
٤٩١٧٠,١٤ناجح٨٩٦٨٧٢٦٨٥٥٧٥٦٤ اديان مرتضى طالب حسن١٢٢١٥١٢١٩٠٠٠١
٠٠معيد٤١صفر٩٠٦١٦٥٣٦٤٢ افراح محمد كاظم هادي٢٢٢١٥١٢١٩٠٠٠٢
٦٧٢٩٦ناجح٩٨١٠٠٩٥٨٥٩٩١٠٠٩٥ االء رحيم والي عصواد٣٢٢١٥١٢١٩٠٠٠٣
٠٠معيد٣١٣٤٪١١٪٧٥٥٦٣٣١٩ امنه خصاف عبيد عليخ٤٢٢١٥١٢١٩٠٠٠٤
٠٠معيد٩٠٧٠٨٦٥٩٥٠٣٣٥٠ ايات ربيع لفته داخل٥٢٢١٥١٢١٩٠٠٠٦
٠٠معيد٩٨٨٦٧٩٧١٣٩٦٨٩٠ ايات عبد الجبار داخل انعيمه٦٢٢١٥١٢١٩٠٠٠٧
٠٠معيد٥٠٦٨صفر٨٩٨٤٦٨٨٥ ايات عبد الصاحب حمد ياسين٧٢٢١٥١٢١٩٠٠٠٨
٠٠معيد٨٥٦٠٦٥٤١٣٥٦٣٥٨ بدور محمد عبد الرضا سمير٨٢٢١٥١٢١٩٠٠٠٩
٠٠معيدمصفرصفرثالث٢٢صفر٥٣ بنين مؤيد محمد محسن٩٢٢١٥١٢١٩٠٠١٠
٠٠معيد٨٨٧٧٦٢٤٢٦١٦٨٥٨ تقوى عادل محمد مفتاح١٠٢٢١٥١٢١٩٠٠١١
٠٠معيد٥٩٥٦صفر٩٢٨٠٧٢٥٠ حنان حميد جاسم محمد١١٢٢١٥١٢١٩٠٠١٢
٠٠معيد٩٠٦١٤٠٥٠٣٦٣٧٥٠ حنين فتاح علي نعيثل١٢٢٢١٥١٢١٩٠٠١٣
٥٣٤٧٦,٢٩ناجح٩٣٨٢٦٦٦٨٧٢٧٧٧٦ حوراء صباح جريو نايف١٣٢٢١٥١٢١٩٠٠١٤
٠٠معيد٩٠٥٢٤٠٢٨٢٢٣٨٤١ خوله عبد الزهره حسون تالي١٤٢٢١٥١٢١٩٠٠١٥
٠٠معيد٧٧٤٠٤٢٢٦٣٩٥٠٥٢ دعاء انعيم كريم عليوي١٥٢٢١٥١٢١٩٠٠١٦
٠٠معيد٥٠٥٣صفرصفر٨٣٦٢٧٣ دعاء حاتم مطشر مزعل١٦٢٢١٥١٢١٩٠٠١٧
٠٠معيد٢٦٥٠٥٠صفر٧٦٦٢٣٧ دعاء فهد حمد نزال١٧٢٢١٥١٢١٩٠٠١٨
٠٠معيدمصفرصفر٩٥٦٨٥٤٣٢ رسل طه ياسين حميد١٨٢٢١٥١٢١٩٠٠١٩
٥٣٦٧٦,٥٧ناجح٩٨٩٠٨١٦٧٥٣٧٠٧٧ رنده يوسف حريز عكاب١٩٢٢١٥١٢١٩٠٠٢٠
٠٠معيد٧٦٥٧٣١٢٩٣٥٥٠٣٧ زهراء جليل انعيمه وحيد٢٠٢٢١٥١٢١٩٠٠٢١
٠٠معيد٩١٦٦٥٠٦٠٣٧٥٧٥٠ زهراء حسن حنان جابر٢١٢٢١٥١٢١٩٠٠٢٢
٦٧١٩٥,٨٦ناجح١٠٠٩٦٩٨٨٦٩٨٩٨٩٥ زهراء حسين ساهي دحام٢٢٢٢١٥١٢١٩٠٠٢٣
٠٠معيد٥٠٦٤٥٠صفر٩١٦١٧١ زهراء علي جاسم عبد االمام٢٣٢٢١٥١٢١٩٠٠٢٤
٦٦٦٩٥,١٤ناجح١٠٠٩٧٩٦٩٢٩٥٩٦٩٠ زهراء علي حمزه سلمان٢٤٢٢١٥١٢١٩٠٠٢٥
٠٠معيد٩٨٧٠٢٢٧٩٢٦٣٨٦٤ زهراء مهدي شريف مزيعل٢٥٢٢١٥١٢١٩٠٠٢٦
٠٠معيد٧٩٥٦٢٠٢٦٢٤٤٢٣٢ زهراء نعيم ياسر سدخان٢٦٢٢١٥١٢١٩٠٠٢٧
٥٢٢٧٤,٥٧ناجح٩٦٧٣٦٨٦٩٦٩٧٥٧٢ زينب ستار دنيف ميس٢٧٢٢١٥١٢١٩٠٠٢٨
٤٤٢٦٣,١٤ناجح٨٦٦٤٥٦٥٠٥٠٥٤٨٢ ساره حسن سوادي منشد٢٨٢٢١٥١٢١٩٠٠٣٠
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٠٠معيد٧٩٨٨٨٢صفر٩٠٧٧٧٤ سجى فؤاد نصيف جاسم٢٩٢٢١٥١٢١٩٠٠٣١
٠٠معيد٦٨٣٨٩١صفر٩٨٨٧٩٥ شفاء داخل خيون غريب٣٠٢٢١٥١٢١٩٠٠٣٢
٠٠معيد٣١٥٤٥٩صفر٨٦٧٢٥٠ صبا عبد الرحمن حميد سفاح٣١٢٢١٥١٢١٩٠٠٣٣
٤٨٤٦٩,١٤ناجح٨٩٧٩٥٠٦٠٦٨٧٢٦٦ طيبه فتاح علي نعيثل٣٢٢٢١٥١٢١٩٠٠٣٤
٠٠معيد٧٦٥٧٦٤٤٠٤٢٥٦٥٧ عذراء عبيد كريم راضي٣٣٢٢١٥١٢١٩٠٠٣٥
٠٠معيد٥٠٦٥٪٨٩٨٣٥٠٤١١٧ علياء عباس حسون تالي٣٤٢٢١٥١٢١٩٠٠٣٦
٠٠معيد٣٧٤٠تسع٧٤٤٢٢٢٢٣ عهود جبر جريو نايف٣٥٢٢١٥١٢١٩٠٠٣٧
٠٠معيد٣٣٤١٪١٥٪٥٠١٦صفر٨٥ غفران علي حميد ياسر٣٦٢٢١٥١٢١٩٠٠٣٨
٠٠معيد٪٢٩١٩٪١٢٪٧٠٥٠٢٤١٤ لقاء رهيف فرهود عبود٣٧٢٢١٥١٢١٩٠٠٣٩
٠٠معيد٨٨٨٠صفر٩٠٨٤٨٣٧١ منار كاطع طاهر صخي٣٨٢٢١٥١٢١٩٠٠٤٠
٥٦٣٨٠,٤٣ناجح٩٨٩١٧٣٧٣٦٦٨٢٨٠ ندى باسم عبد اهللا راضي٣٩٢٢١٥١٢١٩٠٠٤١
٥٠٦٧٢,٢٩ناجح٨٩٨٣٥٥٥٢٨٠٧٨٦٩ نرجس باسم خلف جايد٤٠٢٢١٥١٢١٩٠٠٤٢
٠٠معيد٧٨٦٨٥٥٥٠٣٩٥٦٥٠ نور الهدى هاتف كاظم ياسر٤١٢٢١٥١٢١٩٠٠٤٣
٠٠معيد٧٠٣٩٥١٥٠٥٨٥٠٥٠ نور حسن سوادي منشد٤٢٢٢١٥١٢١٩٠٠٤٤
٦١٢٨٧,٤٣ناجح٩٩٨٦٨٠٧٥٨٩٩١٩٢ نورس باسم خلف جايد٤٣٢٢١٥١٢١٩٠٠٤٥
٠٠معيد٥٠٦٠٣٥صفر٣٩صفر٧٨ هبه حامد هويدي منادي٤٤٢٢١٥١٢١٩٠٠٤٦
٠٠معيد٣٣٥٠٤٢٥٠صفر٩٠٦٢ هبه كاظم عطشان نعاس٤٥٢٢١٥١٢١٩٠٠٤٧
٠٠معيد٦٠م٩٨٧٢٥٩٦٥٥٧ هدى كريم ياسر مسعد٤٦٢٢١٥١٢١٩٠٠٤٨
٦٥٣٩٣,٢٩ناجح١٠٠٩٦٧٨٨٩٩٨٩٢١٠٠ وفاء عبد داود سويلم٤٧٢٢١٥١٢١٩٠٠٤٩
٦٤٥٩٢,١٤ناجح٩٢٩٦٩٦٨٢٩٣٩٣٩٣ يقين عبد الزهره خضير مضخور٤٨٢٢١٥١٢١٩٠٠٥٠

١٤٠ ٤٨
نسبة النجاح الراسبون الناجحون المشاركون
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