
 

 

 وزارة انتعهٍم انعانً وانبحث انعهمً

 جامعت انفراث األوضظ انتقىٍت

 انكهٍت انتقىٍت / انمطٍب

 م هىدضت تقىٍاث انمكائه انسراعٍتقط

 (( 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 األول 78,3197 ذكر عراقية مصطفى مىضى جعفر مهدي 1

 10/7/2019 األول 69,5791 انثى عراقية هاٌدي عالء عبد عهً عهٍىي 2

 10/7/2019 األول 67,1542 انثى عراقية انىبً زٌىب مرتضى عبد انكاظم عبد 3

 10/7/2019 األول 66,3278 ذكر عراقية عهً حطه هادي راهً 4

 10/7/2019 األول 65,8324 انثى عراقية هاجر غانب هادي حطٍه 5

 10/7/2019 األول 65,7970 ذكر عراقية تمار عدوان عباش حمسة 6

 10/7/2019 األول 65,5385 انثى عراقية زهراء حطه عمران كاظم 7

 10/7/2019 األول 64,4922 انثى عراقية دمحم محمىد عارف آٌه 8

 10/7/2019 األول 62,5481 ذكر عراقية خضٍر حطه قاضم هٍم 9

 10/7/2019 األول 61,6916 ذكر عراقية احمد فالح صادق حطىن 10

 10/7/2019 األول 60,3009 ذكر عراقية عمار دمحم جىدة حمىد 11

 10/7/2019 األول 59,9963 انثى عراقية وصً صبا خمٍص شاكر 12

 10/7/2019 األول 59,9710 ذكر عراقية رادعباش راشد عهً ط 13

 10/7/2019 األول 59,7332 انثى عراقية فاطمت فارش عبد انرزاق هداوي 14

 10/7/2019 األول 59,2520 ذكر عراقية جاضم دمحم خهٍم رشٍد 15
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 وزارة انتعهٍم انعانً وانبحث انعهمً

 جامعت انفراث األوضظ انتقىٍت

 انكهٍت انتقىٍت / انمطٍب

 م هىدضت تقىٍاث انمكائه انسراعٍتقط

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

 

 تأريخ التخرج الذور املعذل اجلنس اجلنسيت الرباعي إسم الطالب ث

 10/7/2019 األول 58,9638 ذكر عراقية حداوي ٌىوص قٍص صاحب 16

 10/7/2019 األول 58,6454 ذكر عراقية عبىد ضٍف صفاء  حمسة 17

 26/9/2019 انثاوً 58,4252 ذكر عراقية احمد عهً وعمت حمادي 18

 10/7/2019 األول 58,2170 ذكر عراقية شاكر ضفٍان جاضم حطه 19

 10/7/2019 األول 55,9488 ذكر عراقية حطٍه عهً ضهٍمان محطه 20

 26/9/2019 انثاوً  55,7885 ذكر عراقٍت ضٍف عماد عبد انصاحب حطه 21
 26/9/2019 انثاوً 55,4247 ذكر عراقٍت مىتظر قاضم ٌحٍى جبار 22

 26/9/2019 انثاوً 55,3664 ذكر عراقٍت حٍدر رٌاض جىاد وجم 23

 26/9/2019 انثاوً  53,9661 ذكر عراقٍت عهً حطٍه أحمد راضً 24
 10/7/2019 األول 51,9139 ذكر عراقية حطىن عبد انمهٍمه حطٍه مسهر 25

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


