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1/7/2012موعاد التخرج:

الملحاظاالدورالتقديرالجنساسم الخريجت
ت

الولجيد جداذكر مثنى مشعل جبر حامودإي .1

الولجيد جداانثى عابير سالم محمد زكي نجم  .2

الولجيد جداانثى مهج عابد الله خروفة .3

الولجيدانثى تيماء ميسر دإاؤودإ سلو .4

الولجيدانثى رسل قاسم ياسين محمودإ.5

الولجيدذكر محمد عادنان هاشم محمد .6

الولجيدانثى رحامة غسان زهير  محمودإ.7

الولجيدانثىغانم عاويد عايسى دإاغر .8

الولجيدانثى فاتن فواز فاضل عابد العزيز.9

الولجيدذكر فادإي بولص حامو جبرائيل .10

الولجيدذكر عامر ثامر عابد العزيز يوسف .11

الولجيدانثى هل اكرم يحيى عابد الوهاب .12

الولجيدانثى مروه رعاد إبراهيم قاسم .13

الولجيدانثى سحر إبراهيم فتحي حاميد .14

الولجيدانثى نور ذنون عابد ال فاسم .15

الولجيدانثىالء طلل جاسم محمد .16

الولجيدانثىريمة بشار غانم محمد.17

الولجيدانثىنور لطفي ناظم فتح ال .18

الولجيدانثىزينب امجد طه يونس .19

الولجيدانثى شهد موفق هادإي ابراهيم .20

الولجيدذكر عابد ال سامي عالي زينو.21

الولجيدذكرزيم دإريد هادإي احامد.22

الولجيدذكر كرم عاامر خليل احامد .23

الولجيدذكرمزاحام مولودإ خطاب محمد .24

الولمتوسط ذكر غدران حاسين دإحاام محمد.25
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الولمتوسطذكر عالي نوفل كريم احامد .26

الولمتوسطذكر ماهر رافع توفيق بكر .27

الولمتوسطانثى شهلة فهد إسماعايل عابد ال .28

الولمتوسطذكر عابد ال حاسين حانطل جلودإ .29

الولمتوسطانثى رنا عابيد احامد محمد .30

الولمتوسطذكرمحمد جمعة بدر جمعة .31

الولمتوسطذكر عالي عابد الستار ياسين عابد ال.32

الولمتوسطذكرعامر عامادإ محمودإ محمد .33

الولمتوسطذكرصهيب امان عااصي حاموش .34

الولمتوسطانثى عابير شهاب خضر احامد .35

الولمتوسطذكر إبراهيم خليل إبراهيم عاويد .36

الولمتوسطذكر ياسر خالد عابد الله طلب .37

الولمتوسطانثى رواء بطرس عايسى بطرس .38

الولمتوسطلهيب محمد عاطية عالي .39

الولمتوسطانثى نادإية جمال صادإق حاجو.40

الولمتوسطانثى رنين نزار موس صادإق.41

الولمتوسطذكرصارم الياس حاسين محمد .42

الولمقبول ذكر احامد خميس احامد حاامد .43

الثانيمقبولذكرمحمد عادنان عاباس خضر.44

الولمقبولذكر اوس صلحا الدين حاسن حاسين .45

الولمقبولذكر احامد طالب غانم محمد .46

الولمقبولذكر باهر خالد إبراهيم عابد الرحامن .47

الثانيمقبولانثى فلونة اسعد فيلبس.48


