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مقبول2012-56.5622011الثانًصباحًذكرعراقٌةصباح صاحب حسٌن معن الشوٌلًالنفطالهندسة56

مقبول2012-56.2642011الثانًصباحًذكرعراقٌةعمار كاظم جبار زاجً الوائلًالنفطالهندسة57

مقبول2012-55.7072011الثانًصباحًذكرعراقٌةامجد حمٌدي عواد غضب الدلٌمًالنفطالهندسة58

مقبول2012-55.4072011الثانًصباحًانثىعراقٌةثناء عبدالوهاب عبد الرزاق ظاهر الجبوريالنفطالهندسة59
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مقبول2012-55.1642011التكمٌلًصباحًذكرعراقٌةاحمد تركً رشٌد حاجمالنفطالهندسة62

مقبول2012-54.8162011الثانًصباحًانثىعراقٌةشمائل مهدي ناظم كزار السلٌماويالنفطالهندسة63

مقبول2012-54.0342011التكمٌلًصباحًانثىعراقٌةرؤى ضٌاء حسٌن جمٌلالنفطالهندسة64

مقبول2012-53.9872011التكمٌلًصباحًذكرعراقٌةاثٌر احمد مطلق شالشالنفطالهندسة65

مقبول2012-53.1502011الثانًصباحًانثىعراقٌةزٌنب سالم علً ٌاس العبٌديالنفطالهندسة66

مقبول2012-53.1282011الثانًصباحًذكرعراقٌةمهٌمن كمال ابراهٌم خضر االزرجًالنفطالهندسة67

مقبول2012-52.9812011الثانًصباحًانثىعراقٌةاورٌنم عبد الحسٌن جهاد علً الزٌديالنفطالهندسة68

مقبول2012-52.9652011الثانًصباحًذكرعراقٌةوطبان غاٌب عبد عٌد اللهٌبًالنفطالهندسة69

مقبول2012-52.9292011الثانًصباحًذكرعراقٌةهانً عٌسى هاشم محمد حصٌنًالنفطالهندسة70

مقبول2012-52.2532011التكمٌلًصباحًذكرعراقٌةحمود عبدهللا حمود خماسالنفطالهندسة71

مقبول2012-52.0792011الثانًصباحًذكرعراقٌةحسن سعد الزم شبٌب العمريالنفطالهندسة72


