
39356.14ناجح76585653505050 هدير منير جبار ماجد1221512149055
00راسب7131غ89685250 أديان فالح عيسى عبود2221612149001
47367.57ناجح99588761536451 آيات احمد خضير ناصر3221612149002
00راسب6450غ50غ9557 آيات عمار شعالن مسعد4221612149003
00راسب93546241207050 آيات كريم فرحان خليبص5221612149004
49470.57ناجح100765553787458 االء رهيف حسن حمد6221612149008
44163ناجح93755050715052 االء ياسر محسن ناصر7221612149009
00راسب5250غ50غ9358 انفال مطر مسير حبيب8221612149010
00راسب8350غصفر968739 انوار ابراهيم ناصر حسين9221612149011
00راسب5850غغغ9867 ايه جابر عوده محيل10221612149013
00راسبعشر27تسع84516019% تبارك سالم عبيد مرهج11221612149014
48369ناجح97686458625480 تقوى علي ماضي بشير12221612149016
00راسبغغغغ59غ100 تقى رحيم خضير عباس13221612149017
66294.57ناجح1009683998896100 تقى علي عبد الحسين عيسى14221612149018
00راسب7558غ100695950 جورجي ماجد عبد الزهره ناصر15221612149019
00راسب95755051345556 حوراء شاكر محمود داود16221612149020
00راسب9050505713%5037 حوراء عباس جاسم محمد17221612149021
00راسب76545027505625 حوراء عبد الحسن حامد وهاب18221612149022
00راسب9269676712%3331 حوراء مناف جبار صالح19221612149023
44663.71ناجح91705055506664 خديجه علي جبار خريبط20221612149024
00راسب85505030305737 دعاء ناصر حسين كريم21221612149025
00راسب92517840656450 ديانا رحمن كاظم نغيمش22221612149028
00راسب92545050223950 روان جاسم محمد صيهود23221612149029
44663.71ناجح94716955505057 زهراء جمعه جلوف وادي24221612149030
50171.57ناجح95816153837454 زهراء عبد االمير ارسيل حمد25221612149031
39456.29ناجح78605050505650 زهراء عبد الجبار عزيز جايد26221612149032
00راسبغغغغغ9850 زهراء عوده غركان دوخي27221612149033
50171.57ناجح98876766507954 زهراء فاضل عبد العباس عبد الكريم28221612149034
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54077.14ناجح99737278568280 زهراء فالح حسن خزعل29221612149035
00راسب98575650295750 زينب حمود محسن توله30221612149036
50872.57ناجح98785883556571 زينب شياع كريم عبد31221612149037
00راسبغ50غ52غ9856 زينب اللي خزعل اعويز32221612149038
00راسب96665474406176 زينب مجيد صاحب حسين33221612149039
00راسب94593857506656 ساره محمد علوان حسن34221612149040
57682.29ناجح96806988738189 سجى مجيد ثامر مزعل35221612149041
55779.57ناجح100797477987752 سحر ماجد كاظم رهيش36221612149042
49070ناجح100835073617350 سرى عامر صكبان محمد37221612149043
00راسب92673050305032 شهب احمد ابراهيم محمد38221612149044
00راسب77777678غ9786 طيبه بشير جليل شمخي39221612149045
63490.57ناجح100909294939471 عائشه طالل عبد مزعل40221612149046
00راسبغغغ67صفر9552 غصون جواد كامل بدر41221612149047
00راسب23تسع9750505417% غفران عالء حسين علي42221612149049
00راسب8957505018%2715% فاطمه عبد علي فليح حمود43221612149050
00راسب96575152336350 مريم ريسان جياد ريه44221612149052
00راسبغ50غغغ8752 نبأ فالح عيسى عبود45221612149055
00راسب93847828888623 نور الهدى ريحان حنون حسن46221612149056
00راسب91695559295251 نور باسل مهدي جخيم47221612149057
00راسب94546164305367 نور حيدر سعدي حسن48221612149058
53175.86ناجح100895061878856 نور عالء ناصر حسين49221612149059
00راسب97505011%346850 هبه عباس جباره عبيد50221612149060
64492ناجح100929888947993 هدى عبد العباس حسين علي51221612149061
00راسب91705033507453 هدى عالء ناصر حسين52221612149062
00راسبغغغغغ9650 هدى مناف جبار صالح53221612149063
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