
60686.57ناجح100889081827887 أديان علي محسن عباس1221612165001
55979.86ناجح100867584797065 أسراء هادي ساجت محيسن2221612165002
00راسب73صفر10074759893 أسيل حافظ عباس عليخ3221612165003
56180.14ناجح98757187826880 أفراح عزيز صابر عطيه4221612165004
00راسب6257غ86غ10077 االء كريم عبد الحسن بصبوص5221612165005
44363.29ناجح100685768505050 أمينه علي حسين حمود6221612165007
00راسبغغغغ996450 آيات كريم محمد عنيت7221612165010
57181.57ناجح100869174776281 آيات نعيم صخل حسين8221612165011
00راسبغغ7465غ9877 اعتزاز موحان محسن علي9221612165017
49470.57ناجح100886068545569 تقوى محمد محسن جسام10221612165020
60987ناجح95787490977996 تهاني ناجي مسير منسي11221612165021
61988.43ناجح100819582918783 جيهان محمد جبر فضيل12221612165022
46466.29ناجح97715073655652 خديجه صالح وادي هليل13221612165023
00راسبغ9695غ988581 دعاء حسين صالح عبد الحسين14221612165024
00راسب88959290غ10089 رسل رزاق كريم عكال15221612165025
00راسب62غ7969غ9869 رسل علي حريجه مشعل16221612165026
53276ناجح100667079647776 رواء حسن حيال عبد17221612165030
48168.71ناجح100695170735167 روان باسم عاتي نهيب18221612165031
51373.29ناجح95785784755074 زهراء عبد الحسين محمد حطاب19221612165034
52975.57ناجح91765465878076 زهراء علي جاسم لفته20221612165035
00راسب91709490غ10092 زهراء علي محمد كاظم21221612165036
00راسب95695173343256 زهراء محمد شمخي جبر22221612165038
00راسب50غغغ965852 زينب محمد الزم جاسم23221612165044
53476.29ناجح100775773816680 زينب يحيى جبير كريم24221612165045
53075.71ناجح98847478616570 زينه صالح محمد عبيد25221612165046
67095.71ناجح100949491979599 ساره منديل محمد كطو26221612165047
53876.86ناجح91756575946870 سجى حافظ عباس عليخ27221612165048
00راسب89827376غ10086 سجى ساير شناوه ساير28221612165049
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58583.57ناجح100867291857081 سكينه جبار محسن لهو29221612165051
00راسب91655766513655 سناء ياسر شبيب علك30221612165052
50572.14ناجح100786078865350 سهام مهدي جبار غنيمه31221612165053
62288.86ناجح100899688728988 صابرين كريم منشد عبد32221612165056
00راسب82غ76غ95غ100 طيبه محمد جبار خيون33221612165057
67596.43ناجح1009892961009396 عذراء جبار الزم موسى34221612165058
00راسب71غ64غ1006250 غاده باسم محمد حسان35221612165059
00راسب92666353545034 غسق حسن ناصح مشاي36221612165060
00راسب93705476335033 غفران شمران سلطان سلمان37221612165061
51473.43ناجح100716974557471 غفران مهدي موسى صبره38221612165062
66695.14ناجح100939195989693 فاطمه محمد جواد كاظم39221612165066
00راسب72غغ71غ9263 كوثر حمد اهللا حسن لهو40221612165068
00راسب96635066315050 لينا رياض صبيح حسن41221612165069
63690.86ناجح98938391918496 مروه جبار جميل حاجم42221612165070
00راسب96746672576433 مريم عدنان موسى عواد43221612165072
45164.43ناجح90665152726654 مريم وليد جبار عبيد44221612165073
43462ناجح97615076505050 مهى عباس ابراهيم محمد45221612165077
49370.43ناجح100766470695262 نور الهدى عبد الحسين رحيم موسى46221612165081
00راسب946550523016%50 هاجر جمعة مدلول ظاهر47221612165085
65493.43ناجح100929296869791 هاجر كريم منشد عبد48221612165087
57582.14ناجح98838670907177 هبه راجي كريم خفيف49221612165088
00راسب7160غ76غغ99 هجران احمد ناصر رزج50221612165089
45965.57ناجح95655077505072 هدى عبد سنوح عويد51221612165091
54778.14ناجح98815765947577 هند وسام عبد الجبار منصور52221612165092
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