
00معيد60635756276650 شهد مفيد ذياب حسين1221512194025
00معيدصفر7879مصفرم94 أسراء عدنان هاشم محمد2221612194001
00معيدصفر1007979868580 أيات صالح عبد الحسن شنيجل3221612194002
00معيدصفر5042م9113%41 ازل علي عامر جبار4221612194003
00معيد94625877404050 بنان مهدي كاظم كليل5221612194004
00معيد577658صفر917971 تبارك احمد جاسم حمود6221612194005
00معيد837770صفر988983 تبارك صالح مهدي تبينه7221612194006
00معيد86604139503839 حنان عقيل فضل محمد8221612194007
00معيد708561صفر1008381 حنين مزيهر ثجيل هداد9221612194008
00معيدم93مممم100 حوراء محمد نجم حطاب10221612194009
00معيدم53صفرمصفرم94 داليا عادل ثامر سعود11221612194010
00معيد100705070506737 دالل حسين باشط عليوي12221612194011
00معيدصفر81866886مصفر رؤى رحيم مطرود ضنيج13221612194012
00معيدصفر819274928298 رباب بلبول عكله عيدان14221612194013
00معيد98715364506138 رفل كامل حسن نايف15221612194014
39957ناجح85605054505050 رواء حسن خلف جنام16221612194015
00معيدصفر57596262مصفر رواء سلمان مطرود ضنيج17221612194016
00معيدصفر927152576064 زهراء جاسم حسن علي18221612194017
00معيد40مصفر5050صفر89 زهراء صادق مطشر علي19221612194018
00معيدصفر5064صفر1007975 زهراء مجيد وحيد طعمه20221612194019

00معيد948199م92مم زهراء محمد مطشر نعيم21221612194020
00معيدصفر69صفر69صفر8770 زهراء يوسف عكاب احمد22221612194021
00معيدممصفرم64م100 زينب جامل صبري عويد23221612194022
00معيدصفر75صفرصفرصفر10082 زينب خليل جهاد علي24221612194023
00معيدممصفر59صفر9662 زينب عزيز جاسم باري25221612194024
00معيدمصفرمم72صفر95 زينه محمد عجيل مظلوم26221612194025
00معيد2373مصفر905029 سارة حميد امحيسن عبد اهللا27221612194026
00معيد93706061365650 ساره محمد هويدي جوده28221612194027
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00معيدمصفرصفرم70صفر88 ساره نصار رشيد علي29221612194028
00معيد50صفر23مم7939 سماح كاظم جمعه جحيل30221612194029
55078.57ناجح100848989636659 شروق كامل اعطيه علي31221612194030
00معيد7769صفر100848771 مروه حسين علي عزيز32221612194031
00معيدصفر8688م958883 مريم سليم مسير جوده33221612194033
00معيد838685صفر7982م مريم فالح عبد الحسن شنيجل34221612194034

00معيدمم5934صفر9560 مسار رياض علي عكاب35221612194035
00معيدممممممم موج حميد عبد ربه موسى36221612194036

63891.14ناجح95868287929997 نسرين فاضل كاظم عليوي37221612194037
00معيدصفرصفرصفر93808161 نور جاسم حسن نايف38221612194038
00معيدصفر79ممصفر10093 نوره محمد نجم حطاب39221612194039
00معيدصفر80صفر7983م100 هاجر عدنان هاشم محمد40221612194040
00معيدمم66م57م77 هبة محمد خضير عبد الحسين41221612194041
49070ناجح92847050657950 هبه عواد كاظم حسين42221612194042
63290.29ناجح98879379909293 هدى عبد المحسن جعفر عيسى43221612194043
00معيد26صفر5435م9865 هدى معن سالم هاشم44221612194044
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