
00معيد75505050625218% سكينه حسن كاطع علي1221512142031
00معيد79505050505430 مريم اركان حميد موحان2221512142044
41158.71ناجح82745050505055 هند عبد الحسين جبر راضي3221512142052
00معيد6542صفر70صفر8567 اسراء هادي جبار شهاب4221612142001
00معيد80صفر80صفرصفر10092 اطياف هادي مشعان عامر5221612142002
00معيدم69مصفر985768 ام البنين صفاء محمد خضر6221612142003
00معيدمممممصفر76 امنه احمد عزيز كرم7221612142004
00معيد587867مصفرم92 اية هادي عالوي دفار8221612142005
00معيد83صفر10087809381 ايالف جبار جاسم ياسر9221612142006
69699.43ناجح100989910010099100 بتول مجبل كاظم كدر10221612142007
68297.43ناجح1009810099949299 بشرى عيدان خفيف سلمان11221612142008
00معيد95566752255434 بنين ليث حنون نعمه12221612142009
00معيد100625059244034 تبارك علي ناهي جبار13221612142010
64091.43ناجح100979494937983 حنين عقيل عبيد حمود14221612142011
00معيد%3017صفر80664240 حنين علوان لوشي مخيلف15221612142012
00معيد2823صفر91504155 حوراء حيدر علي عبود16221612142013
66194.43ناجح100989898809097 حوراء رحيم بناي عبد اهللا17221612142014
00معيدصفرصفرصفرصفرمصفر100 حوراء رياض كاطع كيف18221612142015
00معيدخمس87343713%2222 حوراء فاضل ياسر عباس19221612142016
00معيد97505031263537 حوراء محمد غالي جوالن20221612142017
00معيدصفرصفرصفر94908273 حوراء هادي جياد ناشي21221612142018
00معيد92615033303219% رسل محسن راضي مجيم22221612142019
69399ناجح10099991009996100 رغد حسين كاظم شمخي23221612142020
00معيد586850صفرصفر9876 ريام كريم زكي عبد24221612142021
00معيد100595374345055 زهراء احسان عبد الرزاق عبد العزيز25221612142022
00معيد%3513%18م935054 زهراء رافد صاحب عمران26221612142023
00معيدمصفرصفرصفرصفر9551 زهراء كاطع كيف جار اهللا27221612142024
00معيد70595058مصفر98 زينب احمد فليح حسن28221612142025
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00معيد3939%18م886240 زينب ريسان عطية سحاله29221612142026
00معيد96555050222417% سارة رحيم حنيش حسين30221612142027
00معيدصفر37صفر94735976 سرور ياسر عزيز بريسم31221612142028
00راسبغشغشغشغشغشغشغش سرى عالء طراد ثامر32221612142029
65593.57ناجح1009397100918193 سوسن فارس محسن عبد الحسين33221612142030
00راسبغشغشغشغشغشغشغش شجن عمار صالح مكطوف34221612142031
00معيدصفرصفرصفرممصفر62 ضحى فوزي ناجي متاني35221612142032
00راسبغشغشغشغشغشغشغش علياء صالح مزهر خيون36221612142033
65092.86ناجح100969599818495 فاطمة ناصر مطر جبر37221612142034
00معيد8250345018%2012% مها يوسف عطية محمد38221612142035
51173ناجح95899182515251 نرجس جبار صخي كاطع39221612142036
00معيد8796صفر100999996 نرجس رحمان عطوان خميس40221612142037
00معيد100395033543828 نرجس صالح كاظم مهوس41221612142038
47067.14ناجح100715477536055 نرجس محسن كاظم مهنه42221612142039

00معيدممممممم نور الهدى عالء كاظم نعمه43221612142040
00معيدممصفرم753540 نور الهدى يونس طراد ثامر44221612142041
00معيدصفرصفرصفرم50صفر76 نور مزهر لعيبي جالب45221612142042
54778.14ناجح96937479696967 هاجر عادل جودة ابراهيم46221612142043
00معيدمم%15صفرصفرصفر50 هاله عالء طراد ثامر47221612142044
00معيد3723صفر77612150 هبة فالح هادي معارج48221612142045
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نسبة النجاح الراسبون الناجحون المشاركون
%22.92 34
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