
44763.86ناجح5169565457 8773 حنان شحاتھ دھام ھنیدي1221512171026
00راسب3860 9569675950 رباب مطشر نعاس بدن2221512171035
00راسب54غ غ 89765250 ضحى علي زعیبل حمد3221512171073
00راسب5050غ غ 846550 ابتسام خمیس شمھوط جواد4221612171001

00راسب55غ 55غ غ 10083 ابتھال صبیح عبد الرضا ساجت5221612171002
00راسبغ غ 5150غ 9254 اثار مصطفى جاسم عبد الحسین6221612171003
00راسبغ 816950565050 اثمار جمعھ شایع جاثر7221612171004
00راسب56 50 39 97835167 اثمار ضیاء نجدي ناصر8221612171005
00راسب505050غ غ 9372 اسراء یاسر ھادي كشیش9221612171013
00راسبغ غ 9661505058 االء سلمان كریم جبیر10221612171014
00راسب19%51 50 72605354 حوراء حبیب ناصر شاتي11221612171020
00راسب67غ 7973غ 9474 دنیا رزاق خلیف جبر12221612171022
00راسب345650 96835471 رحاب عزیز نعیم كاظم13221612171024
00راسب50غ 5754غ 8955 رقیھ ناصر خلف رضا14221612171025
00راسب79غ 79غ 988150 رواء جلیل شاكر جالب15221612171026

00راسبغ 7276غ 1008266 زھراء طالب موازي سلطان16221612171030
00راسبغ غ غ 70775354 زینب جلیل عبد ھلول17221612171032
00راسب6364غ 82غ 9483 زینب كریم حنون خلیف18221612171036
00راسب58غ غ غ 925050 صابرین اركان داود سلمان19221612171038
00راسب53غ غ 59غ 9881 فاطمھ جاسب عویز كعید20221612171042
00راسب5150غ 90595050 فاطمھ نعیم خلف فرج21221612171047
00راسب3650 56 72585750 مروه ثائر ھاشم محمد22221612171050
00راسب50غ غ 50غ 8150 مریم كاظم سلمان عاتي23221612171051

00راسبغ 505050غ 10070 نجالء فالح حسن ناصر24221612171056
00راسب55غ 6550غ 9661 نجالء كریم جواد مطرود25221612171057
00راسب3759636850 8952 ندى كاظم خلف دنان26221612171059
00راسب5388غ 96887174 نور الھدى فاضل خلیف حسن27221612171060
47567.86ناجح506156 96866264 ھبھ علي ذیاب مكطوف28221612171063
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00راسب53غ غ غ 845050 ھند حمید كاظم جدوع29221612171069
00راسب50غ غ 97635258 ورود علي عبد الحسن حنون30221612171071
00راسب245050 4062 9863 وسن غانم غبن مردان31221612171072
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