
00راسب8974غ 100948998 اساور وطن عنید عاتي1221612113007
00راسبغ 1009097877596 االء خالد مزھر عبد2221612113011
00راسبغ غ غ 95866785 اماني عماد محمد عبد العزیز3221612113014
00راسبغ غ 7666غ 9380 اوھام علي حسین فرھود4221612113020
00راسب506150غ 987250 ایات كامل غضبان كاطع5221612113023

00راسبغ 1009686725076 ایھ مؤید مدلول خلیف6221612113025
00راسبغ 748391غ 9494 ایھ محمد عویص حسین7221612113026

00راسب819085غ 1009282 بتول مشتاق طالب موسى8221612113027
00راسبغ 57غ 96836177 حسنى عبد الستار عبد الجبار علي9221612113039
00راسبغ 69غ 96555450 حوراء مطشر ھادي شاھر10221612113045
00راسب58 4055 94515453 دعاء عبد الرضا نعمھ جبر11221612113048

00راسبغ غ 10095949874 رؤى محمود علي احمد12221612113054
00راسبغ غ غ 97629352 ربى عبد الكریم شریف ناھي13221612113057

00راسبغ غ غ 100668891 رحمھ جواد كاظم سحیب14221612113058
00راسب345956 94585250 رسل مجید ناصر مجید15221612113060
00راسب909492غ 979493 رغاب حسین صالح سلطان16221612113061
00راسبغ 938577958785 رفل جاسم سوادي خالوي17221612113063
00راسب6750غ 84575753 رند فاضل جواد فرج18221612113067

64291.71ناجح7288 1009694959986 زھراء قاسم محمد طعمھ19221612113088
00راسب64غ 54غ 976958 زینب ادریس فھد شرشاب20221612113097
00راسب64غ غ غ 837169 زینب عبد الرضا عباس علي21221612113104
00راسب325250 86587470 ساره حیدر ھادي منشد22221612113112
00راسبغ 897460565071 ساره قصي ابراھیم نعمھ23221612113116

00راسبغ 7872غ 1007994 سالي ایاد شبیب حناش24221612113118
00راسبغ 72غ 91638359 سبحان عبد الرحمن نعمھ كاصد25221612113120
00راسبغ 887557695050 سرى كاظم توفیق صخي26221612113128
00راسب99صفر 278161 9380 سلوى محمد جریح تعیبان27221612113129
00راسبغ 899193غ 9490 شھد عالء كامل جبر28221612113134
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00راسبغ 30 54غ 895570 طیبھ محمد فلیح حسن29221612113140
45665.14ناجح675050 91587367 غدیر امیر علوان جعاز30221612113145

00راسبغ 74غ 100728967 فاطمھ جریان احمد حردان31221612113148
00راسبغ غ 8876635063 فاطمھ رشید علي حسین32221612113152
00راسبغ 8260غ 988497 فاطمھ عزیز كاظم علوان33221612113155

00راسب617161غ 1008890 فرح محمد عبد الغني جالب34221612113158
00راسبغ 989495967350 فردوس كوطي حسین شناوه35221612113159
00راسب909386غ غ 9890 لجین عباس عبد الرضا حریجھ36221612113163
00راسب68غ 65غ 947490 مریم علي جابر حسن37221612113166

41859.71ناجح505056 100625050 مریم ھذال ھاني فرحان38221612113168
00راسب50غ غ 92667256 مالك حمید بالسم زغیر39221612113171
44763.86ناجح72 5657 93695050 مالك خالد سھیل نجم40221612113172

00راسب50 16% 17% 100578674 نبأ طالب داود طرھیم41221612113178
43662.29ناجح505350 100596163 نور الھدى حسن محمد عبد الحسین42221612113184
52174.43ناجح526668 95798675 نور الھدى كاظم عبد الواحد ضیف هللا43221612113188

00راسب706262غ 1009266 نور الھدى ناصر حرابھ مطر44221612113190
00راسب8684729664غ 98 نور ولید عبد الحمید محیسن45221612113194

639 45
نسبة النجاح الراسبون الناجحون المشاركون
%13.33
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