
42360.43ناجح74735750675250 ابرار ليث اسد عبد الكريم1221512104001
38054.29ناجح64665050505050 رحاب علي جاسم منصور2221512104014
00معيد68705750336453 زهراء هادي ابو الهيل حسن3221512104025
39656.57ناجح67645065505050 نغم رجب شميت عطشان4221512104041
00معيدم78صفر93616857 ازدهار يونس بوهان نعيمه5221612104001
00معيد51مصفر100675051 اسراء عادل فرج سمير6221612104002
00معيد74صفر9879658250 اسراء عبد الحسين زايد خالف7221612104003
46165.86ناجح93786771515150 اسراء عبد الرحيم ناجي زهر8221612104004
00معيد96م10088939786 حنين عبد الجليل نعيم رسن9221612104006
00معيدمصفر96100صفر10089 حوراء رعد حشف شاهر10221612104007
00معيدم55صفر94605265 حوراء عبد الزهرة خضير عباس11221612104008
00معيد74مصفر95787795 ذكريات جواد كاظم مهوس12221612104009
00معيد57م10068747838 رحمة سالم فائق عبد الرزاق13221612104010
00معيد50صفر9960616636 رواء علوان دوخي نصير14221612104011
68097.14ناجح100949697989996 زهراء جالل فالح كاظم15221612104012
58884ناجح100837994698083 زهراء حبيب عبد الخضر عباس16221612104013
00معيدم959382صفر9892 زهراء رعد حشف شاهر17221612104014
59484.86ناجح98857891748880 زهراء عامر حمود شاوي18221612104015
00معيدمممم65م89 زهراء مرتضى ناجي محمد حسن19221612104016
00معيد84مصفر100878398 زينب جاسب جمعه عداي20221612104017
00معيد84م63صفر1008386 زينب حكيم هاشم نجم21221612104018
49971.29ناجح100686791506162 زينب رزاق داود سلمان22221612104019
00معيدصفر796573صفر10087 زينب عطيه عبد العزيز هاشم23221612104020
00معيدصفرم99مصفر10090 زينب نوري سعد فرحان24221612104021
00معيد94575550413850 سجى مسلم عبد فالح25221612104022
00معيدمم61صفر1009384 سكنه حسن سبتي شهيب26221612104024
00معيدصفرم99صفر1009293 طيبه باسم اشناع ساهي27221612104025
00معيدم1007167935963 عفاف عدنان ابراهيم حسين28221612104026
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00معيد98م10093صفر10096 عال ترفيع ياسر طعمة29221612104027
57582.14ناجح95808480668585 فاطمه توفيق عذاب خليف30221612104028
00معيد74صفر40صفر1006476 فاطمه حسن حمدان محيسن31221612104029
00معيد79صفر10069686672 فاطمه حيدر خير اهللا جابر32221612104030
00معيد100م73صفر959389 فاطمه شاكر حسن عباس33221612104031
00معيدصفرصفر71م1008288 فاطمه عباس جاسم محمد34221612104032
00معيد77586756415650 فاطمه علي حلو مزهر35221612104033
00معيدصفرمصفرصفر996457 فاطمه محمد كاظم جمعه36221612104034
62789.57ناجح98888882997795 فوزيه علي عبد الواحد صكبان37221612104035
00معيد50صفر7337صفر10076 مروى حامد عبد جعاز38221612104036
58984.14ناجح95799775817686 مريم اسماعيل عبيد جازع39221612104037
00معيد6352صفر99698666 نبأ حيدر رزاق ناجي40221612104038
46366.14ناجح94736667505657 نرجس محمد جابر جاسم41221612104039
52374.71ناجح94726577606590 نورا سعد فرحان بشاره42221612104040
47668ناجح100697966505755 هدى صادق كاظم جميعي43221612104041
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