
 

 ٔزارج انتعهٍى انعانً ٔانثذث انعهًً

 جايعح انفراخ األٔسظ انتقٍُح

 انكهٍح انتقٍُح / انًسٍة

 ى ُْدسح تقٍُاخ انقدرج انكٓرتائٍحقس

 ))التحرير والبناء((دورة  الذراست الصباحيت/  2017-2016 تالذراسيخرجيو السنت 
 

 

 تخرجتأريخ ال الذور املعذل اجلنس اجلنسيت إسم الطالب الرباعي ث

 2017/  7/ 2 األٔل 77.9902 ذكر عراقي عهً كاظى دمحم جاتر 1

 2017/  7/ 2 األٔل 77.1814 ذكر عراقي غٍث جٕاد ْاشى انثٕ سٕدج 2

 2017/  7/ 2 األٔل 73.5403 ذكر عراقي كاظى دًسج شانٕك عراك 3

 2017/  7/ 2 األٔل 72.0859 ذكر عراقي ْاجر عهً دسٍٍ خهٍم 4

 2017/  7/ 2 األٔل 72.0731 أنثى عراقية خهٍف عثاشدٍدر عهً  5

 2017/  7/ 2 األٔل 68.0839 ذكر عراقي صفا دمحم يطهٕب عهً 6

 2017/  7/ 2 األٔل 67.4529 ذكر عراقي عهً جٕاد كاظى عثاش 7

 2017/  7/ 2 األٔل 67.2109 أنثى عراقية زْراء دسٍٍ عهً عثد انسادج 8

 2017/  7/ 2 األٔل 66.5294 أنثى اقيةعر دعاء عهً كٍطاٌ راشد 9

 2017/  7/ 2 األٔل 65.7965 أنثى عراقية اٌح رشٍد دًٍد عهٕاٌ 10

 2017/  7/ 2 األٔل 65.7740 أنثى عراقية اٌالف ْادي عثاش كاظى 11

 2017/  7/ 2 األٔل 65.2623 أنثى عراقية سٍٓر أكرو راجً عثٍد 12

 2017/  7/ 2 األٔل 64.5227 ذكر عراقي عًاد عالٔي يتعة خثً 13

 2017/  7/ 2 األٔل 64.2495 ذكر عراقي عهً صثاح كرٌى راضً 14

 2017/  7/ 2 األٔل 63.7002 ذكر عراقي يصطفى ادًد صانخ عثد انقادر 15

 8/10/2017 انثاًَ 63.2576 ذكر عراقي كًال دمحم عثٕد خضٍر 16

 2017/  7/ 2 األٔل 63.0634 أنثى عراقية اٌاخ ضٍاء صافً اتراٍْى 17
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ٔزارج انتعهٍى انعانً ٔانثذث انعهًً

 جايعح انفراخ األٔسظ انتقٍُح

 انكهٍح انتقٍُح / انًسٍة

 ى ُْدسح تقٍُاخ انقدرج انكٓرتائٍحقس

 / الذراست الصباحيت دورة ))التحرير والبناء(( 2017-2016الذراسيت خرجيو السنت 
 
 

 8/10/2017 انثاًَ 63.0421 ذكر عراقي َصر يرزِ دسٍٍ جدٔع 18

 8/10/2017 انثاًَ 62.5806 أنثى عراقية ْثّ رزاق ٍْٔة رزٔقً 19

 2017/  7/ 2 األٔل 61.7220 ذكر عراقي جاسى ثاير جاسى يذٍسٍ 20

 2017/  7/ 2 األٔل 60.5322 ذكر عراقي يصطفى كرٌى كاظى نٍٓثً 21

 2017/  7/ 2 األٔل 60.1872 أنثى عراقية يصطاف تٍٍُ كاظى عثاش 22

 2017/  7/ 2 األٔل 59.3366 أنثى عراقية أيٍرج جاسى دمحم دسٍٍ 23

 2017/  7/ 2 األٔل 58.4556 ذكر عراقي يصطفى كايم كعٍشٍش غازي 24

 8/10/2017 انثاًَ 58.0721 أنثى عراقية دٍٍُ طٍعاٌ جاسى عهً 25

 2017/  7/ 2 األٔل 58.0604 ذكر عراقي انسادجيصطفى ٌذٍى َٕري عثد  26

 2017/  7/ 2 األٔل 57.0849 ذكر عراقي دمحم ثائر َٕياش كاظى 27

 2017/  7/ 2 األٔل 56.7868 ذكر عراقي يرتضى جثار كاظى ٔاجد 28

 8/10/2017 انثاًَ 56.0946 ذكر عراقي دساو خهٍم عهٍٕي يجثم 29

 8/10/2017 انثاًَ 55.8944 ثىأن عراقية َٕر يراد راًْ عهً 30

 8/10/2017 انثاًَ 55.7600 ذكر عراقي دمحم ياجد يذًٕد أيٍٍ 31

 8/10/2017 انثاًَ 55.6637 أنثى عراقية كٕثر جاسى عثد ْاشى 32

 8/10/2017 انثاًَ 55.1833 ذكر عراقي صفاء سهًاٌ سرسٕح يثارك 33

 8/10/2017 اًَانث 54.8098 أنثى عراقية يارٌا عهً دًد عثاش 34

 8/10/2017 انثاًَ 54.7748 ذكر عراقي دمحم ياجد َاٌف دًسِ 35

 8/10/2017 انثاًَ 54.1335 أنثى عراقية َٕر دٍدر عثد انذسٍٍ كرَفم 36
 

 
 

 


