
 

 

 وزارة انخعهٍى انعانً وانبحث انعهًً

 جايعت انفراث األوسظ انخقٍُت

 انكهٍت انخقٍُت / انًسٍب

 ى حقٍُاث اإلَخاج انُباحًقس

 )) البناء والتنميت ((الذراست الصباحيت دورة / الذورين األول و الثاني  / 2019-2018الذراسيت خرجيو السنت 

 

 تأريخ التخرج الذور دعذلامل اجلنس اجلنسيت الرباعي إسم الطالب ث

 10/7/2019 األول 83,9102 ذكر عراقية ابراٍْى انصادق عهً َوفم حايد 1

 10/7/2019 األول 78,3696 انثى عراقية سحر سعدي يرزة جاسى 2

 10/7/2019 األول 77,6005 انثى عراقية آٌاث دمحم عس اندٌٍ حسٍٍ 3

 10/7/2019 األول 75,2241 انثى عراقية رسم سعد عبد انواحد حسٍ 4

 10/7/2019 األول 74,9998 ذكر عراقية سالو حهٍى يحسٍ حسٍٍ 5

 10/7/2019 األول 73,3485 انثى عراقية دمحم يرحضى باشا آٌّ 6

 10/7/2019 األول 71,4744 ذكر عراقية جبار احًد عالوي حسٍٍ 7

 10/7/2019 األول 71,3023 ذكر عراقية حٍدر عهٍوي كسار كاظى 8

 10/7/2019 األول 66,7618 انثى عراقية حوراء صالح جادر عباش 9

 10/7/2019 األول 66,3562 انثى عراقية عبٍر كاظى عهً صعٍب 10

 10/7/2019 األول 66,2953 ذكر عراقية يصطفى شاكر عبد رشٍد 11

 10/7/2019 األول 66,1413 ذكر عراقية حسٍٍ باسى خضٍر عباش 12

 10/7/2019 األول 64,6820 ذكر عراقية عهً حسٍٍ عهً حسٍٍ 13

 10/7/2019 األول 62,7707 انثى عراقية َاصر ديوع إسًاعٍم وحٍد 14

 10/7/2019 األول 62,6315 انثى عراقية حوراء عهً حسٍٍ عبد احًد 15

 
 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 وزارة انخعهٍى انعانً وانبحث انعهًً

 جايعت انفراث األوسظ انخقٍُت

 ٍت انخقٍُت / انًسٍبانكه

 ى حقٍُاث اإلَخاج انُباحًقس

 )) البناء والتنميت ((/ الذراست الصباحيت دورة  و الثاني األول ين/ الذور 2019-2018الذراسيت خرجيو السنت 

 

 تأريخ التخرج الذور املدعذل اجلنس اجلنسيت الرباعي إسم الطالب ث

 26/9/2019 انثاًَ 61,2234 انثى عراقية او انبٍٍُ صباح عبود شًراٌ 16

 10/7/2019 األول 61,2134 ذكر عراقية هًٍشبعهً يحسٍ عبد هللا  17

 10/7/2019 األول 59,9842 ذكر عراقية عًر كرٌى جواد يسفوِ 18

 10/7/2019 األول 59,8547 ذكر عراقية نٍث دمحم ْادي حًادي 19

 10/7/2019 األول 59,2956 ذكر عراقية ضٍاء عباش جاسى خضٍر 20

 10/7/2019 األول 59,1377 انثى عراقية فدك حسٍٍ حًد ٌوسف 21

 10/7/2019 األول 59,0780 انثى عراقية زْراء عباش كاظى حبٍب 22

 10/7/2019 األول 59,0014 ذكر عراقية سٍف حًٍد سهًاٌ دمحم 23

 10/7/2019 األول 57,9191 انثى عراقية عانٍت فارش صاحب دمحم 24

 10/7/2019 األول 57,4566 ذكر عراقية عبد د انحسٍٍ ْادياحًد عب 25

 10/7/2019 األول 56,6682 انثى عراقية فاطًت يراد كاظى حسٍ 26

 10/7/2019 األول 56,4807 ذكر عراقية حسٍ عهً حًادي عٍسى 27

 26/9/2019 انثاًَ  55,9020 ذكر عراقٍت حًسة عواد ْاشى سوادي 28
 26/9/2019 انثاًَ 55,2289 ذكر عراقية يصطفى جواد عبد يحسٍ 29

 26/9/2019 انثاًَ 54,5184 ذكر عراقية يرحضى عهً حسٍٍ جعفر 30

 26/9/2019 انثاًَ 54,1432 ذكر عراقية اسعد قاسى سرحاٌ عبد جاسى 31

 26/9/2019 انثاًَ 53,1248 ذكر عراقية حكًج دمحم حكًج حًودي 32
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 


