
 ٔصاسج انرعهٛى انعانٙ ٔانثحث انعهًٙ

 خايعح انفشاخ األٔعظ انرمُٛح

 انكهٛح انرمُٛح / انًغٛة

 ى ذمُٛاخ اإلَراج انحٕٛاَٙلغ

 )) البناء والتنميت ((/ الذراست الصباحيت دورة الذورين األول و الثاني /  2019-2018الذراسيت خرجيو السنت 

 

 تأريخ التخرج الذور عذلامل اجلنس اجلنسيت الرباعي إسم الطالب ث

 10/7/2019 األٔل 78,4518 انثى عراقية حغٍٛ يشٚى حغٍٛ ذخٛم 1

 10/7/2019 األٔل 73,0403 انثى عراقية َاخٙ صْشاء احًذ دمحم 2

 10/7/2019 األٔل 67,9841 ذكر عراقية عثذ انحغٍٛ صٍٚ انعاتذٍٚ عهٙ عثذ االيٛش 3

 10/7/2019 األٔل 67,6546 انثى عشالٛح عهٕاٌ ْانح فاسٔق يحغٍ 4

 10/7/2019 األٔل 66,3728 ذكر عراقية كاظى عثذ انغالو فانح دمحم 5

 10/7/2019 األٔل 66,1724 انثى عراقية كشٚى سذاج عمٛم دأد 6

 10/7/2019 األٔل 65,4825 ذكر عراقية خطاسكشاس عضأ٘ كشٚى  7

 10/7/2019 األٔل 65,3045 انثى عراقية عًٛش حٍُٛ حٛذس حغٍ 8

 10/7/2019 األٔل 65,1542 ذكر عراقية الصو يٓذ٘ خًٛم عشحاٌ 9

 10/7/2019 األٔل 64,9425 انثى عراقية عهٕاٌ عاسج عثذ هللا يحًٕد 10

 10/7/2019 األٔل 63,6750 انثى عراقية فشياٌ حايذ حًضج آٚاخ 11

 10/7/2019 األٔل 63,4093 انثى عراقية عثذ خٛٓاٌ ششٚف عهٙ 12

 10/7/2019 األٔل 63,0392 ذكر عراقية دمحم سحًٍ عثظ عثٛذ 13

 10/7/2019 األٔل 62,7073 ذكر عراقية سصٚح عٛف عهٙ حًٛذ 14
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ٔصاسج انرعهٛى انعانٙ ٔانثحث انعهًٙ

 خايعح انفشاخ األٔعظ انرمُٛح

 انكهٛح انرمُٛح / انًغٛة

 ى ذمُٛاخ اإلَراج انحٕٛاَٙلغ

 )) البناء والتنميت ((/ الذراست الصباحيت دورة الذورين األول و الثاني /  2019-2018الذراسيت جيو السنت خر

 

 تأريخ التخرج الذور املعذل اجلنس اجلنسيت الرباعي إسم الطالب ث

 26/9/2019 انثاَٙ 61,8281 ذكر عراقية يٕفك سحٛى خضٛش عثاط 15

 10/7/2019 األٔل 61,2334 ثىان عراقية كاظى عهًاٌ لاعى يشٚى 16

 10/7/2019 األٔل 61,1359 انثى عراقية حغٍ َذٖ ْٔاب عثذ انشصاق 17

 10/7/2019 األٔل 60,5713 انثى عراقية حًٕد اتشاْٛى يدٛذ عُاء 18

 10/7/2019 األٔل 60,4218 انثى عشالٛح عثذ عهٙ ٔفاء عهٙ عثذ انحغٍٛ 19

 10/7/2019 األٔل 60,3723 ىانث عراقية تشاق سافذ يُزس كاظى 20

 10/7/2019 األٔل 59,9247 ركش عشالٛح حٌُٕ عراس ععٛذ ْاد٘ 21

 26/9/2019 انثاَٙ 59,5940 انثى عراقية غذٚش عهٙ حغٍ عهٕاٌ 22

 26/9/2019 انثاَٙ 59,1062 انثى عراقية صُٚة حاذى عثذ انٕاحذ حًذ 23

 10/7/2019 األٔل 59,0701 انثى عراقية صكة ثشٚا ْاشى عثذ انًحغٍ 24

 10/7/2019 األٔل 58,7757 انثى عشالٛح عطّٛ اعشاء َاٚف عهٙ 25

 10/7/2019 األٔل 58,6581 ذكر عراقية عثاط دخٛم دمحم خاعى 26

 10/7/2019 األٔل 58,2303 ذكر عراقية خٛداٌ عثٛذ تٓدد حٛذس 27

 10/7/2019 األٔل 57,9718 ذكر عراقية حًضج دمحم طالل ْاد٘ 28

 26/9/2019 انثاَٙ 57,7185 ذكر عشالٛح دمحم ثايش حثٛة حًضج 29
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٔصاسج انرعهٛى انعانٙ ٔانثحث انعهًٙ

 خايعح انفشاخ األٔعظ انرمُٛح

 انكهٛح انرمُٛح / انًغٛة

 ى ذمُٛاخ اإلَراج انحٕٛاَٙلغ

 / الذراست الصباحيت دورة )) البناء والتنميت ((ثاني الذورين األول و ال/  2019-2018الذراسيت خرجيو السنت 

 

 تأريخ التخرج الذور املعذل اجلنس اجلنسيت الرباعي إسم الطالب ث

 10/7/2019 األٔل 57,6764 ذكر عراقية عطٕاٌ حغٍٛ يغهى حغٍ 30

 10/7/2019 األٔل 57,6694 ذكر عراقية عهٙ حغٍٛ لاعى كاظى 31

 26/9/2019 انثاَٙ 56,7892 ذكر عراقية يُرظش ادسٚظ عطّٛ يٕحٙ 32

 26/9/2019 انثاَٙ 56,5709 ذكر عراقية اعايّ عثاط كشو كاظى 33

 26/9/2019  انثاَٙ 55,3596 ركش عشالٛح دمحم خٕاد سٚاض يصطفٗ 34

 10/7/2019 األٔل 55,1047 اَثٗ عشالٛح حافع عثاط فاضم عاسج 35

 26/9/2019  انثاَٙ 55,0136 شرك عشالٛح يحغٍ يصطفٗ هللا عثذ يُٓذ 36

 26/9/2019 انثاَٙ 54,8338 اَثٗ عشالٛح عهٙ فٓذ ٚحٛٗ صتٛذِ 37

 10/7/2019 األٔل 54,2435 ذكر عراقية َاخٙ اتشاْٛى يٕفك أحًذ 38

 26/9/2019 انثاَٙ 53,9131 ذكر عراقية عهٙ عثذ عٌٕ عثذ االنّ عثٕد 39
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


