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 الدور التقدیر الجنس االسم الرباعي ت
 االول جید جدا ذكر شاھو عبدالقادر محمد علي محمد 1
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 االول جید انثى دنیا عدنان خالد احمد 5
 االول جید ذكر ھیثم ھالل جالل مصطفى 6
 االول جید ذكر عمر خالد حمید ولي 7
 االول جید انثى اشتي نورالدین صدیق خلیفة 8
 االول جید ذكر احمد فارس ضیدان عودة 9
 االول متوسط انثى اكرم جاللسندس سردار  10
 االول متوسط انثى سارة سجاد علي مولود 11
 االول متوسط انثى رسل حمید حسین حمود 12
 االول متوسط ذكر دیاري طلعت عباس علي 13
 االول متوسط انثى دنیا خورشید محمد عبدالمجید 14
 االول متوسط انثى ڤیان حكیم عبدالكریم احمد 15
 االول متوسط ذكر یحیى محمد جھاد صدیق 16
 االول متوسط ذكر جوشغن یشار ولي علي 17
 االول متوسط ذكر معتز كمال حسن صبح 18
 االول متوسط ذكر علي شدھان محمد فرج 19
 االول متوسط ذكر بشیر عبدالواحد احمد عبد 20
 االول متوسط ذكر حسن ناصر رحیم یوسف 21
 االول متوسط انثى مروه علي علوان ابراھیم 22
 االول متوسط ذكر ایاد حمھ كریم محمد قادر 23
 االول متوسط ذكر امید طالب صمد زینل 24
 االول متوسط انثى زینب یوسف ابو بكر اسعد 25
 االول متوسط انثى دانیال عباس صالح رمضان 26
 االول متوسط انثى نور علي خالد حیبس 27
 االول متوسط انثى منتھى حمید عبدالرزاق سلمان 28
 االول متوسط ذكر نشأة جمعة عمر محمدامین 29
 االول متوسط ذكر محمد عماد حمید توفیق 30

                                                    النفط                          لقسم:ا                   كلیة الھندسة               الكلیة: الجامعة : جامعة كركوك                                    
 لشھادة : بكالوریوسا            الدورین : األول والثاني                                                2012/2013 :سنة التخرج

                            صباحیة وع الدراسة:ن                                                                                                                         
 

 

http://www.uokirkuk.edu.iq/


 

 

 www.uokirkuk.edu.iqالموقع االلكتروني لجامعة كركوك                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدور التقدیر الجنس االسم الرباعي ت
 االول متوسط ذكر محمد مولود عبدهللا سلمان 31
 االول متوسط ذكر عالء جمعة سرھید عمر 32
 االول متوسط انثى الفھ محمد رسول خلیفة  33
 االول متوسط ذكر حامد شاكر عبد صالح 34
 الثاني  متوسط ذكر معد احمد كردي علي 35
 االول متوسط ذكر عمر ثائر خلیل ابراھیم 36
 االول متوسط ذكر علي یحیى عبدالھادي كاظم 37
 الثاني  متوسط أنثى ودیان عبد جویج عریبي 38
 الثاني  متوسط ذكر ران عبدالرحمن علي سعیدوگ 39
 االول متوسط ذكر فھد فارس سعدهللا قاسم 40
 االول متوسط ذكر دلشاد مصطفى قادر مصطفى 41
 االول متوسط ذكر دشتي صالح الدین مجید محمد 42
 الثاني  متوسط ذكر عبدالسالم عبدالرحمان صالح عبید 43
 االول متوسط ذكر بشیر عبدالستار راكان عبدهللا 44
 االول متوسط ذكر علي یحیى جرجیس سلمان 45
 االول متوسط انثى دنیا عبدالواحد احمد محمد 46
 االول متوسط ذكر احمد عبود رشید صالح 47
 االول متوسط ذكر ریبین عباس رمضان كریم 48
 االول مقبول ذكر بلند نوزاد طاھر صالح 49
 االول مقبول ذكر ریبین قاسم ابراھیم محمد 50
 االول مقبول ذكر سفیان عثمان تیك حمید 51
 االول مقبول ذكر احمد جلیل نعمة قادر 52
 الثاني  مقبول أنثى سایا نوزاد عبدهللا عزیز 53
 االول مقبول ذكر ماجد فائق عطیة رزوق 54
 الثاني  مقبول ذكر بریار برھان احمد محمد 55
 الثاني  مقبول ذكر محمد نامق عبدهللا محمد 56
 االول مقبول ذكر ھاوكار عمر نجم محمد 57
 االول مقبول انثى ین عثمان احمد صدیقژھاو 58
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 االول مقبول ذكر ایسر محمد درویش ابراھیم 61
 االول مقبول ذكر خلدون شاكر حاجي مخلف 62
 االول مقبول ذكر احمد عبدهللا صادق مردان 63
 الثاني  مقبول ذكر یوسف محمد رسول أحمد 64
 الثاني  مقبول أنثى صادقسارة صالح مھدي  65
 الثاني  مقبول أنثى تابان عثمان ولي علي 66
 الثاني  مقبول أنثى أسماء ناظم یوسف أسماعیل 67
 الثاني  مقبول أنثى ده شتي محمد قادر شریف 68
 الثاني  مقبول ذكر أیدن قاسم عبدهللا عباس 69
 الثاني  مقبول ذكر دلشاد نجاة محي الدین محمد 70
 الثاني  مقبول ذكر صباح عزیز محسن محمد 71
 الثاني  مقبول ذكر مصطفى ابراھیم خلیل ثالج 72
 االول مقبول انثى وفاء عبدهللا حمود محمد 73
 الثاني  مقبول ذكر مروان سمیر حبیب یوسف 74
 الثاني  مقبول ذكر محمد عبدهللا أحمد عبود 75
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