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2010/2009األولمسائًصالح لطٌف جوادالحاسبات5

2010/2009األولمسائًمروه ثاٌر حسٌنالحاسبات6
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2010/2009األولمسائًزهراء سعدون مطشرالحاسبات8

2010/2009األولمسائًمحمد احمد محسنالحاسبات9

2010/2009األولمسائًزٌنب عصام الدٌن نجم الدٌنالحاسبات10

2010/2009األولمسائًاسراء احمد حسنالحاسبات11

2010/2009األولمسائًعالء اٌاد رحٌمالحاسبات12

2010/2009الثانًمسائًوضاح عامر حسٌن اسماعٌلالحاسبات13

2010/2009الثانًمسائًمحمد عبد الباقً عباس محمدالحاسبات14

2010/2009الثانًمسائًمحمد حسٌن علوان عٌدانالحاسبات15

2010/2009الثانًمسائًسارة خالد صبري ٌاسٌنالحاسبات16
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2010/2009الثانًمسائًمحمد زٌدان خلف مهديالحاسبات26
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2010/2009الثانًمسائًعبٌر عبد الكرٌم عوٌد أحمدالحاسبات29
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2011/2010األولمسائًمحمد عبد النبً عبد الرزاق شرٌفالحاسبات3

2011/2010األولمسائًعلً عبد الواحد صالح حسٌنالحاسبات4

2011/2010األولمسائًعلً مظفر ٌاسٌن سلمانالحاسبات5

2011/2010الثانًمسائًحسٌن عبد الرزاق أحمد كاظم الحاسبات6

2011/2010األولمسائًسامر هزبر خلف خمٌسالحاسبات7

2011/2010الثانًمسائًعالء صباح ثامر كاظمالحاسبات8
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2011/2010األولمسائًعلً حمٌد عبد هللا حسنالحاسبات11
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