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االولجيد جدا1
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االولجيد15

االولمتوسط16
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االولمتوسط21
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االولمتوسط26

االولمتوسط27

االولمتوسط28

االولمتوسط29

االولمتوسط30

االولمتوسط31

مهند غسان محسن زعيتر

عبد االله اياد مهدي مجول

فرح عادل جبار حسن

ايفان غازي ابراهيم عبد اللطيف

عائشه جميل محمود فري    ح

علي محسن طعمه محسن

ن سيف الدين علي عاصي حسي 

ن ميثاق باسم دمحم حسي 

عبد هللا جمال خليل ابراهيم

عبد الباسط جمال مطر دمحم

دنيا ليث سعود رحيم

ي
احمد توفيق عوده محل الحمدانن

عبد هللا عادل جواد خماس

احمد هالل عبد الجبار دمحم

شيماء نبيل فاضل فرمان

ايرس سعدي دمحم صالح

طه دمحم طه دمحم

عبت  احمد فائق حاتم

علي احمد وحيد نارص

جوان اميد صالح خورشيد

دمحم قاسم عبد الرضا كريم
موىس رائد كاطع محي

مصطفن حافظ يوسف عبد

ن جسام دمحم غانم حسي 

سيف مازن دمحم كاظم

ن  اسماعيل ابراهيم حسي 
مصطفن

ن حامد جاسم دمحم ياسي 

عمر عبد الوهاب عبد الحميد دمحم

ن قاسم دمحم حمود دمحم االمي 

علي صالح عبد الصاحب عيىس

الخريج اسم

ي مهدي
امت  ظافر غنن
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9/11/2020 ف

ي
 
ي 499/ت:  الدور الثان

 
2/12/2020 ف

بناء وانشاءات: القسم كلية دجلة الجامعة: الكلية 

بكالوريوس: الشهادة الصباحية: الدراسة 

الدورة الرابعة:  دورة التخرج 2020 - 2019: سنة التخرج 



االولمتوسط32

االولمتوسط33

االولمتوسط34

االولمتوسط35

االولمتوسط36

االولمتوسط37

االولمتوسط38

االولمتوسط39

االولمتوسط40

االولمتوسط41

االولمتوسط42

يمقبول43
الثانن

االولمقبول44
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احمد رياض ابراهيم دمحم

زيد قاسم احمد فياض
ي  اللهين 

ن دمحم سعدون خضت  حسي 

عمر عدنان فرحان منصور

ن مزهر هاشم علي تحسي 
مصطفن دمحم كاظم دوحي

انفال عالء حمزه خضت 

علي احسان علي عبد الكريم

حارث ماهر حماد جوهان

علي فالح عبد الصاحب عبد االمت 

ابو الحسن علي مريسن فليح

عبد هللا احمد عبد دمحم

حسن سالم عبد هللا دمحم

كمال الدين طعمه علوان طعمه



: رقم االمر االداري الجامعي 

الدورالتقديرت

االولمتوسط1

االولمتوسط2
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الخريج اسم

ربى دمحم جالب مطر االسدي

ن سعدون دمحم صالح حسي 

ابراهيم شهاب نصيف جاسم

ي 492/ت: الدور االول
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