
٠٠معيد٨٨٧٨٨٢صفرصفر٨١٧٢ اجيال عايد ضعيف مشكور١٢٢١٥١٢١٦٠٠٠١
٠٠معيدم٧٠٦٠صفر٨٨٦٤٨٠ اخالص حمزه مطر سلمان٢٢٢١٥١٢١٦٠٠٠٢
٠٠معيد٩١٧٧٩٢٧٧٨٧٧٨٣٦ اسراء حسن ستار جبار٣٢٢١٥١٢١٦٠٠٠٤
٠٠معيد٧٦صفر٧٨٥٧٦٤٧١٧٢ اسراء عايد سالم سرسوح٤٢٢١٥١٢١٦٠٠٠٥
٠٠معيد٧٣٤١٥٩٢٥٢٥٣٤٤١ انوار حيدر خشلوك سحيب٥٢٢١٥١٢١٦٠٠٠٧
٠٠معيد٣٤٥٠٢٧٥٠صفر٨٧٥٣ ايناس مبارك كاظم نواد٦٢٢١٥١٢١٦٠٠٠٨
٠٠معيد٨٠٥٨٥٣٣٠٣٧٥٠٥٠ ايه صالح ياسر علي٧٢٢١٥١٢١٦٠٠٠٩
٠٠معيد٥٩٦٢٥٥صفر٦٥٥٨٧٠ تمارا مؤيد خليوي سعود٨٢٢١٥١٢١٦٠٠١١
٠٠معيدم٩٣٩٥م٩٢٨٠٨٨ حنان حسين علي خضير٩٢٢١٥١٢١٦٠٠١٢
٦٣١٩٠,١٤ناجح٨٧٩٠٩٧٩٢٨٩٨٩٨٧ حنين طالب عبد دعيم١٠٢٢١٥١٢١٦٠٠١٣
٠٠معيد٥٦٤٢٣٩صفر٦٢٣٨٥٥ روان عبد العالي حسن نون١١٢٢١٥١٢١٦٠٠١٥
٠٠معيد٩٣٩١٩٤٩٦٩٧٪٩٢١٣ ريام محمد شريف عبد اهللا١٢٢٢١٥١٢١٦٠٠١٦
٠٠معيد٧١٦٣٥٢صفر٨٨٧٨٩٠ زهراء عبد اهللا عباس خالوي١٣٢٢١٥١٢١٦٠٠١٧
٠٠معيد٥١٥٧٦٣صفر٦٣٥٠٦١ زهراء نعيم جوين كاطع١٤٢٢١٥١٢١٦٠٠١٨
٤٩٠٧٠ناجح٩٢٧٩٦٣٧٠٦١٦١٦٤ زينب حسن عوده مطلك١٥٢٢١٥١٢١٦٠٠١٩
٠٠معيد٪٦٠٥٠٣٦٦١٥٠١٥م زينب طالب خليف باني١٦٢٢١٥١٢١٦٠٠٢٠

٠٠معيد٦٤٨١٨٢ست٧١٦٧٦٩ زينب عادل صبار عبد١٧٢٢١٥١٢١٦٠٠٢١
٥٣١٧٥,٨٦ناجح٩٨٧٨٨٠٧٠٧٣٥٨٧٤ زينب عبد الغفار كاظم صايل١٨٢٢١٥١٢١٦٠٠٢٢
٥٧١٨١,٥٧ناجح٩٣٧٣٨٤٧٩٧٦٧٨٨٨ زينب علي نحير بندر١٩٢٢١٥١٢١٦٠٠٢٣
٠٠معيد٣٢صفرصفر٧٣٣٩٦٤٢١ زينب ناظم رزاق مناحي٢٠٢٢١٥١٢١٦٠٠٢٥
٠٠معيد٧٠مصفرصفر٨٥٧٨٨٣ زينه صالح محمد عبيد٢١٢٢١٥١٢١٦٠٠٢٦
٠٠معيد٨٤٦٣٦٨٢٨٥٧٥٠٦٩ ساره كريم نديو محمد٢٢٢٢١٥١٢١٦٠٠٢٧
٦١١٨٧,٢٩ناجح٨٦٨٣٨٨٨١٨٩٩٠٩٤ سجود هادي عبد غازي٢٣٢٢١٥١٢١٦٠٠٢٨
٠٠معيد٧٢٧٧٧٢صفر٩٠٨٢٦٣ سحر ناصر عليوي مرزوق٢٤٢٢١٥١٢١٦٠٠٢٩
٤٩٨٧١,١٤ناجح٧٧٨٠٧٢٧٨٦٨٥٠٧٣ سناء جخيري جوين عبد٢٥٢٢١٥١٢١٦٠٠٣٠
٠٠معيد٧٥صفر٥٠صفر٦٩٦٧٨٢ شيماء جبر جديد بايش٢٦٢٢١٥١٢١٦٠٠٣٢
٠٠معيد٦٣٨٨عشر٪٨١٨٩٩٠١٧ علياء شنان كشاش هليل٢٧٢٢١٥١٢١٦٠٠٣٣
٥١٠٧٢,٨٦ناجح٨٤٨٠٦٩٥٠٨٠٧٥٧٢ علياء علي محمد حسين٢٨٢٢١٥١٢١٦٠٠٣٤
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٤٤٠٦٢,٨٦ناجح٦٦٦١٥٤٥٢٧٠٥٩٧٨ عليه حمود طحيور جوين٢٩٢٢١٥١٢١٦٠٠٣٥
٠٠معيد٨٩٦٦٦١٣٥٢٤٢٧٣١ غفران بهاء عبد االمير صادق٣٠٢٢١٥١٢١٦٠٠٣٦
٥١٨٧٤ناجح٩٢٨٠٦٩٧١٦٧٧١٦٨ فاطمه عبد الغفار كاظم صايل٣١٢٢١٥١٢١٦٠٠٣٧
٥٠١٧١,٥٧ناجح٧٤٧٢٥٦٦٦٨٦٦٧٨٠ فاطمه كامل بدر دغيمث٣٢٢٢١٥١٢١٦٠٠٣٨
٠٠معيد٣٠٪٣٨١٦صفر٧٩٥٣٧٢ فاطمه محمد طاهر بالسم٣٣٢٢١٥١٢١٦٠٠٣٩
٠٠معيد٩٢م٦٢صفر٨٤٦٩٨٢ مها صالح عجيل شرشاب٣٤٢٢١٥١٢١٦٠٠٤٠
٠٠معيد٥١٥٢صفر٨٥٦١٦٨٥٠ ميعاد طاهر حسن نشمي٣٥٢٢١٥١٢١٦٠٠٤١
٠٠معيد٨١٦٢٦٦٣٥٥٤٥٣٥٠ نسرين فالح مهدي محمد صالح٣٦٢٢١٥١٢١٦٠٠٤٢
٠٠معيدصفر٧٤٨١صفر٨١٧٥٧٧ نسيم عالوي مشكور خليف٣٧٢٢١٥١٢١٦٠٠٤٣
٠٠معيد٨١٨١٨٧صفر٩٠٨٥٨٦ نهاد مانع حمدان غصاب٣٨٢٢١٥١٢١٦٠٠٤٤
٥٧٤٨٢ناجح٩١٨٦٨٧٥٦٧٣٨٩٩٢ نور حيدر نوري مهلهل٣٩٢٢١٥١٢١٦٠٠٤٥
٠٠معيد٨٣٦٩٥٠٣٢٥٠٢٨٣٥ نورا عبد الحسين حمود خليبص٤٠٢٢١٥١٢١٦٠٠٤٦
٠٠معيدصفر٥٠٥٠صفر٧٧٦٥٩٠ هبه جاسم عزيز عبد٤١٢٢١٥١٢١٦٠٠٤٧
٦٣٨٩١,١٤ناجح٩٣٨٩٨٤٨٥٨٩٩٨١٠٠ هدى حميد مكوار هداد٤٢٢٢١٥١٢١٦٠٠٤٩
٠٠معيد٧٦٦٥٥٦٤٢٦٣٥٠٥٠ هديل راضي عبد النبي عواد٤٣٢٢١٥١٢١٦٠٠٥٠
٠٠معيد٥٤م٨٣٧٣٧٦٧٨٣٥ يقين غالب كاظم كاطع٤٤٢٢١٥١٢١٦٠٠٥٢
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