
00راسب75585036505350 زينب عنبر لهمود علي1221512116027
00راسب50غغ66565053 كوثر حمد اهللا كاظم زغير2221512116037
00راسبغغغغغ9061 ابتسام سعود حمد غانم3221612116002
00راسب90555050345050 ارجوان محمود عواد جودة4221612116003
00راسب88742650202550 ازهار حسين ناصر حسين5221612116004
00راسب8670334117%3650 ازهار سعد صبري محسن6221612116005
00راسب100917380234168 اسراء اياد عزيز كاظم7221612116006
00راسب10064575017%5033 اسراء بشير صكبان سبت8221612116007
46266ناجح87585067667163 امل فرهود عكال شهيب9221612116010
00راسبغ50غ84702456 انتصار سعدون ريه طاهر10221612116011
47768.14ناجح87837653666250 بنت الهدى عقيل كاظم جبر11221612116013
00راسب9657502412%3039 بنين حسين علي ثجيل12221612116014
00راسب100555050273250 تبارك فائز غانم ساجت13221612116016
63390.43ناجح100997892878988 حنان مجيد جبر بسام14221612116017
00راسب96573232635365 حنين قاسم عبد الرضا صباح15221612116018
00راسبغ775087غ9783 حوراء روضان شعير عكال16221612116019
00راسب926319%14%5013%28 حوراء نصير حسين زغير17221612116020
00راسب96805950305769 رجاء ماجد هاشم محسن18221612116022
00راسب98757958236268 رسل حميد محسن بطي19221612116023
00راسب4040عشر82785740 رسل عالوي النوري عطشان20221612116024
00راسبغ5376غ948160 روان علي منيور طربوش21221612116025
00راسب6150صفر98887255 روان كريم سرحان عبيد22221612116026
00راسب9574503511%2050 زهراء جمال مرداس جبر23221612116027
57782.43ناجح100887990797071 زهراء عبد الهادي جبار سرحان24221612116028
00راسبغ53غغغ9865 زهراء عوده نزال مري25221612116029
00راسب96575054305050 زينب سمير عداي كاظم26221612116031
00راسبغغغغ93غ96 زينب عبد الحسين كاظم عباس27221612116032
00راسبغ55غغ795957 زينب فالح زايد مطلك28221612116033
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60786.71ناجح100947794807983 سارة صالح خليوي شالش29221612116035
00راسبغغغغ1006668 سجى عارف مجيد حامد30221612116036
00راسبغغغغ50غ84 شهد احمد عبد كاظم31221612116038
00راسبغغغ100826356 شهد محمد ثامر سعدون32221612116039
00راسب858692331006253 طيبه يوسف فالح عبطان33221612116040
00راسب8951372813%2941 عذراء عبد جابر صيوان34221612116041
00راسبصفر887590717755 فاطمة حسين شناوة يعقوب35221612116042
00راسبصفر51صفر100756620 فاطمة ذياب سرحان ساجت36221612116043
00راسبغغغغغغ97 فاطمة سعود سعيد منشد37221612116044
00راسب566450غغ9891 فاطمه حسين مزهر حمود38221612116045
00راسب92676354203750 فاطمه عايد كمر عودة39221612116046
00راسب98715458205555 مروة بشير صكبان سبت40221612116047
00راسب8660505016%5131 مريم ضايف عكال شهيب41221612116048
00راسب8160296016%5034 منى حاجم جلود سمير42221612116049
00راسب22%18سبع83565030 مها ناصر محسن نعيمه43221612116050
00راسب71غ8350غ9578 ندى زايد بسام حبيب44221612116051
00راسب8954505019%3025 نور فيصل ثويني فرحان45221612116052
49370.43ناجح95765150727475 هاجر عبد االمير صكر عباس46221612116054
00راسبغغغغغغ88 هبه رزاق فيصل عناد47221612116055
00راسب3450تسع94713723 هدى حسين جوده مصحب48221612116057
51373.29ناجح99736577507871 ورود محمد قاسم بندر49221612116060
00راسب97695265245018% والء رائد منشد جبار50221612116061
00راسبغغغغغغغ هناء جاسم هالل ناشي51221612116062
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