
 

 ٔزارة انتعهٍى انعانً ٔانبذث انعهًً

 جايعت انفراث األٔضظ انتقٍُت

 انكهٍت انتقٍُت / انًطٍب

 ى ُْذضت تقٍُاث انًضخاثقط

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

 

 تأريخ التخرج الذور املعذل اجلنس اجلنسيت إسم الطالب الرباعي ث

 2017/  7/ 2 األٔل 71.5886 ذكر عراقي دبٍب ٍٍُ فانخ دطٍدط 1

 2017/  7/ 2 األٔل 70.9401 ذكر عراقي عهً ضعذ يٓذي دًٍذ 2

 2017/  7/ 2 األٔل 69.4615 ذكر عراقي أدًذ دطٍٍ يجٍذ كاظى 3

 2017/  7/ 2 األٔل 69.1224 أنثى عراقية دٕراء ٔعذ يذطٍ دطٍٍ 4

 2017/  7/ 2 األٔل 68.6308 أنثى قيةعرا ضارِ فالح دطٍ َاجً 5

 2017/  7/ 2 األٔل 67.5440 ذكر عراقي عًر عبذ انعسٌس دًذ ُْذي 6

 2017/  7/ 2 األٔل 64.3628 ذكر عراقي ضعذٌٔ دمحم عبذ انطادِ عٍذاٌ 7

 2017/  7/ 2 األٔل 64.0700 أنثى عراقية أضًاء عبذ األيٍر إبراٍْى يطٍر 8

 2017/  7/ 2 األٔل 63.9952 أنثى عراقية ىضجى دًسِ صباح جاض 9

 8/10/2017 انثاًَ 63.0750 ذكر عراقي ْبّ عبذ عٌٕ دطٌٕ دًٕد 10

 2017/  7/ 2 األٔل 62.4499 أنثى عراقية آالء دًٍذ شافً عبذ انعباش 11

 8/10/2017 انثاًَ 62.0703 أنثى عراقية آالء خضٍر تٌّٕ خشاٌ 12

 8/10/2017 انثاًَ 62.0408 أنثى يةعراق ضجى جبار طانب عهً 13

 2017/  7/ 2 األٔل 62.0094 أنثى عراقية َبأ دمحم عهً عبذ انًُعى دطٌٕ 14

 2017/  7/ 2 األٔل 61.5156 أنثى عراقية أو انبٍٍُ يؤٌذ دطٍ عهً 15

 2017/  7/ 2 األٔل 61.3032 ذكر عراقي عهً ضهٍى دمحم عبذ األيٍر 16

 2017/  7/ 2 األٔل 61.0008 ذكر عراقي ف صخًعًار عبذ انكرٌى خه 17
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ٔزارة انتعهٍى انعانً ٔانبذث انعهًً

 جايعت انفراث األٔضظ انتقٍُت

 انكهٍت انتقٍُت / انًطٍب

 ى ُْذضت تقٍُاث انًضخاثقط

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

 2017/  7/ 2 األٔل 60.9307 ذكر عراقي عٓذ عباش عًراٌ جار هللا 18

 2017/  7/ 2 األٔل 60.7340 ذكر عراقي ياْر عبذ انسْرِ دًذ يذطٍ 19

 2017/  7/ 2 األٔل 59.8308 ذكر عراقي دمحم قاضى عبذ انذطٍ يفجع 20

 8/10/2017 انثاًَ 58.1175 ذكر عراقي أيٍر عالء عبذ انكاظى يانك 21

 2017/  7/ 2 األٔل 57.8530 ذكر عراقي دطٍٍ صانخ فاضم عبذ انرضا 22

 8/10/2017 انثاًَ 57.5652 أنثى عراقية يٍص أدًذ دًٍذ عبٍذ 23

 2017/  7/ 2 األٔل 56.5008 أنثى عراقية دال فاضم عبٍذ راجً 24

 8/10/2017 انثاًَ 56.4877 ذكر عراقي يرتضى دًٍذ جاٌش يانك 25

 8/10/2017 انثاًَ 56.1292 ذكر عراقي عبذ انذطٍٍ عبذ هللا عهً رافذ 26

 8/10/2017 انثاًَ 54.9277 ذكر عراقي يُٓذ دمحم عبذ انرزاق دمحم 27

 8/10/2017 انثاًَ 53.8270 ذكر عراقي َاصر دطٍٍ عطٍّ ْٕدي 28

 8/10/2017 انثاًَ 52.9453 ذكر عراقي عًار جبار دًٕد عبذ 29
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


