
39556.43ناجح86505055505054 حوراء حسين كامل خصاف1221522106013
39556.43ناجح73515050616050 فاطمه ركب ظاهر نجم2221522106023
00راسبغ3440غ633826 آيات حسن سعدون فجر3221622106001
38855.43ناجح85505050505350 ابتهال رزاق عويز حليحل4221622106002
39356.14ناجح73545550506150 اسراء عباس خليل ابراهيم5221622106003
47968.43ناجح81666458916950 اسيل حنون علوان عواد6221622106005
43261.71ناجح87575164605360 ايمان حسون ضهد حرب7221622106006
00راسب90515534667254 بدور ناصر رزاق فجر8221622106007
39556.43ناجح84575051505350 براءه محمد جليل ظاهر9221622106008
54577.86ناجح986657905084100 بشرى صالح فاخر منحر10221622106009
41859.71ناجح97615051515850 حنان كاظم ظاهر حسين11221622106010
43662.29ناجح93615566506150 حوراء محسن عبد عودة12221622106011
00راسب74422150505956 دعاء جاسم خليف حسين13221622106012
00راسبغ54غ50غ7658 رحيل عباس بدر مدهوش14221622106013
00راسبغغغغغ5950 روان حيدر عزيز رزاق15221622106014
00راسب5050غغغغ64 ريام سعد صالح هاشم16221622106015
00راسب74583736505655 زمن ذياب حسن سدخان17221622106016
00راسب74533350345051 زمن عبد خيون طاهر18221622106017
37854ناجح68505050506050 زينب محيسن طاهر عباس19221622106019
39656.57ناجح77505052506651 زينب ناصر حسن خلف20221622106020
00راسبغ50غغغغ85 زينة عبد الرزاق رشك باني21221622106021
00راسبغ51غغغغ65 سارة قاسم عطية ضيدان22221622106022
00راسب62502552535018% سجى صادق باقر موسى23221622106023
42961.29ناجح74625262557252 سجى علي عنيد تعبان24221622106024
00راسبغ50غغ59غ84 سمية حاكم عباس فرحان25221622106025
00راسب68543450305020 سهير اياد رحيم صايل26221622106026
45865.43ناجح95586162507260 شفاء حمزة خليف عباس27221622106027
48969.86ناجح90555873727467 ضحى محمد ندى عباس28221622106029
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00راسب83503950506669 علياء حامد مفتن حسن29221622106030
36852.57ناجح68505050505050 غصون شاكر وحيد رحيم30221622106032
44163ناجح100585050517359 فاطمة فاخر فالح فاخر31221622106035
48869.71ناجح93646261657568 فاطمة نعيم محمد حسون32221622106036
45364.71ناجح93625071507156 كوثر حسين عبد عودة33221622106037
00راسب85603557506561 كوثر علي حسين عناد34221622106038
39957ناجح79545050535558 لجين رحيم عبد السادة عبيد35221622106039
00راسبغغغغغصفر69 مريم طالب عبد الشريف مسير36221622106040
00راسب78505050503950 ميعاد عماد مجدي داود37221622106041
40758.14ناجح78555050606351 نهى فهد صالح عبيد38221622106043
00راسب88533758507463 نور خالد مهدي ثامر39221622106044
00راسبغغغغغغ90 نور طالب نعمة جالب40221622106045
00راسب54غغغغ9850 نورة كريم حسن شيال41221622106046
00راسب78522337255052 نورس حمادي عبد الحسين خيون42221622106047
50171.57ناجح96645365717379 وفاء عبد هويش عبد43221622106049
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