
٠٠معيد٨٢٦٥٥٠٥٣٩٠٦٤٤١ أيه حيدر نوري حسن١٢٢١٥١٢١٣٤٠٠١
٠٠معيد٨٢٥٣٥٠صفر٥٨٦٠٥٥ ابرار عبد اهللا محسن عبد النبي٢٢٢١٥١٢١٣٤٠٠٢
٠٠معيدصفرصفر٧٣صفر٧٨٨٧٨٠ اديان عبد الناصر حامد امعله٣٢٢١٥١٢١٣٤٠٠٣
٠٠معيد٧٤٥٤صفر٩٣٩١٨٠٨٠ اسماء راشد صكر سرحان٤٢٢١٥١٢١٣٤٠٠٤
٠٠معيد٩٠٧٠٣١٥٢٥٠٥٢٥٠ االء محمد عوده جاسم٥٢٢١٥١٢١٣٤٠٠٦
٠٠معيدمم٥٠٥٠م٨٢٥٩ ايثار طالب جابر سعيد٦٢٢١٥١٢١٣٤٠١٠
٤٥١٦٤,٤٣ناجح٨١٧٣٥٦٦٢٦٣٦٦٥٠ تقى احمد شهيد عناد٧٢٢١٥١٢١٣٤٠١٣
٠٠معيدصفر٩٥٩٠٨٥٧٣٩٦٧٢ ثناء يحيى عباس هاني٨٢٢١٥١٢١٣٤٠١٤
٥٦٤٨٠,٥٧ناجح٩٤٨٠٧٦٧٧٧٦٧٩٨٢ حوراء سمير تايه علي٩٢٢١٥١٢١٣٤٠١٧
٤٨٢٦٨,٨٦ناجح٨٩٦٦٧٧٦١٧٧٥٦٥٦ خديجه ريسان فرحان عبد النبي١٠٢٢١٥١٢١٣٤٠١٨
٠٠معيد٥٨٥٣٧٠٣٧٥٢٥٠٣٢ ديانا علي حسين نمر١١٢٢١٥١٢١٣٤٠٢٠
٥١٨٧٤ناجح٨٧٧٥٦١٨١٨٣٦٥٦٦ رؤى شاكر شعالن فالح١٢٢٢١٥١٢١٣٤٠٢١
٠٠معيد٧٨٥٨٥٠صفر٧٩٦٤٥٨ رنده احمد عبد الرضا محمد١٣٢٢١٥١٢١٣٤٠٢٣
٠٠معيد٧٠مم٧٨٧٢٨٤٦٧ روان طه عبد سلمان١٤٢٢١٥١٢١٣٤٠٢٥
٦٠٤٨٦,٢٩ناجح٨٥٨٠٩١٩٣٩٣٩١٧١ رويده رحيم قاسم حمد١٥٢٢١٥١٢١٣٤٠٢٧
٤٤٣٦٣,٢٩ناجح٨٠٧٢٨٣٥٠٥١٥٥٥٢ زهراء احمد جواد جاسم١٦٢٢١٥١٢١٣٤٠٣٠
٠٠معيد٨٠٥٠٥٠صفر٩٠٧٧٩٢ زهراء حيدر خضير عبود١٧٢٢١٥١٢١٣٤٠٣٢
٤١٦٥٩,٤٣ناجح٧١٥٨٦١٥٩٦٣٥٤٥٠ زهراء طارق كريم عوده١٨٢٢١٥١٢١٣٤٠٣٣
٠٠معيد٥٧٥٦م٨٧٦٦٥٤٦٢ زهراء عالء حسين علوان١٩٢٢١٥١٢١٣٤٠٣٥
٠٠معيد٥٧٦٦م٩٦٨٣٣٤٨٥ زينب مجيد طالب موحان٢٠٢٢١٥١٢١٣٤٠٣٨
٦٤٥٩٢,١٤ناجح٩٤٩٦٩١٩١٩٧٨٨٨٨ زينب محمد جواد كاظم حسن٢١٢٢١٥١٢١٣٤٠٣٩
٠٠معيدم٨١٨٩٨٩٨٠٩٢٩٣ سميه سليم رمضان يوسف٢٢٢٢١٥١٢١٣٤٠٤١
٠٠معيد٥٦٥٠٣٠صفر٦٨٥٠٥٠ شهد عبد الرحمن محيبس جاسم٢٣٢٢١٥١٢١٣٤٠٤٢
٠٠معيد٨٠٥١٥٠٣٣٥٠٥٠٥٠ شيماء ناجي مطر منشد٢٤٢٢١٥١٢١٣٤٠٤٣
٠٠معيد٦٩٦٢٥٠صفر٨٧٦٠٥٠ صابرين سالم دايخ الفي٢٥٢٢١٥١٢١٣٤٠٤٤
٠٠معيد٦٦٧١٥١م٨٤٧٥٣٧ عال امجد حميد شياع٢٦٢٢١٥١٢١٣٤٠٤٥
٠٠معيد٥٠م٩٩صفر٨٧٧٧٨٦ عال حسين علي عبيد٢٧٢٢١٥١٢١٣٤٠٤٦
٠٠معيد٩٤٦٦٦٤صفر٨٣٥٠٧٤ علياء محسن جاسم جبر٢٨٢٢١٥١٢١٣٤٠٤٧
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٠٠معيد٩٢٧٦٦٤صفر٩٠٩١٨٨ غفران حمزه سعدون عبد الرضا٢٩٢٢١٥١٢١٣٤٠٤٨
٦٤٩٩٢,٧١ناجح٨٩٩٧٩٤١٠٠١٠٠٩٢٧٧ فاطمه الزهراء احمد محمد بسيم بكر٣٠٢٢١٥١٢١٣٤٠٤٩
٠٠معيد٧٢٥١٥٠٥٧٣٢٦٤٤٠ فاطمه حمدان فرحان عبد النبي٣١٢٢١٥١٢١٣٤٠٥٠
٠٠معيد٥٠٣٣٢٥٪٥٠٥٠٤٠١٧ فاطمه عبد مسير ساجت٣٢٢٢١٥١٢١٣٤٠٥١
٤٨٣٦٩ناجح٩٠٧٠٨٢٦٥٧٥٥٠٥١ فاطمه عوده دريفش بريسم٣٣٢٢١٥١٢١٣٤٠٥٢
٠٠معيد٦٣٥٠٢١٣٨٥٤٥٠٤١ فرح جبار عبد غضيب٣٤٢٢١٥١٢١٣٤٠٥٣
٠٠معيد٣٧صفر٧٠٦١٥٧٣٢٥٤ فضاء جابر حواس ياهن٣٥٢٢١٥١٢١٣٤٠٥٤
٦١٦٨٨ناجح٩٩٨٨٩٠٨١٩٦٧٨٨٤ مريم حسين كاظم فنجان٣٦٢٢١٥١٢١٣٤٠٥٥
٦٣٣٩٠,٤٣ناجح١٠٠٨٦٩٤٩٣٩٣٩١٧٦ مسره جبر غنام شيش٣٧٢٢١٥١٢١٣٤٠٥٧
٥٠٤٧٢ناجح٨٤٦٠٦٥٧١٩١٧٨٥٥ منى باسم هاشم عبد٣٨٢٢١٥١٢١٣٤٠٥٩
٠٠معيد٣٤٦٨٦٢صفر٧٥٨٤اثنان ميس راضي نعيمه عذيب٣٩٢٢١٥١٢١٣٤٠٦٠
٥٦٣٨٠,٤٣ناجح٩٩٨٤٧٤٨٤٨٥٦٣٧٤ نرجس فاضل مجرم عناد٤٠٢٢١٥١٢١٣٤٠٦١
٠٠معيدصفر٩٩٩٣صفر٨٩٩٤٨٠ نها ضرغام عزيز سليمان٤١٢٢١٥١٢١٣٤٠٦٢
٠٠معيد٥٤صفر٥٢صفر٨٥٦٠٦٦ نور اياد جويد منيور٤٢٢٢١٥١٢١٣٤٠٦٣
٥٥٦٧٩,٤٣ناجح٩٠٨٥٨٥٨٣٦٩٧٧٦٧ نور صباح حسن سلمان٤٣٢٢١٥١٢١٣٤٠٦٥
٥٠٩٧٢,٧١ناجح٩٨٧٩٦٤٧٤٧٢٧٢٥٠ نور قاسم عبد سلمان٤٤٢٢١٥١٢١٣٤٠٦٦
٠٠معيد٨٣٥٠٣١٥٠٦٥٣٨٢٦ هاجر صاحب عاجل حسن٤٥٢٢١٥١٢١٣٤٠٦٧
٠٠معيد٧١٦٢٣٥٥٠٤٢٥٦٣٢ هاجر ضيف اهللا فرحان عبد النبي٤٦٢٢١٥١٢١٣٤٠٦٨
٠٠معيد٥٠٣٩صفر٤٢٥٠صفر٨٦ هناء كاظم علي عبد النبي٤٧٢٢١٥١٢١٣٤٠٧٠
٠٠معيدصفر٧٥٪٨٥١٩صفر٨٩٨٦ وجدان جبار يوسف جوده٤٨٢٢١٥١٢١٣٤٠٧٢
٥٠٠٧١,٤٣ناجح٩٥٨٦٦٢٧٧٦٦٥٩٥٥ ياسمين اسعد جراد غافل٤٩٢٢١٥١٢١٣٤٠٧٥

١٧٠ ٤٩
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