
00راسب325050 65625050 أیات عدنان ثامر سعدون1221512125010
00راسب70غ 9186858250 ادیان عبد الناصر حامد امعلھ2221612125001
00راسب6153غ 94745950 اسراء داخل عوید جاید3221612125002
00راسبغ 81غ 98907293 اقبال جعیول عوده عبید4221612125004
00راسب6063غ 71غ 9465 امنھ یوسف ابراھیم سمیر5221612125006
00راسبغ غ 9890768869 انوار احمد عوض جابر6221612125008
00راسب506250غ 927350 ایھ كاظم موحان منھل7221612125013
00راسب100غ 918310089غ  ایھ مؤید محبس عطشان8221612125014

00راسب6169غ 50غ 9663 براء حسین فلیح حسن9221612125016
00راسبغ 719486غ 9486 بیمان راجي محسن علي10221612125017
00راسبغ 898254666167 تبارك عقیل سلمان صالح11221612125018
00راسب62غ غ 98926284 جنات سمیر سالم عكار12221612125020
40958.43ناجح64505050 915054 حوراء حیدر جار هللا زغیر13221612125022
55278.86ناجح868972 94837256 حوراء خالد عطیھ حمود14221612125023
49270.29ناجح615667 94647971 حوراء عباس عبد الغني عبد علي15221612125025

00راسبغ 7472غ 1008158 رسل محمد خزعل عكاب16221612125033
00راسبغ غ 5962غ 9469 رقیھ احمد كامل ناھي17221612125035
00راسبغش غش غشغشغشغش غش رند ریاض قاسم خضیر18221612125036
00راسب6081غ غ 1009457 روان محمد حسن شنیشل19221612125038
00راسبغ 5065غ غ 9450 زھراء حسین لفتھ عداي20221612125041
00راسب7179غ 96756172 زھراء ستار ثویني عجیل21221612125044
39256ناجح5055 8750505050 زھراء عباس حامد وھاب22221612125047
00راسبغ غ غ 95665271 زھراء یوسف حسن مجید23221612125053
00راسبغ 916051527951 زینب حسین عبد هللا مصبح24221612125057
00راسبغ غ غ 85505054 زینب ستار جبار عطیھ25221612125059

00راسبغ 1009381947885 زینب محمد عوده خلف26221612125063
00راسب59505054غ 9762 سجود حسین یاسر سریح27221612125067
00راسبغ غ غ 96717857 سرى رائد سامي محمد28221612125071
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00راسب55 27 31 65615054 سرى عبد الخضر سكر نعمھ29221612125072
43762.43ناجح50 50 54 99695461 شكران محمود كریم منادي30221612125075
00راسبغ 6765غ 968250 شھد فاضل عباس حسن31221612125077
00راسب526368غ 946356 شھوب رشید حمود عبد الحسین32221612125079

00راسب636676غ غ غ 100 ضحى وھاب عبد الشھید حسن33221612125082
41058.57ناجح50555753 836250 عذراء طالب طاھر عبد هللا34221612125086
00راسبصفر 50 5750 935091 غدیر حمید رشید ناصر35221612125089
00راسب9689غ 99غ 9888 غزوه عارف علي نجم36221612125090
43962.71ناجح5261507550 8962 لینا عالء عبد عوده37221612125095

00راسبغ 79غ غ 1008381 مریم قاسم عالوي خضر38221612125096
38454.86ناجح50 5050 50 845050 مریم كاظم عطیھ عوده39221612125097
00راسب7261غ غ 6953 9877 مریم محمد مبدر نایف40221612125099
42761ناجح505956 6851 9350 مالك طالب عبد الرضا جاسم41221612125100
00راسبغ غ 9870755273 میاده محمد حسن عذیب42221612125103
00راسب17%50 4250 855354 نور الھدى صالح بدر نعمھ43221612125111
51874ناجح5650 65 98886893 نور الھدى عمار عبد الصاحب حسین44221612125113
00راسب41 3551 32 945059 نور محسن كاظم ساجت45221612125117
43061.43ناجح535050 96735058 ھدى جواد كریم عیسى46221612125126
00راسبغ 896978غ 9376 وسن وھد متعب منھي47221612125130
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نسبة النجاح الراسبون الناجحون المشاركون
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