
00راسب50غ 5062غ 6450 زینب حامد عبد العباس مظلوم1221512158049
41659.43ناجح74576250 725051 ھدى ھادي غركان حمود2221512158100
41959.86ناجح505050 93705452 اسراء جیجان فرھود مزعل3221612158004
43962.71ناجح505753 91755360 اسماء عبد هللا سلمان مھاوش4221612158008
00راسبغ 997861505950 اسماء علي نعیم صالح5221612158009
00راسب636950غ غ غ 94 اكتفاء رعد خیون ضیدان6221612158011
00راسبغ 6150غ غ 9563 انفال صبح خلف صبر7221612158014
46866.86ناجح68 946868545066 بتول أجریس نكاد عوض8221612158017
00راسب41 3550 93735468 بتول عبد تعبان مھاوش9221612158018
00راسب56غ 9575657282 بدور جاسم ناھي عبد10221612158019
00راسب50غ غ غ 935552 دعاء خضیر عباس عبد11221612158029
00راسب50 35 9158505250 دعاء عطیة وحید عطیة12221612158030

00راسب5058غ 100785550 دعاء فیصل ضیدان غافل13221612158031
00راسب50 27 22 83605550 رسل ماجد عبد الخضر مسعد14221612158035
00راسب375850 98745050 رشا عكلھ عاشور جبر15221612158037
00راسب2650 3255 876850 رنا بردي بعنون كطكوط16221612158039
00راسب39 2950 88715050 سحر شھید شریف شطنان17221612158047
41058.57ناجح58505150 886053 سحر لطیف محسن طعمة18221612158048
41659.43ناجح5050 6750 886150 سناء جاسم محمد باتول19221612158050
00راسب17%55 5050 5170 93 ضحى عقیل ثامر شھاب20221612158053
00راسب3150 50 85585050 عبیر حیدر تایھ علي21221612158055
00راسب50غ غ 92625064 عذراء عبد هللا سلمان مھاوش22221612158057
00راسب58غ غ غ 886451 غفران جوید رفیع نعیمھ23221612158060
00راسبغ غ 9950535050 غفران رحیم داود سلمان24221612158061
00راسب50غ غ 98655062 غفران سالم یوسف ابو رھین25221612158062
00راسب50 28 33 95585252 فاطمة سجاد ھیال ماكر26221612158064
00راسب32 29 8861655250 فاطمة عبد هللا محمد ظاھر27221612158065
00راسب50غ غ 95675963 كلثوم سعید حریز عناد28221612158067
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00راسبغ غ 76غ 927650 مریم حمید حسین یوسف29221612158070
00راسبغ غ غ 94695455 مسار نضال ناصر عبود30221612158072
47267.43ناجح5071 9872587350 منتھى عواد عجیل مونس31221612158074
49670.86ناجح725050 98817075 میس فاضل غازي مسیر32221612158075
40557.86ناجح61 5055 5050 8257 نداء قاسم لفتة مسیر33221612158077

00راسبغ غ 7451غ 10062 نرجس نعیم داود سلمان34221612158079
00راسب50675050غ 9257 نھى رحیم كریم عبد35221612158081
00راسبغ 57غ 85556550 ھبة محمد عبد الحسین كاظم36221612158084
00راسب5054غ 91657059 ھدى فالح عذیب شھد37221612158087
00راسبغ غ غ 95675050 ھدى نعیم كاظم محیسن38221612158088

929 38
نسبة النجاح الراسبون الناجحون المشاركون
%23.68
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