
00راسب72505050345059 ساره شاكر عناد حسن1221512166023
00راسب100855174422750 ازل سالم جخم جالب2221612166001
54077.14ناجح99867568687074 ازهار كريم حسين خضير3221612166002
00راسب5050غ52غ8864 انوار كامل هاشم محمد4221612166005
67596.43ناجح1009595921009994 ايات عطشان راضي حسين5221612166006
00راسب100936992752069 ايات كامل ياسر حسين6221612166007
44964.14ناجح80707953506750 ايمان سعدي عزيز حسين7221612166009
00راسبغ505852غ8767 ايه خالد عجيل مثنى8221612166010
00راسب50غغ99756250 بركات زياره عبد اهللا ياسين9221612166011
00راسبغ50غغغ8860 بشرى كريم شناوه دويج10221612166013
00راسبغصفرغ76غ9688 بنين حيدر شناوه عنيد11221612166014
00راسب6976غغ977970 تبارك ابراهيم خليل عيسى12221612166015
00راسب61غ8575618450 تمارا مؤيد خلف ياسر13221612166016
00راسبغ5150غ917764 حنان ماجد علي عبد14221612166017
00راسبغ969193957277 حنين جبار فايز شمخي15221612166018
00راسب5058غغ50غ88 حنين كاظم حسن كاظم16221612166019
47067.14ناجح98815069506458 دعاء خالد نعمة مطير17221612166020
62689.43ناجح100938695679689 دالل عوده غضاب عبيد18221612166021
00راسب85605050225050 دنيا قاسم مطشر نعيم19221612166022
00راسبغغغغغغ94 رغد كريم جوده فلفل20221612166024
50071.43ناجح96729267506162 روان عمران حويل منشد21221612166026
00راسبغ57غ91777164 زهراء رياض جليل سلمان22221612166028
52274.57ناجح98806993525971 زهراء عباس هاشم حصيده23221612166029
00راسب98795681386050 زهراء عدنان كاظم محمد24221612166030
00راسبغ55غ5052غ97 زهراء محمد زغير راضي25221612166031
00راسبغصفر9197949083 زهراء محمد مجيد حمادي26221612166032
59284.57ناجح94938885679075 زينب بشير فليح حسن27221612166033
00راسبغ50غ827771غ زينب جاسم هالل موسى28221612166034
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00راسبغ53غ54غ9161 زينب حميد حمزه منخي29221612166036
00راسبغ1008991946985 زينب فاضل سعيد سالم30221612166037
00راسبغغغ52غ7960 سارة قاسم نعيم جويعد31221612166040
47668ناجح98786580505451 طيف محمد علي بشار جفات32221612166043
00راسب92695674355350 عذراء ستار جليب والي33221612166044
55379ناجح100787487518776 غدير دلي حسين حاشوش34221612166045
00راسب59غ5050غ10060 فاطمة محسن عبد الرضا اعوج35221612166046
00راسب98767983356874 لمى كامل عباس عبيد36221612166049
00راسبغ50غغغ9152 مروة حيدر عواد فيصل37221612166050
50371.86ناجح99836287506953 نبأ رزاق حسن دوخي38221612166053
62389ناجح100949382679790 ندى غني مدلول عويد39221612166056
00راسبغغغغغ8860 نوافل حميد علي منشد40221612166057
55078.57ناجح100868576636278 نور يوسف جبر هداد41221612166060
00راسب91635365315050 هبه صالح مهدي مكطوف42221612166061
00راسب90745050295150 هدى خضير محيسن علي43221612166063
00راسبغغ75غغغغ هدى خلف جبار محيسن44221612166064
00راسبغغغ59غ9362 هيام حاكم خضير كسار45221612166065
00راسب6674صفر80غغ90 وفاء ماهر خليل فيصل46221612166067
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