
00راسب39 2952 29 906360 ابرار عبد الكریم طاھر جبر1221612143002
00راسب72غ غ 88غ 9697 ازھار طالب كاظم عذیب2221612143003

00راسب65غ غ 82غ 10075 اسامر رحیم علوان یاسر3221612143004
00راسب87غ 10097949684 استبرق باسم سعود سلمان4221612143005
46266ناجح5962575881 9352 استبرق فالح حسن راضي5221612143006

00راسبغ غ غ 100706557 اسراء كریم خلف سلمان6221612143007
00راسب36 34 19% 91585251 اسماء حسن جوده ھلیل7221612143008
00راسبغ 508284836853 اسیل عبد الصمد عبد الزھرة شھد8221612143009

00راسب87989986غ 10089 ایات عارف كاظم صیھود9221612143012
00راسبغ 888895غ 90غ  تقى جاسم حمد طاھر10221612143017

00راسبتسع 50 39 83515050 تقى غالب علي سلمان11221612143018
00راسبغ 878184غ 10090 جمانھ حبیب عبد الحسن رداد12221612143020
00راسب67غ غ 83غ 10076 رسل عبد االمیر كاظم عواد13221612143026
00راسب65 2150 99625056 رنا ایاد سالم غضبان14221612143029

44964.14ناجح53 5051 100725667 رنا نھیر جمعھ سلطان15221612143030
47367.57ناجح61 906962715664 زھراء خلیل عناد حسن16221612143032
00راسبغ 53غ غ 855761 زھراء علي عبد الحسن عطیھ17221612143036
00راسبغ 8878857292غ  زھراء محمد مجید عزیز18221612143039

00راسبغ غ غ 61505051 زینب علي جاسم كطیف19221612143041
00راسبغ 50غ 94616357 زینب غالب علي سلمان20221612143043
00راسب71656550غ غ 98 ساره حیدر الویح اجحیل21221612143045
00راسبغ غ 9650615654 سرى سامي مجلي شمخي22221612143046
00راسب5052غ 86515075 علیاء طالب كاظم عذیب23221612143050
46165.86ناجح54 5070 97596665 غدیر عزیز سمیر جبر24221612143052
00راسبغ 977790949091 فاطمة جاسب خضیر عبید25221612143053
00راسب5761غ 61غ 8179 فاطمة ستار ناصر عیسى26221612143054

00راسب8593938683غ 100 كوثر ستار جبار فیاض27221612143058
00راسبغ 86غ 6887غ 100 مریم مؤید ثامر سعود28221612143060
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00راسب656664غ 1007476 منار فیصل ھالل مھدي29221612143062
00راسب78غ غ 92غ 10080 منال محمد ھالل مھدي30221612143063
47267.43ناجح55 987555785457 نور عامر عبد منخي31221612143071
00راسبغ 988794906073 نور عبد الصمد عبد الزھره شھد32221612143072
49971.29ناجح705885 82 5850 96 نور علي حسن جاسم33221612143073

00راسب8493غ 100859183 ھاجر عبد الحسین ناصر عیسى34221612143075
00راسبغ 977063666477 ھبھ فرحان نعیمھ عبد35221612143076

00راسب96غ 10095959492 یقین جمال ناصر حسین36221612143081

630 36
نسبة النجاح الراسبون الناجحون المشاركون
%16.67
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