
00راسبغغغغغغ97 اديان حازم حسين منخي1221612148001
00راسب9472645616%5656 بشرى نايف جابر مزعل2221612148002
44463.43ناجح84676454616450 بنين كامل شطنان طالب3221612148003
00راسب92545060275639 تبارك اكرم فليح ياسر4221612148004
00راسبغغ50غغ9661 تبارك عبد الحسين سلمان عبد اهللا5221612148005
00راسب97525067325025 تبارك ميس حاتم غنيدب6221612148006
00راسبغ75غ67غغ94 تقى ميثم طالب حاشوش7221612148007
51573.57ناجح94787859607967 حوراء رشيد حنتوش قاسم8221612148008
62489.14ناجح97947187879494 رسل عبد الكاظم ثجيل صيوان9221612148009
00راسب94505054252927 روان احمد سعيد رديف10221612148010
00راسبغغغثالث655629 روان كريم كاظم وايد11221612148011
00راسب93515864695439 روناك جاسم حمد حطحوط12221612148012
53376.14ناجح97887876627557 زهراء احمد دخيل سهر13221612148013
00راسب100666671525822 زهراء احمد رشيد مجيد14221612148014
00راسبتسع9350692615%50 زهراء اركان عطشان فرحان15221612148015
00راسبغغغغغ9579 زهراء باسل مجيد سراج16221612148016
00راسبغغغغ50غ75 زهراء حيدر طاهر فرهود17221612148017
00راسب96526450275857 زهراء حيدر مهدي صالح18221612148018
00راسبصفرصفرصفر100878565 زهراء عبد الباري عبد خلف19221612148019
00راسب9774767117%5020 زهراء قاسم رمضان سالم20221612148020
00راسب57صفر6060غ66غ زينب علي حسين محمد21221612148022
00راسب785014%18%11%12%19% ساره سلمان منعثر الفي22221612148023
63390.43ناجح100919587938681 ساره محمود محسن عسكر23221612148024
00راسب77502167256185 سماح علي عنيد عبد24221612148025
00راسب85605758305542 شروق كريم شريف خضير25221612148026
00راسب87573150214022 شفاء عبد اهللا عبد الرضا ساجت26221612148027
00راسب5051غغ945450 طيبة ريسان هاشم صخي27221612148028
44363.29ناجح87597351546158 غفران عبد الحسين سلمان عبد اهللا28221612148029
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64792.43ناجح100939494908888 فائزه جاسم أمطير ورد29221612148031
00راسب97556733212231 فاطمة عدنان بستان محسن30221612148032
00راسب5150غغ945357 فاطمة محيي زغير وهيب31221612148033
00راسبغ67غ54غغ93 مريم محمد عبد اهللا محمد32221612148034
00راسبغغغغغ7954 مسار سليم ناهي محيسن33221612148035
00راسبستثمان%13اربع624212% مها صباح مرداس جبر34221612148036
00راسبغ51غ50غ9359 نبأ محمد نعمه طاهر35221612148037
00راسب8057625016%5242 نهى سماح محمد صيوان36221612148039
00راسبغغ73غ69غ100 نور الهدى كريم عبد الحسن شمخي37221612148040
00راسب78415028505586 نور صباح عبد الهادي علي38221612148041
00راسبغ66غغغغ96 هبه علي كاظم حنون39221612148042
00راسب3356خمس86502839 هديل عمار عبد اهللا محمد40221612148044
00راسب6450غ72غ8961 ود سعيد صبار جليد41221612148045
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