
44062.86ناجح50 5050 98636960 اخالص مجید كطان مطیر1221612170001
00راسب65797760غ 9974 افراح محمد رحیم غانم2221612170004

00راسبغ 59غ 100896770 انفال علي ثجیل ھذال3221612170005
00راسب5050غ 96716850 ایات ناصر حسین حمیدان4221612170007
00راسبغ 65غ 58غ 9863 ایمان طعمھ خالطي بخیت5221612170008
00راسب5050غ 95736260 بروج ایاد جاسم سبحان6221612170009
00راسب26 29 50 80545553 بنین ولید عواد عامر7221612170010
00راسب506250 4182 9254 حوراء زعیم صخر فلیح8221612170013
00راسبغ 51غ 96655660 دیار بشیر خلف عباس9221612170019
43962.71ناجح55 996050685750 ریام حكیم خضیر كاظم10221612170024
00راسبغ 50غ 93585050 ریام محمد جاسم خلف11221612170026
00راسبغ 50غ غ 946454 زھراء سعید مجباس سرداح12221612170030
00راسبغ غ 9768505750 زھراء عبد الخالق راشد عذاب13221612170031
40758.14ناجح505057 96535051 زھراء محمد سلیم صافي14221612170034
00راسبغ 977578565053 زینب حمید حسن باجي15221612170036
00راسب50 3256 85665160 زینب ریسان زعین منصور16221612170037

00راسبغ غ غ 100766176 ساره عمار عبد الرضا محمد17221612170046
00راسبغ 50غ 89505063 شفاء عكلھ طارش صالح18221612170051
50371.86ناجح68 958362785067 صابرین حسن تركي عبد هللا19221612170052
00راسبغ 958367745066 ضحى حیدر صیھود خشان20221612170054

44864ناجح55 1006350565074 فاطمھ جابر جوده عجیمي21221612170058
45364.71ناجح825072 65 50 8450 فاطمھ رشاد ساجت حمزه22221612170059
00راسب6050غ 79غ 9879 فاطمھ علي عبد محمد23221612170060
00راسب65غ غ 99746871 منار بشیر خلف عباس24221612170069
00راسب6558غ 79غ 9278 نبأ سمیر محسن عبد الحسین25221612170070
00راسبغ 949261835565 نرجس علي حسین شھاب26221612170071
39856.86ناجح55 50565054 8350 نھاد عبد الباري عزیز بریسم27221612170073
00راسبغ 51غ 92615153 نوال حسان شكاحي كیطان28221612170074
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00راسبغ 90غ 90959193 نور خالد ھجھوج اسماعیل29221612170076
00راسبغ 585054غ غ 93 ھدى قاسم كریدي حمدان30221612170079

723 30
نسبة النجاح الراسبون الناجحون المشاركون
%23.33
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