
00راسب73586842515250 افراح جبار شالل هبر1221522168005
38855.43ناجح72615050505550 زهراء حيدر شعالن الطيف2221522168027
41659.43ناجح62567950526750 زينب ابراهيم شاكر عطيه3221522168029
00راسب6050غ50غ5060 ساره حسين سيد صحن4221522168033
00راسب50505750غ7059 سحر خير اهللا محيسن لهمود5221522168035
40958.43ناجح72505957507150 هبه ستار جبار عجيل6221522168058
00راسبغغ56غغ6751 ابتهال محمد فياض مخيلف7221622168001
00راسب66596652غ7260 اسماء عليوي فرج محيسن8221622168003
43361.86ناجح80516060505973 امنه عبد الحسين عباس سالم9221622168006
40858.29ناجح66596961505350 ايات ابراهيم شاكر عطيه10221622168008
42961.29ناجح77637457515651 ايات ابراهيم كاطع نعيمه11221622168009
44463.43ناجح79565057606379 ايات سلمان رغيل جبر12221622168011
00راسب73505032545633 ايه قاسم جواد كاظم13221622168012
40057.14ناجح84565053505057 بشرى نصار عطشان مالح14221622168014
57482ناجح93796784927188 تبارك علي سلمان حميدي15221622168017
00راسب54صفر9150675182 تقوى ناصر صعيب هادي16221622168018
41158.71ناجح74536350506457 جنان كاطع عطيه ورش17221622168019
00راسب62506232325027 حنين سليم كنبر شمخي18221622168020
00راسب81505038505660 دعاء عزيز بالسم جبار19221622168022
37453.43ناجح68505056505050 دعاء غني مصكال جار اهللا20221622168023
40858.29ناجح78505750626150 زمن خالد رشيد خضير21221622168025
00راسبغ50غغغغ79 زهراء قاسم جخم عبد22221622168028
00راسب63503350334040 زينب حسن مالح حسن23221622168030
00راسب76502450505027 زينب سمير ارخيص عبد الحسن24221622168031
41258.86ناجح76565067505063 زينب طالب نعيم شخير25221622168032
39456.29ناجح81535050505456 زينب عوده شاهين اهيم26221622168033
00راسبغ695082416534 سجا رائد جواد كاظم27221622168035
41459.14ناجح100555050505950 شروق غالب مطشر عبيد28221622168036
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00راسب73503641515031 صابرين سعد زعين منصور29221622168037
43862.57ناجح72505561736463 عذراء نعيم جوار مصحب30221622168039
00راسبغ6750غ24غ82 غدير كريم عاشور محيسن31221622168041
37753.86ناجح71505050505650 غفران حسين ناصر حسن32221622168043
50672.29ناجح80597467708076 فاطمه رشيد كاظم كعود33221622168045
00راسبغ865370525152 فاطمه عباس لعيبي حسن34221622168046
00راسب77502950634050 فاطمه محمد فياض مخيلف35221622168047
37153ناجح69505051505150 مريم فرهود صخي روضان36221622168050
42560.71ناجح79517458505063 منار موسى بالسم جبار37221622168051
00راسب65592937505050 منتهى جاسم ساجت نعيمه38221622168052
42460.57ناجح85585050655957 مها شمخي طالق سالم39221622168054
53776.71ناجح71777871877083 نرجس هادي جوده شاهين40221622168057
38354.71ناجح75505050585050 نور صباح دخينه عيفان41221622168060
45464.86ناجح86505069516781 هجران بريسم فضاله محمد42221622168061
56680.86ناجح85689272848580 هديل صباح دنيف راهي43221622168062
39957ناجح77505050505072 يقين عبد الحسن كعيم جبر44221622168063
46766.71ناجح88765359706655 يقين علي حسن نعمه45221622168064
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