
00راسب87733369565457 حنان شحاته دهام هنيدي1221512171026
00راسب95696759503260 رباب مطشر نعاس بدن2221512171035
00راسب89765250254254 ضحى علي زعيبل حمد3221512171073
00راسب5050غغ846550 ابتسام خميس شمهوط جواد4221612171001
00راسب55غ55غغ10083 ابتهال صبيح عبد الرضا ساجت5221612171002
00راسبغغ5150غ9254 اثار مصطفى جاسم عبد الحسين6221612171003
00راسبغ816950565050 اثمار جمعه شايع جاثر7221612171004
00راسب97835167202931 اثمار ضياء نجدي ناصر8221612171005
48068.57ناجح89755078536075 اخالص حسن محسن حمود9221612171008
44663.71ناجح96665160505073 اديان محمد واحد عبد الحسين10221612171009
66995.57ناجح1009494989192100 استبرق رمضان علي عبيد11221612171011
00راسب505050غغ9372 اسراء ياسر هادي كشيش12221612171013
00راسبغغ9661505058 االء سلمان كريم جبير13221612171014
52274.57ناجح97857850777758 ايمان جميل مطشر حنون14221612171015
00راسبغ6862غغغ92 تبارك مخلص عوده شنيار15221612171018
00راسب72605354354151 حوراء حبيب ناصر شاتي16221612171020
56580.71ناجح98957392745677 دعاء دنيف عبد اهللا شراد17221612171021
00راسب67غ7973غ9474 دنيا رزاق خليف جبر18221612171022
55979.86ناجح74816080858693 رباب شهيد ابراهيم زويد19221612171023
00راسب96835471335650 رحاب عزيز نعيم كاظم20221612171024
00راسب50غ5754غ8955 رقيه ناصر خلف رضا21221612171025
00راسب79غ79غ988150 رواء جليل شاكر جالب22221612171026
65293.14ناجح100939593859294 زمن بدر زغير حسوني23221612171028
00راسبغ7276غ1008266 زهراء طالب موازي سلطان24221612171030
00راسبغغغ70775354 زينب جليل عبد هلول25221612171032
00راسبغغغغغ7167 زينب رضا كاظم مصارع26221612171033
00راسب6364غ82غ9483 زينب كريم حنون خليف27221612171036
61487.71ناجح100947782918585 زينب محسن جوار فرج28221612171037
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00راسب92505028213458 صابرين اركان داود سلمان29221612171038
51072.86ناجح96805092726951 صابرين صالح بديوي عجيل30221612171039
51773.86ناجح94715485587580 ضحى غالب عبد هنيدي31221612171041
00راسب98814059263353 فاطمه جاسب عويز كعيد32221612171042
50271.71ناجح98775075665878 فاطمه جبار علي يوسف33221612171043
59184.43ناجح96928296827172 فاطمه فاضل صالح مهدي34221612171045
00راسب5150غ90595050 فاطمه نعيم خلف فرج35221612171047
47768.14ناجح89655073548363 لمياء بشار ناصر حسين36221612171049
00راسب72585750293850 مروه ثائر هاشم محمد37221612171050
00راسب50غغ50غ8150 مريم كاظم سلمان عاتي38221612171051
00راسبغغغغ775350 مها عواد صكر صفوك39221612171054
66895.43ناجح9795911009392100 مها هاشم صالح بشير40221612171055
00راسبغ505050غ10070 نجالء فالح حسن ناصر41221612171056
00راسب55غ9661316550 نجالء كريم جواد مطرود42221612171057
44864ناجح92645170505071 نداء عبيد علي نميم43221612171058
00راسب89523759636850 ندى كاظم خلف دنان44221612171059
00راسب5388غ96887174 نور الهدى فاضل خليف حسن45221612171060
00راسب96866264226156 هبه علي ذياب مكطوف46221612171063
54878.29ناجح90867589638164 هدى جبار خضير غالي47221612171065
53175.86ناجح99976274725077 هدى وادي علي حميدي48221612171067
00راسبغغ55غغ76غ هدير قاسم محمد صيهود49221612171068
00راسب53غغغ845050 هند حميد كاظم جدوع50221612171069
45965.57ناجح96725761507053 وجدان مهدي غركان عويد51221612171070
00راسب97635258292950 ورود علي عبد الحسن حنون52221612171071
00راسب98634062235050 وسن غانم غبن مردان53221612171072

1835 53
نسبة النجاح الراسبون الناجحون المشاركون
%33.96
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