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1716221719271518253025أاالء قاسم امين عبداهلل1
2332302832332233212533أاالء مهدي صالح سمين2
1412202222172121153023أاحمد اكرم سعيد نهير3
2016201717212123202112أاحمد حامد عبود حسن4
1420211214261425151912أاحمد عامر حامد عثمان5
12111217251423142216غأاحمد فيصل احمد عبود6
2220271918311424212829أاستبرق مهدي كاظم عبود7
2222221717331934162426أانور فوزي خلف محمد8
2428312030363034262739أايات رعد عبد رسول كامل9
2010232125302320213121أايات صفاء حمزة عباس10
2121182431272125243026أايالف ىادي جواد ىادي11
2423293237372429253138أايو علي مجيد حميد12
2222192231312334212628أبيداء ابراىيم يحيى فارس13
161221211519172018269أحمزة ياس جهاد مهدي14

بةاسم الطالبت
شع

ال

املىاد الدراسية

د عالء الدين محمد حمدان.م.أ

رئيس اللجنة االمتحانية

م عمار ياسين كاظم .م

عضو اللجنة االمتحانية

م محمد حامد محمود.                    م

                  عضو اللجنة االمتحانية
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2119252416261723212631أداليا اركان إبراىيم عبد18
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