
00معيد93545152505431 اسراء عبد الكريم طالب وادي1221512182002
40658ناجح81655050515059 زهراء علي حسين كاظم2221512182013
43361.86ناجح97675050695050 ضي علي حسين علوان3221512182024
00معيدصفر4034صفر926150 اديان حيدر امطير مريضي4221612182001
00معيدصفر50صفرصفر915050 اديان زعيم حنون سماري5221612182002
67095.71ناجح10092949010094100 اسراء عيسى ونان فهد6221612182003
00معيد92624071505750 اسراء نصار سعد علي7221612182004
00معيد87565257503019% انعام علي عبد الكريم دخيل8221612182005
49270.29ناجح100786153596972 ايات حميد ماهود جابر9221612182006
00معيدصفر31صفر82505037 اية عزيز سلمان علي10221612182007
00معيد41م32صفر925850 اية نجاح كاظم عطية11221612182008
00معيدمم23م956850 ايمان حسن حنين جليب12221612182009
00معيدصفر645762صفر8671 تبارك عبد الستار عبد العباس اسماعيل13221612182010
00معيد3529صفرم50م94 تبارك كريم كاظم كنوش14221612182011
46366.14ناجح93626065835050 حوراء جاسم محمد موسى15221612182013
00معيد91503850563750 حوراء رعد صعيوج رخيص16221612182014
00معيد654256صفر865057 حوراء هالل مهدي احمد17221612182015
00معيدصفر3450صفر815450 دعاء خليف عسل الحلو18221612182016
00معيدصفر273835مصفر91 دعاء عدنان طاهر محسن19221612182017
00معيد5050صفر95725061 رانية عباس خلف عذافه20221612182018
00معيدصفرصفر9150372522 رحيل علي حسين عليوي21221612182019
00معيدصفرم25صفر885038 رغد جاسم حسن زغير22221612182021
00معيدصفر865050385450 رغد حسن فليح وهد23221612182022
00معيد50م9171557156 زهراء ابراهيم شديد برغش24221612182024
42260.29ناجح82556075505050 زهراء محمد يوسف عبد علي25221612182025
00معيد92505350505739 زينب امير دلي جار اهللا26221612182026
00معيدصفر7250مصفر8150 زينب علي حسين هادي27221612182027
00معيد605034م956834 سارة عويد منعوت معروف28221612182028
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00معيد546472مصفر68صفر شروق لفتة مهدي صالح29221612182029
00معيد575959صفر857150 ضحى احمد ضياء عبد السادة30221612182030
00معيدصفر784240505150 فاطمة داخل حبيب ضاحي31221612182031
00معيدصفر7453صفر867418% فاطمة فايز عبد الرضا عساف32221612182032
00معيد6450صفرصفرصفرصفر96 فاطمة لطيف عجيل عريان33221612182033
00معيدصفرصفر97صفر997780 مريم علي حسين هليل34221612182034
00معيدصفرصفر50صفر847550 منتهى تركي سمير جار اهللا35221612182035
00معيد545039صفرمصفر95 منتهى عادل إمهوس عبيد36221612182036
00معيدصفر956654503858 منتهى كاظم عواد عرار37221612182037
00معيد80544036507169 منى منعثر ظاهر محسن38221612182038
00معيد935434555119%50 نبأ صالح حسن جعاز39221612182039
00معيد5236مصفر85م100 نور حسين هبر عويد40221612182040
00معيد736237مصفر8750 نور محمد شراد وني41221612182041
00معيد91563651554039 هدير هاشم كاطع منصور42221612182042
00معيدمممصفرممم هيلين شامل ثامر سعود43221612182043

00معيد99م86صفر1009176 وداد عبد الكاظم سويط فارس44221612182044
00معيد65صفر65صفر936671 يقين حسين خضير جبار45221612182045
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