
الحاسوبماليةتجاري الطالب

19عالء أبراهيم
غام أسماعيل أدريس مصطفر 16ضر

20طالل إبراهيم حسن فتحي

ابراهيم وليد ابراهيم

رهب اسماعيل احمد خليفه
عالء احمد صبحي خضر

ي
صهيب احمد مانر

عبدهللا اديب محمد شاكر

19نشوان اسعد عبدالجباراحمد

20سيف اسماعيل كمر

ر الياس عمار حسي 

سيف اإلسالم ايمن عبد الرزاق

20نزار بدل عبو محمد

محمود خلف بلو حسو

20صقر نضالدين جاسم

عثمان جاسم

عهد جشعم صالح

0.25200عبدالعزيز حازم عزيز

صالل حامد علي

15.251720صالل حامد علي محمد

18صالح حسن حبش

19عامر سعد حسن

ميثم حمزه حسن

صالح حسن حبش

14.5صائب غازي حسن حمود

نزار حسن علي
ر قاسم محمد حسن حسي 

ر ابراهيم 172018مزهر سعدون حسي 

مها حمادي نجم

1720ناظم عبد حمد يونس

20سالم دكديش حمود علي

عبد هللا حيدر العبو

8.5عبدالرزاق وكاع خضر عبدهللا

12.75عمر عبد الستار عمر خطاب

16سحى خليل جاسم عويد

احمد محمد دحام

معن عبد الستار سالم عبدهللا

يوسف سالم يونس

يوسف سعد يوسف

19سفيان ابراهيم سليمان محمد

سيف هللا مخلص شكري حميد

20عبد الستار شهاب احمد بالل

18.75محمد صالح الدين صالح

20احمد صالح سلطان خضي 

عبد العزيز صالح محمود

شهد صالح الدين عبد القا



20طه فاضل طه جزاع

16.7520سويدة طه صالح
ر خالدمحمد طه ياسي 

20سنان عبد الوهاب خليل

1818.75حيدر حكمت عبد جمعة

ي صالح
 
20اسماء قصي عبدالباق

عبدالكريم عبدالفتاح عطاهللا

طارق عبدهللا حسن محمد

1620عمر عبدالعزيز عبدهللا خلف
ر نافع عبدهللا مصطفر 20حسي 

020محمد احمد عبدهللا مهيدي

19فارس عبدالمجيد عبد الحم

عبدالستار عثمان جانكي  إسماع

محمد علي احمد صالح

جارهللا عماد جارهللا
18.5فراس عواد موسئ

0طالل عوده شغيت جازع

عدنان عياده نهار تمر

سىه فاروق يوسف

طه فاضل طه

عبدالكريم فرحان

19عبدهللا كاظم جعفر

صادق لطيف عبدهللا

سيف لقمان عبدالرزاق عب

20ساره ليث عبدالقادر

0خالد مجيد

صالح محسن حمد حسن
ر 0فالح حسن محمد حسي 

20عباس محمد خضر حمزة

احمد محمدنزال

1419موس عبد الجبار محمود حمادة

0عبدالمحسن محمود عبدهللا محمد

16.75صالح خليفة مصطفر احمد

20عبدهللا مهند صالح يونس

1619نامق عبدالمنعم داو  عبدهللا 

عمر فواز نجرس محمد

عثمان نجم عبدهللا ازغي 

احمد محمد نزال علي

ي يونس
شاكر احمد نف 

عبدهللا هيثم عائد بدر
عبدالرزاق وكاع خضر

ر أحمد محمد عبدالجبار ياسي 

ر عبدالرمن شمال سيلمان ياسي 

سعود يقظان مظفر

سالم عمر يوسف

20سىه فاروق يوسف سليمان

018.5مروان طه يونس حمود



15.751920￼إلياس خضر  ￼سفيان 


