
٠٠معيد٨١٦١٣٥٦٣٣٧٣٥٥٠ أسراء خريجة خضير عبيد١٢٢١٥١٢١٢١٠٠١
٠٠معيدصفر٩٤٩٠٦٩٨١٨٦٩٧ أنغام فالح نعيم عبيد٢٢٢١٥١٢١٢١٠٠٢
٠٠معيد٥٧٥٠٣٣٥٠٣٧٢٩٢٧ ابتداء حسين نايف كريم٣٢٢١٥١٢١٢١٠٠٣
٠٠معيد٥٥صفر٥٠صفر٨٨٧٤٧٦ االء سالم لذيد والي٤٢٢١٥١٢١٢١٠٠٤
٠٠معيد٧٠م٩٠٨٠٨١٨٩٨١ تهاني حميد علي غانم٥٢٢١٥١٢١٢١٠٠٥
٠٠معيد٦٧٥٠٢٧٥٠٥٠٥٠٢٦ حوراء حسب سواري سلمان٦٢٢١٥١٢١٢١٠٠٦
٠٠معيد٦٢٥٠٤٠٣٢٥٠٤٠٢٠ حوراء عدنان عبد غافل٧٢٢١٥١٢١٢١٠٠٧
٠٠معيد٤١٣١٣٨٢١صفر٧١٤١ حياة حميد علي مسعود٨٢٢١٥١٢١٢١٠٠٨
٠٠معيد٣١٣٦٣٨٪٧٤٥٣٥٢١٩ خنساء طاهر دويخ صيهود٩٢٢١٥١٢١٢١٠٠٩
٠٠معيد٧٣٥٩٤٢٣٧٣٦٣٢٤١ دعاء صامد نايف كريم١٠٢٢١٥١٢١٢١٠١٠
٠٠معيد٦٠٥٢٣٦٣٣٥٠٣٩٢٣ رانية مطشر صبر صيهود١١٢٢١٥١٢١٢١٠١١
٠٠معيد٦٣٥٢٣٥٥٠٥٠٥٠٣٠ رسل رحيم نايف خزي١٢٢٢١٥١٢١٢١٠١٢
٤٣٨٦٢,٥٧ناجح٨٥٦٦٥٠٥٤٧٩٥٤٥٠ رسل عباس عبد الحسين سعدون١٣٢٢١٥١٢١٢١٠١٣
٠٠معيد٣٩صفر٥٠٦١صفر٧٧٦٩ رغد علي عبد العباس رداد١٤٢٢١٥١٢١٢١٠١٤
٠٠معيد٨٣٦٤٣٠٥٠٥٠٣٩٣٨ زهراء حسين علي عزيز١٥٢٢١٥١٢١٢١٠١٥
٠٠معيد٥٤صفرصفر٨٠٦١٥١٥٠ زهراء عالء محسن كاظم١٦٢٢١٥١٢١٢١٠١٦
٠٠معيد٨٣٦٠٥٠٥٠٦٢٥٠٣٣ زهراء نعيم ياسين حمدان١٧٢٢١٥١٢١٢١٠١٧
٠٠معيد٨٤٥٧٢٩٤٣٢٧٥٣٣٤ زينب عواد هاشم كنش١٨٢٢١٥١٢١٢١٠١٨
٠٠معيد٨٤٥٦٦١٣٠٥٠٦٣٣٨ زينة رحيم عبد االمير عطية١٩٢٢١٥١٢١٢١٠١٩
٤٨٣٦٩ناجح٩٥٧٧٥٠٦٣٧٥٦١٦٢ سارة جودة حسون صياح٢٠٢٢١٥١٢١٢١٠٢٠
٠٠معيد٧٧٥٩٣٢٣٩٢٦٥٣٣٣ سارة خريجة خضير عبيد٢١٢٢١٥١٢١٢١٠٢١
٠٠معيد٧٧٦٧٥٦٥٠٥٩٥٦٣٦ سارة علي جابر ذهب٢٢٢٢١٥١٢١٢١٠٢٣
٠٠معيد٣٥٢٤عشر٦٩٣٦٣١٣١ سندس عبد الكاظم حسن رهيف٢٣٢٢١٥١٢١٢١٠٢٤
٤٤٨٦٤ناجح٨٣٦٢٥٠٨٣٥٤٥٤٦٢ عذراء جبار عطية خضير٢٤٢٢١٥١٢١٢١٠٢٥
٠٠معيد٧٠٨٠٨٠٨٢٦٧٧٣م فاطمة جاسب خضير عبيد٢٥٢٢١٥١٢١٢١٠٢٧

٠٠معيد٧٣٧٠٦٢٣٨٦٦٧٤٣٩ فاطمة كاطع خوير ساجت٢٦٢٢١٥١٢١٢١٠٢٩
٦١٨٨٨,٢٩ناجح٨٨٨٤٨٧٩٦٨٨٨٤٩١ فرح رحيم نجم عطية٢٧٢٢١٥١٢١٢١٠٣٠
٠٠معيد٥١م٨١٦٧٦١٦٩٧٦ الرا علي ناصر حسين٢٨٢٢١٥١٢١٢١٠٣١
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٠٠معيدصفر٥٠سبع٧٨٦٧٧٠٢٥ لهيب طارق رشاش عبد٢٩٢٢١٥١٢١٢١٠٣٢
٠٠معيد٦٤٥٩٤١٤٢٢٣٣٤٢٥ محاسن فليح فزيع مريو٣٠٢٢١٥١٢١٢١٠٣٣
٠٠معيد٦٦٥٦٥٠٥٠٣٣صفر٧٩ مريم علي موسى خلف٣١٢٢١٥١٢١٢١٠٣٥
٠٠معيد٢٩م٩١٦٧٥٨٣٩٥٠ منى محمد موسى شويلي٣٢٢٢١٥١٢١٢١٠٣٦
٠٠معيد٪٦١٤١٣٤٣٧٥٠٣٧١٦ ميس خالد طحب صخي٣٣٢٢١٥١٢١٢١٠٣٧
٠٠معيدصفر٨١٧٠٧٧٧٧٦٨٥٣ نجاه عزيز سوادي نجيبان٣٤٢٢١٥١٢١٢١٠٣٨
٠٠معيد٥٠٣٦صفر٨٧٦٣٥٤٥٠ نجالء حميد عبد غافل٣٥٢٢١٥١٢١٢١٠٣٩
٠٠معيد٢٤٣٢٪١١صفر٧٥٦٤٢٨ نوافل محمد فاضل خوير٣٦٢٢١٥١٢١٢١٠٤٠
٠٠معيد٦٤٥٠٢٥٣٥٧١٤١٢٧ نور عادل عبادي ياسر٣٧٢٢١٥١٢١٢١٠٤١
٤٨٩٦٩,٨٦ناجح٨٤٧١٧٠٨٦٥٢٧٦٥٠ نور قاسم حسن رهيف٣٨٢٢١٥١٢١٢١٠٤٢
٤٥٤٦٤,٨٦ناجح٨٥٧٦٦٣٧٤٥٢٥٠٥٤ نور محسن اليج رسن٣٩٢٢١٥١٢١٢١٠٤٣
٠٠معيد٥٠صفر٥٣صفر٧٦٧٠٧٠ نور مطشر لذيد والي٤٠٢٢١٥١٢١٢١٠٤٤
٤٢٥٦٠,٧١ناجح٨٢٦٥٥٦٥٩٥٩٥٠٥٤ نورة قاسم كامل جاسم٤١٢٢١٥١٢١٢١٠٤٥
٠٠معيد٨٨٧١٥٠٧٠٣٩٣٩٥٠ هاجر شمران هاشم عليوي٤٢٢٢١٥١٢١٢١٠٤٦
٠٠معيد٥٠٥٠٥٠٣٨٣٢٢٩٥٠ هبة مهند شريف محمد٤٣٢٢١٥١٢١٢١٠٤٧
٠٠معيد٥٠م٨٠٨٠٦١٧٧٤٠ هدى كاظم سوادي نجيبان٤٤٢٢١٥١٢١٢١٠٤٨
٠٠معيد٥٠٢٢٪٧٧٥٣٢٦٣٣١٣ وسن حميد نعيم ياسر٤٥٢٢١٥١٢١٢١٠٤٩
٠٠معيد٣٧م٧٠٥٦٢٣٥١٦٠ وسن مهنا يوسف راضي٤٦٢٢١٥١٢١٢١٠٥٠

٧٠ ٤٦
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