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اللغة العربيةصالح عبيس محسن35
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حاسوبفضه محسن كاظم56
اقتصادقحطان كامل أحمد57
قانونكاظم هاشم محمد58
تأريخكرار حيدر علي59
بكالوريوس تربية إسالميةلبنى عبد الرضا عبد الزهرة60
تربيه كيمياءلبنى مؤيد هوني61
لغة انكليزيةمحمد جاسم جودي62
بكلوريوس هندسة زراعية / انتاج حيوانيمحمد حسن حميد عبدالحسين63
محاسبةمرتضى عبد الزهره خنجر64
تحليالت مرضيةمرتضى نهاد جالل65
انكليزيمروة عمار عبد مسلم66
اللغة العربيةمسلم حليم زغير67
تحليالت مرضيةمصطفى صالح خضر68
التربية البدنية و علوم الرياضةمصطفى هادي محمد69
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نور الهدى اموري خوام72
تربيه كيمياءنور الهدى يوسف جابر73
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