
 جدول تصديق وثائق الخريجين لكليات جامعتنا 
 (4/5102/  06( ولغاية)    6/4/5102من) للمدة                              

 

 
 

 المالحظات الكلية االسم الثالثي العدد والتاريخ ت
 منجزة القانون والعلوم السياسية ورود فخري علي حسين 6/4/1115في 151 1

 منجزة القانون والعلوم السياسية محمد عبود احمدصفاء  6/4/1115في 151 1

 منجزة القانون والعلوم السياسية فاطمة حكيم طه علي 6/4/1115في 151 3

 منجزة العلوم هشام عبد الستار عبد الكريم 6/4/1115في 153 4

 منجزة العلوم سرمد عامر نعمان 6/4/1115في 153 5

 منجزة البيطري الطب زينة ثابت نعمان 6/4/1115في 154 6

 منجزة الطب البيطري اوس فيصل عبد حمود 6/4/1115في 154 7

 منجزة الطب البيطري هبة علي حسين 6/4/1115في 154 8

 منجزة الطب البيطري دعاء عبد اللطيف غائب 7/4/1115في 159 9

 منجزة الطب البيطري علي رياض حميد 7/4/1115في 159 11

 منجزة القانون والعلوم السياسية غسان عاصي ركيد 7/4/1115في 158 11

 منجزة الهندسة مسار ثاير محمد 7/4/1115في 157 11

 منجزة العلوم االسالمية رقى شهاب احمد 7/4/1115في 156 13

 منجزة التربية للعلوم الصرفة انتصار مهدي حمد 7/4/1115في 155 14

 منجزة الطب عبير ياسين فاضل  7/4/1115في 161 15

 منجزة التربية االساسية حسام صبحي ابراهيم  7/4/1115في 161 16

 منجزة التربية االساسية ذو الفقار تركي محمد 7/4/1115في 161 17

 منجزة التربية االساسية سيف حبيب جاسم 7/4/1115في 161 18

 منجزة التربية االساسية مصطفى نظير حسين 7/4/1115في 161 19

 منجزة التربية االساسية مهند بهجت عيسى 7/4/1115في 161 11

 منجزة الطب غسق ياسين فاضل 9/4/1115في 167 11

 منجزة التربية للعلوم الصرفة عمر طالب حسين 11/4/1115في 165 11

 منجزة الزراعة وليد فؤادعبد الحسن 11/4/1115في 166 13

 منجزة الهندسة يوسف ابراهيم حمادة 13/4/1115في 174 14

 منجزة الهندسة بدور عبود محمد 13/4/1115في 174 15

 منجزة التربية االساسية        معتز عبد الرضا صادق 13/4/1115في 173 16

 منجزة التربية االساسية        ناهض حمود فرحان 13/4/1115في 173 17

 منجزة التربية االساسية        حيدر محمد صالح 13/4/1115في 173 18

 منجرة التربية للعلوم الصرفة احمد صالح ياسين 13/4/1115في 171 19

 منجرة التربية للعلوم الصرفة اسامة محمد كامل 13/4/1115في 171 31

 منجزة التربية للعلوم االنسانية هدى غازي اسماعيل 13/4/1115في 169 31

 منجزة االنسانيةالتربية للعلوم  مروان حاتم علوان 13/4/1115في 169 31



 

  
 
 
 
 
 

  

 
 

 المالحظات الكلية االسم الثالثي العدد والتاريخ ت
 منجزة العلوم ايات علي خالد 13/4/1115في 171 33

 منجزة العلوم ميديا عباس علي 13/4/1115في 171 34

 ةمنجز العلوم ااشجان يونس رض 13/4/1115في 171 35

 منجزة للعلوم االنسانية التربية هدى غازي اسماعيل 13/4/1115في  169 36

 منجزة التربية للعلوم االنسانية مروان حاتم علوان 13/4/1115في  169 37

 منجزة االدارة واالقتصاد فهد شندي فهد 13/4/1115في  171 38

 منجزة االدارة واالقتصاد شاكر طارق احمد 13/4/1115في  171 39

 منجزة االدارة واالقتصاد مصطفى علي عبد الستار 13/4/1115في  171 41

 منجزة التربية الرياضية بهاء عبد الحميد حسين 13/4/1115في 167 41

 منجزة التربية الرياضية احمد علي جاسم 13/4/1115في 167 41

 منجزة التربية الرياضية غسان مقداد علي 13/4/1115في 167 43

 منجزة التربية الرياضية علي شالل درويش 13/4/1115في 167 44

 منجزة التربية الرياضية محمد محمود رشيد 13/4/1115في 167 45

 منجزة التربية الرياضية حيدر صالح حسن 13/4/1115في 167 46

 منجزة الطب البيطري ميس جبار خميس  13/4/1115في  168 47

 منجزة الطب البيطري زينب عدنان جاسم 13/4/1115في  168 48

 منجزة الطب البيطري ازهار هاشم هندي 13/4/1115في  168 49

 منجزة الطب البيطري هبه قيس يونس  13/4/1115في  168 51

 منجزة الطب البيطري نهى عبدالسالم يونس 13/4/1115في  168 51

 منجزة الطب البيطري نور محمود احمد  13/4/1115في  168 51

 منجزة الطب البيطري ضحى فيصل عناد 13/4/1115في  168 53


