
42861.14ناجح79567068515450 اديان عادل هادي حسين1221622199002
42160.14ناجح81535952527252 اسراء جاسم عطيه خميس2221622199004
49670.86ناجح88625064917863 اسماء حسين علي بصل3221622199005
00راسب80505039276650 اسيل حامد عبد دحام4221622199006
40658ناجح82505056506850 اسيل خالد حسن كريدي5221622199007
00راسبغ67غغغغ69 انوار جواد كاظم سلطان6221622199010
00راسب82626360327766 ايات حيدر دينار مطر7221622199011
00راسب79523860616261 ايات عبد السالم جبار محمد8221622199013
00راسب87506550507235 تبارك صاحب شريف عداي9221622199015
00راسبغغغغغغغ حنان طاهر علي نزال10221622199016
39055.71ناجح79505050555650 حنان كامل كريم خالف11221622199017
00راسب67575066315039 حنين حسين نعمه واجد12221622199018
00راسب6965غ50غ8463 حنين رياض حسن مزهر13221622199019
00راسب84595385407450 حوراء حافظ شهيب غالي14221622199020
43261.71ناجح89605056507750 حوراء طالب نعيم محمد15221622199021
39556.43ناجح79505050506056 حوراء محسن مكطوف حسن16221622199022
39756.71ناجح84505050506350 خمائل ماجد كحامي صبار17221622199023
00راسبغ50غغغغ85 رسل علي جاسم سعدون18221622199025
00راسب68505653355050 ريام قدير عبد الحسن صالح19221622199028
40357.57ناجح71505453547150 زهراء عبد اهللا غازي مثور20221622199031
47367.57ناجح81517371628550 زهراء فاخر عبد اهللا علي21221622199033
00راسب84503339508165 زينب طالب عليوي حسن22221622199037
41659.43ناجح81585061506254 ساره حسن ناهي صباح23221622199040
41158.71ناجح83505150507750 ساره علي عبد الصاحب حسن24221622199041
40958.43ناجح84505650526750 ساره ماجد ثويني علوان25221622199042
00راسب75503250296759 ساره يونس مصعب شالل26221622199043
00راسبغ5965غغغ71 سحر جميل عبد الساده تالي27221622199044
00راسبغغغغغغ82 سراب نعمه عزوز حسين28221622199045
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44062.86ناجح93595650508250 سماح عباس فاضل جازع29221622199046
49270.29ناجح95597263556880 شجن جميل حمود كامل30221622199047
00راسب83575054327250 شمم باسم محمد سلمان31221622199048
41158.71ناجح89505054516750 صابرين كاصد مفتن رسن32221622199049
00راسبغ77غغغغ74 علياء حسيب صاحي عذاب33221622199051
41759.57ناجح92525251556550 فاطمه عبد الرضا علي نصيف34221622199053
00راسب72505050335939 كفاء حاتم طاهر سليمان35221622199054
00راسب78503550396922 مها حسين حمد نعيمه36221622199058
00راسب84505073367952 نور الهدى رشيد مهدي علي37221622199060
00راسب78375053305031 نور الهدى عبد الواحد كشاش شغاتي38221622199061
00راسب84503650518351 هاجر حسين كاظم هادي39221622199064
00راسب84505053346626 هدى كاظم عبد علي40221622199065
00راسب87505031307432 هيام قدير عبد الحسن صالح41221622199066

1724 41
نسبة النجاح الراسبون الناجحون المشاركون
%41.46
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