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1526181317202021283428بابتسام تايه جاسم غركان1
2016171617272332172826بابراهيم علي عبد كاظم2
2013131713252024262618باحمد حامد عبد محسن3
1610201518231622282826باحمد عامر هادي إبراهيم4
2220252022272128273133باحمد محمود خليفة عوض5
1717231419231823282726باحمد مكي تركي حمد6
غ17142117201616132134باحمد يوسف جاسم محمد7
2220162021261923202826باسامة فاروق عطية حلو8
2316202620242531363137ببتول عبود كامل داود9
2011172019222126322918ببهاء حسين علي جاسم10
2018252022252726272537بحسام عماد وهيب وادي11
2016172414261425182415بحسن علي احمد أسود12
22211620232923239غ20بحسن علي حسين احمد13
131071312202018182121بحيدر كاظم جواد كاظم14

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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2420231821182019212721بذكرى عبد الكريم عباس حسن15
1421262423192023213120برائد خليل عبد الكريم 16
2120202424242128313129بزهراء حميد حسن علي17
2020211816222321322729بزياد شاكر شجاع حسن18
1617202313192217293225بزينب عبد الرزاق هوبي خضير19
2727312837312637373538بسجى عبد الرحمن امام علي20
2422192930302929313133بشهالء جمعة داود سلمان21
1417161613181817262815بصهيب ابراهيم داود سلمان22
201820152223303024غ21بعباس قدوري خلف 23
212119252529غ20202319بعبد اهلل احمد علي طه24
1710201821242122302512بعدنان حميد علوان علوان25
غ1820172131غ101312غبعالء ناهض إسماعيل ياسين26
1614171115202118213225بعلي ادهم يحيى خلف 27
23262326303125غ201825بعلي عبد الكريم عقيل عبد28
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2522272320311634282931بعلياء صادق محمد خميس29
1712221215212416263027بعماد محمد مراد محمد30
2216181625211835272731بعمر طاهر بدر عبداهلل31
2223202322252122232835بغزوان عبد االمير سلمان بداي32
282028302539غ20212724بكرار محمد صباح حميد 33
232032332132غ20172522بليث خالد حامد خليل34
2320212215211923293033بمحمد شالل حميد جاسم35
262720303318غ24212521بمصطفى يونس مجيد عبد36
1313201614231518252620بوليد خالد وهيب محمد37
1114121512111117162910بياسين خضير عباس صالح38
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