
    

احسان سعيد اسمير كشكول1

احمد اسعد محمود موسى2

احمد خضير عباس جواد3

احمد شمخي جبر عرمان4

احمد عبدهللا خلف عياش5

احمد علي حسين حبيب6

احمد نهاد محمد مرهون7

احمد هاشم محمد خضر8

اسراء اسماعيل ابراهيم خليفة9

اسماء عبد الواحد حسن خالد10

اسيل محمد ساجت كيطان11

امجد مسير شناوة ضمد12

انور لطيف زايد ريا13

نتيجة الثالث
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المالحظات

نتيجة الثالثعلوم الحاسباتديالى

اسم الطالبت

انور لطيف زايد ريا13

ايمان برجس ابراهيم ياسين14

تبارك حميد يونس محمد15

حسن عاصي جروب ابراهيم16

حسين عادل عدنان علوان17

حسين علي حمادي عبود18

حمد شهاب حسين ابراهيم19

حميد خليل ابراهيم هندي20

رند محسن عبد داود21

زهراء فاضل ابراهيم محمد22

زهراء مصطفى حسين محمد23

زينب عباس قحطان ياسين24

سجاد محمد رزيج حمد25

سعد جاسم محمد حسن26

سيف كامل جواد كاظم27

ضحى فراس فرحان حمادي28

عبد هللا حيدر ظاهر علي29

 ناجحعبدالحليم عبدالكريم نوري علي30
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المالحظاتنتيجة الثالث

نتيجة الثالثعلوم الحاسباتديالى

اسم الطالبت

علي حسن كاظم حمادي31

علي حمدان عناد ساجت32

علي ستار عبد الحسين محمد33

علي سعد جالل عطية34

علي عبد الحسين كنش مزهر35

علي عبد الخضر عبيس سلمان36

علي عبدهللا حسين يوسف37

علي ناهي نهير عبد الساده38

عهد عمار مجيد خليل39

غفران احمد حسين عيسى40

قتيبة ابراهيم عطية شاوي41

قيس مهدي صالح علي42

لبنى فؤاد حميد مهدي43
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لبنى فؤاد حميد مهدي43

محمد ياسين حسين اسماعيل44

محمود شذر حامد حسن45

مرتضى احمد عبدالوهاب مهدي46

مروة حمزة علوان محمد47

مسلم صباح نزال خوير48

مصطفى سلمان كريم سعيد49

مهدي صالح عبدالحسين مهدي50

موج حسن كريم حميد51

ميسم اسماعيل سعيد محمد52

نجود عزيز ابراهيم اسماعيل53

ندى حسن هادي حسين54

نور تحسين علي حسين55

هبة علي ابراهيم عبدالمجيد56

هند عباس محمد عباس57

وضاح نوري احمد حسين58

ياسين حمادي داود سلومي59

يونس سلمان صالح نعمان60
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