
٠٠معيد٣٤٥٢٥٠صفر٨٨٦٠٥٠ آيات علي جمعه جلوف١٢٢١٥١٢١٤٩٠٠١
٦٤٤٩٢ناجح٩٤٩٠٩٦٨٤٩٦٩٥٨٩ أيناس رمضان خلف محمد٢٢٢١٥١٢١٤٩٠٠٢
٠٠معيدممممممم احالم موحان لفته محل٣٢٢١٥١٢١٤٩٠٠٣

٠٠معيد٣٩٥٧٥٦صفر٧٣٦٢٥٠ اسماء صبار طاهر لفته٤٢٢١٥١٢١٤٩٠٠٤
٠٠معيد٧٤٥٩٥٥٣١٥٠٦٢٣٣ اسيا ستار عطيه عبد الرحيم٥٢٢١٥١٢١٤٩٠٠٥
٠٠معيد٧٧٦٧٣٤٣٣٥٤٦٠٥٠ االء ناصر سبتي عباس٦٢٢١٥١٢١٤٩٠٠٨
٠٠معيد٦٦م٦٤صفر٢٠٧٧م االء ياسر محسن ناصر٧٢٢١٥١٢١٤٩٠٠٩

٤١٩٥٩,٨٦ناجح٨٤٦٨٥٠٥٠٥٠٦٧٥٠ ايمان جاسم حسون جودة٨٢٢١٥١٢١٤٩٠١٠
٠٠معيد٧٦٦١٦٦٤٢٥٠٦٠٣٩ براء محمود وهاب كحيط٩٢٢١٥١٢١٤٩٠١١
٠٠معيد٨٦٩٤٩٣٩٤م٩٦٩٢ بشرى امين عزيز عاجل١٠٢٢١٥١٢١٤٩٠١٢
٠٠معيدصفر٦٨٦٦٨٧٩١م٩٤ بنين رحيم جبار دايخ١١٢٢١٥١٢١٤٩٠١٣
٠٠معيدصفر٤٢٦٠صفر٩٦٦٤٥١ تكتم كامل ياسين ثامر١٢٢٢١٥١٢١٤٩٠١٤
٠٠معيد٦٦٦٦٦٢صفر٥٤صفر٨٦ جنات غريب عطيه عبد االمام١٣٢٢١٥١٢١٤٩٠١٥
٠٠معيد٧٨٥٠٨٧صفر٨٠٦٩٨٧ حنين حسين فنجان عواد١٤٢٢١٥١٢١٤٩٠١٦
٠٠معيد٩٩١٠٠٩٤صفر٩٨٩٧٩٦ حنين كاظم جاسم بديوي١٥٢٢١٥١٢١٤٩٠١٧
٠٠معيد٦٨٦٧٢١صفر٧٨٥٤٧٥ خديجه علي جبار خريبط١٦٢٢١٥١٢١٤٩٠١٨
٠٠معيد٩١٨٢٨٤صفر٨٨٦٨٦٨ دموع سجل فرحان نصار١٧٢٢١٥١٢١٤٩٠١٩
٥٣٢٧٦ناجح٧٩٧٤٦٦٦١٨٣٨٧٨٢ دنيا حازم علي كريم١٨٢٢١٥١٢١٤٩٠٢٠
٠٠معيدصفر٦٠٦٩صفر٨٤صفر٧٩ ديانا رحمن كاظم نغيمش١٩٢٢١٥١٢١٤٩٠٢١
٠٠معيد٪٥٥٣٩١٨صفر٥١صفر٧٩ رؤى فائق حسين منخي٢٠٢٢١٥١٢١٤٩٠٢٢
٠٠معيد٦٣٦٥٥٠ست٩١٥٥٣٩ زهراء شاكر محمود داود٢١٢٢١٥١٢١٤٩٠٢٣
٠٠معيد٥٦٦٢٥٩صفر٩١٦٦٧٢ زهراء صالح عبد المهدي ناهي٢٢٢٢١٥١٢١٤٩٠٢٤
٠٠معيد٦٢٦٤٦٥صفر٧١٦٩٥٩ زهراء عبد االمير ارسيل حمد٢٣٢٢١٥١٢١٤٩٠٢٥
٠٠معيد٥٠٧٩٥٢م٧٢٣٤٣٧ زهراء عبد الجبار عزيز جايد٢٤٢٢١٥١٢١٤٩٠٢٦
٠٠معيد٩٣٨٠٣٤٨٥٦٩٨٢٦١ زهراء علي سمير عوده٢٥٢٢١٥١٢١٤٩٠٢٧
٠٠معيدصفر٧٤٦٥م٨٦٦٨٥٤ زينب مجيد صاحب حسين٢٦٢٢١٥١٢١٤٩٠٢٩
٥٣٧٧٦,٧١ناجح٩٤٦٩٧٦٦٨٧٤٧٤٨٢ زينب مهدي هادي عذافه٢٧٢٢١٥١٢١٤٩٠٣٠
٠٠معيدمم٦٨صفر٤١صفر٨٥ ساره صادق موحان لفته٢٨٢٢١٥١٢١٤٩٠٣١
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٠٠معيد٧٦٦٨٦٢صفر٨٧٧٤٥٥ سجى حسن عوده كريم٢٩٢٢١٥١٢١٤٩٠٣٢
٠٠معيد٥٥م٥٠صفر٧٨٥٠٨٠ سرى عباس عبد الحسين عليعل٣٠٢٢١٥١٢١٤٩٠٣٣
٤١٣٥٩ناجح٨٥٦٣٥٣٥٤٥٠٥١٥٧ صدى يونس محمد غياض٣١٢٢١٥١٢١٤٩٠٣٥
٠٠معيدصفر٨٨٦٠٥٠٥٨٦٥٤١ صفد علي طاهر محسن٣٢٢٢١٥١٢١٤٩٠٣٦
٠٠معيد٩١٧٩٦٦٧٣٤١٦٧٦٢ فاطمه طالل عبد مزعل٣٣٢٢١٥١٢١٤٩٠٣٧
٠٠معيد٤٠٤٢٥٠صفر٧٩٥٠٢٧ فاطمه ماجد فرهود طران٣٤٢٢١٥١٢١٤٩٠٣٨
٠٠معيدست٩٢٨٦٨٣٨٦١٠٠٩٢ فرح حسن عباس حمدان٣٥٢٢١٥١٢١٤٩٠٣٩
٥٠١٧١,٥٧ناجح٩٤٧٢٧٥٥٩٧٤٦٥٦٢ مروه عالء معيوف صفر٣٦٢٢١٥١٢١٤٩٠٤٠
٠٠معيد٨٧٥٢٥٥٤٢٦٦٦٥٥٠ مريم رسن علوان عذيب٣٧٢٢١٥١٢١٤٩٠٤١
٠٠معيد٥٠م٣٥٥٠صفر٥٠٣٦ مريم ريسان جياد ريه٣٨٢٢١٥١٢١٤٩٠٤٢
٠٠معيد٪٤٢١٩٪٨٠٣٧٣٣٣٢١٧ مريم كاظم غثيث طاهر٣٩٢٢١٥١٢١٤٩٠٤٣
٠٠معيد٦٧٥٠٦٣٥٦صفر٨٢٨١ مكارم حميد شاهر جبر٤٠٢٢١٥١٢١٤٩٠٤٤
٦٥٣٩٣,٢٩ناجح٩٧٩٧٨٦٩١٩٩٩٣٩٠ مناهل رحيم علي صالح٤١٢٢١٥١٢١٤٩٠٤٥
٠٠معيد٦٧٥٩صفر٨٧٦٦٥٠٥٣ نور باسل مهدي جخيم٤٢٢٢١٥١٢١٤٩٠٤٦
٥١٢٧٣,١٤ناجح٨٨٧٧٩٠٥٢٧٤٦٩٦٢ نور حازم رشك حسوني٤٣٢٢١٥١٢١٤٩٠٤٧
٠٠معيد٧٦٥٠٦٠٤٢٢٦٥٠٥٤ نور حيدر سعدي حسن٤٤٢٢١٥١٢١٤٩٠٤٩
٤٥٨٦٥,٤٣ناجح٨٨٥٦٧٧٧١٦٠٥٠٥٦ نورهان احمد خضر محمد٤٥٢٢١٥١٢١٤٩٠٥٠
٠٠معيد٩١٥٦٦٩٤٠٦٢٦٣٥٠ هاله عبد المطلب عبد الكريم حسين٤٦٢٢١٥١٢١٤٩٠٥١
٠٠معيد٦٢٧٨٧٠صفر٨٩٦٧٥٠ هدى رحمان فجر عويد٤٧٢٢١٥١٢١٤٩٠٥٢
٠٠معيد٦٦٥٠٧٧٦٩٦٠صفر٨٤ هدى صباح محمد حسين٤٨٢٢١٥١٢١٤٩٠٥٣
٠٠معيد٦٤٦٩٥٠صفر٧٧٦٠٥٠ هدى غافل محسن حامي٤٩٢٢١٥١٢١٤٩٠٥٤
٠٠معيد٥٠٥٠٪٧٦٥٨٤٢٣٢١١ هدير منير جبار ماجد٥٠٢٢١٥١٢١٤٩٠٥٥

٩٠ ٥٠
نسبة النجاح الراسبون الناجحون المشاركون
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