
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعت الفراث األوسط التقنيت

 الكليت التقنيت / المسيب

 م هندست تقنياث القدرة الكهربائيتقس

 ((نصر والتنميت))الدورة /  الذراست الصباحيت / 2018-2017 تالذراسيخرجيو السنت 
 

 خرجتأريخ الت الذور املعذل اجلنس اجلنسيت إسم الطالب الرباعي ث

 1/7/2018 األول 74.5399 عراقٌة أنثى فاطمه علً عبدهللا عبد 1

 1/7/2018 األول 70.9902 عراقٌة أنثى ساره عهد دمحم مجٌد 2

 1/7/2018 األول 65.6497 عراقٌة أنثى غفران دمحم عبٌد كاظم 3

 1/7/2018 األول 65.0838 عراقً ذكر دمحم عباس حمدي أحمد 4

 1/7/2018 األول 64.9723 عراقٌة أنثى نضحى شاكر محمود حس 5

 1/7/2018 األول 64.5739 عراقً ذكر حسٌن ساجد عبد علً محسن 6

 1/7/2018 األول 64.0985 عراقٌة أنثى حوراء طالب عباس طه 7

 1/7/2018 األول 63.3032 عراقً ذكر حٌدر ضٌاء كاظم رحٌم 8

 1/7/2018 األول 60.9406 عراقٌة أنثى حسٌن هبه دمحم كاظم 9

 1/7/2018 األول 60.7375 عراقٌة أنثى زهراء حسٌن عبد النبً مهدي 10

 1/7/2018 األول 60.6946 عراقً ذكر حسنٌن فالح طعمه كاظم 11

 1/7/2018 األول 60.6282 عراقً ذكر مرتضى محٌسن بنً حسٌن 12

 30/9/2018 الثاني 59.9602 ذكر عراقً سجاد صالح حسون حسٌن 13

 30/9/2018 الثاني 59.2902 أنثى عراقٌة ى كاظم جعٌوص جبارهد 14

 30/9/2018 الثاني 59.0952 ذكر عراقً حسٌن عبد الرزاق ناجً عبد العباس 15
 

 

 
 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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 ربائيتم هندست تقنياث القدرة الكهقس

 / الذراست الصباحيت / دورة ))النصر والتنميت(( 2018-2017الذراسيت خرجيو السنت 
 

 تأريخ التخرج الذور املعذل اجلنس اجلنسيت إسم الطالب الرباعي ث

 30/9/2018 الثاني 58.7868 أنثى عراقٌة صفا إحسان مهدي نجم 16

 30/9/2018 الثاني 58.3867 أنثى عراقٌة ٌاسمٌن عبد العباس علً عبد الكاظم 17

 30/9/2018 الثاني 57.4092 ذكر عراقً دمحم علً ٌونس شاكر 18

 30/9/2018 الثاني 56.5090 ذكر عراقً حٌدر عبد النبً عبد الجلٌل نعاس 19

 30/9/2018 الثاني 56.4879 ذكر عراقً علً نجم عبود حسٌن 20

 30/9/2018 الثاني 56.4557 ذكر عراقً دمحم كاظم ناصر حسٌن 21

 1/7/2018 األول 55.9871 عراقٌة أنثى حنٌن ناصر ٌاسٌن شرٌف 22

 30/9/2018 الثاني 55.8397 ذكر عراقً مؤٌد سلمان جاسم كرٌعط 23

 1/7/2018 األول 55.6885 عراقً أنثى إٌمان عبد الهادي سلطان فارس 24

 30/9/2018 الثاني 55.6670 ذكر عراقً محسن علً دٌوان شمخً 25

 30/9/2018 الثاني 54.0423 ذكر عراقً سامر أمٌن دمحم جواد 26

 30/9/2018 الثاني 54.0199 أنثى عراقٌة طٌبه دمحم حسٌن عبٌس 27

 30/9/2018 الثاني 53.7728 ذكر عراقً علً باسم متعب جاسم 28

 30/9/2018 الثاني 53.4528 ذكر عراقً اٌهاب عباس فلٌفل دبٌس 29

 30/9/2018 الثاني 52.8173 ذكر عراقً سن جعفرحسنٌن فالح ح 30

 30/9/2018 الثاني 52.7405 أنثى عراقٌة إسراء حسٌن حمٌد عبٌد 31

 30/9/2018 الثاني 52.5357 ذكر عراقً عماد منذر أحمد محمود 32
 


