
43762.43ناجح85686959515253 مروه حسين ناصر حميد1221512108029
51273.14ناجح100816785635660 ازهار شالل معارج عطشان2221612108001
00راسب100505050375052 اسراء سعد حلبوت معود3221612108002
00راسب86735050325050 اسراء عباس رشيد حسن4221612108003
49670.86ناجح99686280686950 اسيل حيدر رزاق منشد5221612108004
00راسب6252غ98655266 ايات علي غني حنون6221612108006
00راسب76غغ98775763 جيهان رعد حامد علي7221612108007
00راسب95645350296450 حنان عودة كاظم سلمان8221612108008
00راسب71505318%265029 حنان غفار ارزيج شتيم9221612108009
00راسبغغغ96605669 حوراء سعيد مسير برغوث10221612108010
50772.43ناجح98766188506767 دانيال عدنان محسن موسى11221612108011
00راسب9452505819%5050 رحاب عايد صبار محمد12221612108013
00راسب88535161232923 رقية جليل كاظم شهد13221612108014
00راسب56غ9553506212% رملة علي فريد كاظم14221612108016
00راسب8350505013%3520 زهراء ثامر جخيور ثامر15221612108018
53876.86ناجح100896485736265 زهراء رضا صالح حسين16221612108019
00راسب5250غغ1007357 زينب خالد شاكر ثجيل17221612108021
00راسبغغغغغ9650 زينب علي فريد كاظم18221612108022
00راسب6270اربع89غ9584 زينب غني خلف نعيمة19221612108023
00راسب96643461505050 زينه عباس حسن عامر20221612108024
00راسب9561505014%5050 ساره سالم عباس حامي21221612108025
49871.14ناجح94875874605768 ساره عبد محيسن كاظم22221612108026
54077.14ناجح100766175767280 سجى صبيح رحيل مسير23221612108027
45264.57ناجح98705965506050 سهى محمد شاتول كماز24221612108029
47968.43ناجح92835087505760 ضحى طعان نعمة شطب25221612108030
00راسب9663286515%5063 ضمياء موزان شريدة ركبان26221612108031
00راسب57غغ96746370 عبير حيدر عربي ضيدان27221612108032
00راسب8662817016%3524 عذراء رشيد حميد سلطان28221612108033
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54077.14ناجح98797364678673 عفاف محمد جميل حسن29221612108034
00راسب88716658395162 عال محسن فرهود جساس30221612108035
00راسب9473726518%5250 غفران حسين عامر اعيطر31221612108036
00راسب92805055503852 فاطمة علي فريد كاظم32221612108037
00راسب9761525417%5050 فاطمة موسى شبوط عوج33221612108038
00راسب50غغ98806984 مروه فيصل عبد الحسين عداي34221612108039
52675.14ناجح95867583506275 مريم قاسم عبيد زنبور35221612108040
00راسب5052غ98855270 نبأ ناصر جواد حسين36221612108041
45565ناجح90795664506353 نجالء خضير عباس حويجم37221612108042
00راسب65285853غ9985 ندى هالل منعثر ربيع38221612108043
00راسب8451505713%3111% نسرين مراد شبيب عالوي39221612108044
41459.14ناجح86725056505050 نور الهدى علي عبد علي ناصر40221612108045
00راسبغغغ95968984 نور الهدى كمال صبار احمد41221612108046
00راسبغغ9566716413% نور خير اهللا صكبان جبر42221612108047
51072.86ناجح87837476716059 نوره حسان عامر اعيطر43221612108048
00راسب2528تسع73413811% هدى مطشر عاشور عوده44221612108050
00راسبغغتسع94616425 هدير حسين مهدي جواد45221612108051
49470.57ناجح98796663577061 هيام شريف ثجيل عليخ46221612108052
00راسب86غ7950غ10090 يقين عباس فاضل عاجل47221612108054
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