
 ٔزارج انتعهٛى انعانٙ ٔانثحث انعهًٙ

 جايعح انفراخ األٔسط انتقُٛح

 انكهٛح انتقُٛح / انًسٛة

 ى ُْدسح تقُٛاخ انقدرج انكٓرتائٛحقس

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

 

 تأريخ التخرج الذور املعذل نساجل اجلنسيت الرباعي إسم الطالب ث

 10/7/2019 األٔل 78,9380 ذكر عراقية يصطفٗ فالح عٕاد جاسى 1

 10/7/2019 األٔل 67,1042 ذكر عراقية كاظى دمحم حسٍٛ عثد عٌٕ 2

 10/7/2019 األٔل 66,8101 انثى عراقية رظاء رعد دمحم سعد 3

 10/7/2019 األٔل 66,0633 ذكر عراقية حسٍٛ عثاس َاْٙ عثٕد 4

 10/7/2019 األٔل 65,3411 انثى عراقية زْراء حسٍ ْاد٘ صانح 5

 10/7/2019 األٔل 64,1484 ذكر عراقية حسٍ ٚعقٕب حسٍ ْاشى 6

 10/7/2019 األٔل 63,5142 ذكر عراقية يٕسٗ حسٍٛحسٍٛ يدنٕل عثد ان 7

 10/7/2019 األٔل 63,0460 ذكر عراقية اٚٓاب يعٍٛ دمحم يٓد٘ 8

 10/7/2019 األٔل 62,3805 انثى عراقية ء قاسى عثد هللا حاتىزْرا 9

 10/7/2019 األٔل 61,9115 انثى عراقية شًٛاء جًال دمحم عثاس 10

 26/9/2019 انثاَٙ 1636,66 ذكر عراقٛح يٕسٗ حسٍ يٕسٗ يصطفٗ 11

 10/7/2019 األٔل 60,9616 انثى عراقية َٕر انٓدٖ عثد انثاسط َعًّ يحٛم 12

 10/7/2019 األٔل 60,0851 انثى عراقية ّ دمحم ْاد٘ عثٕدْان 13

 10/7/2019 األٔل 59,7182 ذكر عراقية حسٍٛ زعٛى دمحم يٕسٗ 14

 10/7/2019 األٔل 58,9802 انثى عراقية فاتٍ عهٙ عثٛس حًٕد 15

 10/7/2019 األٔل 58,8591 انثى عراقية اسراء عٛسٗ اتراْٛى عٛسٗ 16
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ٔزارج انتعهٛى انعانٙ ٔانثحث انعهًٙ

 جايعح انفراخ األٔسط انتقُٛح

 انكهٛح انتقُٛح / انًسٛة

 ى ُْدسح تقُٛاخ انقدرج انكٓرتائٛحقس

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

 

 تأريخ التخرج الذور املعذل جلنسا اجلنسيت الرباعي إسم الطالب ث

 10/7/2019 األٔل 56,1592 ذكر عراقية رائد أحًد ْاشى حسٍ 17

 10/7/2019 األٔل 55,8481 ذكر عراقية سٛف كاظى خهٛفّ غٛاض 18

 26/9/2019 انثاَٙ  5526294 ذكر عراقٛح عهٙ فاظم يصأل يٕشُّ 19

 26/9/2019 انثاَٙ 553,538 ذكر عراقٛح عالء حسٍٛ عثد انكاظى َعًّ 20

 26/9/2019 انثاَٙ 5538826 اَثٗ عراقٛح زُٚة خعٛر راْٙ َاْط 21

 26/9/2019 انثاَٙ 5131263 ذكر عراقٛح أحًد عثد األيٛر فارس ياٍٚ 22

 26/9/2019 انثاَٙ 5135146 ذكر عراقٛح ياْر عثاس عثٛد عٛسٗ 23

 10/7/2019 األٔل 54,2244 انثى عراقية ظحٗ ثاير عثٛد يٓد٘ 24

 10/7/2019 األٔل 53,9467 ذكر عراقية عثاس سرحاٌ كاظى عٕدِ 25

 26/9/2019 انثاَٙ 5833434 اَثٗ عراقٛح َٕرا جٕاد عثد انسالو دمحم 26

 26/9/2019 انثاَٙ 5831118 اَثٗ عراقٛح شًى يٓد٘ ْاد٘ جاتر 27
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


