
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعت الفراث األوسط التقنيت

 الكليت التقنيت / المسيب

 م تقنياث التربت والمياهقس

 
 دورة ))النصر والتنميت((/ الذراست الصباحيت /  7108-7107الذراسيت  خرجيو السنت

 

 

 تأريخ التخرج الذور املعذل اجلنس اجلنسيت إسم الطالب الرباعي ث

 0/7/7108 األول 78.3557 أنثى عراقٌة حنٌن جاسم دمحم سعد 0

 0/7/7108 األول 78.2599 أنثى عراقٌة شهد علً كاظم قاسم 7

 0/7/7108 األول 69.0710 أنثى عراقٌة هسجود نعٌم عبٌد حمز 3

 0/7/7108 األول 68.7732 ذكر عراقً حسٌن علً عوٌد جاسم 4

 0/7/7108 األول 68.7499 ذكر عراقً اسماعٌل رزاق عبٌد شرموط 5

 0/7/7108 األول 67.3025 ذكر عراقً حسٌن هعلً احمد مرز 6

 0/7/7108 األول 67.1769 أنثى عراقٌة اسراء خلٌل جاسم عطٌوي 7

 0/7/7108 األول 66.3879 أنثى عراقٌة جاسم نرجس عبد الكاظم دمحم 8

 0/7/7108 ألولا 65.7493 أنثى عراقٌة مروة كاظم عبد الكرٌم عبود 9

 0/7/7108 األول 63.2701 أنثى عراقٌة رقٌة خلٌل هاشم حسن 01

 0/7/7108 األول 62.5788 ذكر عراقً دمحم جواد عبد الحسٌن عباس 00

 0/7/7108 األول 60.8207 ذكر عراقً دمحم باسم خضٌر عباس 07

 0/7/7108 األول 60.2957 أنثى عراقٌة نور سالم نصار خلف 03

 0/7/7108 األول 60.0320 ذكر عراقً عباسد عبد الحسٌن عبدهللا مهن 04
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعت الفراث األوسط التقنيت

 الكليت التقنيت / المسيب

 م تقنياث التربت والمياهقس

 
 دورة ))النصر والتنميت((/ الذراست الصباحيت /  7108-7107الذراسيت  خرجيو السنت

 

 

 تأريخ التخرج الذور املعذل اجلنس اجلنسيت إسم الطالب الرباعي ث

 0/7/7108 األول 59.9421 أنثى عراقٌة حنٌن عبٌد حسٌن حمزه 05

 0/7/7108 األول 59.4017 أنثى عراقٌة حنان كامل فلٌح دمحم 06

 0/7/7108 األول 59.3996 ذكر عراقً عبد الملك هاشم عبد سعود 07

 31/9/7108 الثاني 59.3477 ذكر عراقً مصطفى كاظم سلمان ناٌف 08

 0/7/7108 األول 59.1475 أنثى عراقٌة ى هللاعالٌة مهدي خضٌر عل 09

 0/7/7108 األول 58.2995 أنثى عراقٌة قمر سلٌم عبد الحافظ عبود 71

 0/7/7108 األول 58.0470 ذكر عراقً مصطفى علً حسن نجم 70

 31/9/7108 الثاني 57.0917 ذكر عراقً بسام منعم جواد كاظم 77

 31/9/7108 الثاني 56.7666 أنثى عراقٌة زٌنب جعفر عبٌد حسن 73

 31/9/7108 الثاني 55.7589 ذكر عراقً حسن علً جواد كاظم 74

 31/9/7108 الثاني 55.0773 ذكر عراقً علً عامر دمحم صحو 75

 31/9/7108 الثاني 54.1265 ذكر اقًعر داود حسٌن داود حسن 76

 31/9/7108 الثاني 53.6070 أنثى عراقٌة غدٌر أموري جاسم عباس 77
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 


