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الول الدور

المعدل

الحيائي

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشأم البنين تدمر مهدي محيسن221742176001 1  0.00

84 معيد 0صفر32مصفرم66آيات حسين حسب جبر221742176002 2  0.00

صفر معيد 0صفرصفرمصفر7578أيثار عباس نشيد بوهان221742176003 3  0.00

82 معيد 0صفرصفر36صفرصفرصفراروى يوسف حيثال حسين221742176004 4  0.00

88 ناجح 848764758690574ايات م جواد محيسن221742176005 5  82.00

83 معيد 87890صفر847771بنين معن م كشاش221742176006 6  0.00

78 معيد 55710صفرم6559جيهان عدنان شريف كريم221742176007 7  0.00

70 معيد 0صفر%18صفر%14%5015حنين صادق لزم حاتم221742176008 8  0.00

79 معيد 3753600صفر5441حنين معن م كشاش221742176009 9  0.00

87 معيد 56690صفر673963حور هادي جخيور ناصر221742176010 10  0.00

88 معيد 0صفرصفر68798988حوراء علوي عبد الحسين صيهود221742176011 11  0.00

81 معيد 0صفرثمانصفرصفر5231رؤيا محمود عبود حميد221742176012 12  0.00

صفر معيد 0ممصفرصفر7184رجاء كاظم عبد سلطان221742176013 13  0.00

86 معيد 0صفر76صفرمصفرصفررملة كريم هلوس ضهد221742176014 14  0.00

89 معيد 850صفر57صفر9089زهراء جاسب عبد الحسن فرج221742176015 15  0.00

87 معيد 81870م80م71زهراء حسين حسب جبر221742176016 16  0.00

85 معيد 550مممصفر51زهراء حسين هاشم سعيد221742176017 17  0.00

86 معيد 5138262450500زهراء عامر عبد الحليم سالم221742176018 18  0.00

94 ناجح 939597999994671زينب كاظم صكبان ضهد221742176019 19  95.86

86 معيد 52500م59صفر66زينب مصطفى م كريم221742176020 20  0.00

91 معيد 0م988492م91زينب ناظم شريف يسر221742176021 21  0.00

86 معيد 26580%16صفر6532سارة جاسب حسين دخيل221742176022 22  0.00

86 معيد 797775750صفر89سارة وحيد عبد السادة فيصل221742176023 23  0.00

79 معيد 0مم24م32%13سجى قحطان عناد طاهر221742176024 24  0.00

75 ناجح 635150776754437شاه زنان مؤيد عبد الخضر فرهود221742176025 25  62.43
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91 معيد 0مم40مصفرمشهد جبار جواد كاظم221742176026 26  0.00

72 معيد 28400%302315صفرفدك كاظم طاهر عوض221742176027 27  0.00

93 معيد 0صفر8693م8388مريم شلواح عجيل ثعيول221742176028 28  0.00

93 ناجح 929793928795649منى خير ا صبيح جويهل221742176029 29  92.71

76 معيد 40520صفرصفر7057نبأ نعيم قاسم شلل221742176030 30  0.00

86 معيد 5755362639710نهى كمال ذياب عبيد221742176031 31  0.00

91 معيد 62750صفرصفر87صفرنور أسماعيل مشلول ناصر221742176032 32  0.00

م معيد 0ممممممنور الهدى عدنان نعمة محسن221742176033 33  0.00

90 ناجح 859797919785642هدى يونس عبد الستار عزيز221742176034 34  91.71

91 معيد 740صفرصفر756585هدير طه حمود نعمة221742176035 35  0.00

69 معيد 26340م415020هديل حسين علي مسلف221742176036 36  0.00

73 معيد 505053500صفر60هناء علي م موسى221742176037 37  0.00

82 معيد 0صفر67م67صفر59هند رائد علي حسين221742176038 38  0.00

75 معيد 0صفرم32م35موسن احمد طارش جبر221742176039 39  0.00

المشاركون
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