
00راسب5052غ 50غ غ 94 آراء محمد مفتن حاجم1221612111001
00راسب947770غ 856473 أالء زبالھ خضیر عباس2221612111002
00راسب836979غ 81غ 78 أالء عبد الحكیم نغماش علي3221612111003
00راسب70غ 9775505450 أالء ناصر یاسر جبر4221612111004
00راسب5050غ 76615750 أم البنین حسن جعاز محمد5221612111005
00راسب50غ غ غ 896559 أم البنین علي جمعھ مبارك6221612111006
00راسب54غ 51غ 925550 أنوار زبالھ خضیر عباس7221612111008
00راسب5163غ 97755063 أوھام ریسان عبید شھیب8221612111009
00راسب89غ 85غ 878271 استبرق جمیل سعدون رھیف9221612111011
00راسب335281 90685977 استبرق عجیل یویر حایف10221612111012
00راسب75غ 9880677965 اسماء سعد موحان زھیان11221612111013
00راسبغ 9096غ 90غ 95 ایات علي كاظم غركان12221612111014
38955.57ناجح5051 5050 53 7956 ایناس طالب نجم عبد هللا13221612111017
00راسب93978993غ 9997 بتول كسرى شرباك ناصر14221612111019
00راسب88غ 9597909893 بنت الھدى كاظم رشاك طعیس15221612111020
00راسب938999غ 959895 تبارك خیر هللا سعدون شویعي16221612111021
00راسب51غ غ غ 906250 تقى علي لكین محمد17221612111023
00راسبغ 77غ غ 958057 حیاة ناظم ضھید حسین18221612111026

00راسبغ 9291غ 1008180 دعاء عبد الحسین حبیب عبد الحسین19221612111027
00راسب325350 77505073 رحاب علي حسین شذر20221612111033
00راسب216650 85666864 زھراء سعید عزیز جازع21221612111037
00راسبغ 55غ 78غ 8570 زھراء عدي حاتم علي22221612111039
00راسب798978غ 898781 زینب جاسب فرھود صكبان23221612111043
00راسبغ 77غ غ 977677 زینب جبر فاضل مشاي24221612111044
00راسبغ غ غ 85778182 زینب عبد حسن ناصر25221612111050

00راسبغ غ 76غ 1006778 زینب مھدي راشد قاسم26221612111052
00راسبغ 6460غ 987370 شاه زنان جمیل عیسى خنیصر27221612111057
00راسب5756غ 77615051 صفاء ناصر سبتي مھدي28221612111060
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00راسبغ غ غ 92718263 عذراء خلیف صبیح عوید29221612111062
00راسب5050غ غ 706750 غفران حمید محمد وطبان30221612111064

00راسبغ 9790غ 1009270 فاطمھ عباس تبن جابر31221612111066
00راسب60غ 53غ غ 8766 فاطمھ مسلم نعیم محمد32221612111068
00راسبغ 50غ غ 715776 لھیب ایاد ھاشم عبد علي33221612111070
00راسب6292غ 93845882 مریم عبد الستار حمادي عبد الحسین34221612111071
00راسب66غ 578155غ 95 میسلون عبد الرزاق دایش معیجل35221612111074
00راسب5569غ غ غ 8872 نرجس سعید شنیو ثویني36221612111078

00راسب8179غ 7189غ 100 نرجس ناصر سبتي مھدي37221612111080
00راسبغ 6455غ 997375 نھى جاسب فرھود صكبان38221612111081
00راسب8279غ 98897289 نور عبد الفتاح غالب مكطوف39221612111083
00راسب8679غ 98978391 ھدى علي نافل مھاوش40221612111087
46967ناجح636370 91735158 ھناء عبد هللا مطر شابث41221612111088

239 41
نسبة النجاح الراسبون الناجحون المشاركون
%4.88
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