
00معيدصفر35صفر96566458 ابرار جار اهللا حسين تاغي1221612110001
00معيد61صفرصفر72صفر8961 ازهار قاسم غالي عريبي2221612110002
49470.57ناجح93776190506558 اسراء خضير ياسين احمد3221612110003
00معيد6365صفر858481م اسيل علي ناصر حسين4221612110004

00معيد63صفرصفر94815880 امال احمد عذاب جايد5221612110005
56180.14ناجح96828278648178 اماني حيدر عبد المحسن عجيل6221612110006
00معيدصفر7969868186صفر ايات جبار ناصر حسين7221612110007
00معيد886870929085صفر ايات طاهر جبر عبد الرضا8221612110008
00معيدصفر50صفر99506172 ايات محمد محيبس عواس9221612110009
00معيد9970507117%3951 براء عقيل علوان صفر10221612110010
63090ناجح97948890888390 تبارك عدنان خلف محسن11221612110011
00معيد%18%12صفر100595238 حنين عالء كاظم شريف12221612110013
00معيد93745770336757 دعاء عجيل فرحان حامي13221612110014
47768.14ناجح100735266528054 رسل صكبان كَاصد راشد14221612110016
00معيدعشرصفرصفر74ست10080 رند عزيز وحيد ضيدان15221612110017
00معيد94703775758760 رنين جاسم شريف مهدي16221612110018
00معيد2321صفر68404234 زهراء جالل ارشيج ماجد17221612110019
00معيد56مصفرصفر866755 زهراء حيدر رزاق شالكه18221612110020
00معيدم712350م9964 زهراء خلف زياد حسين19221612110021
00معيدمصفرصفرصفر61صفر95 زهراء شهيد جاسم راشد20221612110022
00معيد89513650233322 زهراء صبر عبد خضير21221612110023
00معيدصفرصفر36صفر845062 زهراء نعيم هاشم جازع22221612110024
00معيدصفرصفر7966607135 زهره طاهر هاشم صالح23221612110025
60085.71ناجح100878486738783 زينب جاسب عباس حسين24221612110026
00معيدصفر75868985صفر100 زينب حيدر حمود حسين25221612110028
59785.29ناجح100829892767970 زينب محمد جواد مطشر26221612110029
00معيد10076637017%5060 زينة علي جاسم حسين27221612110030
49871.14ناجح97786770507858 ساره عباس عودة زوير28221612110031
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00معيدصفرصفر%15صفر946960 سجى حميد فرج عيسى29221612110032
00معيد9391صفر100897586 سرى احمد محسن خضير30221612110033
54978.43ناجح100928479508559 ضحى مؤيد انكال حويجم31221612110035
00معيدصفر982182757487 عذراء عبد العباس نصيف جاسم32221612110036
00معيد40صفر9567657933 غدير ابراهيم عبد دهش33221612110037
00معيدصفر%19عشرصفر855678 فاطمة جاسب محمد عبد34221612110038
61587.86ناجح100988290689087 فاطمة سامي عبد الحسن مريهج35221612110039
00معيد3132ثمان92505036 ميس رائد مجيد بدر36221612110040
00معيد53صفر9667508331 نرجس عبد الحميد محسن مشرف37221612110041
00معيد99755868506542 نور عبد الحسن صالح حسن38221612110042
00معيد8578صفر100786477 هاجر احمد محسن خضير39221612110043
00معيدصفر89صفر8881تسع100 هدى باسم محسن بدر40221612110044
00معيد%2113م914119%20 هدى هادي حمد طشطوش41221612110045
00معيد53صفرصفر92705175 والء عبد الجليل داخل شاهر42221612110046
50271.71ناجح96677177555383 والء كامل جليل محسن43221612110047
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