
00راسب5250غ 88659552 مروه حازم ستار عبد1221512161077
00راسبغ 996572565050 اثمار جازع عزیز حسین2221612161001

00راسب82868694غ غ 100 ادیان جمیل مزھر جراد3221612161003
00راسب50غ 51غ 855452 االء كریم ضعیف علي4221612161007
00راسبغ 50غ 92505050 امل خالد عبد سھر5221612161010
00راسب3950 35 94566550 ایھ حمود محیھ حیوان6221612161013

00راسبغ 10096100899896 بسملھ زین العابدین عبد الرزاق یاسین7221612161016
00راسبغ 50غ 92505050 بسمھ مسلم كامل عبید8221612161017
00راسب906255غ 865550 حوراء محمد جبار عبد9221612161030
00راسبغ غ 5766غ 9986 خدیجھ قاسم نعیم كاظم10221612161033
00راسبغ غ 625854غ 93 دعاء كریم لفتھ فلیح11221612161035
00راسب69غ 71غ 83غ 94 رحیل محمد عبد الحسین خلیف12221612161036
00راسبغ 68غ 70غ 9773 رسل حسین كامل عمران13221612161037
00راسبغ 86غ 9584غ 98 روان محمد عبد هللا محمد14221612161045
00راسبغ 50غ 96666850 زھراء عدنان عواد حبیب15221612161050

00راسب7978غ 100868972 زھراء كریم جلیل كزار16221612161052
00راسبغ غ غ 95625052 زینب علي عبد الحسین مرتضى17221612161063
66995.57ناجح99 9992911009890 ساره ابراھیم صبیح حسین18221612161064
00راسب58غ غ 96516760 ساره كاظم سعدون كزار19221612161066
00راسب8272غ غ 81غ 98 ساره میثم كاظم یاسر20221612161067
00راسبغ 8898غ 75غ 98 شوق كریم حسن علي21221612161078
00راسبغ 50غ 50غ 9571 شیماء جمیل فرحان عذاب22221612161079
00راسب5361غ 99706750 صابرین كاظم خلف بدحي23221612161081
00راسب53غ 61غ 61غ 98 عال كاظم حنون جبر24221612161086

00راسب84688178غ 10091 غدیر حیدر عباس عبد الحسین25221612161089
00راسب515355غ 69غ 97 فاطمھ رحمان بلیبض فیاض26221612161092

00راسب51غ غ 68غ 10069 فاطمھ عبد النبي مجبل عكلھ27221612161096
43562.14ناجح50 965061615958 فرقان علي طاھر محسن28221612161097
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00راسبغ 9191غ 1008887 نبأ محمد قاسم یاسین29221612161105
50071.43ناجح805569 87676874 نرجس ظاھر حبیب ضاحي30221612161108

00راسبغ غ غ 100909486 نور الھدى علي عبید حمود31221612161110
00راسبغ غ غ 90505250 نورس دھش مري شلتوغ32221612161112
00راسبغ 50غ 96686271 نیران ھاشم منصور كصاب33221612161114

00راسبغ 1008179616378 ھاجر احمد زغیر ساجت34221612161115
00راسبغ 50غ غ 945556 ھدى علي حسن علي35221612161122

00راسبغ غ 10079868355 وجدان ھاشم منصور كصاب36221612161124

333 36
نسبة النجاح الراسبون الناجحون المشاركون
%8.33
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