
00راسبغ 82927490غ 99 ازھار علي دیوان شباط1221612204004
43662.29ناجح50 965558626253 اساور جمیل عبد الرزاق موسى2221612204005
00راسبغ 5051غ 50غ 84 اسالم یاسر عمیر سحیب3221612204008

00راسب72869183غ 10094 اسماء جلیل ناھي جدوع4221612204009
00راسبغ غ 84غ 975865 اسیل سعید حمید كاظم5221612204010

00راسب55غ 10055707750 امنھ مجید ثجیل مطشر6221612204014
00راسبغ غ 68غ 1009382 ایمان طالب عبد الرضا ساجت7221612204017
00راسبغ 54غ 53غ 8750 بنین احمد بطیل حبوش8221612204021
00راسب8470غ 9178غ 97 تبارك نزار عبد السادة منشار9221612204024

00راسبغ 86غ 100726750 ثریا ساجت مجید كاظم10221612204025
00راسب42567561 905560 حنین علي حسین جاسم11221612204028
00راسبغ 846795غ 9982 حوراء اثیر ماجد محمد12221612204029

00راسب6570506956غ 100 حوراء موسى ساجت وني13221612204032
00راسب5150غ غ 815751 رنا شعالن غضبان محمد14221612204043

00راسبغ 1009075908988 زھراء محمد صاحب رھیف15221612204052
00راسبغ 987062535465 زھراء مشتاق طالب عبد الحسین16221612204053
00راسبغ 95غ 96919694 زھراء موحد عبد الصاحب مھدي17221612204055

00راسب9171غ 65غ 10076 زھراء وسام صالح عیسى18221612204056
00راسبغ 1009085959682 زینب جبار فارس فرج19221612204057
00راسبغ 5059غ 51غ 95 زینب سعدون جوده صالح20221612204063

00راسب87غ 10075848854 زینب نبیل عربید حسین21221612204067
00راسبغ 88917479غ غ  سبأ محمد حوني جابد22221612204069

00راسب95978891غ 9880 سجا حنون كنیفر زامل23221612204070
00راسبغ 5569غ 986169 سجى سلمان جوده صالح24221612204073
00راسب9568غ غ 9175غ  ضحى صابر كاظم طھ25221612204078

00راسبغ غ 50غ 985054 علیاء تحسین علوان فریح26221612204080
00راسبغ 6077غ غ 9880 غسق جلیل حران محمد27221612204082

00راسب515050غ غ 10050 غفران كاطع فرحان عذاب28221612204085
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00راسبغ 50غ 98677365 فاطمة اسماعیل علي طاھر29221612204087
00راسب79غ 10091888695 فاطمة رزاق جلیل حسین30221612204089
51773.86ناجح776263 94798062 فاطمة عیسى حمدان حسین31221612204092
00راسب6155غ 95505071 مروة عبد علي حیدر كیوش32221612204097

00راسبغ 50505083غ 100 مریم حمید جاسم محمد33221612204098
00راسبغ 5050غ غ 9250 مریم خلف خنجر واوي34221612204099
00راسبغ 8688غ غ 9878 مریم علي زغیر عساف35221612204101
00راسبغ 87غ غ 976263 نبأ ولید خلف تقي36221612204105
00راسبغ 55615061غ 88 نجوى ثائر جمعة مجلي37221612204106

00راسبغ 56غ 8358غ 100 نمارق صباح ناجي عبد علي38221612204108
00راسبغ 73غ غ 1007860 نور عصام خضیر غالي39221612204111
00راسبغ 95غ 100907788 نور محسن شیاع حذیھ40221612204113
00راسبغ 7082غ 78غ 100 نورس علي حیاوي الیذ41221612204114
54477.71ناجح837269 100915475 ھاجر مشتاق طالب عبد42221612204116
00راسبغ 959592غ 10088 ھبھ لعیبي سلمان فیصل43221612204117
00راسبغ 85869786غ 100 وجدان فاضل فنیطل عبید44221612204121

341 44
نسبة النجاح الراسبون الناجحون المشاركون
%6.82
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