
 المراقب                                                                                       رئيس القاعة 

 اللجنة االمتحانية                                                                       جامعة تكريت      
 المادة :                الكورس الثاني/    الدور االول/   النهائية االمتحانات        واالقتصادكلية االدارة 

 التأريخ :                      2021- 2020                            قسم المحاسبة / 

 ( 1001)  قاعة /االقتصادقاعات قسم  /خرائط توزيع الطلبة المحاسبة قسم

 

 عدد الطلبة الكلي 
 ثالث صباحي  21

 أسماء الغياب 
 االسم  ت
1  
2  
3  
4  
 

إبراهيم احمد عباس محمد 

 الجنابي 

 )ثالث محاسبة / صباحي( 

احمد عامر إسماعيل   

 ضاحي الصبيحي

 )ثالث محاسبة / صباحي( 

احمد ناشر غانم مانع   

 المكدمي

   )ثالث محاسبة / صباحي(

 
 احمد حسين محمد عجل

 )ثالث محاسبة / صباحي( 

احمد علي داود موسى  

 البدراني  

 )ثالث محاسبة / صباحي( 

 

إبراهيم جميل وسمي  

 محمد الجبوري

   )ثالث محاسبة / صباحي(

احمد عبدهللا حمد رضا   

 الطائي

 صباحي( )ثالث محاسبة / 

احمد نفوس احمد إبراهيم   

 الجبوري 

 )ثالث محاسبة / صباحي( 

احمد خضر حسين علي   

 الجبوري

 )ثالث محاسبة / صباحي( 

 

احمد علي شلش عبدهللا 

 المشايخي 

 )ثالث محاسبة / صباحي( 

 

ابوبكر جاسم محمد جاسم 

 التميمي  

 )ثالث محاسبة / صباحي( 

حمد رضا   أحمد عبدهللا 

 الطائي 

 )ثالث محاسبة / صباحي( 

استبرق ستار كريم عمر  

 العبيدي 

 )ثالث محاسبة / صباحي( 

احمد رعد احمد عبدهللا  

 الجبوري

 )ثالث محاسبة / صباحي( 

 

احمد فاضل إبراهيم حميد  

 الحربي 

 )ثالث محاسبة / صباحي( 

 

احمد إسماعيل حسن  

 سريبت الغريري 

 صباحي( )ثالث محاسبة / 

 
 احمد عزاوي عبد هدوك  

 )ثالث محاسبة / صباحي( 

اسراء عبدالوهاب علوان   

 خلف الجبوري  

 )ثالث محاسبة / صباحي( 

احمد شاكر محمود حسين   

 الجميلي 

  )ثالث محاسبة / صباحي( 

احمد محمد يونس شالش  

 الجبوري

  )ثالث محاسبة / صباحي( 
احمد إسماعيل شهاب 

 احمد النعيمي 

 )ثالث محاسبة / صباحي( 

 

 

 

 



 المراقب                                                                                       رئيس القاعة 

 جامعة تكريت                                                                             اللجنة االمتحانية
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 ( 1002)  قاعةاالقتصاد/ قاعات قسم  /خرائط توزيع الطلبة المحاسبة قسم

 

 عدد الطلبة الكلي 
 ثالث صباحي  20

 أسماء الغياب 
 االسم  ت
1  
2  
3  
4  
 

 

 

أسماء طه خلف محمد 

 الجبوري 

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

امير عدنان عواد بديوي  

 الدليمي 

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

بشير غالب حسين علوان   

 العزاوي  

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

أسيه خميس رمل احمد  

 العيساوي 

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

ايمان نهاد جهاد عبدهللا   

 الونداوي

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

 

أسماء عدنان صالح محمد  

 الدوري  

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

انس محمود جاسم كودان  

 الجبوري 

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

تمارا كمال فزاع محمد   

 العباسي

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

اكرم احمد سرحان محمد  

 الجبوري

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

 

ايمن حمد جاسم صالح  

 الجبوري

 محاسبة/صباحي( )ثالث 

 

إسماعيل جاسم عبد  

 حمادي الجنابي 

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

انمار عطية حبيب مربط   

 الجبوري

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

جاسم جمعة جاسم  

 مصطاف الجبوري

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

اكرم نايف مظهور   

 حسين الجبوري 

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

 

ايهم دلي احمد خلف  

 الجبوري

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

 

إسماعيل مثنى إبراهيم  

 خلف  

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

اوراس نايف نجم عبدهللا   

 الجبوري

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

 

جاسم محمد نواف ضيدان  

 اطعيمه 

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

 

امنه مهند جاسم محمد 

 العزاوي  

  )ثالث محاسبة/صباحي( 

براء عالء مشعل جدعان 

 العجيلي

  )ثالث محاسبة/صباحي( 
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 عدد الطلبة الكلي 
 صباحي ثالث  20

 أسماء الغياب 
 االسم  ت
1  
2  
3  
4  
 

 

 جامعة تكريت                                                                             اللجنة االمتحانية

جمال نوري حمادي نزال 

 الدليمي 

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

حسين مهدي دخيل علي   

 العويسي 

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

ذاكر صالح حسين  

 ضيدان الخزرجي 

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

حسن محمد مرعي حسن  

 الجبوري 

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

حيدر يحيى هادي ثامر   

 الربيعي

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

 

حاتم علي ضيدان حويل 

 اطعيمه 

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

حكيم ناصر خلف محمد   

 الطربولي

   محاسبة/صباحي()ثالث 

رجب حسن رجب حسن  

 الجبوري

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

حسن هاشم محمد محمود   

 الجميلي 

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

خلف وسمي محمد محمود  

 الجبوري

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

 

حسن احمد إبراهيم محمد 

 الجبوري

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

 

خالد حمود محيميد   حمزه

 الدراجي  

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

رسل علي حسين جواد   

 السعدي  

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

حسين فخرالدين خلف   

 حسين البياتي 

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

دعاء مجيد لطيف عباس  

 سلطاني 

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

 

حسن علي شكوري  

 محمود الدراجي  

 محاسبة/صباحي( )ثالث 

حيدر حسين يوسف   

 محيميد اللهيبي 

   )ثالث محاسبة/صباحي(

رعد حسن محمد عبدهللا   

 الجبوري 

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

 

حسين محمود حنتو  

 سلمان الفضلي 

  )ثالث محاسبة/صباحي( 

دعاء مهدي محيبس حامد 

 المجمعي 

  )ثالث محاسبة/صباحي( 



 المراقب                                                                                       رئيس القاعة 

 المادة :                الكورس الثاني/     الدور االول /  النهائية  االمتحانات        واالقتصادكلية االدارة 

 التأريخ :                      2021- 2020                              قسم المحاسبة / 

 ( 1004)  قاعةاالقتصاد/ قاعات قسم  /خرائط توزيع الطلبة المحاسبة قسم

 

 عدد الطلبة الكلي 
 ثالث صباحي  20

 أسماء الغياب 
 االسم  ت
1  
2  
3  
4  
 

 

 

 جامعة تكريت                                                                             اللجنة االمتحانية

رغد محمد مالك طه 

 العبيدي 

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

زهراء جياد معيوف   

 خلوي البدر 

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

سرى شاكر مخلف حسن  

 العجيلي

   )ثالث محاسبة/صباحي(

 
 رياض احمد عواد 

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

سارة جالل جميل قادر  

 الحديدي 

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

 

رؤى سعد حسون نجم 

 التكريتي  

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

زهراء خميس محمد سمير   

 الجنابي

 محاسبة/صباحي( )ثالث 

سعد اسود عبدهللا احمد  

 الدليمي

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

ريام ثوري خلف صكر  

 الجبوري 

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

سارة قاسم عبدالعباس علي   

 اليعقوب  

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

 

روئ عبدالغني نايف 

 رديف الدوري  

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

 زينب عبدالرزاق محمد 

 محاسبة/صباحي( )ثالث 

سعد أنور صابر غائب   

 نجارلو

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

ريحان هاشم محمد جمعة   

 السالمي

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

سجى صابر حمد محمود   

 العباسي

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

 

ريا شهاب احمد حسين  

 السامرائي

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

زينه فوزي جاسم صالح   

 البونيسان

 محاسبة/صباحي( )ثالث 

سعد فاضل عبد دواح   

 البوخليفه 

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

 

زهراء اصغر حميد 

 إبراهيم البياتي

    )ثالث محاسبة/صباحي(

 سجى عبداللطيف عاكف 

 )ثالث محاسبة/صباحي( 
 



 المراقب                                                                                       رئيس القاعة 

 المادة :                الكورس الثاني/     الدور االول /  النهائية  االمتحانات         واالقتصادكلية االدارة 

 التأريخ :                      2021- 2020                               قسم المحاسبة / 

 ( 1005)  قاعةاالقتصاد/ قاعات قسم  /خرائط توزيع الطلبة المحاسبة قسم

 

 عدد الطلبة الكلي 
 ثالث صباحي  20

 أسماء الغياب 
 االسم  ت
1  
2  
3  
4  
 

 

 

 

سفانة حاتم جالل مطلك 

 الدوري  

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

شروق كريم ياسين شالل  

 الجيالوي

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

محمود ضالل علي  

 مضحي العجيلي

   )ثالث محاسبة/صباحي(

 سيف الدين محي علو  

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

ضحى قاسم فرحان محمد  

 الجابري  

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

 

سلوان طه محمد حسين 

 العبيدي 

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

شفاء علي حسين إبراهيم  

 الجبوري 

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

ضياء الدين محسن علي   

 ربيع الرفيعي

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

سيف صالح عبد حمادي  

 الحمداني

   )ثالث محاسبة/صباحي(

ضحى كريم حسين عليوي  

 الجبوري 

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

 

سمر هاني محمد جليل  

 الحديثي

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

صفا محمد هادي جبر  

 الشمري

 محاسبة/صباحي( )ثالث 

ضياء حسين علي جاسم   

 البياتي 

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

سيف مهند خضر احمد  

 الجنابي

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

ضحى محمد فائق إبراهيم  

 الدوري 

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

 

سهى صالح عبدربه 

 عزيز

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

صفاء سعد جسام محمد   

 الخفاجي  

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

عايد احمد صالح مرير  

 البزوني 

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

 

سيناء خميس عباس علي 

 الجميلي 

  )ثالث محاسبة/صباحي( 

ضفاف اسعد عواد طه  

 العزاوي  

  )ثالث محاسبة/صباحي( 
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 ( 1006)  قاعةاالقتصاد/ قاعات قسم  /خرائط توزيع الطلبة المحاسبة قسم

 

 عدد الطلبة الكلي 
 ثالث صباحي  21

 أسماء الغياب 
 االسم  ت
1  
2  
3  
4  
 

 عائشة تحسين ذياب احمد

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

خلف صالح احمد   عبدهللا 

 البياتي

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

عبدالملك شهاب احمد  

 هزاع الطائي

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

عبدالرحمن محمد احمد   

 محمد التكريتي 

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

عبدهللا عيسى كاظم سالم  

 الزوبعي

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

 

 عباس حمزة عواد

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

سالم حمد خلف   عبدهللا 

 الجبوري

   )ثالث محاسبة/صباحي(

عبدالودود ماهر عزيز   

 محمد الجبوري 

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

عبدالرحمن محمد زيدان   

 خلف الشيخ عيسى 

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

 عبدهللا مفلح إسماعيل مطلق 

  )ثالث محاسبة/صباحي( 

عامر برهان   عبدالحكيم

 واسم المعماري

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

عبدهللا عبدالخالق احمد   

 حسين الجبوري

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

عدي عماد سالم خلف   

 الشعباني 

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

عبدالستار حازم حسن   

 محمد الجميلي

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

عبدهللا منيف صعب احمد  

 الجنابي

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

 

عبدالحكيم لطيف عبدهللا 

 لطيف الجبوري 

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

 عبدهللا عمر مزبان 

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

علي إبراهيم علي صالح   

 الجبوري

   )ثالث محاسبة/صباحي(

عبدالقادر ماهر حبيب  

 حسين العباسي 

  )ثالث محاسبة/صباحي( 

عبدالمجيد احمد عبدالمجيد  

 عبدالحميد  المنصور

  )ثالث محاسبة/صباحي( 
عبدالرحمن عباس فاضل  

 هيدي الجنابي

 )ثالث محاسبة/صباحي( 
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 عدد الطلبة الكلي 
 ثالث مسائي  21

 أسماء الغياب 
 االسم  ت
1  
2  
3  
4  
 

 

 

 علي إبراهيم محمد نزال 

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

عمر عباس تركي جعاطة   

 الزعبي  

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

فراس جاسم محمد علي   

 العزاوي 

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

علي عدنان فاضل عبد   

 العبادي 

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

غيث احمد ثابت خلف   

 الجبوري 

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

 

علي ضاري خميس 

 عبدهللا الدوري  

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

غالب محمود حسين علي  

 الجبوري

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

فهد نزار ابراهيم محمد  

 العبيدي

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

عمار خوام مهدي خزعل   

 الرفيعي 

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

فارس فاضل علي محمد   

 الجبوري

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

 

علي عادل إبراهيم زيدان  

 الناصري  

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

غسان قحطان عبدهللا  

 صوان العبيدي 

   )ثالث محاسبة/صباحي(

 خضير فؤاد إسماعيل  

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

 عمر الفاروق زكي نايف  

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

 فاروق جاسم محمد توفيق  

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

 

علي عبدالخالق احمد  

 حسين الجبوري 

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

غسق عبدالرزاق محمود  

 احمد الدوري  

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

قيس حميد محمود حسين   

 الجبوري 

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

 

عمر خضر نوري حمد 

 الجبوري

  )ثالث محاسبة/صباحي( 

فاطمة محمد علي يوسف 

 البياتي 

  )ثالث محاسبة/صباحي( 
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 عدد الطلبة الكلي 
 

 أسماء الغياب 
 االسم  ت
1  
2  
3  
4  
 

 

 

كريم عياده مهنا نايف  

 الدليمي 

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

 مثنى سليم عسكر خدود  

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

محمد صابر محمود خلف   

 الطعوس

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

ليلى محمد حسين حمد  

 كيالني 

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

محمد احمد عبدالعزيز  

 لطيف البازي 

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

 

كوثر ازهر تركي خلف  

 الجبوري 

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

مثنى عطية إبراهيم صالح  

 السالمي

 محاسبة/صباحي( )ثالث 

محمد ظاهر خليل إبراهيم  

 الجنابي

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

مازن محمد موسى محمد  

 الجبوري

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

محمد حكمت علوان كريم  

 الجبوري 

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

 

لحظه مشعان جاسم حمد 

 الخزرجي  

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

محمد احمد حسن خليف  

 الجميلي

 محاسبة/صباحي( )ثالث 

محمد فارس حازم حمدان   

 الجنابي

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

مأمون ظاهر محمد بدر  

 الجبوري

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

محمد سحاب مطر محمد   

 الطائي

  )ثالث محاسبة/صباحي( 

لؤي مؤيد محمد ابليش  

 الجبوري 

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

 محمد احمد صالح محمد 

 محاسبة/صباحي( )ثالث 

محمد فرحان سبع رحيم  

 الجبوري

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

 

مثنى حسين محمود  

 جاسم العباسي 

  )ثالث محاسبة/صباحي( 

محمد سلطان احمد سلطان  

 الجميلي

    )ثالث محاسبة/صباحي(
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2  
3  
4  
 

 

 

محمد قيس محمد دهام 

 العزاوي 

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

مرتضى باسم مزهر   

 حبيب البياتي 

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

مولود سالم حميد عبد   

 العبيدي

    )ثالث محاسبة/صباحي(

محمود جاسم محمد جواد   

 اللهيبي

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

مصطفى وليد محمد خلف  

 االوسي 

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

 

محمد ماهر حسن فدعم  

 الطائي 

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

مشتاق جاسم محمد جمعة   

 البو مهيدي 

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

مؤيد صباح شياع ياسين  

 العزاوي  

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

محمود خالد مصطفى  

 محجوب الدوري 

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

مصعب عدنان مخلف خلف  

 الدليمي

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

 

محمد محارب عبد  

 يعكوب المهداوي  

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

 مصطفى عامر عبد محمد 

 محاسبة/صباحي( )ثالث 

ميثم مؤيد احمد علي  

 الجبوري

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

محمود رميض محمود   

 نايف البازي

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

معن سراب مطر سلوم   

 الجبوري

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

 

محمد نبيل نجم عبد 

 االحبابي  

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

مصطفى هاشم محمد   

 جاسم المشهداني 

 محاسبة/صباحي( )ثالث 

ميسم مصطفى عبدهللا   

 درويش الجبوري 

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

 

محمود عبدالهادي 

 ابراهيم الجميلي

  )ثالث محاسبة/صباحي( 

موج حازم ماجد سعد  

 الحمداني

  )ثالث محاسبة/صباحي( 
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ميالد نزهان مجيد حسن  

 السامرائي

   )ثالث محاسبة/صباحي(

 هدى فؤاد علي خلف  

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

وليد شهاب احمد عذاب  

 العزاوي  

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

نورهان يوسف زين   

 العابدين محمد البياتي 

   )ثالث محاسبة/صباحي(

 

هند جالل فرج صالح  

 العزاوي 

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

 

نادية قاسم عبدهللا محمود 

 الهيشان 

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

هدى موسى خلف رحيم  

 النعيمي 

 محاسبة/صباحي( )ثالث 

ياسر أسامة ظاهر محمد   

 الجبوري

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

هارون رافع حسين   

 صالح الطربولي 

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

هيثم جاسم عبد عالوي  

 الجبوري

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

 

نزار حسين علي محمود 

 الجميلي

   )ثالث محاسبة/صباحي(

هدير احمد جميل سنودي   

 الطائي

 محاسبة/صباحي( )ثالث 

ياسين عيسى جودي  

 محمود الدوري

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

هبة هللا صالح درويش  

 خضر الجميلي  

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

وسر رائد نوري علي   

 الخزرجي  

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

 

نورس علي حاتم علوان  

 المكدمي

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

حمزه   همام جادهللا عبدهللا 

 الدوري  

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

يوسف حمدان محمود   

 خضير

 )ثالث محاسبة/صباحي( 

 

هدايه جليل امين صالح  

 العبيدي

  )ثالث محاسبة/صباحي( 

وطبان إدريس أحمد 

 عميري

  )ثالث محاسبة/صباحي( 

 

 

 

محمد    عباس  يوسف 

 فرحان الجبوري 

 )ثالث محاسبة/صباحي( 
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أحالم عادل مجيد موسى  

 الدوري 

 )ثالث محاسبة/مسائي(

امنة مظهر احمد شاكر   

 البرزنجي

 )ثالث محاسبة/مسائي(

رافد احمد إسماعيل   

 إبراهيم

 )ثالث محاسبة/مسائي(

احمد نزهان محمود عبد  

 العجيلي

 )ثالث محاسبة/مسائي(

بدر وضاح بدر حسين  

 الجبوري

 )ثالث محاسبة/مسائي(

 

احمد إسماعيل إبراهيم 

 نجم المشهداني

 محاسبة/مسائي()ثالث 

ايبك حسين إسماعيل   

 عبدالرزاق الجشعمي

 )ثالث محاسبة/مسائي(

رسل محمد جميل جاسم  

 السامرائي

 )ثالث محاسبة/مسائي(

اركان عبد الحسن حمد   

 علي الشاوي 

 )ثالث محاسبة/مسائي(

بشائر هيثم جدوع محي   

 البزوني

 )ثالث محاسبة/مسائي(

 

احمد علي بدر محمد 

 البدري 

 )ثالث محاسبة/مسائي(

ايسر جميل عبدهللا حسين   

 الدليمي

 )ثالث محاسبة/مسائي(

رشيد رحمان رشيد حمد  

 البياتي

 )ثالث محاسبة/مسائي(

اري قادر محمود محمد  

 الجاف 

 )ثالث محاسبة/مسائي(

جمال رياض عبدالكريم  

 حسين العبيدي

 )ثالث محاسبة/مسائي(

 

احمد مثنى حمدي مهدي 

 الجنعان

 )ثالث محاسبة/مسائي(

ايسر سعدون عبد فندي  

 الجنابي

 )ثالث محاسبة/مسائي(

رواء علي جميل محمود  

 العيساوي

 )ثالث محاسبة/مسائي(

 

 أسامة مازن كامل

 )ثالث محاسبة/مسائي(

 

جمعه جاسم محمد سالم 

 العبدهللا

  )ثالث محاسبة/مسائي(
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 أسماء الغياب 
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زهراء رعد يحيى موسى 

 البزوني

 )ثالث محاسبة/مسائي(

 

 

عبدهللا خورشيد رشيد غني 

 البياتي

  )ثالث محاسبة/مسائي(

شهاب احمد شهاب علي   

 العلكاوي 

 )ثالث محاسبة/مسائي(

غفران هشام حسين صالح    

 العباسي

 )ثالث محاسبة/مسائي(

سجى عزالدين عبدالباقي  

 خضر االغا 

 )ثالث محاسبة/مسائي(

مظفر عبدالرزاق  عبدهللا  

 احمد السامرائي

 )ثالث محاسبة/مسائي(

 

صباح محمد عبدالرحمن  

 محمد الدوري

  )ثالث محاسبة/مسائي(

غيث شاكر محمود خلف  

 الجبوري

 )ثالث محاسبة/مسائي(

سالم فاضل جاسم عكاب 

 الفراجي 

 )ثالث محاسبة/مسائي(

 

 

عدنان محمد سعيد حنتاوي  

 الجبوري

 محاسبة/مسائي()ثالث 

 

عايدة بهجت عايد يوسف   

 البزوني

  )ثالث محاسبة/مسائي(

فاروق علي حسين عبدهللا   

 الدوري 

 )ثالث محاسبة/مسائي(

سلمان داود تركي  نصيف 

 العبيدي 

 )ثالث محاسبة/مسائي(

 

 

علي بشير عبدهللا رشيد 

 الجبوري

 )ثالث محاسبة/مسائي(

 

 

عبدالصمد ثابت نعمان  

 يوسف 

  )ثالث محاسبة/مسائي(

 قصي فتحي نجم  

 )ثالث محاسبة/مسائي(
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النه نجم الدين نوري 

 محمد الدلوي 

 )ثالث محاسبة/مسائي(

 

 

 مهدي حسن خليل 

 )ثالث محاسبة/مسائي(

 

محمد عايد غزال   

 مضحي الجنابي

 )ثالث محاسبة/مسائي(

نشمي عماد شعبان حاجم    

 الناصري 

 )ثالث محاسبة/مسائي(

المثنى عدنان ناجي 

 محمود الدوري

 )ثالث محاسبة/مسائي(

موج ثائر محمد حمد   

 الحديثي

 )ثالث محاسبة/مسائي(

 

محمد علي إبراهيم  

 إسماعيل الحمداني 

  )ثالث محاسبة/مسائي(

 عدنان مهدي محمدهيام  

  )ثالث محاسبة/مسائي(

محمد خضير احمد حسن 

 الجبوري

 )ثالث محاسبة/مسائي(

 

 

موج رعد شكر محمود 

 الطائي

 )ثالث محاسبة/مسائي(

 

مروان داود كوان لطيف   

 العزاوي  

  )ثالث محاسبة/مسائي(

 وليد خالد ندا جبر القيسي 

 )ثالث محاسبة/مسائي(

محمد صباح مطر خضر  

 القيسي

 )ثالث محاسبة/مسائي(

 

 

 ميثم احسان فارس زناو 

 )ثالث محاسبة/مسائي(

 

 

منى فاضل عبدهللا فياض 

 الطائي

  )ثالث محاسبة/مسائي(

يوسف ثائر حسن احمد   

 المفرجي

 )ثالث محاسبة/مسائي(


