
 

 

 www.uokirkuk.edu.iqالموقع االلكتروني لجامعة كركوك                                                                   

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدور الذي نجح فیھ الطالب التقدیر الجنس االسم الرباعي ت
 األول جید جداً  ذكر حمید ذنون صالح عزاوي 1
 األول جید جداً  انثى خدیجھ ماھر عبدالواحد خلیل 2
 األول جید ذكر جالل كریم صالحھیوا  3
 األول جید ذكر علي حسین جمعھ رشید 4
 الثاني جید ذكر سنان صباح حسن احمد 5
 األول جید ذكر یعرب نزار جاسم حمد 6
 الثاني جید انثى مروه عامر احمد عبد 7
 األول جید ذكر معن طھ محمود نجم 8
 األول جید انثى زینب سنر كمال سلمان 9
 األول متوسط انثى ایمان نصر الدین فخر الدین محي الدین 10
 األول متوسط ذكر احمد خلیل علي عزیز یاور 11
 األول متوسط انثى سرور حمید رمضان حسین 12
 األول متوسط انثى دیلك كامل موسى قنبر 13
 األول متوسط انثى فاطمھ صالح حمد شھاب 14
 األول متوسط انثى ایناس رفعت محمد یعقوب 15
 األول متوسط ذكر سلمان فرھاد احمد كریم 16
 األول متوسط ذكر علي محمد خالد محمد 17
 الثاني متوسط انثى دنیا حسین مردان مصطفى 18
 الثاني متوسط ذكر علي حسین علي حمودي 19
 الثاني متوسط ذكر سھ نـگھ ر رسول منصور احمد 20
 الثاني متوسط انثى رغد محمد جمعھ تقي 21
 الثاني متوسط ذكر عبدهللا یاسین قاسم بنو 22
 الثاني متوسط انثى ندى عمر كریم حمید 23
 الثاني متوسط ذكر زاكروس عثمان علي محي الدین 24
 األول متوسط ذكر زانا محمود امین حسن 25
 األول متوسط ذكر محمد عبدالواحد حسین محمد 26
 األول متوسط انثى كواللھ شیركو علي ابراھیم 27
 األول متوسط ذكر محمد جلیل انور احمد 28
 الثاني متوسط انثى ایمان نجاة محمد قادر 29
 الثاني متوسط انثى جوانھ زعیم نجم الدین نور الدین 30
 الثاني مقبول ذكر محمد فاتح كریم   علي رضا  31
 األول مقبول ذكر عمر یاسین محمد احمد 32
 الثاني مقبول انثى عبدالجبار مدحتدیانا كمال  33
 الثاني مقبول انثى ایمان سامي جمال رؤوف 34
 الثاني مقبول ذكر عبدهللا جمال مھدي صالح 35
 الثاني مقبول انثى ایھ یاس ھالل احمد 36
 الثاني مقبول انثى فاتن حمد كریم حمید 37

                                                        المدني                         لقسم:ا                   كلیة الھندسة               الكلیة: الجامعة : جامعة كركوك                                    
 لشھادة : بكالوریوسا       األدوار : األول والثاني والثاني التعویضي                               2017/2018 :سنة التخرج

 صباحیة وع الدراسة:ن                                                                                                                         
                                    اسم دورة التخرج : دورة النصر والتنمیة

 
 

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


 

 

 www.uokirkuk.edu.iqالموقع االلكتروني لجامعة كركوك                                                                   

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدور الذي نجح فیھ الطالب التقدیر الجنس االسم الرباعي ت
 الثاني مقبول انثى أمل ازاد خلیل فرج 38
 الثاني مقبول انثى آنار نجدت علي شفیق 39
 الثاني مقبول انثى ساره فخر الدین حسام الدین محمد 40
 الثاني مقبول انثى ئھ ڤــین یادگـــار نجم الدین حسن 41
 الثاني مقبول انثى زینب بھجت فخر الدین رؤوف 42
 الثاني مقبول انثى ماردین محمد عبدهللا عبدهللا 43
 الثاني مقبول ذكر محمد مدد مجید فارس 44
 الثاني مقبول انثى دیاري احسان عزیز محمد 45
 الثاني مقبول انثى عبدالواحد نجاة عبدهللایالف  46
 الثاني مقبول ذكر محمود انور شاكر انور 47
 الثاني مقبول انثى دیرین بختیار محمد نوري 48
 الثاني مقبول ذكر عادل عبدالجبار طھ یاسین 49
 الثاني مقبول انثى سوزان احمد مصطفى حسین 50
 الثاني مقبول ذكر عبداللطیف كامل جاسم محمد 51
 الثاني مقبول ذكر نھرو باھر حسن   محمد علي 52
 الثاني مقبول انثى تھ مھ ن سردار علي حسن 53
 الثاني مقبول انثى نور عبدالجبار عبدالرحمن  نجم الدین 54
 األول مقبول ذكر حسین برھان  امین رزاق 55
 الثاني/التعویضي مقبول ذكر عبدهللا فراس عبدهللا حسن 56
 األول مقبول ذكر علي سالم غربي علي 57
 األول مقبول انثى شۆخان عبدالرحمن محمد امین  محمد علي 58

                                                        المدني                         لقسم:ا                   كلیة الھندسة               الكلیة: الجامعة : جامعة كركوك                                    
 لشھادة : بكالوریوسا       األدوار : األول والثاني والثاني التعویضي                               2017/2018 :سنة التخرج

 صباحیة وع الدراسة:ن                                                                                                                         
                                    ة التخرج : دورة النصر والتنمیةاسم دور
 

 

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

