
  الصیدلة: كوفة                                 القسم/ ھیئة التعلیم التقني                       المعھد التقني : الجامعة
  دبلوم تقني:الشھادة  الصباحیة: الدراسة

  9/6/1992 في 90الدور االول :                  رقم وتأریخ االمر الجامعي 1991/1992:سنة التخرج 
  15/9/1992 في 91الدور الثاني   

 
 الدور الذي نجح فیة الطالب المعدل اسم الطالب الرباعي ت
 األول  84,95 محمد شھید محمد 1
 األول  84,12 مھند نجم عبید 2
 األول  79,65 رجاء عبد الحسن عبد المھدي 3
 األول  75,65 ستار جبار لفتة 4
 األول  75,45 زینب عزیز محمد 5
 ول األ 75,000 الحان عبد المحسن عبد علي 6
 األول  74,62 بیداء علي ناصر 7
 األول  74,56 سھام جساب مھدي 8
 األول  74,33 بدریة حبیب عباس 9

 األول  73,24 االء طالب حمود 10
 األول  71,21 عقیل ناجي جاسم 11
 األول  70,83 عادل قاسم محمد 12
 األول  70,58 جلیل محمد ھادي 13
 ألول ا 69,50 فھیمة سلمان عیدان 14
 األول  69,24 نعیمة كاظم یاس 15
 األول  69,21 وداد مھدي ھادي 16
 األول  68,89 رجاء نعمة سعود 17
 األول  68,83 مكي كاظم راضي 18
 األول  68,61 وجدان علي حسین 19
 األول  68,49 نھلة ناجي محمد 20
 األول  68,10 سراء صائب جعفر 21
 ول األ 68,02 سعاد محمد غازي 22
 األول  67,95 نضیرة خالد شكر 23
 األول  66,45 فضلیة حمادي داخل 24
 األول  66,14 سعاد محمد عبد 25
 األول  66,08 االء عبد الستار عبد الحسین 26
 األول  66.05 فائزه حمید على  27
 األول  65,62 فاھم كریم حمزة 28
 األول  64,97 ھیام عواد كاظم 29
 األول  64,74 جوادندى ھادي  30
 األول  63,86 خالدیة عامر نصیف 31
 األول  63,74 سنابل عبد الوھاب ربیع 32
 األول  63,68 امل عبد االلھ عبد الرسول 33
 األول  63,27 تابان خلیل رستم 34
 األول  63,27 عباس رسول حسین 35
 األول  63,15 رقیة اكرم علي 36
 ول األ 62,85 ھند فرحان عزیز 37
 األول  62,76 محسن ظاھر محسن 38
 األول  62,70 أحمد عبد الوھاب عبد الكریم 39
 األول  62,68 جنان جابرعلیوي 40
 األول  62,15 كفاء ھادي خضیر 41
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 األول  61,68 وداد كاظم یاسر 42
 األول  61,64 فردوس صاحب مھدي 43
 األول  61,39 عبد الجلیل وداعة بشیر 44
 األول  61,33 علیاء خضیر عباس 45
 الثاني 60,73 بتول حمید عبد اهللا 46
 الثاني 60,04 ھناء شھید علي 47
 األول  60,00 سعاد عبد الكاظم مھدي 48
 األول  59,94 رزیقة خضیر جبار  49
 األول  59,68 سھام ھادي ھاشم 50
 األول  59,41 عالوي منصور حسین 51
 األول  59,15 محسن علیوي ناصر 52
 ااالول 58,68 فاطمة عبد العباس عبد الزھرة 53
 األول  58,38 ھناء ستار عبد اهللا 54
 الثاني 58,30 االء حاتم حسن 55
 الثاني 57,97 ھیفاء ظاھر عمران 56
 األول  57,76 سازكار حسن صدیق 57
 األول  57,39 بھ ناز رحیم سعد 58
 األول  56,80 فتاح صالح مھدي 59
 الثاني 56,27 سھام جسام مكطوف  60
 الثاني 55,67 نجیحة شاكر فرحان 61
 الثاني 55,61 فاضل عباس حسن 62
 األول  55,42 فلیحة جواد شذر 63
 الثاني 55,32 زینب حسن موسى 64
 الثاني 54,99 نھلة ھلول حسین 65
 الثاني 54,46 حمدیة حسین علي 66
  األول 54,36 انعام جاسم متعب 67
 الثاني 53,48 جنان یحیى علي 68
 الثاني 53,42 االء محمد علي 69

 


