
00راسبغ غ غ 94505050 آیھ آیوب یوسف محمد1221612151005
00راسب50غ 6758غ 10082 آیھ حسن شبیب مطلك2221612151006
00راسبغ غ غ 88777352 حنین علي حسن محمد3221612151022
43862.57ناجح505750 89776352 حنین كاظم سفاح عطیھ4221612151024
42160.14ناجح50 5653 90665254 حوراء حسین فاخر لفتھ5221612151026
00راسب4051 50 88605972 زھراء جعفر ثجیل عبادي6221612151033
00راسب5353غ 91736162 زھراء حامد عبد الشریف عبد االمیر7221612151034
00راسب52غ غ 94696050 زھراء حسن خلف صالح8221612151036
41258.86ناجح5052505251 9859 زھراء ماجد سعید حسین9221612151041
00راسبغ 58غ 73غ 9866 زینب حامد علوان كاطع10221612151045
00راسبغ غ 68غ 886351 سما عبد الستار جعفر عبد الحسن11221612151049

00راسب60غ غ غ 1008879 شمس صالح عبد علي فیاض12221612151050
00راسب2950 50 81626250 ضحى عبد الحسین یاسین جعفر13221612151053
00راسب52 35 9066545250 ضحى كریم محمد سعید14221612151054
00راسبغ 929493918080 غفران حسین غافل عوده15221612151056
00راسب41635050 30 9166 فلایر طعمھ ناصر حسین16221612151060
43161.57ناجح59 915850636050 مأسي نعیم ھاشم اسماري17221612151061
38755.29ناجح50 585050 795050 مالك عبد الكریم كاظم عبود18221612151064
00راسب50 3650 94695058 میاده غني عیسى موسى19221612151065
00راسب50725457غ 8852 نرجس علي رحیم جبر20221612151067
00راسبغ 63غ 50غ 9372 نور الھدى صالح مھدي ھاشم21221612151068
00راسب50 32 9765615356 نور الھدى یاسر عبید غانم22221612151069
43862.57ناجح62 896453585062 نوره ابراھیم حسین علي23221612151072
00راسبغ غ غ 84747350 نوره محمد سمیر نشمي24221612151073
00راسب53غ غ 56غ 9165 ھدى احمد مھدي حمد25221612151075
40157.29ناجح50 5050 50 925950 ھدى قاسم مسعد علي26221612151077
00راسب3551 9054545050 ھدیل جواد كاظم حسن27221612151078
00راسبغ 50غ 92565063 ھند محمد جاسم محمد28221612151080
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00راسبغ غ 61غ 965254 وفاء محمد صباح كریم29221612151081
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