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الكلیة :- االدارة واالقتصاد                الشھادة :- الدبلوم العالي

رقم وتاریخ االمر الجامعيالمعدلاالختصاصالقسماالسمت
2974/11/3 في 83.22008/2/28 إدارة االعمالادارة االعمالایمن جاسم محمد عبو1
5214/11/3 في 832008/4/8 إدارة االعمالادارة االعمالقاسم احمد محمود علوش2
5215/11/3 في 80.162008/4/8 إدارة االعمالادارة االعمالضحى منذر زكر عبد الباقي3
5216/11/3 في 80.452008/4/8 إدارة االعمالادارة االعمالاشرف عبد العزیز سعداهللا احمد4
5713/11/3 في 82.32008/4/17 إدارة االعمالادارة االعمالسامي جمعة یونس علي5
5738/11/3 في 762008/4/17 إدارة االعمالادارة االعمالحربي حسین حجي خضر6
6412/11/3 في 80.272008/4/27 إدارة االعمالادارة االعمالبرھان حكمت سعید ابراھیم7
6413/11/3 في 84.262008/4/27 إدارة االعمالادارة االعمالبدران الفي سلطان شھاب8
7634/11/3 في 82.692008/5/21 إدارة االعمالادارة االعمالمروان محمد نجیب جرجیس9
9399/11/3 في 80.322008/6/25 إدارة االعمالادارة االعمالرنا عبد الجلیل فتحي عبد اهللا10
9400/11/3 في 86.152008/6/25 إدارة االعمالادارة االعمالمحمد دریعي بدر عبد اهللا11
9409/11/3 في 81.582008/6/25 إدارة االعمالادارة االعمالمحمد ثائر صباح قاسم 12
9410/11/3 في 80.92008/6/25 إدارة االعمالادارة االعمالمحمود امین یوسف ھزاع13
9411/11/3 في 81.972008/6/25 إدارة االعمالادارة االعمالایمن جادر حمید محمد14
9412/11/3 في 80.192008/6/25 إدارة االعمالادارة االعمالندى غانم ابراھیم احمد15
9413/11/3 في 76.662008/6/25 إدارة االعمالادارة االعمالعبد اهللا ناطق سعید جاسم16
9414/11/3 في 80.152008/6/25 إدارة االعمالادارة االعمالاحمد محمد امین محمد نعمان17
10643/11/3 في 77.842008/7/17 إدارة االعمالادارة االعمالحنان طالل عبد محمد18
11917/11/3 في 80.7452008/8/10 إدارة االعمالادارة االعمالخالد حامد نعمان عبدالرحمن19
6705/11/3 في 83.782008/4/29إدارة الصحیة وإدارة المستشفیاتادارة االعمالابراھیم صالح محمد معروف20
7633/11/3 في 80.382008/5/21إدارة الصحیة وإدارة المستشفیاتادارة االعمالجمال محمد علي محمود21
9374/11/3 في 90.762008/6/24إدارة الصحیة وإدارة المستشفیاتادارة االعمالعمر عدنان محمد سلیم جرجیس22
9375/11/3 في 85.462008/6/24إدارة الصحیة وإدارة المستشفیاتادارة االعمالمي عبد المنعم عبد المعطي قدوري23
9394/11/3 في 78.082008/6/25إدارة الصحیة وإدارة المستشفیاتادارة االعمالمثنى وعد اهللا یونس عبد اهللا24
9395/11/3 في 76.862008/6/25إدارة الصحیة وإدارة المستشفیاتادارة االعمالاحمد علي بشیر احمد25
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9396/11/3 في 83.522008/6/25إدارة الصحیة وإدارة المستشفیاتادارة االعمالقاسم طاھر قاسم عبد الرحمن26
9397/11/3 في 80.722008/6/25إدارة الصحیة وإدارة المستشفیاتادارة االعمالعبید فخري حمید محمد27
9398/11/3 في 80.762008/6/25إدارة الصحیة وإدارة المستشفیاتادارة االعمالمحمد ناظم اسماعیل طھ28
9408/11/3 في 78.962008/6/25إدارة الصحیة وإدارة المستشفیاتادارة االعمالمصعب محمود شحاذة یوسف29
10625/11/3 في 79.462008/7/17إدارة الصحیة وإدارة المستشفیاتادارة االعمالعمار حسین علي محسن30
10638/11/3 في 80.682008/7/17إدارة الصحیة وإدارة المستشفیاتادارة االعمالفنار متي إبراھیم جلو 31
10639/11/3 في 84.062008/7/17إدارة الصحیة وإدارة المستشفیاتادارة االعمالعامر سالم مصطفى محمود32
10640/11/3 في 77.842008/7/17إدارة الصحیة وإدارة المستشفیاتادارة االعمالمنتھى توفیق ججو حنا33
10641/11/3 في 83.142008/7/17إدارة الصحیة وإدارة المستشفیاتادارة االعمالأیاد ھذال اردیني داؤود34
10645/11/3 في 79.282008/7/17إدارة الصحیة وإدارة المستشفیاتادارة االعمالیاسین محمد یونس عبداهللا35
10646/11/3 في 75.32008/7/17إدارة الصحیة وإدارة المستشفیاتادارة االعمالعبداهللا فتحي محمود علي36
11914/11/3 في 79.682008/8/10إدارة الصحیة وإدارة المستشفیاتادارة االعمالعبیر طھ سوادي طھ37
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