
 

 ٔزارة انخعهٛى انعانٙ ٔانبحث انعهًٙ

 جايعت انفراث األٔضظ انخقُٛت

 انكهٛت انخقُٛت / انًطٛب

 ى حقُٛاث انخربت ٔانًٛاِقط

 ))التحرير والبناء((دورة  الذراست الصباحيت / 2017-2016 تالذراسيخرجيو السنت 
 

 

 تأريخ التخرج الذور املعذل اجلنس اجلنسيت إسم الطالب الرباعي ث

 2017/  7/ 2 األٔل 83.6614 ذكر عراقي طٍٛ ضعد حاحى دمحمح 1

 2017/  7/ 2 األٔل 73.0919 أنثى عراقية جٛٓاٌ جًال جًعّ عباش 2

 2017/  7/ 2 األٔل 72.4912 ذكر عراقي ضعد زكٙ صانح عبد انرحٛى 3

 2017/  7/ 2 األٔل 66.5534 ذكر عراقي يرحضٗ غانب عطاف عبد انراشد 4

 2017/  7/ 2 األٔل 64.4357 ذكر عراقي د كايم حطٍٛٔائم خان 5

 2017/  7/ 2 األٔل 63.8158 ذكر عراقي كرار ضٛاء داخم جابر 6

 8/10/2017 انثاَٙ 63.7645 ذكر عراقي دمحم فاضم جاضى دمحم 7

 2017/  7/ 2 األٔل 63.3749 أنثى عراقية ٔرٔد ضًٛر عباش أبٕ انشٌٕ 8

 2017/  7/ 2 األٔل 62.2748 أنثى عراقية دعاء عباش عبد انحطٍٛ دمحم 9

 2017/  7/ 2 األٔل 62.1978 ذكر عراقي دمحم نٛث عسٚس حطٌٕ 10

 2017/  7/ 2 األٔل 62.0484 ذكر عراقي عبد انعباش ٔفٙ ضعٛد حطٍٛ 11

 2017/  7/ 2 األٔل 61.8990 أنثى عراقية بطًّ عًاد عطٕٛ٘ حًد 12

 2017/  7/ 2 األٔل 61.7488 أنثى قيةعرا أدٚاٌ عٛداٌ عهٙ عطكر 13

 2017/  7/ 2 األٔل 61.2188 أنثى عراقية شٓد أحًد حًٛد ْاد٘ 14

 2017/  7/ 2 األٔل 61.0567 ذكر عراقي دمحم عبد انٕاحد جٕاد رحًٍ 15

 2017/  7/ 2 األٔل 60.6339 ذكر عراقي عهٙ ضعد جٕاد حطٍٛ 16

 2017/  7/ 2 األٔل 60.3721 كرذ عراقي يٕضٗ عبد انٕاحد حطٍ خشاٌ 17
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ٔزارة انخعهٛى انعانٙ ٔانبحث انعهًٙ

 جايعت انفراث األٔضظ انخقُٛت

 انكهٛت انخقُٛت / انًطٛب

 ى حقُٛاث انخربت ٔانًٛاِقط

 / الذراست الصباحيت دورة ))التحرير والبناء(( 2017-2016الذراسيت خرجيو السنت 
 

 

 2017/  7/ 2 األٔل 59.9901 أنثى عراقية دعاء حبٛب عبٛص نفخّ 18

 2017/  7/ 2 األٔل 59.8970 أنثى عراقية رٔاء عهٙ إبراْٛى حًٛد 19

 8/10/2017 انثاَٙ 59.6815 ذكر عراقي أحًد دمحم طعًّ حطٌٕ 20

 2017/  7/ 2 األٔل 59.3369 ذكر عراقي عهٙ دمحم يكٙ عبٕد 21

 2017/  7/ 2 األٔل 58.0957 ذكر عراقي ٘ فؤادٔضاو يٕفق ْاد 22

 8/10/2017 انثاَٙ 57.5141 أنثى عراقية ضحٗ ضالو عهٙ عٛطٗ 23

 2017/  7/ 2 األٔل 57.4593 أنثى عراقية صفا عباش ضاٚع حطٌٕ 24

 2017/  7/ 2 األٔل 56.7199 ذكر عراقي ٕٚضف يحطٍ عهٙ طعًّ 25

 8/10/2017 انثاَٙ 56.1989 ذكر عراقي ضجاد عبد اإلنّ كاظى حًسِ 26

 8/10/2017 انثاَٙ 55.9291 ذكر عراقي حطٍٛ عهٙ ياضٙ بشٛر 27

 2017/  7/ 2 األٔل 55.8889 ذكر عراقي ضهًاٌ حايد عهٙ جاضى 28

 8/10/2017 انثاَٙ 55.1185 ذكر عراقي ضجاد إدرٚص فاضم َعًّ 29

 2017/  7/ 2 األٔل 55.0114 أنثى عراقية ْبّ حازو دمحم حطٍ 30

 8/10/2017 انثاَٙ 54.8893 ذكر عراقي أزْر خٛر٘ يظهٕو ضاٚع 31

 8/10/2017 انثاَٙ 54.7809 ذكر عراقي إَٔر حًد عبٛد كاظى 32

 8/10/2017 انثاَٙ 54.1115 أنثى عراقية ْدٖ إحطاٌ ثابج َعًاٌ 33

 8/10/2017 انثاَٙ 54.0317 ذكر عراقي أحًد دمحم كاظى يرٌْٕ 34

 8/10/2017 انثاَٙ 53.8895 ذكر عراقي أبرار ضٛاء حطٍٛ عهٙ 35
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


