
49871.14ناجح666071 100785469 اسفار طالب شاكر علي1221612134004
00راسبغ 50غ غ 945350 امینھ حصیل شبل مطر2221612134009
00راسب55ثمان 57 99546752 ایات حیدر كاظم عباس3221612134011
45464.86ناجح5555 9367627250 ایات رحمن حسن مطر4221612134012
46866.86ناجح655064 96686065 ایات كاظم محمد بطي5221612134013
00راسبغ 7484غ 987572 بدور خالد عبد االمیر شكاحي6221612134015
48969.86ناجح505862 95787769 براء ھاني شاكر مرھج7221612134016
44363.29ناجح5062 9569506552 بنین عبد علي ضیدان فھد8221612134017
00راسبغ 5061غ غ 8464 تبارك محمد مروح بھینو9221612134018
00راسبغ غ غ 96506558 حوراء حمودي عباس عویجل10221612134020
43462ناجح575450 90596064 حوراء حیدر شریف معیوف11221612134021

60085.71ناجح708183 100888890 حوراء عادل عوده خریبھ12221612134022
00راسب89غ 10088799867 دعاء علي ناصر جبر13221612134025
00راسب6156ثمان 92625063 روان راضي نعیمھ عذیب14221612134030
00راسبغ 70غ 52غ 9758 روان عبد هللا حبل ضاحي15221612134031
00راسب36 2650 5054 8950 ریام جعفر شریف حسین16221612134033
44463.43ناجح615451 94516073 زھراء عبد الحسن كریم مھلھل17221612134037
00راسب53غ غ 53غ 9254 زھراء عبد علي ضیدان فھد18221612134038

45064.29ناجح645050 100705066 زھراء علي عبد علي كاظم19221612134039
00راسب50غ غ 93565067 زھره ناصر بني كناص20221612134041
00راسبغ غ غ 96635150 زینب سالم شنان كزار21221612134042
00راسبغ 986469725056 ضحى مرتضى نصیف یوسف22221612134053
00راسبغ 50غ 51غ 9364 طیبھ سعدون ثامر جھاد23221612134055
00راسبغ غ غ 98646151 طیبھ عرفان جاسور موسى24221612134056
00راسبغ 976667505061 غدیر عقیل حسین خضیر25221612134058
40457.71ناجح505050 94585250 مروة مصطفى محمد حسن26221612134070

00راسب50515051غ 10052 نوال ناھي علي سلطان27221612134079
00راسب7086غ 59غ 10085 نور الھدى داخل عطشان جاسم28221612134080
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00راسبغ 71غ 71غ 10082 نور الھدى فاضل عباس عوید29221612134081
49370.43ناجح507168 5067 10087 نور سعد وحید محمد30221612134083
00راسب305055 85605563 نور سلمان محسن علیوي31221612134084
00راسبغ غ 9266565050 ھبھ ماجد خیون نحود32221612134090
00راسب5050غ 50غ 9256 ھدى حسین جواد كاظم33221612134092
48068.57ناجح595770 97745073 ھند كریم عبد رحیل34221612134096

1222 34
نسبة النجاح الراسبون الناجحون المشاركون
%35.29
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