
٠٠معيد٪٢٢١٧مصفر٢٠صفر٨٠ ايه أحمد عبد الحسن حسين١٢٢١٥١٢١٨١٠٠١
٠٠معيدصفر٨٣م٨٥مصفر٩٩ بان جعفر نجم عبد٢٢٢١٥١٢١٨١٠٠٢
٠٠معيد٧٦م٥٤صفر٩٦٧٩٨٧ بتول باسل عزيز فرهود٣٢٢١٥١٢١٨١٠٠٣
٠٠معيد٩٧٩٨٩٢مصفر٩٢م بتول عبد األمير عجيل عريان٤٢٢١٥١٢١٨١٠٠٤

٠٠معيد٦٠صفرصفر٦٩٥٠٤١٥٠ تبارك عالء عواد مطلك٥٢٢١٥١٢١٨١٠٠٥
٠٠معيد٪٥٠١٩صفر٣٣٢١صفر٩٣ تبارك محمد لزيم سموم٦٢٢١٥١٢١٨١٠٠٦
٠٠معيدمممصفرصفرمم تقى ثائر ناهي سعيد٧٢٢١٥١٢١٨١٠٠٧

٠٠معيد٥٠م٤٠٦٨صفر٩٤٦٥ حوراء رحيم حسن راهي٨٢٢١٥١٢١٨١٠٠٨
٠٠معيد٣٣٥٠٤٠صفر٩٩٨٧٥٥ حوراء ناصر عبد الواحد حسين٩٢٢١٥١٢١٨١٠٠٩
٠٠معيدصفر٨٩٨٠٧١٧٨٨٣٨٤ حوراء هاشم علي جبار١٠٢٢١٥١٢١٨١٠١٠
٠٠معيد٩٢٦٨٧٩٢٧٥٠٥٩٥٢ دنيا علي جليل فرحان١١٢٢١٥١٢١٨١٠١١
٠٠معيد٥٨٥٠٥٠٤٢٣٣٣٥٣١ رحيل حميد حسن عبيد١٢٢٢١٥١٢١٨١٠١٢
٠٠معيدصفر٥٦٥٠٣٨صفرم٦٦ رسيل حيدر عبد سعدون١٣٢٢١٥١٢١٨١٠١٣
٠٠معيدم٦٦م٧٣٥٩٨٥٦٨ زهراء سالم مطر عواد١٤٢٢١٥١٢١٨١٠١٤
٠٠معيد٥١٢٤صفرم٧٨٥٠٧٤ زهراء عامر حسن علي١٥٢٢١٥١٢١٨١٠١٥
٠٠معيد٤١م٧٩٥١٦٠٣١٥٠ زهراء عبد الحسين كاظم فليح١٦٢٢١٥١٢١٨١٠١٦
٠٠معيدممممممم زهراء علي عوده محمد١٧٢٢١٥١٢١٨١٠١٧

٠٠معيد٢٩٢٢٪١٢صفر٢٧صفر٧٧ زهراء يوسف عبد جابر١٨٢٢١٥١٢١٨١٠١٨
٠٠معيد٨٤٦٤٦٣٢١٣٨٣٩٣٤ زينب شهيد عبد المحسن مزهر١٩٢٢١٥١٢١٨١٠١٩
٠٠معيدمصفرمم٨٢٩٧م زينب علي عوده محمد٢٠٢٢١٥١٢١٨١٠٢٠

٠٠معيدممصفرمصفرصفر٨٧ زينب فائق جعفر عبد الحسين٢١٢٢١٥١٢١٨١٠٢١
٠٠معيد٥٠صفر٣٤٥٢صفر٨١٦٧ زينب فايز عبد الرضا عساف٢٢٢٢١٥١٢١٨١٠٢٢
٠٠معيد٤٢٥٠صفر٨٦٦٥٦٧٥١ ساره خلف شالل مطرود٢٣٢٢١٥١٢١٨١٠٢٣
٠٠معيدصفر٥٠مصفر٨٤صفرصفر سجى سليم جابر جاسم٢٤٢٢١٥١٢١٨١٠٢٤
٠٠معيدصفرصفرصفرم٧٧٦١٦٣ سرى حميد محيسن نايف٢٥٢٢١٥١٢١٨١٠٢٥
٠٠معيد٣٩مصفرصفر٨٠صفر٨٦ سما أحمد حمود عبد الرضا٢٦٢٢١٥١٢١٨١٠٢٦
٠٠معيدصفر٦٤٤١صفر٣٧صفرم ضحى أحمد ضياء عبد السادة٢٧٢٢١٥١٢١٨١٠٢٧

٠٠معيد٦٥٦٥٤٢٥٤٣٣٥٩٤٠ طيف أسماعيل عبد الحسين راضي٢٨٢٢١٥١٢١٨١٠٢٨
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٠٠معيد٨١٨٢٦٠صفرصفرصفر٩٩ غدير حيدر مزهر أبراهيم٢٩٢٢١٥١٢١٨١٠٢٩
٠٠معيد٢٥٣٩٢٦صفر٧٧٥١٥٤ غيداء رشيد موسى نجم٣٠٢٢١٥١٢١٨١٠٣٠
٠٠معيد٧٠٧٣٥٦صفر٧٧٧٦٥٧ فاطمة أحمد جبار ياسر٣١٢٢١٥١٢١٨١٠٣١
٠٠معيدصفرممصفرصفرصفر٢٠ فاطمه حسن عويز سعدون٣٢٢٢١٥١٢١٨١٠٣٢
٠٠معيدممممممم فاطمة لطيف عجيل عريان٣٣٢٢١٥١٢١٨١٠٣٣

٠٠معيد٧٤صفر٨٣٨٣صفر٨٢٧٧ كوثر اسماعيل عبد الحسين راضي٣٤٢٢١٥١٢١٨١٠٣٤
٠٠معيدصفر٩١صفرصفر٩٥٩٥م مروه حامد مكطوف خطاب٣٥٢٢١٥١٢١٨١٠٣٥

٠٠معيد٥٠٥٨صفرصفر٧١صفر٧٠ مريم جميل عزيز ابراهيم٣٦٢٢١٥١٢١٨١٠٣٦
٠٠معيد٦٦٥٤مصفرصفر٨٢٥٩ مهج كريم عبد حسن٣٧٢٢١٥١٢١٨١٠٣٧
٠٠معيد٥٧٣٥صفرصفر٨١٧٤٦٨ نهلة أبراهيم عبد الحسن ليلو٣٨٢٢١٥١٢١٨١٠٣٨
٠٠معيدصفر٨٨٩٣٩٦٨٩٩٢٩٤ هبه سالم حسين عنتيك٣٩٢٢١٥١٢١٨١٠٣٩
٠٠معيد٥٥٦٢٦٣صفر٨٠٦١٨٧ هدى خلف شالل مطرود٤٠٢٢١٥١٢١٨١٠٤٠
٠٠معيد٪٢٣٣١١٨صفر٧٤٤٠٣١ هدير هاشم كاطع منصور٤١٢٢١٥١٢١٨١٠٤١
٥٤٥٧٧,٨٦ناجح٨٣٨٣٦٩٨١٨٣٧٨٦٨ ورود عبد الرضا شريف نايف٤٢٢٢١٥١٢١٨١٠٤٢
٠٠معيدممممممم ورود علي ريسان عبد٤٣٢٢١٥١٢١٨١٠٤٣
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