
00راسب245950 75505057 زھراء عزیز مزھر صالح1221512101042
00راسبغ 50غ 99806861 آالم حاكم موسى ظاھر2221612101002
00راسب5252غ 65غ 9862 أوراس حمود فیصل مطلك3221612101004
00راسب50غ غ 94615350 اكابر عادل خماط احثال4221612101008
43862.57ناجح505052 88548064 بدور علي عزیز حسین5221612101014
00راسب6385غ 97628786 رنا سعد شطنان جوید6221612101027
00راسبغ غ 8950555850 زھراء جاسم طاھر لفتھ7221612101029
00راسبغ غ غ 97575261 زھراء عبد الحسین عبد هللا عكار8221612101032
60886.86ناجح8794 9882778684 زھراء عبد هللا عبد الحسین طلیب9221612101034
00راسبغ غ غ 87525050 زھراء عزیز راضي ناصر10221612101036
00راسب415150 85505162 زھراء محسن شالكھ جعاز11221612101038

00راسبغ 796751غ غ 100 زھراء محسن مدلول شیال12221612101039
00راسب7755غ 96678187 زھراء محمد حسین علي13221612101040
00راسب50غ غ 50غ 9553 زینب حسین عبد هللا حسون14221612101044
00راسب15%54 19% 5450 8953 زینب محمد حسین رضا15221612101051
40257.43ناجح50 5350 90515058 ساره عباس مجید عجیل16221612101055
00راسبغ 505050غ غ 90 ساره ابراھیم حسین علیوي17221612101056
59084.29ناجح7897827090 9974 سجى طاھر محسن جاسم18221612101058
00راسب525050غ 905050 سلوى جبار ھادي عبد علي19221612101061
00راسب50غ غ 91555450 طیبھ رزاق حاجم سلطان20221612101068

00راسب5056غ 71غ 10055 عذراء حیدر حسین باني21221612101070
00راسب53غ 9253506850 علیاء علي حسین علي22221612101072
00راسبغ 50غ 95536159 فاطمة ثامر علوان مریشد23221612101073
00راسب56غ 7053غ 9667 فاطمة جواد كاظم عبد هللا24221612101074
00راسب59غ غ 96705877 كفاح عبد الكاظم معین ناضج25221612101076
00راسب50غ غ 85555051 مروه محمد حمود شیال26221612101077
00راسب66غ 9966558650 مروه محمد كاظم حسن27221612101078
00راسب3250 9259505650 مریم حمادي علي عوده28221612101079
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00راسب5050 31 97826563 ندى موسى جاسم مسعد29221612101084
00راسبغ 60غ 88645073 نورس ناجي عبد الحسین ناصر30221612101088

426 30
نسبة النجاح الراسبون الناجحون المشاركون
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