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2/(االنكليزية

 درجة الموازي داخليبدون

المالحظات

حالة 

الموازي 

الداخلي

2153498.00098.00010099.00099.000القبول المركزي588تبارك فاضل موالن غيدان1212022133014
2154396.00096.00010098.00098.000القبول المركزي576فاطمة صبحي خلف عباس2212022159021
2134598.00098.0009898.00098.000القبول المركزي588رفل نعمان داود سلمان3212022221009
2154397.50097.5009897.75097.750القبول المركزي585مريم ابراهيم داود حميد4212022178049
2514396.83396.8339897.41797.417القبول المركزي581زينب رائد علوان حسين5212052401007
2134596.83396.8339897.41797.417القبول المركزي581مريم محمود خليل غزال6212022246009
2134596.16796.1679897.08397.083القبول المركزي577زهراء فالح منصور درويش7212022259005
2513494.16794.16710097.08397.083القبول المركزي565حنين طه ابراهيم دمحم8212022110012
2143596.83396.8339796.91796.917القبول المركزي581سهاد مهدي مصلح حسن9212022236005
2134593.83393.83310096.91796.917القبول المركزي563فاطمه اركان حافظ رفعت10212022255009
2154393.66793.66710096.83396.833القبول المركزي562حنين حسن جبار ياس11212022124002
2135496.33396.3339696.16796.167القبول المركزي578زينب صادق دمحم ابراهيم12212022141017
2513496.16796.1679696.08396.083القبول المركزي577دمحم احمد عباس منصور13212021049029
2153498.50098.5009395.75095.750القبول المركزي591رسل حسين محمود دمحم14212022221008
2143592.50092.5009995.75095.750القبول المركزي555ايمان عبد السالم جسام ناصر15212022097013
2143593.50093.5009895.75095.750القبول المركزي561اسراء اسماعيل محبوب عزيز16212022153004
2341591.33391.33310095.66795.667القبول المركزي548زينب فخري احمد مصطفى17212022097041
2134595.00095.0009695.50095.500القبول المركزي570سمر طه اسماعيل ابراهيم18212022246006
2154392.66792.6679895.33395.333القبول المركزي556سجى جاسم عبد االمير حامد19212022155065
2143591.16791.1679995.08395.083القبول المركزي547ريام غانم صقر زيدان20212022084008
2531489.83389.83310094.91794.917القبول المركزي539فاتن عباس ياسين ناصر21212022138033
2143594.66794.6679594.83394.833القبول المركزي568اسماء ياس قادر حماده22212022146005
2431592.66792.6679794.83394.833القبول المركزي556االء حميد دمحم ميس23212022177005
2513489.66789.66710094.83394.833القبول المركزي538طيف احمد طالب احمد24212022133035
2134591.50091.5009894.75094.750القبول المركزي549موده حسين طالب حسين25212022164024
2431592.16792.1679794.58394.583القبول المركزي553نهى عبد الستار احمد جاسم26212022107041
2145389.16789.16710094.58394.583القبول المركزي535ساره وسام لطيف حميد27212022101022
2153492.83392.8339694.41794.417القبول المركزي557دينا حسين كاظم مهدي28212022113005
2153491.66791.6679794.33394.333القبول المركزي550سكينة مثنى كاظم حميد29212022155068
2134593.50093.5009594.25094.250القبول المركزي561زهراء خلف حسين عباس30212022112012
2143593.50093.5009594.25094.250القبول المركزي561فاطمه علي دمحم احمد31212022125025
2154392.33392.3339694.16794.167القبول المركزي554حواء طه ياسين حميد32212042139059
2534188.33388.33310094.16794.167القبول المركزي530تقى احمد جار هللا عبد33212022101010
2143593.33393.3339594.16794.167القبول المركزي560وداد نزار مالك رفعت34212022255013
2134589.33389.3339994.16794.167القبول المركزي536غسق ثائر خضر كتاب35212022147042
2134589.16789.1679994.08394.083القبول المركزي535مثنى منذر كامل خضير36212021221008
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2345191.83391.8339693.91793.917القبول المركزي551شهالء علي زيد تركان37212022226031
2134590.83390.8339793.91793.917القبول المركزي545عبد هللا وليد كامل خورشيد38212021221004
2134590.66790.6679793.83393.833القبول المركزي544زهراء ماجد هاشم دمحم39212022117014
2543189.66789.6679893.83393.833القبول المركزي538احمد مشتاق طالب حسن40212021044005
2134591.50091.5009693.75093.750القبول المركزي549ايات دمحم شهاب احمد41212022133006
2134590.16790.1679793.58393.583القبول المركزي541ساره مثنى جمعه جياد42212042140137
2513489.16789.1679893.58393.583القبول المركزي535ضحى هادي حسين ثمن43212022138032
2143587.16787.16710093.58393.583القبول المركزي523نبأ عدنان مخيبر مصطاف44212022097076
2513491.50091.5009593.25093.250القبول المركزي549زينب ناظم جواد شريف45212022099043
2154390.33390.3339693.16793.167القبول المركزي542سراب عزيز علي حسين46212022237014
2134591.33391.3339593.16793.167القبول المركزي548فاطمة شعالن حسين خضير47212022177030
2134590.33390.3339693.16793.167القبول المركزي542تهاني فتاح خليل فتاح48212022102007
2435188.33388.3339893.16793.167القبول المركزي530فاطمه عيسى عبد عبدال49212022125026
2134590.16790.1679693.08393.083القبول المركزي541زينب محيسن شدهان ريحان50212022226022
2154390.16790.1679693.08393.083القبول المركزي541آيه رشيد حميد خليل51212022147002
2143593.00093.0009393.00093.000القبول المركزي558فاطمة فياد جاني دمحم52212022188016
2354186.00086.00010093.00093.000القبول المركزي516تقى احمد ناجي دمحم53212022180008
2134593.83393.8339292.91792.917القبول المركزي563تبارك احمد عناد دمحم54212022095006
2134592.83392.8339392.91792.917القبول المركزي557رهام رشيد هادي عيدان55212022244004
2143587.83387.8339892.91792.917القبول المركزي527سارة فاضل خالد دفله56212022121026
2153490.66790.6679592.83392.833القبول المركزي544االء احمد كمر علي57212022103006
2415387.50087.5009892.75092.750القبول المركزي525تبارك سرمد عبدالوهاب عبدالرزاق58212022153010
2145389.50089.5009692.75092.750القبول المركزي537ياسر جمال حمد حنظل59212021049040
2134592.33392.3339392.66792.667القبول المركزي554اسراء خضير راضي خضير60212022177002
2134586.00086.0009992.50092.500القبول المركزي516ام البنين غزوان سامي داود61212022133005
2143592.00092.0009392.50092.500القبول المركزي552عهد صدام حسين خلف62212022227013
2415392.83392.8339292.41792.417القبول المركزي557تغريد خليل حسن سلوم63212022109005
2134588.83388.8339692.41792.417القبول المركزي533حوراء سلمان عباس هالل64212022102008
2134589.66789.6679592.33392.333القبول المركزي538مريم طالب دحام صالح65212022169044
2145394.50094.5009092.25092.250القبول المركزي567تبارك ابراهيم اسماعيل داود66212022134016
2134590.50090.5009492.25092.250القبول المركزي543زياد احمد ابراهيم خالف67212021227004
2154385.50085.5009992.25092.250القبول المركزي513حليمه هادي عبد هللا حسن68212022217004
2154390.33390.3339492.16792.167القبول المركزي542دمحم كنعان ناصر نايف69212021230025
2154392.16792.1679292.08392.083القبول المركزي553نبأ احمد عداي رشيد70212022140089
2513490.16790.1679492.08392.083القبول المركزي541حسين عماد طلفاح حبيب71212021077037
2153492.00092.0009292.00092.000القبول المركزي552زينب جعفر موسى كاطع72212022129012
2134587.83387.8339691.91791.917القبول المركزي527مريم عباس كاظم علوان73212022164023
2153486.83386.8339791.91791.917القبول المركزي521رؤى عباس غانم عبد هللا74212042142018
2153487.83387.8339691.91791.917القبول المركزي527عائد حسين علي حميد75212041034053
(ملغى)موازي داخلي2134584.66790.6679391.83388.833القبول المركزي508تبارك خليل احمد مهاوش76212022110009

2541385.66785.6679891.83391.833القبول المركزي514هبه علي ناجي شهاب77212022153056
2145391.50091.5009291.75091.750القبول المركزي549زينب علي محمود خليل78212022153025
2153489.50089.5009491.75091.750القبول المركزي537سيف اسماعيل ابراهيم خليل79212021012045
2513489.50089.5009491.75091.750القبول المركزي537هناء ياسين عطيه حميد80202022124029
2154387.33387.3339691.66791.667القبول المركزي524رسل عزيز علي حسين81212022237008



2145386.33386.3339791.66791.667القبول المركزي518دانيال سالم عباس منشد82212021013011
2154389.16789.1679491.58391.583القبول المركزي535شروق عزيز علي حسين83212022237017
2153485.16785.1679891.58391.583القبول المركزي511هديل ثائر كامل عبد84202042114109
2134590.00090.0009391.50091.500القبول المركزي540مقتدى عدي دمحم عباس85212021008041
2431586.00086.0009791.50091.500القبول المركزي516ماجد فالح منصور عذاب86212021222015
2153488.83388.8339491.41791.417القبول المركزي533آيه دمحم سعيد حبيب87212042134005
2145385.83385.8339791.41791.417القبول المركزي515زينب علي حسن مظلوم88212022140049
2543183.66783.6679991.33391.333القبول المركزي502طيبه عبد هللا خضير جاسم89212022147038
2134590.50090.5009291.25091.250القبول المركزي543ساره عبد الكريم موحان حسن90212022351008
2134590.50090.5009291.25091.250القبول المركزي543ايالف خالد ابراهيم سعد91212022246003
2145386.50086.5009691.25091.250القبول المركزي519زينب اياد ابراهيم دمحم92212022113012
2135488.33388.3339491.16791.167القبول المركزي530افراح صباح محمود عزيز93212022141002
2154384.33384.3339891.16791.167القبول المركزي506زينه حسين عليوي ناصر94212052166016
2153491.16791.1679191.08391.083القبول المركزي547نور شاكر محمود مطلك95212022091068
2145384.16784.1679891.08391.083القبول المركزي505مصطفى ثامر دمحم حسن96212041202014
2143590.00090.0009291.00091.000القبول المركزي540مريم قصي احمد داود97212022127021
2431587.00087.0009591.00091.000القبول المركزي522سبأ علي جعفر صالح98322022032005
2514388.83388.8339390.91790.917القبول المركزي533دالل خليل ابراهيم توفيق99212022134024
2143583.83383.8339890.91790.917القبول المركزي503دعاء حسن احمد عبد هللا100212022165008
2534186.83386.8339590.91790.917القبول المركزي521صادق جاسم دمحم عبد هللا101212021017012
2134586.66786.6679590.83390.833القبول المركزي520مريم سعد غانم دمحم102212022107033
(ملغى)موازي داخلي2451385.50091.5009090.75087.750القبول المركزي513هبه عماد كامل جوده103212022110048

(ملغى)موازي داخلي2543184.50090.5009190.75087.750القبول المركزي507راغب سائر راغب رشيد104212021044015

2514387.50087.5009490.75090.750القبول المركزي525ايه مؤيد عبد القادر عبد الحميد105211942146009
2153485.50085.5009690.75090.750القبول المركزي513زينب عدنان ججان كاظم106212022131010
2154387.33387.3339490.66790.667القبول المركزي524نبأ جمال خالد عبد الواحد107212022090027
(ملغى)موازي داخلي2134585.33391.3339090.66787.667القبول المركزي512زهراء ثاير نصرة غيدان108212022165015

2513490.16790.1679190.58390.583القبول المركزي541عائشه عنتر احمد خليل109212022134043
2143587.16787.1679490.58390.583القبول المركزي523ايالف دمحم حسين علي110212022252003
2154388.16788.1679390.58390.583القبول المركزي529نبأ مكي خليل ابراهيم111212022107037
2154390.16790.1679190.58390.583القبول المركزي541سجاد كاظم صالح مهدي112212021230014
(ملغى)موازي داخلي2514382.16788.1679390.58387.583القبول المركزي493مريم باسل عيدان كاظم113212022100043

2153490.00090.0009190.50090.500القبول المركزي540غدير حسين علي عبيد114212022130024
2513491.00091.0009090.50090.500القبول المركزي546ديانا نصير علي حمد115212022259004
2413586.66786.6679490.33390.333القبول المركزي520زهراء هادي منهل رشيد116212022254005
2513487.50087.5009390.25090.250القبول المركزي525طيبه قحطان عدنان حسن117212022147039
2543183.50083.5009790.25090.250القبول المركزي501غسق مهيب ناصر دمحم118212022177029
2513480.50080.50010090.25090.250القبول المركزي483حسين قاسم عبد حمد119212041029021
2153485.33385.3339590.16790.167القبول المركزي512هديل عبد الكريم خليفة ابراهيم120212042133069
(ملغى)موازي داخلي2145384.33390.3339090.16787.167القبول المركزي506احمد صالح زيدان خلف121212041081004

2134589.33389.3339190.16790.167القبول المركزي536ارشد سعد كريم دمحم122212021238003
2435188.33388.3339290.16790.167القبول المركزي530شمس الضحى ياسر حسن خضير123212022101027
2145384.33384.3339690.16790.167القبول المركزي506أية صدام حامد ماضي124212022354001
2134588.16788.1679290.08390.083القبول المركزي529زهراء جاسم خلف عبد125212022158015
2153484.16784.1679690.08390.083القبول المركزي505يحيى موسى عبد دمحم126212021038148



2143587.16787.1679390.08390.083القبول المركزي523صالح يوسف حجي كرم127212021032019
2314587.00087.0009390.00090.000القبول المركزي522هيثم دمحم ياسين عبدهللا128212021010070
2154386.00086.0009490.00090.000القبول المركزي516يوسف ياسين احمد حاجم129212051041010
2134585.83385.8339489.91789.917القبول المركزي515مريم حسن خليفة حسن130212022102025
2541388.83388.8339189.91789.917القبول المركزي533فاطمة حسن جاسم جساس131212022215007
2314587.83387.8339289.91789.917القبول المركزي527كوثر فاضل رشيد علي132212022146048
2534193.66793.6678689.83389.833القبول المركزي562طيبه محمود جاسم كودان133212022021005
2154386.66786.6679389.83389.833القبول المركزي520ايمان عماد رشيد خلف134212022154006
2134585.66785.6679489.83389.833القبول المركزي514انسام فاروق تايه علوان135212022253001
2143584.66784.6679589.83389.833القبول المركزي508دنيا مجباس زبار احمد136212022125013
موازي داخلي2134583.50089.5009089.75086.750القبول المركزي501ضي ثعبان خلباص رخيص137212022170023

2134586.50086.5009389.75089.750القبول المركزي519نبأ بكر شاكر محمود138212022181031
2143585.33385.3339489.66789.667القبول المركزي512ضحى هشام هادي حسن139212022103021
2134587.33387.3339289.66789.667القبول المركزي524حوراء تحسين محسن حسن140212022138008
2145388.33388.3339189.66789.667القبول المركزي530رسل محمود عبد احمد141212022107019
2143582.33382.3339789.66789.667القبول المركزي494نور عبد علي سلمان عبود142212022153053
2513482.33382.3339789.66789.667القبول المركزي494هند سمير عزاوي ابراهيم143212022136053
2135492.16792.1678789.58389.583القبول المركزي553أمنه باسم تعبان مطرود144212022240001
2143582.16782.1679789.58389.583القبول المركزي493داليا عدنان مخيبر مصطاف145212022097027
2341584.16784.1679589.58389.583القبول المركزي505ايمان رائد عبد العزيز احمد146212022103008
2154381.16781.1679889.58389.583القبول المركزي487منال عبد المجيد كاظم حنون147222042095054
2143591.00091.0008889.50089.500القبول المركزي546زينه حميد محمود عيدان148212022146030
2143584.83384.8339489.41789.417القبول المركزي509سما احمد حسون عباس149212022138023
2154385.66785.6679389.33389.333القبول المركزي514سارة حسن عبد الدايم مهدي150212022105017
موازي داخلي2315479.66785.6679389.33386.333القبول المركزي478اسيل طالب رضا فتاح151212022100002

2153484.66784.6679489.33389.333القبول المركزي508زينب كاظم هاشم عباس152212022104015
2143584.50084.5009489.25089.250القبول المركزي507زينب علي مطشر حسين153212022131011
موازي داخلي2341580.50086.5009289.25086.250القبول المركزي483علياء عبد الواحد عدنان مصطفى154212022102019

موازي داخلي2345179.50085.5009389.25086.250القبول المركزي477حسين هوبي عباس عزاوي155212021019005

موازي داخلي2134582.50088.5009089.25086.250القبول المركزي495مريم علي جمال داود156212042102133

2154391.33391.3338789.16789.167القبول المركزي548بشائر عايد خلف حسين157212022255002
2134584.33384.3339489.16789.167القبول المركزي506زهراء عامر عباس ابراهيم158212022138015
2143582.33382.3339689.16789.167القبول المركزي494شهالء نوري عبود نجم159212022144014
2134588.16788.1679089.08389.083القبول المركزي529نبأ حيدر عبد االمير شوكت160212022155092
2514387.00087.0009189.00089.000القبول المركزي522ظالل ضمد جميل مهدي161212022146042
2154387.83387.8339088.91788.917القبول المركزي527زينب كريم عباس كريم162212022141019
موازي داخلي2543182.83388.8338988.91785.917القبول المركزي497تبارك عماد كمال مسعود163212022153011

2134589.83389.8338888.91788.917القبول المركزي539حنين كامل اسماعيل خليل164212022127007
2135486.83386.8339188.91788.917القبول المركزي521صابرين محمود حسن حسين165182022206008
2134587.66787.6679088.83388.833القبول المركزي526آمنه حسين دمحم مسعود166212022105001
2153485.66785.6679288.83388.833القبول المركزي514ريام يوسف محمود دمحم167212022169020
2154382.66782.6679588.83388.833القبول المركزي496فرح نوح دمحم جمعه168212022151045
2543188.50088.5008988.75088.750القبول المركزي531رقية دمحم حسين خميس169212022230006
2314585.50085.5009288.75088.750القبول المركزي513زينب شامل ابراهيم سلمان170212022113013
2134588.33388.3338988.66788.667القبول المركزي530رقية عبد الكريم خلف علي171212022169019



2143586.33386.3339188.66788.667القبول المركزي518زينة فالح حسن نجم172212022241002
2513489.33389.3338888.66788.667القبول المركزي536علي حسين علي خويط173212021038078
2345187.33387.3339088.66788.667القبول المركزي524زينب فيصل عبد هذال174182022205004
2154378.33378.3339988.66788.667القبول المركزي470عائشه رافد شكر حميد175212022064011
2513484.33384.3339388.66788.667القبول المركزي506ضحى هاشم جاسم ابراهيم176212022099058
2134590.16790.1678788.58388.583القبول المركزي541دنيا حميد هاشم حميدي177212022131003
2153487.16787.1679088.58388.583القبول المركزي523فاطمه قاسم جاسب حسين178212022158031
2534188.00088.0008988.50088.500القبول المركزي528هدى عبد المنذر سعيد رحيم179212022021013
2143581.00081.0009688.50088.500القبول المركزي486هاجر ابراهيم حسين سفيح180212042147147
2514385.00085.0009288.50088.500القبول المركزي510نبأ شعالن عواد ريحان181212022226039
موازي داخلي2514380.00086.0009188.50085.500القبول المركزي480عذراء حسن فاضل حسين182212022145038

2154387.83387.8338988.41788.417القبول المركزي527ضحى قاسم خليفه فرمان183212022179043
2134580.83380.8339688.41788.417القبول المركزي485أية جبار علي صالح184212042098005
2134580.83380.8339688.41788.417القبول المركزي485آمنه قاسم كريم رضا185212022113001
2154384.83384.8339288.41788.417القبول المركزي509فاطمه طالب ضايع دروش186212022167014
2145387.66787.6678988.33388.333القبول المركزي526جنات حسين منصور حصوه187212022125009
2345182.66782.6679488.33388.333القبول المركزي496سالي فوزي عبد ذياب188212042099068
2134590.33390.3338688.16788.167القبول المركزي542مريم خالد نصيف جاسم189212022140080
2153485.33385.3339188.16788.167القبول المركزي512مريم قاسم عبد العباس دمحم190212022156031
2154385.16785.1679188.08388.083القبول المركزي511هديل حسين احمد لطيف191212022121054
2143585.16785.1679188.08388.083القبول المركزي511ختام جمعه حسن يعكوب192212022057003
2431587.16787.1678988.08388.083القبول المركزي523مريم دمحم مزهر حسن193212022154025
2413591.00091.0008588.00088.000القبول المركزي546هبه قحطان خليفة كاظم194212022140095
2153490.00090.0008688.00088.000القبول المركزي540رانية خالد اسماعيل حسن195212022238003
2514389.00089.0008788.00088.000القبول المركزي534احمد حسين علي احمد196212021074001
2154378.00078.0009888.00088.000القبول المركزي468علي عبد النبي عبد االمير احمد197212041025018
2134586.83386.8338987.91787.917القبول المركزي521احمد منصور غايب موسى198212041034011
2514384.83384.8339187.91787.917القبول المركزي509حنان علي خلف دمحم199212022121012
2143590.83390.8338587.91787.917القبول المركزي545فرقد علي خزعل شبيب200212022140075
2413582.83382.8339387.91787.917القبول المركزي497اسراء اسماعيل خليل حسين201212022125003
2153488.66788.6678787.83387.833القبول المركزي532سبأ عطا هللا خليل عامود202212022134032
2153481.66781.6679487.83387.833القبول المركزي490ابتهال صفاء توفيق حسين203212042178004
2513486.66786.6678987.83387.833القبول المركزي520حوراء مفيد ياسين عبد204212022136017
2154383.66783.6679287.83387.833القبول المركزي502سجى دمحم عبد المطلب عبد االمير205212022164019
2145382.50082.5009387.75087.750القبول المركزي495رواء ياسين دمحم جاسم206212042125029
2154387.33387.3338887.66787.667القبول المركزي524هند علي كاظم مدب207212022137032
2154388.33388.3338787.66787.667القبول المركزي530اسالم طالب حسن حميد208212022140004
2145388.33388.3338787.66787.667القبول المركزي530ميسره عثمان يحيى حسن209212022238006
2154386.33386.3338987.66787.667القبول المركزي518ايه عبود سطم مهدي210212022253002
2143583.33383.3339287.66787.667القبول المركزي500تهاني اسماعيل عبيد علي211212022121010
2134585.16785.1679087.58387.583القبول المركزي511رسل حمدان رشيد خدام212212022121016
2543190.00090.0008587.50087.500القبول المركزي540امال عبد احمد مرهج213212022215001
2134582.00082.0009387.50087.500القبول المركزي492نوره واثق صادق مصطاف214212022118030
2345189.83389.8338587.41787.417القبول المركزي539ضحى احمد موسى حميد215212022127016
2134587.83387.8338787.41787.417القبول المركزي527ابتهال عبد هللا حمد مراد216212022350001



موازي داخلي2134583.83389.8338587.41784.417القبول المركزي503علي مفيد علي صالح217212021060015

2345181.83381.8339387.41787.417القبول المركزي491رسل صفاء كاظم اسماعيل218212022147016
2314579.66779.6679587.33387.333القبول المركزي478نورس محمود رشيد وادي219212022094047
2153482.50082.5009287.25087.250القبول المركزي495ساره كاظم حمدان صالح220212022226027
موازي داخلي2143583.50089.5008587.25084.250القبول المركزي501طيبة فاضل احمد خلف221212022098031

2534179.50079.5009587.25087.250القبول المركزي477نور حازم عباس جاسم222212022116030
2154388.33388.3338687.16787.167القبول المركزي530مريم صالح كامل هادي223212022159025
2134587.33387.3338787.16787.167القبول المركزي524رغده علي كاظم دمحم224212022132004
2351486.33386.3338887.16787.167القبول المركزي518نبأ احمد مصطفى دمحم225212022179058
2531487.16787.1678787.08387.083القبول المركزي523تبارك كريم مصطفى ناصر226212022121008
2135486.16786.1678887.08387.083القبول المركزي517طيبة عامر ثامر جاري227212022141024
2153490.00090.0008487.00087.000القبول المركزي540زهراء عامر مطني احمد228212022294039
2543182.00082.0009287.00087.000القبول المركزي492حوراء ياسر محمود ياسين229212022164007
2154381.00081.0009387.00087.000القبول المركزي486هيام قحطان ديوان حافظ230212022133052
2345181.00081.0009387.00087.000القبول المركزي486سجى قاسم زاهي سيله231142022121025

2143578.00078.0009687.00087.000القبول المركزي468سارة قيس محمود جاسم232212022103017

2154381.00081.0009387.00087.000القبول المركزي486مهى عادل عباس طاهر233212022104028


