
00راسب50غ غ 95696050 اكرام كریم عبد حمد1221612152004
00راسبغ 50غ 99596450 امیره سالم احمد محمد2221612152005
00راسبغ غ 8563505050 ایات علي ناصر كزار3221612152006
00راسبغ 63غ غ 988065 تقوى محمد منشد عبود4221612152012
51273.14ناجح996260 95636766 جوان كریم جاسم بریج5221612152014
47968.43ناجح74 997272615051 حوراء علي زوید خلف6221612152019
00راسب5050غ 94685557 حوراء علي محسن ظاھر7221612152021

46666.57ناجح765050 100725959 راویھ جبار خلیف فرحان8221612152027
46266ناجح73596750 897450 رشا راشد صیوان لفتھ9221612152028

00راسب50غ 22 56 1005263 زھراء عباس عبد الكاظم علیوي10221612152034
00راسب50غ غ 83505350 زھراء علي لغیوي حسین11221612152036
00راسب585056غ 55غ 96 زینب عبد االمیر محسن عوده12221612152039
00راسبغ غ 50غ 935150 زینب عالء حسین غضبان13221612152040
00راسب5050غ غ 935877 زینب محمد جاسم عویز14221612152042
00راسبغ 7263غ غ 9885 ساره صباح عبد الرضا كطافھ15221612152045

00راسبغ غ غ 100737656 سرى سعد حمید حایف16221612152049
00راسبغ 60غ 94635552 سرى ماجد نایف عبود17221612152051

48469.14ناجح84 1007757665050 سمر علي عبد ظاھر18221612152052
49070ناجح76 987156508455 شیماء لطیف عبد االمیر علك19221612152054

00راسبغ غ 52غ 1007881 طیبة خضیر عباس غضیب20221612152055
50371.86ناجح63 978073657550 ظفر نبیل حمید صدام21221612152056

00راسب7062غ 100698785 عبیر ستار عبد غضیب22221612152057
44062.86ناجح765050 89665950 غدیر عبد الحسین كاظم فزع23221612152059

00راسبغ 1007562505055 فاطمة عبد الجبار علي محسن24221612152062
00راسبغ 906669565050 مأل عبد الحسین عزیز جابر25221612152071
00راسب50غ غ 51غ 8465 نبأ خالد خضیر فلیح26221612152073
00راسب62غ 52غ 925257 نور جاسم عبد هللا صیوان27221612152074
44062.86ناجح5861505666 8960 نور شریف جحیل سلمان28221612152076
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00راسب5550غ 54غ 9061 ھدى جمعة عبد منخي29221612152079
44864ناجح67 936750715050 ھدى كاظم فھد طوكان30221612152080
00راسب82غ 9981578153 وسن عبد هللا منیور طربوش31221612152084
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