
00راسب5051غ غ غ 9459 استبرق حمزه رحیم مزھر1221612160003
00راسب19%6350 88645057 اسیل حسین رزاق مناحي2221612160004
00راسب629064غ 71غ 95 االء محمد غالب حزام3221612160006
00راسب5256غ 59غ 9161 انعام كریم كوني جبار4221612160007
00راسبغ 936384غ 9579 انعام لطیف عباس محسن5221612160008
44062.86ناجح515050 92636371 ایات مھدي طاھر مسلم6221612160010
00راسبغ 76غ غ 967658 ایمان جلیل فھد جاید7221612160011
00راسبغ غ 73غ 828687 ایمان رحیم عباس خالوي8221612160012
42360.43ناجح505150 91725950 ایناس مبارك كاظم نواد9221612160014
00راسب50 2750 81705650 بثینھ صبار عباس خضیر10221612160016
00راسب50غ غ غ 885050 تھاني حمید مناحي یكان11221612160020
00راسب6754غ 90756058 حمیده رھیف حامد مشتت12221612160021
00راسبغ 61غ 92685752 حنان محمد عبد علي شباك13221612160023
00راسب4050 505250 7753 حنین مبارك كاظم لفتھ14221612160024
00راسب5755غ 91695054 خلود دخیل فلیح رومي15221612160026
00راسب6651غ غ 895857 خلود ھیاد راشد عواد16221612160027
00راسب55غ غ 51غ 8958 رنا بھاء عبد االمیر صادق17221612160032
00راسب66غ 9163505550 رواء جواد كاظم عاجل18221612160033
52575ناجح689276 94775365 زھراء عطیھ حمدان غصاب19221612160038
49470.57ناجح667868 91587162 زھراء نعیم جوین كاطع20221612160042
00راسبغ 857161725054 زینب تحسین محمد حریف21221612160043
45765.29ناجح506564 89525879 زینب محمد صنیدح جواد22221612160046
00راسب425052 86635450 زینب ناظم رزاق مناحي23221612160047
00راسب36 3250 81735050 ساره صباح مشرف خلیص24221612160049
00راسب50غ 8752506150 سعاد جادر رواش منشد25221612160051
48369ناجح725060 92696575 غفران بھاء عبد االمیر صادق26221612160054
00راسب6760غ 90705050 فاطمة الزھراء حسین حسوني حمدان27221612160056
00راسب8256غ غ غ 8775 فاطمھ رحیم مشتت حمد28221612160058
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00راسب295059 92748258 فاطمھ محمد طاھر بالسم29221612160060
47367.57ناجح50767062 896561 كوثر حسن ھادي بكوري30221612160061
52074.29ناجح7075 6171 967572 لطیفھ عوده نغیمش زماط31221612160062
00راسبغ 6679غ 68غ 94 مروه عواد شاني جار هللا32221612160063
44263.14ناجح735654 92675050 مھا كتاب ناصر حسین33221612160066
00راسبغ 50غ غ 845750 نور قاسم غني كطان34221612160069
44263.14ناجح54 5950 88786350 نور كتاب ناصر حسین35221612160070
00راسب1009398غ 939390 ھالھ جاسم محمد خضیر36221612160072
00راسب5963غ 92767150 ھبھ رحیم حسن بریج37221612160074
00راسب50غ غ غ 916050 ھجران احمد عبد الرزاق ضیدان38221612160077
00راسب54 3168 89625052 ھدى یوسف حسین محمد39221612160078
00راسب51 2167 89746162 وسن رحیل سعود عبد40221612160081
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