨٨٨٩٥٩٨٩٣٩٤٨٧ اسيل جواد كاظم نعيمه٧٢٢١٥١٢١٤٢٠٠٧
٠٠معيد٨٦٦٥٦٧٥٨٣٤٥٠٥٠ امال جمال جبار علي٨٢٢١٥١٢١٤٢٠٠٨
٥٠٩٧٢,٧١ناجح٩٨٦٠٩٧٦٥٦٤٥٨٦٧ امنه ياسين خضير جواد٩٢٢١٥١٢١٤٢٠٠٩
٠٠معيد٧٩٥٧صفرصفر٧٠م٩٢ براء احمد عبد الستار حسن١٠٢٢١٥١٢١٤٢٠١٠
٠٠معيد٨٢٥٧٥٤٤٢صفر٨٩٧٣ براق هداب عبد العزيز طراد١١٢٢١٥١٢١٤٢٠١١
٠٠معيدصفر٨١٦٧٨١٦٧٨٦٨٨ بلقيس سعد داخل مطرود١٢٢٢١٥١٢١٤٢٠١٢
٠٠معيد٨٤٦٢٥٣٦٢٥١٥٦٣٠ تبارك صالح هادي محمد١٣٢٢١٥١٢١٤٢٠١٣
٠٠معيدصفرصفرصفرصفر٥٥صفر٨٦ تبارك علي ناهي جبار١٤٢٢١٥١٢١٤٢٠١٤
٠٠معيد٨٨٥٨٢٩٢٨٥٠٣٧٣١ تبارك ياسر حمزه والي١٥٢٢١٥١٢١٤٢٠١٥
٠٠معيدمم٥٢مصفرصفرصفر جمانه عبد الستار جواد محمد كاظم١٦٢٢١٥١٢١٤٢٠١٦
٠٠معيد٧٩٨٥٥٢صفر٥٠صفر٨١ حنين رياض دغيم كماش١٧٢٢١٥١٢١٤٢٠١٧
٠٠معيدصفر٦٨٧٦صفر٩٠٧٨٩٤ حوراء قاسم حامد عبيد١٨٢٢١٥١٢١٤٢٠١٨
٠٠معيد٥٠صفر٣٥صفر٧٦صفر٧٠ دعاء اسماعيل صاحب علوان١٩٢٢١٥١٢١٤٢٠١٩
٠٠معيدصفر٢٩٧٩٩١صفر٨٧٩١ دينا رسن مطشر شمخي٢٠٢٢١٥١٢١٤٢٠٢٠
٠٠معيد٤٠٦٥٨٣صفر٩٦٦٤٦٤ رسل سلمان رغيل جبر٢١٢٢١٥١٢١٤٢٠٢١
٠٠معيدمممم٦٥صفرم زهراء رافد صاحب عمران٢٢٢٢١٥١٢١٤٢٠٢٢

٠٠معيد٧٥صفر٨٩٥٨٥٦٥٧٥٠ زهراء عقيل طالب جاسم٢٣٢٢١٥١٢١٤٢٠٢٣
٠٠معيد٨٦٨٣٨٥٧٧م٩٧٧٨ زهراء علي عويز محيسن٢٤٢٢١٥١٢١٤٢٠٢٤
٠٠معيد٣٩٥٠٢٣صفر٣٨صفر٨٢ زهراء هيثم دغيم كماش٢٥٢٢١٥١٢١٤٢٠٢٥
٠٠معيدصفر٥١صفر٨٧٦٤صفر٩٣ زينب رسن مطشر شمخي٢٦٢٢١٥١٢١٤٢٠٢٦
٠٠معيد٣٩٥٦٦٤٥٥صفرم٩١ زينب رياض كريم محمد٢٧٢٢١٥١٢١٤٢٠٢٧
٠٠معيد٥٠٣٤صفر٦١٢٢مصفر سجى عماد محمد صالح٢٨٢٢١٥١٢١٤٢٠٢٨
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٠٠معيد٥٣٦٨٣٧صفر٦١صفر٧٤ سجى فريح خليف جليب٢٩٢٢١٥١٢١٤٢٠٢٩
٠٠معيد٥١صفرصفرصفرصفر٩٦٥٥ سرور ياسر عزيز بريسم٣٠٢٢١٥١٢١٤٢٠٣٠
٠٠معيد٧٥٥٠٥٠٤١٦٢٣٠٢٨ سكينه حسن كاطع علي٣١٢٢١٥١٢١٤٢٠٣١
٠٠معيدصفر٨٤٨٢٨٨٨٦صفر٩٥ سوسن فارس محسن عبد الحسين٣٢٢٢١٥١٢١٤٢٠٣٢
٠٠معيدصفرصفرصفرمتسعصفر٦٢ شجن عمار صالح مكطوف٣٣٢٢١٥١٢١٤٢٠٣٣
٤٦١٦٥,٨٦ناجح٨٥٦٨٥٦٧٢٧١٥٩٥٠ صدى مصطفى حسن عذاب٣٤٢٢١٥١٢١٤٢٠٣٤
٠٠معيد٢٣٢٨٢٥تسع٦٢٢٦٣٤ طيف عماد ناظم صادق٣٥٢٢١٥١٢١٤٢٠٣٥
٠٠معيد٨٧٥٥٦٧٣٠٤٠٤٠٣٣ غدير ماجد عليوي جار اهللا٣٦٢٢١٥١٢١٤٢٠٣٦
٦١٩٨٨,٤٣ناجح٩٩٩٤٩٢٨٢٩٣٧٣٨٦ فاطمه ظافر عبد الجبار كاظم٣٧٢٢١٥١٢١٤٢٠٣٧
٠٠معيدصفر٩٦٨١٩٢٩١٨٥٨٣ فاطمه ناصر مطر جبر٣٨٢٢١٥١٢١٤٢٠٣٨
٠٠معيد٥٤صفر٧٠صفر٦٦٨٣م فاطمه هادي حسن شاهر٣٩٢٢١٥١٢١٤٢٠٣٩

٠٠معيد١٠٠٥٠٥٧٥٥٥٠٤٠٥٠ فرح محسن صكبان حسون٤٠٢٢١٥١٢١٤٢٠٤٠
٦٧٩٩٧ناجح٩٢١٠٠١٠٠٩٤١٠٠٩٩٩٤ فرقان فليح حسن عبد٤١٢٢١٥١٢١٤٢٠٤١
٠٠معيد٧٣٥٠٥٠٣٠٥٥٥٧٣٩ مروه حسن عطيه محي٤٢٢٢١٥١٢١٤٢٠٤٢
٦٩٩٩٩,٨٦ناجح١٠٠١٠٠١٠٠٩٩١٠٠١٠٠١٠٠ مروى صالح جاسم مشاي٤٣٢٢١٥١٢١٤٢٠٤٣
٠٠معيد٥٠٥٤٣٦م٥٠صفر٧٩ مريم اركان حميد موحان٤٤٢٢١٥١٢١٤٢٠٤٤
٠٠معيد٥٧م٥٠صفر٨٩٨٥٦٠ مريم جليل موسى حسن٤٥٢٢١٥١٢١٤٢٠٤٥
٠٠معيد٦٢م٥٠صفر٧٩٧٥٦٣ مريم حامد ياسر عباس٤٦٢٢١٥١٢١٤٢٠٤٦
٠٠معيد٧٨٦٧صفرصفر٨٤٧٨صفر مريم فراس صبري مكي٤٧٢٢١٥١٢١٤٢٠٤٧
٠٠معيد٧٨٨٠٧٤٦٠صفر٩٦٨٧ مالك الروح عزيز معيوف طعمه٤٨٢٢١٥١٢١٤٢٠٤٨
٠٠معيد٢٣٢٣صفر٨٧٥٠٤١٢٩ مها يوسف عطيه محمد٤٩٢٢١٥١٢١٤٢٠٤٩
٦٠٩٨٧ناجح١٠٠٩٥٩٠٧٩٩٣٨٠٧٢ ناديه محمد مشاي زغير٥٠٢٢١٥١٢١٤٢٠٥٠
٠٠معيد٪٢٥٢٧١٩٪٨٣٥٠٣٦١٨ نبراس جاسم محمد حسين٥١٢٢١٥١٢١٤٢٠٥١
٠٠معيد٢٣٥٠٥٠٣٤٣٣مم هند عبد الحسين جبر راضي٥٢٢٢١٥١٢١٤٢٠٥٢

٠٠معيد٣٧صفر٥٨٥٩٪١١صفر٧٤ ياسمين علوان طرار شمخي٥٣٢٢١٥١٢١٤٢٠٥٣

٨٠ ٥٣
نسبة النجاح الراسبون الناجحون المشاركون
٪١٥,٠٩ ٤٥
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