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1/7/2018موعاد التخرج:

الملحاظاالدورالتقديرالجنساسم الخريجت
ت

الولجيد جداذكر احامد زهير احامد .1

الولجيد جداانثى رفل فوزي عاباس .2

الولجيد جداذكر رامي موفق صبري .3

الولجيد جداذكر يونس احامد حامد سليمان .4

الولجيد جداانثى ضحى عاامر داؤد.5

الولجيد جداانثى طيبة وعاد إبراهيم.6

الولجيد جداانثى حانين احاسان شكر .7

الولجيد جداانثى نور سهيل شعبان .8

الولجيد جداانثى هالة حاازم سعيد .9

الولجيد جداذكر رضاب رحايق طه.10

الولجيد جداانثى صفاء صالح فتحي .11

الولجيد جداانثىايمان عابد الله غياث الدين نوري.12

الولجيد جداذكر محمد زياد حامادي.13

الولجيدذكر عالي نزار محفوظ.14

الولجيدانثى بان وليد عابدال .15

الولجيدانثى سجى نشوان عابد الجبار .16

الولجيدانثى رنا عابد المنعم محمد .17

الولجيدانثى رحامة موفق احامد .18

الولجيدانثى سحر صلحا حاسن .19

الولجيدانثى هيا عابدال محمد صبحي .20

الولجيدذكر نوار مزاحام صبري.21

الولجيدذكر عالي مظفر حامدون .22

الولجيدانثى ايمان بيات محمد .23

الولجيدذكر مصعب عالي حاسن .24

الولجيدذكر سيف غانم أيوب .25

الولجيدانثى ايمان حاسين عالي .26

الولجيدذكراحامد عاامر احامد .27

الولجيدانثى اسيل منهل شريف.28

الولجيدذكر عابد الرحامن ثائر عاباس.29

دورجيدانثى هدى عابدال احامد.30
ثاني
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الولجيدذكر عاقيل محمد زكي .31

الولجيدانثى معراج عابدال جاسم .32

الولجيدذكر محمود أسامة محمد .33

الولجيدذكرعابد الخالق عامر إبراهيم .34

الولجيدانثى الء محمد يونس .35

الولجيدذكر احامد خالد خليل.36

الولجيدذكر محمود عالي احامد .37

الولمتوسطانثى رشا نشوان عابد الستار .38

الولمتوسطانثى وسن صالح محمد .39

الولمتوسطذكر حاسين عالي احامد .40

الولمتوسطانثى نادية جاسم محمد .41

الولمتوسطانثى نور زيدان خضر .42

الولمتوسطذكر ذاكر شاكر غانم .43

الولمتوسطذكر عابد ال عاامر محمد عااصم .44

الولمتوسطانثىعاهد طلل عابدال .45

الولمتوسطذكر كرم جلل عابد .46

الولمتوسطذكر عامر نبيل قاسم .47

الولمتوسطانثى أسماء محمود سعيد .48

الولمتوسطانثى انفال حايدر عالي .49

الولمتوسطذكر وليد خالد جمال .50

الولمتوسطانثى نور نشوان عابد الغني .51

الولمتوسطذكر جاسم محمد احامد .52

الولمتوسطذكر مشتاق يونس عازيز .53

الولمتوسطذكر محمود عابد الناصر عابد الكريم .54

الولمتوسطانثى ياقوت عابد المير عابد الوهاب .55

الولمتوسطذكرهمام عابد الهادي عاداي .56

الولمتوسطذكر عاثمان نجم الدين .57

الولمتوسطانثى حانين محمد لمع .58

الولمتوسطذكر عابد السلم سمير رشيد.59

الولمتوسطانثى مريم محمد إبراهيم .60

الولمتوسطذكر امير بشار حاامد .61

الولمتوسطذكر سعد يوسف محمود .62

الولمقبولذكر عابدالرحامن ضياء محفوظ.63

الثانيمقبول ذكر خالد رياض حاسن .64

الولمقبولانثى فرحا عامر زكر .65

الولمقبولذكرمحمد جاسم محمد حاسن.66

الولمقبولذكر عالي جميل كاظم .67

الولمقبولذكر موسى مصلح موسى .68

الثانيمقبولانثى زهراء ليث إبراهيم .69



جدول بتسلسل وأسماء الخريجين قسم (إدارة العامال )
 )ولكل الدورين2018  /  2017للعام الدراسي ( 

1/7/2018موعاد التخرج:

الثانيمقبولذكرحاسام مسلم عاثمان مسلم .70


