
00راسب5055غ غ غ 9568 أثمار عبد الرضا باشي عواد1221612120001
00راسب50غ غ 50غ 9652 ادیانھ مجید علیوي عبید2221612120002
38955.57ناجح505050 86535050 افراح جودة عبد صاحي3221612120004

00راسب67غ 10087759659 انوار وصي مرضوخ جاسم4221612120009
00راسبغ 50غ غ 795363 براء ریاض جاسم باري5221612120013
00راسب7157غ 50غ 9159 حنین علي خضر عودة6221612120017
45064.29ناجح50 987650655754 حوراء عبد االمیر حاجم سلطان7221612120020
00راسبغ غ غ 95735660 ختام خضیر عباس حمد8221612120023
00راسب50غ غ غ 895150 رسل رحیم خنفوس خلف9221612120028
00راسبغ 50غ 62غ 8950 رسل عبد محمد جویعد10221612120029
00راسبغ غ غ 94706869 رسل كریم عبد النبي منشد11221612120030
00راسب35 30 9358516450 رواء جھاد حكیم ناصر12221612120032
47668ناجح605059 91686880 ریام جعفر عبد الحسین مزعل13221612120033
00راسبغ غ غ 85565059 زھراء جبار عبد الكریم عاشور14221612120035
00راسبغ 50غ 92506155 زھراء حسن مایع جبیر15221612120036
00راسبغ 50غ 95595056 زھراء سلمان ھندول جاسم16221612120037

00راسب819780غ 1009487 زھراء عدنان قاسم بزاز17221612120038
00راسب6051غ 90506164 زینب جاسم محمد عوده18221612120040
00راسبغ غ غ 77636958 زینھ مرتضى عبد الواحد جابر19221612120047
00راسب5950غ 84596750 شھالء جمال عیسى عبد علي20221612120054
00راسب2881676653 9479 صابرین عباس حمد ھمیم21221612120055
00راسب50غ غ 69غ 8060 صفاء طالب جبار عظام22221612120056
67696.57ناجح95 9695989810094 ضحى جبار عطیھ جعفر23221612120057
42861.14ناجح505153 90567058 ضحى كاظم انتیشون عوده24221612120059
00راسب66غ 52غ 72غ 98 عاتكھ حازم عبد المحسن سلطان25221612120061
00راسب18% 25506760 8754 عبیر عبد الرزاق جباره وطبان26221612120062
00راسب716869غ 7052غ  فاطمة جواد كاظم غافل27221612120063

00راسب67غ 10070617175 فاطمھ عزیز شنیف محمد28221612120068
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00راسب50غ غ 95705050 فاطمھ محمد عارف نعمة29221612120069
00راسب39 3757 72565072 كوثر احمد جالب عوض30221612120071
00راسب50غ غ 79685257 مروه علي خلیف ھلیل31221612120074
00راسبغ 58غ غ 865860 مریم عادل عصواد ناجي32221612120077
54377.57ناجح7668 9786778653 مھا حسین حنون جساب33221612120085
43061.43ناجح66 956650525051 مھا حیدر صلیبي مالح34221612120086
00راسبغ 997060667263 مھا ناصر جعفر مھوس35221612120087
00راسبغ 81غ 95888768 میسم نوري خضیر محي36221612120090
00راسبغ غ غ 79547059 نور الھدى ھادي عبد هللا عواد37221612120094
00راسبغ 655560غ غ 88 نور عادل ادنیف دھش38221612120095

00راسب63غ 10087806152 نور علي مولى متاني39221612120098
00راسبغ غ غ 87505050 نور كامل عبد الصاحب شناوة40221612120099
00راسب12%5050 2958 8555 نوره سعد دنیف عاجل41221612120100
00راسب6256غ غ 906050 ھدى عواد كاظم خاجي42221612120104
00راسب5050غ 50غ 8364 وجدان خلف موسى فشاخ43221612120106

736 43
نسبة النجاح الراسبون الناجحون المشاركون
%16.28
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