
00راسب81753663506657 انوار رياض مكطوف خضير1221522100006
00راسب5051غ57525056 رقيه جليل فاضل رويعي2221522100022
00راسب71633450506755 سجود جبر هادي عودة3221522100036
00راسب505053غغ6155 صابرين علي عمران راضي4221522100042
00راسب67506758غ6951 غفران كاظم عباس يوسف5221522100049
00راسب72502559505560 مريم علي مهدي عبيد6221522100054
00راسب84595040326161 أمنيه كريم اسماعيل جاسم7221622209001
49070ناجح96675654578179 أزل عبد الحسين شنين بدر8221622209002
00راسب82552650587850 أنعام كريم عبد مهدي9221622209003
40357.57ناجح78505050545863 براءة جاسم محمد احمد10221622209004
42160.14ناجح79515050507665 بيداء احمد عوده عذاب11221622209005
00راسب76522229416359 حنين حيدر محمد علي12221622209006
00راسب7850غغغ8661 ذكاء رزيج عبد عبد الحسن13221622209009
47968.43ناجح100615372547465 رحاب طاهر عطشان فارس14221622209010
47567.86ناجح90615365596879 رقيه حسن حميد مجيد15221622209011
00راسب78502640506673 روابي علي ابراهيم جاسم16221622209012
00راسب86572139386752 ريام جواد عبد مجلي17221622209013
45565ناجح95625050558261 زمن شياع هادي عنود18221622209014
54678ناجح98615087947086 زهراء احمد خضير عباس19221622209015
00راسب86625040608175 زهراء احمد عبد الكاظم عبد الجليل20221622209016
48268.86ناجح96566771567264 زهراء حمادي سالم طاهر21221622209017
00راسب89573736397869 زهراء حميد خضير حميد22221622209018
00راسبغ54غغغ9050 زهراء غالي محمد خلف23221622209020
46967ناجح95705854537564 زهراء هادي جاسم غالي24221622209021
00راسب73543150568054 زهراء يحيى الزم حاتم25221622209022
00راسب76602857227950 زينب خيري علي محمد26221622209023
43662.29ناجح78566163506860 زينب ياسر ساجت ملغوث27221622209024
00راسب90573359576650 ساره علي عبد اهللا برتو28221622209026
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00راسب92504250508258 شكران عدنان عطيه حسين29221622209029
43161.57ناجح83616750506357 ضحى خير اهللا مغامس نايف30221622209031
00راسب90613551537478 ضحى لفته ابراهيم عبد الواحد31221622209032
00راسب74632865508553 عبير راجي عالل هليل32221622209034
00راسب825315%31406324 عذراء بشير اسماعيل مكطوف33221622209035
00راسبغغغغغغ83 فدك علي عبد النبي فيصل34221622209036
00راسب90632132507352 لمياء كاظم جواد محيسن35221622209037
00راسب97604150556467 نبأ جميل كاطع نجار36221622209040
00راسب22غ9053355050 نبأ رزاق صالح مهدي37221622209041
00راسبغغغغغغ73 نريمان اياد عمران طالب38221622209042
00راسب89623868567350 هاجر سمير كاظم ساجت39221622209043
00راسب76524070678050 هدير رائد علي حسين40221622209045
00راسب89533550356751 هديل حسين عبد طاهر41221622209046
43061.43ناجح87645059507050 هيفاء حسين عبد الشريف حمد42221622209047
00راسب77534150338150 وئام كريم عوده ناصر43221622209048
00راسب89503450357257 وديان زكي مطرب فيصل44221622209049
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