
00راسب5450غ 5955غ 99 ادیان عماد مطشر زغیر1221612150002
00راسب52غ 8050غ 9774 ادیان عمار صاحب فالح2221612150003
00راسب3753 36 99695280 ازل ماجد شراد حساني3221612150004
00راسبغ 50غ 85695065 ازھار وحید شریف حمدان4221612150005
00راسب40 3850 88615065 اسراء محسن جبر طاھر5221612150009

51573.57ناجح736872 100665680 اسراء ناصر خلف ایدام6221612150010
00راسب5552 37 89736360 بیداء ضیاء كاظم منشد7221612150022
00راسب73 صفر 27 76615561 تبارك عبد الكریم طارش داود8221612150024
00راسب3953 38 61 926553 تقى صادق عبد سلمان9221612150025
00راسبغ 977458837470 حنین ثائر عبد الحسن علیوي10221612150028
00راسبغ غ غ 96655050 حوراء ابراھیم سداوي صوین11221612150029
00راسب6151غ 97715253 حوراء اكرم نقي جابر12221612150030
54077.14ناجح56 958697915263 حوراء معن مزھر سلیمان13221612150033
00راسب63 صفر 12% 83525372 دعاء مازن خزعل نجم14221612150038
00راسبغ 967181675358 زمن ضیدان جمعھ جباره15221612150048
00راسبغ 50غ 82575055 زھراء جاسم كحیوش علي16221612150049
00راسبغ غ 5050غ 8665 زھراء حسین ناصر حسین17221612150052
00راسب3651 36 98685272 زھراء ستار خلف شبوط18221612150054
00راسب66 30 50 91536252 زھراء عالء صباح سعدون19221612150058
47968.43ناجح775050 95686079 زھراء علي جابر فیصل20221612150059
00راسب2850 54 4063 9052 زھراء عواد تركي مرھج21221612150060
00راسب53غ غ 89575060 سحاب عطشان شریف موازي22221612150073
00راسب3950 50 94505050 سدل مھدي شراد سفیح23221612150074
47267.43ناجح52 937565865150 سراب خالد خضر عبد24221612150075
00راسبغ غ 52غ 955050 سرى ثامر فرھود منشد25221612150076
00راسبغ 5053غ 956462 سرى حیدر مطشر زغیر26221612150077
00راسبغ غ 9765658473 سكنھ زید خلف سالم27221612150078
49871.14ناجح575063 94738081 مروه عبد الجبار مھلھل عبد الحسن28221612150094
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00راسب50غ غ 100545063 مریم احسان عبد الصاحب حمودي29221612150095
00راسب62غ 9982626860 مھجة حسین عبد النبي مھدي30221612150100
00راسبغ غ غ 80625050 میادة كریم عودة عبید31221612150101
46065.71ناجح715050 97745068 میس شاكر تركي حسن32221612150102
50972.71ناجح505977 93787478 مینا جواد شاكر جواد33221612150103
53776.71ناجح706876 93758273 نور الھدى محمد جاسم دبیان34221612150106
00راسب36 28 29 85555551 نور خالد عجیل محمد35221612150107
00راسب50 24 37 89685160 ھبھ أسعد فلیح حسن36221612150111

49570.71ناجح507050 100766881 ھدى كامل عریمش رھیف37221612150114
00راسبغ غ غ 97715063 ھدیر علي ناصر سالم38221612150115
00راسب51 4250 50 967159 ھدیل عبد الرضا جناح محمد39221612150117
40758.14ناجح505450 96555052 ھدیل مجید كامل درویش40221612150118

00راسب50 2450 100675274 ورود علي حسین عبود41221612150119

1031 41
نسبة النجاح الراسبون الناجحون المشاركون
%24.39
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