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  الدور الذي تخرج منھ   المعدل   اسم الطالب  ت
 األول  89.453  حاكم حسوني مكرود  1
 األول  88.590  حنان حسن سلیم   2
 األول  81.191  سوسن محمد علي  3
 األول  81.031  زینب كشاوي عبد علي  4
 األول  80.973  علي ھادي مھدي  5
 األول  80.106  ساھره حبیب عباس  6
 األول  79.963  ظمضمیاء عبد االمیر كا  7
 األول  78.369  سھاد عبود طاھر  8
 األول  78.163  آوات عبد القادر احمد  9

 األول  77.730  ماجده عبد االمیر كاظم   10
 األول  76.779  كریم صالح موسى   11
 األول  76.707  مشتاق غالب شنان  12
 األول  76.544  ازھار مراد عوجھ  13
 ألولا  76.411  وسن عبد المنعم عطیھ   14
 األول  76.058  حمیده كاظم عبد الحسین  15
 األول  75.933  اشواق جواد كاظم   16
 األول  75.880  نداء فیصل رحیم   17
 األول  75.632  اخالص ھادي محمد جواد   18
 األول  75.474  كفایھ ھادي عطیھ   19
 األول  74.485  انتصار محمد صالح مھدي  20
 ولاأل  74.008  نوال عبد الرضا وناس  21
 األول  73.426  فریده جبار عبد الساده  22
 األول  70.787  امینھ حسین حسن   23
 األول  69.548  سناء محمد علي طالب   24
 األول  68.850  سھا حسن كریم   25
 األول  68.745  سعد رزاق نعمھ  26
 األول  68.445  مھا عبد الحسین حبیب  27
 األول  68.130  آمنھ عبد عطشان  28
 األول  68.105   جبر شما كاظم  29
 األول  67.894  لمیاء حسین رضا  30
 األول  67.466  عذراء محمد مجید   31
 األول  67.413  غاده عبد المجید امین   32
 األول  67.166  رحیم شنان جاسم   33
 األول 67.000  االء سامي صاحب  34
 األول 66.810  كوثر نور محسن   35
 األول 66.620  ایمان رضا حسن   36
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 األول 66.451  عماد حامد علوان   37
 األول 66.400  اشواق عبد الحسین عبد علوان   38
 األول 66.223  زینب حسین علوان   39
 األول 66.172  ازھار حسن حسین   40
 األول 66.128  جنان عبودي كاني  41
 األول 65.848  ماجد نعمھ خنجر  42
 األول 65.796  لمیاء جاسم كزار  43
 األول 65.041  عبد العباس خدیجھ غانم   44
 األول 65.010  جواد كاظم جبار  45
  الثاني 65,14  سعد عبد ابراھیم  46
  االول 64.985  محمد عزیز عاجل  47
 األول 64.935  خالده حسن نعمھ   48
 األول 64.580  خدیجھ عداي تالي  49
 األول 64.299   ھاشم محمد محمد علي   50
 األول 64.206  زینب عبد زید كریم   51
  األول 64.136  میامین عبد الحسین حبیب  52
  الثاني 64.46  ھادينجوى كامل   53
  االول 64.006  ابراھیم یونس قنبر  54
 األول 63.846  حلیمھ رمضان جاسم   55
 األول 63.549  رحیم كریم ھادي  56
 األول 62.863  حیاة غریب حسن   57
 األول 62.606  سعاد عبد اهللا محمد   58
  االول 62.561  ض عبد اهللا شمران ریا  59
 األول 62.235  م محمد كاظحمید   60
 األول 62.089   جاسم غاليكاظم   61
 األول 62.088  ناھد جاسم طاھر  62
 األول 61.913  مسلم عبد الزھرة جبار  63
  االول 61.872  ذكرى كاظم سرحان   64
 األول 61.367  سھام یحیى سعید  65
 األول 61.360  زینب ھادي عبد ھاشم   66
 األول 61.325  نوال عبد زید عبد اهللا   67
 األول 61.124  محمد رحیم عبد الكاظم   68
  االول 60.805  عقیل مدلول علوان   69
 األول 60.725  حسن مدلول جابر   70
 األول 60.701  محمد عبد الرحمن ابراھیم   71
 ولاأل 60.550  جعفر عبد اهللا حسین   72
 األول 60.440  خالد عبداوي نحو  73
  االول 60.430  شبر مدلول عبد اهللا   74



  ادارة مخازن:     قسم                         كوفة    /    المعھد التقني          ھیئة التعلیم التقني          : الجامعة

  الدبلوم الفني:   الشھادة                                                                           صباحیة     ال: الدراسة

  /                     في      /          :  رقم وتاریخ األمر الجامعي                1994-1993:سنة التخرج
  

 األول 60.186  صباح شھید عبد   75
 األول 59,801  ماجد بطران حمیدي  76
 األول 59.148  علي عبد الرزاق نعمھ  77
 األول 59,039  علي جھادي كاظم   78
  الثاني 59.60  محمد ظاھر طراد  79
  الثاني 59,16  نستار جبارحس  80
  االول 58.819  ي عبید زاوفاضل ع  81
  االول 58.691  عبد الحسن خضیرفوزیھ   82
 األول 58.635  مكي عبادي  غضبان    83
 األول 58.547  حسین علي عباس  84
 األول 58.372  حسین ھادي جاسم   85
 األول 58.173  جوالن عبد المھدي عبد الكاظم  86
  االول 57.985  سھیر زكي جلیل  87
 األول 57.751  جنان خضیر عبد العباس  88
 األول 57.295  محمود شاكر ابیھ  89
 األول 57.183  احالم علوان جالب  90
 األول 57.074  منیره صالح ھادي  91
  الثاني 57.34  احسان كاظم طوفان   92
  الثاني 57.09  عماد حسین علي  93
  الثاني 57.00  عشتار عباس جاسم   94
  االول 56.726  د الحمزه برھان وداد عب  95
 األول 56.690  اسماء عبد الحسین جاسم   96
 األول 56.583  حسن كاظم سلطان   97
 األول 56.512  افراح كاظم ابراھیم   98
  االول 56.327  علي اموري فرج   99

  الثاني 56.54  سعد حاكم لفتھ   100
  الثاني 56.47  حصیلھ عبد الكاظم عطیھ   101
  االول 55.212  حمد عليریاض م  102
  الثاني 55.98  تغرید عدنان مالك  103
  الثاني 55.89  یاسر موسى كاظم  104
  الثاني 55.55  حسین ھادي محمد  105
  الثاني 55.11  منتھى ھادي عبد الجلیل   106
  الثاني 55.05  حیدر حسن جالب  107
  الثاني 54.67  كاظموفاء عبد الرزاق   108
  الثاني 53.65  سونعبد الحسین ھجول ح  109
  الثاني 52.82  طالب احمد عبد   110
  الثاني 52.80  فلیح سعید جبر  111

 


