
٠٠معيدصفر٥١٦١٦١مصفر٨٣ ابتهال حيدر وطين منخي١٢٢١٥١٢١٢٩٠٠١
٠٠معيد٥٢٥٩٤٠صفر٥٠صفر٨٤ اخالص ياسر حسين عليوي٢٢٢١٥١٢١٢٩٠٠٢
٠٠معيد٧٨٧٩٨٩٦٩٦٨٨٢م اسيا حسن جابر طشار٣٢٢١٥١٢١٢٩٠٠٣

٠٠معيد٨١٧٤٧٩٨٩٥٥م٩٦ االء جابر حسين منشد٤٢٢١٥١٢١٢٩٠٠٤
٠٠معيد٥٠م٥٦صفر٨٦٥٧٢١ الهام يونس حسن شعيبث٥٢٢١٥١٢١٢٩٠٠٥
٥٩٥٨٥ناجح٩٥٦٩٩٢٨١٨٦٩٠٨٢ امل مزهر مذبوب منخي٦٢٢١٥١٢١٢٩٠٠٦
٠٠معيد٥٠صفر٨٥٥٠٣٠٦٠٥١ ايناس سعد عجيل رحيل٧٢٢١٥١٢١٢٩٠٠٧
٠٠معيدممصفرممم٨٩ بشرى غالب فالح شتام٨٢٢١٥١٢١٢٩٠٠٨
٠٠معيدصفر٩٨٧٩م٩٥٧٦٥٠ جنان سوادي حنين جعيفر٩٢٢١٥١٢١٢٩٠٠٩
٦٣٣٩٠,٤٣ناجح٩٤٨٧٩١٨٣٩٤٨٩٩٥ حميدة حسن داخل مطرود١٠٢٢١٥١٢١٢٩٠١٠
٠٠معيد١٠٠٨٧صفرصفر١٠٠٩٥٩٣ حنين كريم جريد عبد الحسن١١٢٢١٥١٢١٢٩٠١١
٠٠معيد٢٦٦١٥٠م٩٦٧٩٧١ حوراء عناد نعيثل عبد الخضر١٢٢٢١٥١٢١٢٩٠١٢
٠٠معيد٣٩مصفر٨٨٧٠٣٥٥٣ حوراء ناجي ثامر هالمة١٣٢٢١٥١٢١٢٩٠١٣
٠٠معيد٦٣٦٣صفر٨٩٧٠٦٥٧٠ دعاء رحيم منصور عاجل١٤٢٢١٥١٢١٢٩٠١٤
٦١٣٨٧,٥٧ناجح٩٧٨٨٨٧٨٨٩٥٨٥٧٣ دعاء عبد االمير دعالن خليل١٥٢٢١٥١٢١٢٩٠١٥
٠٠معيد٦٢٥٢٥٠٦٩م٩٧٦٤ دعاء عبد الحسين جودة فجر١٦٢٢١٥١٢١٢٩٠١٦
٠٠معيدصفر٦٧صفرصفر٩٤٧٧٦٧ دالل كريم رحيم عبيد١٧٢٢١٥١٢١٢٩٠١٧
٠٠معيدم٧٥م٩٣٦٤٣٠٥٦ رباب صالح عويد كاظم١٨٢٢١٥١٢١٢٩٠١٨
٠٠معيدصفر٩٤٩٥م٩٨٨١٧٢ رحاب جاسم محمد جاهل١٩٢٢١٥١٢١٢٩٠١٩
٠٠معيد٩٦٦٥٢٢٥٠٦١٦٤٥٠ رحاب حسين طعيمه عبدول٢٠٢٢١٥١٢١٢٩٠٢٠
٤٩٤٧٠,٥٧ناجح٩٤٧١٥٥٧٥٥٤٧٤٧١ رشا سعيد مكطوف لكن٢١٢٢١٥١٢١٢٩٠٢١
٠٠معيد٨٨٧٦٤١٥٣٥٠٥٠٥٠ رغد احمد موحان داود٢٢٢٢١٥١٢١٢٩٠٢٢
٠٠معيد٦٧صفر٥٢تسعصفر٧٨م زينب علي حسين شهاب٢٣٢٢١٥١٢١٢٩٠٢٣

٠٠معيد٧٤٨١٥٨م٩٦٧٥٦٩ زينب كريم نصار صياد٢٤٢٢١٥١٢١٢٩٠٢٤
٠٠معيد٨٣٦٦صفر١٠٠٧٤٨٠٨٧ ساجدة محسن شعين عبيد٢٥٢٢١٥١٢١٢٩٠٢٥
٠٠معيد٨٠٨٥٦٤م٩٧٧٥٧٥ سارة رحيم جحيل سفيح٢٦٢٢١٥١٢١٢٩٠٢٦
٠٠معيدمممصفر٢٥م٧١ سارة فاضل عويد كاظم٢٧٢٢١٥١٢١٢٩٠٢٧
٠٠معيد٣٨٥٢٥٠٥١٣٣صفر٨١ سجى حامد راشد حاجم٢٨٢٢١٥١٢١٢٩٠٢٨
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٠٠معيد٥٠٦٧٥٩٪٨٠٥٠٣٥١٨ سماح زغير ذياب حذية٢٩٢٢١٥١٢١٢٩٠٢٩
٠٠معيدصفرمم٢٧م٨١٥٠ صابرين سالم شناوة مطر٣٠٢٢١٥١٢١٢٩٠٣٠
٠٠معيد٥٦صفر٩٦٧٩٨١٦٧٥٠ صابرين سفيح لهمود كاطع٣١٢٢١٥١٢١٢٩٠٣١
٠٠معيدصفر١٠٠٨٨٩١٨٥٩٢٩٨ صفاء حميد خفيف كريم٣٢٢٢١٥١٢١٢٩٠٣٢
٠٠معيد٩٤٥٥٣٧٥٠٣٨٦٣٥٠ صفاء كريم خلف عطيه٣٣٢٢١٥١٢١٢٩٠٣٣
٠٠معيد٥٩٥٠صفر٨٧٦٤٥٠٤٢ عهد ناصر جابر مسير٣٤٢٢١٥١٢١٢٩٠٣٤
٠٠معيد٨٦م٥١٩١م٩٢٧٩ فاطمة جعفر سالم عور٣٥٢٢١٥١٢١٢٩٠٣٥
٠٠معيدم٧٣صفر٨٨٧٢٥٣٣٨ فاطمة عجمي طاهر علي٣٦٢٢١٥١٢١٢٩٠٣٦
٠٠معيدصفر٦١٧٥٧٨صفر٩٣٧٣ فاطمة ياسر فاضل شندي٣٧٢٢١٥١٢١٢٩٠٣٧
٠٠معيدممممممم كريمة غازي خلف نعيمة٣٨٢٢١٥١٢١٢٩٠٣٨

٠٠معيدم٩٩٧٤٧٧٥٤٦٣٧٥ كوثر ثامر طعمة جكينم٣٩٢٢١٥١٢١٢٩٠٣٩
٠٠معيدصفر١٠٠٩٤٩٧٨٧٩٤٩٨ كوثر جواد كاظم كدر٤٠٢٢١٥١٢١٢٩٠٤٠
٠٠معيدمصفر٨٥٥٨٥٠٦٠٥٨ مريم باسم ثامر مانع٤١٢٢١٥١٢١٢٩٠٤٢
٠٠معيد٥٠مصفر٨٢٦٩٥٠٥٣ ميادة خالد معيوف طعمة٤٢٢٢١٥١٢١٢٩٠٤٤
٥٢٨٧٥,٤٣ناجح٩٤٧٨٥٨٦٩٦٩٧٧٨٣ نرجس هادي لفته شندي٤٣٢٢١٥١٢١٢٩٠٤٥
٠٠معيد٨١٧٦صفر٩١٨٩٧٨٦٤ نسرين ريسان جبر لفتة٤٤٢٢١٥١٢١٢٩٠٤٦
٠٠معيدم٧٤٨١م٨٩٧٨٧٢ نور االيمان صباح حسن شهد٤٥٢٢١٥١٢١٢٩٠٤٧
٦١١٨٧,٢٩ناجح١٠٠٨٣٨٤٨٦٨٥٨٦٨٧ نورا فيصل مزعل والي٤٦٢٢١٥١٢١٢٩٠٤٨
٥١٤٧٣,٤٣ناجح٩٤٨١٧٤٦٦٦٢٦٦٧١ هند حيدر عبد الرضا حسن٤٧٢٢١٥١٢١٢٩٠٥٠
٤٧١٦٧,٢٩ناجح٩٤٧٣٥٩٧٦٥١٥٥٦٣ يسرى علي ناصر حسين٤٨٢٢١٥١٢١٢٩٠٥٢
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