
52675.14ناجح99847977676555 أخالص ناصر كاطع كعيد1221612138001
00راسب85636250382759 ابتهال شاكر راشد جازع2221612138002
46266ناجح95575672515972 اخالص سعيد جيجو شير3221612138003
46566.43ناجح100646551525677 اسراء عذيب معارج دريعي4221612138004
00راسب715860غ895650 امنه صالح حسن محيسن5221612138006
00راسبغغغغغ8950 انتظار صبري غافل ورش6221612138007
54477.71ناجح100657570599382 انتظار ناجي دشر تالي7221612138008
44763.86ناجح99575271556152 ايات حمدان ياسر ساجت8221612138009
00راسب94505054345050 ايات فاضل سلطان عيدان9221612138010
00راسب100686663395052 ايات قاسم محسن حميدي10221612138011
46967ناجح98555969597257 براء سالم حنظل محسن11221612138012
41859.71ناجح98535162515350 بيداء حسن ثجيل كعيد12221612138013
50371.86ناجح98705474507186 بيداء علي راضي علي13221612138014
00راسب92502814%503925 تبارك علي كاطع كنهور14221612138015
66795.29ناجح100999686969991 حوراء سلمان ناصر زبيدي15221612138016
00راسبغ62غ50غ9956 حوراء عريبي عبد الحسين شليج16221612138017
65793.86ناجح100958894968896 حوراء محمد عبد القادر علي17221612138019
00راسبغغغغغ9554 خوله شمخي جبر عكله18221612138020
00راسب6065غ97527550 دعاء عامر موسى خزعل19221612138022
42961.29ناجح99585362505453 دنيا صباح حافظ جابر20221612138023
00راسبغغغغغغ68 راوند رياض عبد الحسين عبد النبي21221612138024
45965.57ناجح97645076505072 زهراء عريبي ورد عداي22221612138026
00راسبغغغغغ9450 زهراء كريم رحيم محمد علي23221612138027
55178.71ناجح98768174696984 زهراء ملوح خليف عبيد24221612138028
53376.14ناجح100685375737391 زينب حميد ياسر مسير25221612138029
00راسبغ885627543124 زينب سعد رزاق كاظم26221612138031
00راسبغغغ50غ9455 زينب علي عبد االمير كطافه27221612138032
00راسب55غغغغ9853 زينب عواد حسن حميدي28221612138033
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42560.71ناجح86526350555663 زينب غالب فضاله علي29221612138034
00راسبغ69غ53غ9967 ساره عدنان عبد الساده محمد30221612138036
44363.29ناجح95705164505459 ساره عذيب معارج دريعي31221612138037
00راسبغغغغ795050 سجى عبد الكريم كهو دحام32221612138038
50171.57ناجح93725980605483 سرور علي حسين عبد علي33221612138039
00راسبغغغ53غ9862 شهالء علي جبر كاطع34221612138040
00راسبغ1007169525073 صابرين علي منخي حسون35221612138041
00راسب92505050382352 صفاء ريه سلمان عبد علي36221612138042
62489.14ناجح100889088808593 ضحى حميد حسن ثجيل37221612138043
46866.86ناجح98685981506052 غفران عيدان فضاله عبود38221612138044
00راسب50غغغغ9851 فاطمة علي خضير مشحوت39221612138045
00راسب5050غغ935663 كوثر ابراهيم كاطع كنهور40221612138046
43962.71ناجح94655056575067 كوثر غياض جليد شغي41221612138047
00راسبغغ8950573226 مريم عادل حسن فليح42221612138048
47467.71ناجح93586576685757 مريم عذاب جبر عويد43221612138049
44964.14ناجح93595065586163 مريم فليح حسن ثجيل44221612138050
00راسب50غصفر88505050 نجالء شمخي جابر ياس45221612138051
44663.71ناجح99715651566251 نجالء عاجل جلود حسين46221612138052
55278.86ناجح100805082807288 ندى خليل جاسم محمد علي47221612138053
00راسب58غ9152215037 نور فوزي عبد فظيح48221612138054
43862.57ناجح99505666575654 هدى حميد جيجو شير49221612138055
51173ناجح97697670606376 هدير سعيد كركان منشود50221612138057
46666.57ناجح100645054675477 والء عطيه جحيل هداد51221612138058

2724 51
نسبة النجاح الراسبون الناجحون المشاركون
%52.94
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