
41359ناجح54505050 936155 ساره علي حسین علي1221512172061
00راسبغ 60غ غ 936370 أثیر نعیم حسن زغیر2221612172001

00راسبغ 55غ 100506050 ابتھال محمد عبد منشد3221612172004
00راسب25 3753 96715074 اسراء بشار مشكور كوین4221612172008
43361.86ناجح50 5455 96785050 امال رزاق نھیر ناصر5221612172012
43762.43ناجح505053 97795058 امیرة حسین لفتة ضاعن6221612172014
00راسبغ غ غ 94725050 ایالف حمید عزیز عاجل7221612172016

00راسبغ غ غ 100868768 بنین محمد عبد المجید مالح8221612172021
00راسبغ 8679غ 1009080 جزاء ساجد كریم ابراھیم9221612172026
51072.86ناجح597572 98795671 دجلة جبار صبیح شنیع10221612172031
00راسبغ 505057غ 9775 دعاء علي حسین عبد11221612172033
42560.71ناجح55 885559506256 دالل خلف جبجاب صعیب12221612172036
00راسب50غ غ غ 977156 رباب ثجیل مھدي صالح13221612172037
00راسبغ 5051غ غ 9362 رغد فالح مزھر رضا14221612172043
00راسب40 5050 3350 9469 رواء عبد هللا خضیر طرھیل15221612172045

00راسب8468غ 100947271 زھراء بشیر خضیر عباس16221612172047
00راسبغ غ غ 97665050 زھراء ثجیل عبد الواحد عبد الرضا17221612172048
00راسبغ 50غ 99595255 زھراء حسین كریم ضیدان18221612172050
00راسبغ غ غ 96775275 زھراء حمادي كاظم عباس19221612172051
43962.71ناجح505850 5062 9574 زھراء حمید تایھ عبود20221612172052
00راسبغ 505078غ 9961 زھراء سالم جاسم بعیوي21221612172055
00راسبغ غ غ 94637150 زھراء عودة عجیل كاظم22221612172060

00راسبغ غ 10088508054 زینب حمید محسن شعیوط23221612172064
00راسبغ غ 65غ 925452 زینب علي محمد غافل24221612172066
42260.29ناجح505050 94665953 زینب ھادي رزیج تركي25221612172067
00راسب54غ 5650غ 7050 زینة ھادي رزیج تركي26221612172071
00راسبغ 64غ 50غ 9862 سارة علي علوان حسین27221612172072

00راسبغ 50غ 100656456 سجى مانع یاسر حمد هللا28221612172074
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00راسب5050غ 61غ 9856 سرى اركان مدین مزبان29221612172076
00راسب6150غ غ 725050 شفاء كمال علي عطیھ30221612172081

00راسبغ 5050غ غ 10081 طیبة علي رھیف علي31221612172084
38855.43ناجح555050 5050 8350 ظفر زیاد لھمود فزع32221612172085
40958.43ناجح505061 86575055 عبیر نصیر ابراھیم كاطع33221612172086
00راسبغ 936767575060 غفران شالكة حسین عبد34221612172091

41659.43ناجح595050 100525055 فاطمة جلیل خاجي علي35221612172092
00راسب50505358غ 7854 فاطمة عبد هللا عذیب ثجیل36221612172093
00راسبغ 51غ 98717156 فاطمة علي مطرود مخیلف37221612172095
00راسبغ 7884غ 968689 فاطمة محمود سفاح ماھو38221612172097
00راسبغ غ 5250غ 9154 مروة جواد كاظم عزیز39221612172101
00راسب6550غ 77815051 مروة حمید رعد عواد40221612172102
00راسبغ 915982505677 مریم علي حسین علي41221612172105
00راسبغ 50غ 93535052 مالك عامر محسن یاسین42221612172107
00راسب62637055غ 9962 منى ماجد محمد فزع43221612172109
00راسبغ 53غ 94735853 نبأ حسن ھادي احمید44221612172112
00راسبغ 775961505050 نبأ راضي رزیج تركي45221612172113
00راسب5250غ غ 956450 نوال حسن خلف تویلة46221612172115
00راسبغ غ 8894918650 نور ریسان رفاك حسین47221612172118
00راسب506750غ غ 9863 نور سعد ابراھیم حسن48221612172119
00راسب3575506367 9375 ھجران كریم عكلة جابر49221612172125
00راسب6173غ 65غ 8876 ھدى عباس عبد فاضل مھر50221612172126
46366.14ناجح767352 90605260 ھند ریسان عبد الرضا موحان51221612172129
45464.86ناجح795450 86695066 والء قاسم بارح سكر52221612172134
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