
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعت الفراث األوسط التقنيت

 الكليت التقنيت / المسيب

 تقنياث اإلنتاج النباتيم قس

 

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

 

 تأريخ التخرج الذور املعذل اجلنس اجلنسيت إسم الطالب الرباعي ث

 1/7/2018 األول 80.6377 ذكر عراقً حسٌن علً كاظم عناد 1

 1/7/2018 األول 79.3227 أنثى عراقٌة زهراء مهدي هادي دمحم 2

 1/7/2018 األول 76.8051 أنثى عراقٌة سارة حسٌن سلمان محسن 3

 1/7/2018 األول 74.3003 أنثى عراقٌة إشراق عبد السالم صالل عباس 4

 1/7/2018 األول 71.9092 ذكر عراقً ٌنأكرم خضٌر عباس حس 5

 1/7/2018 األول 71.6248 أنثى عراقٌة أطٌاف خلف عبود ساجد 6

 1/7/2018 األول 71.1793 ذكر عراقً علً نجم عبد هللا حسٌن 7

 1/7/2018 األول 69.9100 ذكر عراقً مٌثم حسن داود سلومً 8

 1/7/2018 لاألو 69.6314 أنثى عراقٌة آٌات ٌعسوب مهدي شاكر 9

 1/7/2018 األول 68.3208 أنثى عراقٌة آٌات غنً علً سلطان 10

 1/7/2018 األول 67.6233 ذكر عراقً أثٌر طالب عباس مرزوك 11

 1/7/2018 األول 67.6233 أنثى عراقٌة سارة مرزوك راضً مزعل 12

 1/7/2018 األول 66.9661 أنثى عراقٌة علٌاء عدنان عزٌز عاٌد 13

 1/7/2018 األول 64.8144 ذكر عراقً حسٌن جاسم خضٌرعلً  14
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 / الذراست الصباحيت / دورة ))النصر والتنميت(( 2018-2017الذراسيت خرجيو السنت 
 

 تأريخ التخرج الذور املعذل اجلنس اجلنسيت إسم الطالب الرباعي ث

 1/7/2018 األول 64.1333 أنثى عراقٌة مرٌم فوزي خمٌس عبد علً 15

 30/9/2018 الثاني 63.4099 أنثى عراقٌة رسل معز هادي علً 16

 1/7/2018 األول 63.0145 ذكر عراقً علً خالد زامل عبد علً 17

 1/7/2018 األول 62.9225 أنثى عراقٌة هللا احمد عبد هللاأوراس عبد  18

 30/9/2018 الثاني 60.9787 أنثى عراقٌة فرح أحمد كامل درب 19

 30/9/2018 الثاني 60.5051 ذكر عراقً أمٌر نهاد عمران كاظم 20

 1/7/2018 األول 59.7918 ذكر عراقً صهٌب حامد حمزه شاكر 21

 30/9/2018 الثاني 59.6318 أنثى اقٌةعر آٌه جاسم دمحم عمران 22

 1/7/2018 األول 58.7702 ذكر عراقً شهاب احمد حمد حسٌن 23

 1/7/2018 األول 57.5524 ذكر عراقً عمر عماد احمد علوان 24

 30/9/2018 الثاني 56.6364 ذكر عراقً مصطفى زٌدان ضاحً خماس 25

 30/9/2018 نيالثا 56.3336 ذكر عراقً دمحم عاجل دمحم محمود 26

 1/7/2018 األول 53.9565 أنثى عراقٌة زٌنب دمحم سلوم حسٌن 27

 1/7/2018 األول 53.8617 أنثى عراقٌة مرٌم صباح شٌاع عوده 28

 1/7/2018 األول 53.6119 أنثى عراقٌة ادٌان علً منعم نجم 29
 

 

 

 

 


