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1511221818272023262615باحمد ابراهيم سعد حميد1
282136223219غ18182724باحمد شاكر محمود جاسم 2
1415191323141218202416باحمد شاكر محمود حسن3
2020221820341826243032باحمد عبداهلل فرمان احمد4
1916272930292437183233باطياف زياد علي محسن5
2925283333373434342437بافراح شكر احمد جميل6
1820272222342428252828بامنة خالد كريم داهوك7
ممممممم32مم20باناهيد عبدالجبار خضير8
1316262321242224232924بانمار حسن كاظم علي9
1923302827342135313136باية محمد ناصر حسين10
3333272938333335333436ببسام فالح جسام محمد11
2016202214191322203222ببسام محمد داود سالم12
2116241817251726182729بتارا اكبر علي جان عرب13
2024241933342532241724بجاسم حامد جاسم بندر14

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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2016201634322529213030بحسنين خالد محمد حمد18
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2017262227272126132317برواء عادل محمد علو24
2217252020242021212925بريام محمد حميد عايد25
غ12141726212420231630بزمن محمد جليل رشيد26
2015241717272232222922بزهرة سليم جاسم دلي27
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37202432غ263636غغ24بعباس ثامر شريف علي40
2017262019282121222514بعلي احمد إسماعيل دمبوس41
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1620271518292322202927بمكارم محمد علوان محمد54
2733243328312828213031بمهند ناظم علوان حسن55
1611211716191423113115بمياسة طالب موسى شهاب56
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