
00راسب93545152505426 اسراء عبد الكريم طالب وادي1221512182002
00راسب92615054304029 اديان حيدر امطير مريضي2221612182001
00راسبغ915050502550 اديان زعيم حنون سماري3221612182002
43261.71ناجح92625071505750 اسراء نصار سعد علي4221612182004
00راسب87565257505820 انعام علي عبد الكريم دخيل5221612182005
00راسبصفر36غ82505041 اية عزيز سلمان علي6221612182007
00راسب92585039313630 اية نجاح كاظم عطية7221612182008
00راسب95685056355018% ايمان حسن حنين جليب8221612182009
48369ناجح86716964576274 تبارك عبد الستار عبد العباس اسماعيل9221612182010
00راسب9456503816%5050 تبارك كريم كاظم كنوش10221612182011
48469.14ناجح93626065836952 حوراء جاسم محمد موسى11221612182013
00راسب91503650565050 حوراء رعد صعيوج رخيص12221612182014
47167.29ناجح86505771658656 حوراء هالل مهدي احمد13221612182015
00راسب81545023285034 دعاء خليف عسل الحلو14221612182016
00راسبغغغغغغ91 دعاء عدنان طاهر محسن15221612182017
00راسب5050غ95725061 رانية عباس خلف عذافه16221612182018
00راسبغغغغغ9150 رحيل علي حسين عليوي17221612182019
00راسب%12عشر8850312518% رغد جاسم حسن زغير18221612182021
00راسبغ5450غ865050 رغد حسن فليح وهد19221612182022
00راسب50غ9171557156 زهراء ابراهيم شديد برغش20221612182024
00راسب50غ607550غ82 زهراء محمد يوسف عبد علي21221612182025
40357.57ناجح92505350505751 زينب امير دلي جار اهللا22221612182026
00راسبغ7250غ815055 زينب علي حسين هادي23221612182027
00راسبغ6050غغ9568 سارة عويد منعوت معروف24221612182028
00راسب546472غغ68غ شروق لفتة مهدي صالح25221612182029
43361.86ناجح85715052575959 ضحى احمد ضياء عبد السادة26221612182030
38755.29ناجح78515250515055 فاطمة داخل حبيب ضاحي27221612182031
51072.86ناجح86748168745374 فاطمة فايز عبد الرضا عساف28221612182032
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46566.43ناجح96577158696450 فاطمة لطيف عجيل عريان29221612182033
00راسبغ9977801009799 مريم علي حسين هليل30221612182034
44263.14ناجح84755067506650 منتهى تركي سمير جار اهللا31221612182035
00راسبغ5450غغغ95 منتهى عادل إمهوس عبيد32221612182036
42861.14ناجح95665450505855 منتهى كاظم عواد عرار33221612182037
00راسب80545835507169 منى منعثر ظاهر محسن34221612182038
41359ناجح93545055516050 نبأ صالح حسن جعاز35221612182039
00راسب100678568315270 نور حسين هبر عويد36221612182040
00راسبغ7362غصفر8750 نور محمد شراد وني37221612182041
40958.43ناجح91565051555155 هدير هاشم كاطع منصور38221612182042
00راسب97563850403250 هيلين شامل ثامر سعود39221612182043
64892.57ناجح100917698869899 وداد عبد الكاظم سويط فارس40221612182044
52975.57ناجح93667184658565 يقين حسين خضير جبار41221612182045

1526 41
نسبة النجاح الراسبون الناجحون المشاركون
%36.59
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