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القسماسم الطالبت

ادارةزهراء عباس سلمان عجيل1

ادارةساره صالح صاحب علي2

ادارةزينب عباس حسون سلمان3

ادارةحنان كامل علي لفته4

ادارةامير لطيف ناجي عبد5

ادارةمحمد باسم محمد امين عيسى6

ادارةاسامه صادق خالد ساجت7

ادارةعباس علي عبد هللا بليش8

ادارةامير راجح خضير عباس9

ادارةرونق عالء كامل10

ادارةعلي كاظم علي رحيم11

ادارةغانم محمد عبيس مردان12

ادارةعلي محسن عبد شاوردي 13

ادارةختام هادي بديوي داود14

ادارةرشا محمد جاسم محمد15

ادارةحيدر علي داخل مراد16

ادارةزهراء نعمة حميد خضير17

ادارةاحمد شاكر فالح حسن18

ادارةهاني فيصل عبد الرسول محمد19

ادارةشيرين كاظم شهيد حليوت20

ادارةحيدر حسين جبر خضير 21

ادارةكاظم جواد عبد بريو22

ادارةمريم عبيد خياك سرحان23

ادارةسامي عبد جليل سامي شافي24

ادارةمالك طالب مطرود حجي25

ادارةازهار فالح حسن رسول 26

ادارةعلي محسن رسن حسن27

ادارةهبه علي عباس قلي28

ادارةامال محمد علي حسين29

ادارةاحمد كاظم عبد الرضا كاظم30

ادارةحسين قاسم عبد الرزاق محمد31

ادارةامجد جميل صادق محمد رضا32

ادارةعلي سعد خلف بشير33

ادارةمهند مؤيد جاسم محمد34

ادارةنور ثامر عباس هاشم35

ادارةانور احمد عبد الباقر ظاهر36
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ادارةمصطفى عامر محسن عبد الحسين37

ادارةايات علي كامل عبد الكريم38

ادارةصادق ميري عباس طحينه39

ادارةحازم ماجد عباس محمد40

ادارةاحمد حميد عبد الحكيم عباس41

ادارةهاشم محمد عبد الجبار خضير42

ادارةسيف جابر عبد الحسين خضر43

ادارةرسل عبد الكريم عباس عبد44

ادارةاحمد علي جبر حسن45

ادارةوسام منصور عبيد سربيت 46

ادارةعبد الغفار حمود شيحان محمد47

ادارةسعد سامي عبد علي عبد االمير48

ادارةاحمد عواد حسين راهي49

ادارةمصطفى محمد فاهم محسن50

ادارةمحمد علي عبد الحسين طه عبد هللا51

ادارةرضا رائد سعيد شمس52

ادارةعباس عبد الكريم مجيدحميد53

ادارةراضي سكر سلمان احبيب54

ادارةبلقيس كاظم نعمه55

ادارةتيسير محمد حسين موسى56

ادارةايناس خضير كاظم صباح57

ادارةمجتبى احمد علي حسين58

ادارةعلي حسين كاظم سودي 59

ادارةحسين علي ماشاء هللا علي60

ادارةهدى شافي سرهيد محمد61

علوم اسراء قاسم مشذوب عبود62

ادارةزين العابدين عامر موسى عبد63

ادارةمحمد علي رحيم يوسف64

ادارةحسام سمير خليل ابراهيم65

ادارةعلي رحمان ضيف حسون 66

ادارةجعفر حكمت كاظم عيسى67

ادارةغيث بدرهاشم عباس68

ادارةرواء احمد علي ناصر69

ادارةكرار منذر كامل عبد الكريم70

ادارةنور حيدر عجمي طالل71

ادارةحسين شافع عبد الرحمن72

ادارةمحمد قحطان عمران عباس73
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ادارةاسراء محمد جواد عبد السادة74

ادارةزينب هادي موسى نعمة75

حيدر برزان خليف طاهر76

ادارةيوسف نصر هللا حمدان عبود77

ادارةساجد كامل شمران عوفي 78

ادارةنور الهدى عقيل حداد موكر79

ادارةاحمد كاظم عبهول جري80

محاسبة حسنين فالح حسن حميد81

ادارةامل محمدعبد حسون 82

ادارةمحمد قاسم عزيز عبد83

ادارة وفاء نعمه خطار84

ادارةعباس عواد فاضل عوفي85

ادارةافراح عبد الزهره حلواص حسن86

ادارةحسام ماجد جلوح محمد87

ادارةجمان صباح عبد االميرخلف88

ادارةفرح فارس كريم عبد89

محاسبةحسين احمد جواد خليل90


