
00راسب64545065غ 7971 زھراء كریم حمود خلیف1221512162072
00راسب6359غ 84675162 شروق شنتح حسین عواد2221512162099
00راسب5050غ 87595863 كوثر حیدر كاظم حطحوط3221512162124
42060ناجح50 957550505050 اثیر حسن مریخ محسن4221612162002
00راسبغ 78غ 95765054 اسراء شاكر لفتھ حسین5221612162004
00راسب64غ غ 99866371 اماني حسین كاظم جاسم6221612162009

00راسبغ 887994غ 10098 امنة جاسم محمد مكي7221612162010
00راسب95غ 89غ 979495 انفال بشار غمیس جابر8221612162011
00راسبغ 50غ غ 966052 ایات احمد عطیة جاسم9221612162013
00راسب37 2052 50 957550 ایمان حمید یاسر جویل10221612162018

00راسب547463غ 71غ 100 ایمان قاسم عبد الحسن عبد علي11221612162019
00راسب7453غ 93785087 بدور عماد محسن نور12221612162023
00راسب898198839687غ  تقى رسول ریسان شاكر13221612162027

00راسب6779غ 99876079 حوراء ظاھر عبد حمید14221612162033
45364.71ناجح55 987768505550 حوراء كاظم محسن جمعة15221612162034
00راسبغ 56غ 95665050 خولة عجة اعبید فیصل16221612162036
00راسبغ 978270735051 دعاء صائب دحام دنیف17221612162040

00راسب9483غ 100958793 دعاء علي كاظم صبیح18221612162042
00راسب6550غ غ غ 7563 رحاب خلف رشك جمعة19221612162047
00راسبغ 63غ 97897676 رسل رزاق حسین محل20221612162050
00راسبغ 5550 غ 957550 رقیة سلمان كاظم صخي21221612162051
00راسب50 3152 83715050 رند مھدي مویش حسن22221612162052
00راسبغ 99غ 99805764 زھراء اسماعیل وحید كاطع23221612162055
00راسب7380غ 80غ غ 99 زھراء سالم محمد دعبول24221612162059
00راسبغ 72غ 98725666 زھراء شاكر لفتھ حسین25221612162060

00راسب77غ 10084806965 زھراء عامر عزیز مجید26221612162061
00راسب547583غ 1008489 زھراء محمد رزوقي حسین27221612162067
00راسب89غ 10073927872 زینب خلف رویح علي28221612162070
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40758.14ناجح505050 50 877050 زینب رمزي خلف جاسم29221612162071
00راسب5450غ 50غ 9354 زینب طالب رحیمة ماشي30221612162073
00راسبغ 5053غ 938864 زینب فایز عبد الرضا عساف31221612162078
00راسب36505650 946450 زینب مجید خلف جبیر32221612162082
46666.57ناجح64506376 986550 سارة حسین جابر عبید33221612162085

00راسبغ غ 78غ 1008773 سارة حسین شوین صكر34221612162087
00راسب69غ غ غ 1008489 سارة علي خضیر صویلح35221612162088
47467.71ناجح50 1008380525059 سالي حسان جبارة عبد علي36221612162092
00راسب335860 55 917250 سجى حسین عمار عباس37221612162094
00راسبغ 57غ 91686450 سجى سلیم جابر جاسم38221612162095
00راسبغ 925950585050 سرى سالم بدیوي غضبان39221612162099
00راسبغ 969284749089 صابرین كامل عثمان مایع40221612162103

00راسب888482غ غ 10095 صفاء رسول عاجل سعد41221612162104
00راسبغ 50غ غ 975877 طیبة حسین عوید عبید42221612162108
00راسب50 35 11% 90715050 عبیر خلف محمد حسین43221612162111

00راسبغ 9288غ 82غ 100 غفران كامل جواد كاظم44221612162112
00راسب9698غ 100988096 فاطمة علي یاسر سلطان45221612162115
00راسب95789794غ 10095 مروة علي عطیة حسین46221612162121
00راسب8687غ 100967674 مریم حیدر كریم عطي47221612162123
48168.71ناجح72 878463675058 مریم علي سعید سالم48221612162124

00راسب57غ 55غ 51غ 100 مھى خالد سالم جاسم49221612162129
45464.86ناجح51 5850 65 957461 نور الھدى جواد كاظم عیدان50221612162132
00راسب50515353غ 9664 نور الھدى كاظم ھادي جالب51221612162133
00راسبغ غ غ 93705062 نور حسین جمعة سعدون52221612162134
00راسب50غ 50غ غ 8366 نور رحمن محمد ھاني53221612162135
00راسب677160غ 74غ 95 ھدى قاسم عبد الحسن عبد علي54221612162145

747 54
نسبة النجاح الراسبون الناجحون المشاركون
%12.96
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