
 ٔزارة انتعهٍى انعانً ٔانبذث انعهًً

 جايعت انفراث األٔضط انتقٍُت

 انكهٍت انتقٍُت / انًطٍب

 ء ٔاالَشاءاثانبُاى ُْدضت تقٍُاث قط

 )) 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 االٔل 77,8501 ذكر عراقية يذًٍٍد أدًد طانب عبٍد 1

 10/7/2019 االٔل 75,5733 انثى عراقية يسعم زٌُّ دٍدر دطٍٍ 2

 10/7/2019 االٔل 75,4212 انثى عراقية عباش بٍٍُ ضعد عبد انُبً 3

 10/7/2019 االٔل 73,8045 انثى عراقية ضهًاٌ عبد هللافاطًّ ٔعد  4

 10/7/2019 االٔل 71,0203 ذكر عراقية عبد دمحم عصاو عباش 5

 10/7/2019 االٔل 70,4290 ذكر عراقية فُدي دًسِ دمحم كرٌدي 6

 10/7/2019 االٔل 68,6209 ذكر عراقية جاضى عهً كايم عبد انهطٍف 7

 10/7/2019 االٔل 68,1927 انثى عراقية عهٍٕي يرٌى عالء عبد عهً 8

 10/7/2019 االٔل 67,7564 ذكر عراقية دًسة ٌاضر عاير جٕاد 9

 10/7/2019 االٔل 67,2229 انثى عراقية دًٍد رضم أٌاد عباش 10

 10/7/2019 االٔل 66,4484 ذكر عراقية عباش يثُى جبار عهٍٕي 11

 10/7/2019 االٔل 66,2436 ذكر عراقية عبد هللا أيٍر ْادي دطٍ 12

 10/7/2019 االٔل 66,0024 انثى عراقية دمحم زٌُب أيجد يٓدي 13

 10/7/2019 االٔل 65,8290 انثى عراقية دمحم عهٍاء عسث عبد انذطٍٍ 14
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 تأريخ التخرج الذور املعذل اجلنس اجلنسيت الرباعي إسم الطالب ث

 10/7/2019 االٔل 65,5664 ذكر عراقية دًد دمحم عبد االيٍر طايً 15

 10/7/2019 االٔل 63,4450 ذكر يةعراق دطٍٍ عهً عدَاٌ َافع 16

 10/7/2019 االٔل 61,6814 ذكر عراقية جاضى عبد انرزاق دمحم خهٍفّ 17

 10/7/2019 االٔل 61,6569 انثى عراقية كاظى زْراء رافع َاجً 18

 10/7/2019 االٔل 61,6366 انثى عراقية يٓجٓج رَا رزاق صانخ 19

 10/7/2019 االٔل 60,4650 ذكر عراقية دطٍ عهً أضعد عبد االنّ 20

 10/7/2019 االٔل 60,3448 انثى عراقية دمحم ٔفاء ْاشى ٌٕضف 21

 26/9/2019 الثاني 57,2382 انثى عراقية زٌُب يذًٕد عبٍص ٌٕضف 22

 10/7/2019 االٔل 56,1029 انثى عراقية يطرٔد ضجى َجاح دطٍ 23

 26/9/2019 الثاني 54,5893 انثى عراقية يرٌى ضعد عبٍص دطٍ 24
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


