
00راسب585150غغ7450 ايناس طالب ثويني لعيبي1221522116013
38154.43ناجح54505050695058 ريام حميد جبار خريبط2221522116029
38855.43ناجح55595056665052 زهراء علي منحوش جلود3221522116031
00راسب75633350505450 عنود هليل جبر مهاوش4221522116049
00راسب76546156505038 لبنى صالح مهدي لفته5221522116056
39957ناجح77555350535952 آمنه عواد لهمود مطير6221622116001
42761ناجح92545057507450 آيات فارس هاشم سنيد7221622116003
40758.14ناجح81525550555955 ابرار عبد الحسين كاصد مجلي8221622116004
43462ناجح92625053517650 اماني محمد فليح جاسم9221622116006
40758.14ناجح90555050505557 اميرة جمال مرداس جبر10221622116007
00راسبغغغ50غغ83 انوار عباس عزيز عبد الرضا11221622116009
00راسبغ7253غغغ82 انوار نعيم خضير جبير12221622116010
42761ناجح71505652667557 ايمان راضي حسن شاطي13221622116011
00راسب76612350235021 بلسم حيدر اسماعيل ابراهيم14221622116012
00راسب88675055556240 تبارك محمد حمد عبد الهادي15221622116013
39656.57ناجح80505050615550 جيالن حيدر هادي مسير16221622116014
00راسب63515050315933 حصه جاسم عودة حيوان17221622116015
44363.29ناجح81675063705953 خديجة رضا خليوي شالش18221622116018
41459.14ناجح83505065506650 رانيا عالء هليل مطر19221622116020
00راسب77502251545736 ريام كريم حسن حسون20221622116024
42961.29ناجح85526052626850 زهراء عبد االمير عبد الكريم ابراهيم21221622116027
42660.86ناجح87585068506350 زينب راضي عبد جودة22221622116029
00راسب88505050596537 زينب صادق خلف جبر23221622116030
00راسبغ50غغغغ60 زينب علي عبد الزهرة منصور24221622116032
00راسب86534057637250 زينب علي محسن فياض25221622116033
00راسب50383034253725 ساره يوسف حميد سلطان26221622116034
00راسب6553325115%6050 غدير شريف حشيش غانم27221622116037
00راسب82543452506658 فاطمة مراد يوسف ايدام28221622116039
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00راسب84633056506337 كوثر عجيل ناصر حسين29221622116040
38254.57ناجح67525051535059 منتهى مهدي عبد الكريم عاتي30221622116042
00راسب96553854376450 منى باقر خماط مجبل31221622116043
00راسب86645051355828 منيرة محمد عكله ساجت32221622116044
39256ناجح63616350505550 نور الهدى علي محسن علي33221622116045
00راسب87555252636027 نور عالء حسن مجهول34221622116046
00راسب68543650505023 نور عالء نعيم منخي35221622116047
39556.43ناجح73505052505367 نور كريم حسن غيثان36221622116048
00راسب65503853346041 نورس طعمه نجيم يلوي37221622116049
45765.29ناجح93635374515865 هاجر مهدي عبد الحسين وادي38221622116050
45264.57ناجح83605268647550 هدى جابر لفته عواد39221622116051
40858.29ناجح80585050596150 هدى عباس مزعل فرحان40221622116052
42660.86ناجح75575259597351 هديل خميس سوعان علي41221622116054
00راسب855217%50596335 وجدان وهاب عبد الرزاق خضير42221622116056

2022 42
نسبة النجاح الراسبون الناجحون المشاركون
%47.62
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