
٠٠معيد٧٩٨٤٨٨٧٩صفر٩٩٧٩ أديان علي زياد حسين١٢٢١٥١٢١١٣٠٠١
٠٠معيد٥٠صفر٧٦صفر٩٩٨٠٨٤ أديان لطيف جواد محمد٢٢٢١٥١٢١١٣٠٠٢
٠٠معيد٨٠صفر٩٥صفر١٠٠٩٠٨١ آيات رافع سلمان ناصر٣٢٢١٥١٢١١٣٠٠٣
٠٠معيد٩٥١٠٠٩٥صفر١٠٠٩١٩٦ آيات كمال حامد ياسر٤٢٢١٥١٢١١٣٠٠٤
٠٠معيدصفر٨١٩٨اثنان١٠٠٩٥١٠٠ آيات محمود سعيد ذياب٥٢٢١٥١٢١١٣٠٠٥
٠٠معيد٧٢٦٨مصفر٩٨٨١٧٧ آيات منير احمد جبار٦٢٢١٥١٢١١٣٠٠٦
٦٦٦٩٥,١٤ناجح١٠٠٩٥٩٧٨٨٩٩٩٦٩١ ابتهال رزاق حران محمد٧٢٢١٥١٢١١٣٠٠٧
٠٠معيد٥٠٥٠٥٧صفر٧٥صفر٩٧ تبارك سنان محمد حمود٨٢٢١٥١٢١١٣٠٠٩
٠٠معيد٨٥٦٨صفر٩٩٨٣٨٧٧٥ تقى كاظم دشر عواد٩٢٢١٥١٢١١٣٠١٠
٠٠معيد٧٤٥٠٨٤٧٧٥٧صفر٩٣ تهاني رسول جيجان طاهر١٠٢٢١٥١٢١١٣٠١١
٠٠معيدصفر٩٩٨٥٧٠٥٠٥٠٥٤ حنين كاظم فاخر حاجم١١٢٢١٥١٢١١٣٠١٢
٥٩٩٨٥,٥٧ناجح٩٩٨٥١٠٠٧٩٨٤٨٦٦٦ حوراء جمال كاظم شويل١٢٢٢١٥١٢١١٣٠١٣
٥٣٤٧٦,٢٩ناجح٩٨٨٣٩٥٥٦٧٣٧٩٥٠ حوراء شاكر محمود سلمان١٣٢٢١٥١٢١١٣٠١٤
٥١٦٧٣,٧١ناجح٩٨٨١٧٢٦٢٧٦٥٩٦٨ حوراء فالح حسن محمد١٤٢٢١٥١٢١١٣٠١٥
٠٠معيد٦٩م٧٨صفرم٩٨٨٤ خديجة شلب جابر فدغم١٥٢٢١٥١٢١١٣٠١٦
٠٠معيد٦٥صفر١٠٠٨٥١٠٠٦٠٩٢ رانية عالء داخل يونس١٦٢٢١٥١٢١١٣٠١٧
٠٠معيد٩٧٩٤٩٦صفر١٠٠٩٧٩٩ رحمة عواد كاظم حمود١٧٢٢١٥١٢١١٣٠١٨
٠٠معيد٥٠مصفرصفر١٠٠٧٨٩٠ زهراء ادريس فهد شرشاب١٨٢٢١٥١٢١١٣٠٢٠
٦٣٣٩٠,٤٣ناجح٩٩٨٧٩٩٨٥٩٨٨٩٧٦ زهراء ثامر جواد كاظم١٩٢٢١٥١٢١١٣٠٢١
٠٠معيد٩٤٦٨صفر١٠٠٨٢٩١٨٤ زهراء خليل موسى جاسم٢٠٢٢١٥١٢١١٣٠٢٢
٠٠معيد٨٦صفر٩١٩٠م٩٧٨٨ زهراء علي شريف نعمة٢١٢٢١٥١٢١١٣٠٢٣
٠٠معيد٨٦مممم٩٦مم زهراء قاسم محمد طعمة٢٢٢٢١٥١٢١١٣٠٢٤

٦٧١٩٥,٨٦ناجح١٠٠٩٥١٠٠٩٦١٠٠٩٦٨٤ زينب عبد الحميد سالم محمد٢٣٢٢١٥١٢١١٣٠٢٥
٠٠معيد٥٠صفر١٠٠٧٧٨٧٦٦٦١ زينب عدنان عبد الزهرة داخل٢٤٢٢١٥١٢١١٣٠٢٦
٠٠معيد٥٥٥١٣٤٪٨١٥٥٦٣١٦ زينب هاشم سلطان محمد٢٥٢٢١٥١٢١١٣٠٢٨
٠٠معيد٨٠٦٨مصفر٨٦صفر١٠٠ ساره عبد العالي داخل شاهر٢٦٢٢١٥١٢١١٣٠٢٩
٠٠معيد٧٣م٨٣٨٠صفر١٠٠٨٤ ساره محمد جريح تعيبان٢٧٢٢١٥١٢١١٣٠٣٠
٠٠معيدست٣٤صفرصفر٩٩٦٣٨٣ سجى سالم كاظم فرحان٢٨٢٢١٥١٢١١٣٠٣١
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٥٨٤٨٣,٤٣ناجح٩٨٧٦٨٦٧٨٧٨٩٦٧٢ سما مشتاق نعمة عبد السيد٢٩٢٢١٥١٢١١٣٠٣٢
٦٨٠٩٧,١٤ناجح١٠٠٩٧١٠٠٩٩١٠٠٨٧٩٧ شمس حسن بدر عبد الحسين٣٠٢٢١٥١٢١١٣٠٣٣
٦٩٩٩٩,٨٦ناجح٩٩١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠ شهد صالح ناصر جابر٣١٢٢١٥١٢١١٣٠٣٤
٠٠معيدصفرصفر٧٠٥٠٦٥صفر٩٨ صفا جواد كاظم راضي٣٢٢٢١٥١٢١١٣٠٣٥
٠٠معيد١٠٠٢٠٧٦صفرصفرم٩٦ ضحى مصطفى علي شناوة٣٣٢٢١٥١٢١١٣٠٣٦
٦٨٣٩٧,٥٧ناجح١٠٠٩٧١٠٠٩٦١٠٠٩٩٩١ طيبة حميد مكي جوني٣٤٢٢١٥١٢١١٣٠٣٧
٠٠معيد٥٠٢٠مصفر٧٧م١٠٠ ظفر عبد الرضا عكال معلة٣٥٢٢١٥١٢١١٣٠٣٨
٠٠معيدصفر٨١٩٤٨٠صفر١٠٠٨٣ عبير نايف جابر مزعل٣٦٢٢١٥١٢١١٣٠٣٩
٠٠معيدصفر٦٦٦٠٥٠٪٩٤٦٩١١ عفاف ستار قاسم عبد اهللا٣٧٢٢١٥١٢١١٣٠٤٠
٦٩٥٩٩,٢٩ناجح١٠٠٩٩١٠٠٩٧١٠٠٩٩١٠٠٧٩ عال محمد نعمة محسن٣٨٢٢١٥١٢١١٣٠٤١
٠٠معيد٧٤مم١٠٠٩١١٠٠٧٨ قطر الندى سعيد سكر معاون٣٩٢٢١٥١٢١١٣٠٤٣
٠٠معيد٦٩مصفرصفرمصفرصفر١٠٠ مريم محمد مبدر نايف٤٠٢٢١٥١٢١١٣٠٤٦

٠٠معيدمممصفر٥٠٨٣م مسار رياض عادل جاعد٤١٢٢١٥١٢١١٣٠٤٧
٠٠معيدم٩٩٩٤٨٦٦٥٩٥٧٩ منار حبيب نور مهدي٤٢٢٢١٥١٢١١٣٠٤٨
٠٠معيد١٠٠٨٩٩٢٢٩٩٨٩٢٧٤ منار محسن زيدان عطية٤٣٢٢١٥١٢١١٣٠٤٩
٦٦٣٩٤,٧١ناجح١٠٠٩٠٩٨٩٣٩٨٩٥٨٩٦٧ مينا عبد المطلب حسن سلمان٤٤٢٢١٥١٢١١٣٠٥٠
٦٨٣٩٧,٥٧ناجح١٠٠٩٩٩٥٩٥٩٩٩٩٩٦ نور احمد عبد الرضا فوزان٤٥٢٢١٥١٢١١٣٠٥١
٦٤٥٩٢,١٤ناجح١٠٠٩٢٩٤٨٠٩٢٩٧٩٠ نور الهدى عدنان شعيث خلف٤٦٢٢١٥١٢١١٣٠٥٤
٠٠معيد٨٥٩٦٨١٩٦٩٤٨٤صفر نور الهدى غالب فالح فارس٤٧٢٢١٥١٢١١٣٠٥٥
٦١٦٨٨ناجح٧٨٩٥٩٣٩٦٩١٨٧٧٦٧١ هاجر اثير بريسم سهيل٤٨٢٢١٥١٢١١٣٠٥٦
٠٠معيد٦٧٦٥٥٧صفر٩٩٧٤٧٢ هاجر كريم علي حميدي٤٩٢٢١٥١٢١١٣٠٥٧
٠٠معيد٧٤صفر٩٩٨٧٧٤٦٥٨١ هبه سامي جاسم مجيد٥٠٢٢١٥١٢١١٣٠٥٨
٤٩٣٧٠,٤٣ناجح١٠٠٥٩٧٦٥٠٧٥٧٨٥٥ هدى حليم جبار شفي٥١٢٢١٥١٢١١٣٠٥٩
٠٠معيد٧٥٩٨٨٨٨٥خمس٩٩٩١ هدى عبد االله وحيد محمد٥٢٢٢١٥١٢١١٣٠٦٠
٠٠معيد٩٥٨٩٩٥٨٥٩٧صفر١٠٠ والء كمال حامد ياسر٥٣٢٢١٥١٢١١٣٠٦١
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