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 الدور الذي نجح فیة الطالب المعدل اسم الطالب الرباعي ت
 األول  83,513 حیدر نعمة حسین 1
 األول  83,450 لمیاء حسین لطیف 2
 األول  82,320 سمیر منعم عزیز 3
 األول  81,816 ایات عبد مھدي 4
 األول  81,108 نھلة عبد زید عبود 5
 األول  79,577 طالب مھدي حمید 6
 األول  75,927  ھاشم نغمیشعباس 7
 األول  75,456 كوثر علي كوني 8
 األول  74,104 غسان مكي عبود 9

 األول  73,335 عقیل ھالل مھدي 10
 األول  73,16 سناء محسن تومان 11
 األول  72,42 كاظم حمد دایخ 12
 األول  72,166 ضیاء كامل كاظم 13
 األول  71,299 فطم محمد صالح 14
 األول  71,003 ران میثم حسنشك 15
 الثاني 70,73 حسین فضل راضي  16
 األول  70,676 حسین عبد الحسن سعد 17
 األول  70,27 حیدر عبد العزیز مقداد 18
 األول  69,24 احمد علیوي حسین 19
 األول  69,2 ھیام مكي عبد الزھرة 20
 األول  69,00 امال جواد شنشول 21
 الثاني 68,14 لحسینجواد كاظم عبد ا 22
 األول  67,81 فیحاءرحیم عبد 23
 األول  67,8 سكینة ناجي عزوز 24
 األول  67,56 سوزان حسن محمد  25
 األول  67,46 جاسم جبار مایس 26
 األول  66,77 احمد ھادي عبد 27
 األول  66,65 رزیقة رسول حسوني 28
 األول  66,62 سعید عیسى عبد الحسن 29
 األول  66,44 ر علوان ھاديحید 30
 األول  66,27 حیدر عباس علي 31
 األول  66,1 صباح مھدي محسن 32
 األول  65,62 سندس عبد الزھرة عزیز 33
 األول  65,6 ابتسام ھادي كاظم 34
 األول  65,34 مسرة جواد كاظم 35
 األول  65,2 عمار خلیل ابراھیم 36
 األول  64,57 عماد عبید حسین 37
 األول  64,15 محمد عبد الزھرة ناجي 38
 األول  64,08 اسراء قحطان محمد 39
 األول  64,009 میرفت عبد محیل  40
 األول  63,43 فاطمة فلیح حسن 41



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

  15/6/1994 في 1\142الدور االول :                    رقم وتأریخ االمر الجامعي1993/1994:سنة التخرج 
  30/8/1994 في 1\143الدور الثاني   

 
 الثاني 63,26 زینب حمزة حسین 42
 األول  63,148 بیداء ھادي صاحب 43
 األول  63,068 ھدیة كریم محمد 44
 األول  62,802  عبد الحسینعلي عبد األمیر 45
 األول  62,802 بتول حسن وصفي 46
 األول  62,670 زینب عبود محمد حسن 47
 األول  62,535 علیة رحمن والي 48
 األول  62,033 زھرة فیصل منسي 49
 األول  61,758 عمار حمید عمران 50
 األول  61,69 بتول عیسى جاسم 51
 ألول ا 61,420 اقبال طالب حسین  52
 األول  61,295 منال محمد باقر 53
 ااالول 61,286 اریج حاتم جواد 54
 األول  61,247 رجاء حسن ھادي 55
 الثاني 61,22 ساھرة ناظم مھدي  56
 األول  61,153 ماجدة محسن عباس 57
 األول  61,110 نغم علي حسن 58
 األول  60,721 ثناء وھاب كاظم 59
 األول  60,567 نوال علي مھدي 60
 الثاني 60,43 نضال حسون محمد 61
 األول  60,100 حامد موسى عمران 62
 الثاني 59,96 رغدان عبیس سلطان خضیر 63
 األول  59,786 حیدر كاظم عبد علي 64
 الثاني 59,51 شذى ھاتف علي  65
 األول  59,323 اموري فلیح جاسم 66
 الثاني 59,34 وجدان حسون حسن  67
 األول  59,221 سكینة عبد االمیرشعالن 68
 األول  59,119 حوراء سالم جساب 69
 األول  59,090 التفات عبد الزھرة 70
 الثاني 58,90 سھاد كاظم عبد مشكور 71
 األول  58,893 دالل عبد الرضا صاحب 72
 األول  58,833 عباس شاكر عبد الحسین 73
 األول  58,774 بشیر عبد محمد 74
 األول  58,471 محمد یحیى عباس 75
 األول  58,388 رضا مجید عبد الھادي 76
 الثاني 58,32 نمیر عباس خضیر 77
 األول  57,908 مسلم كاظم محمد 78
 األول  57,638 تغرید ابراھیم حسن 79
 األول  57,556 كواكب فائز عباس 80
 الثاني 57,55 ابراھیم علي یوسف 81
 الثاني 57,46 حسین حازم كاظم عبد ال 82
 األول  57,453 رجاء حسین علیوي 83
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 الثاني 57,44 مالك حیاوي  84
 األول  57,438 زھراء جلھام محمد 85
 الثاني 57,26 ھدیل جابر حسن 86
 األول  57,220 احالم حمید عبود 87
 األول  56,975 ضیاء عبد مزھر 88
 الثاني 56,92 وسام فاھم حمادي  89
 األول  56,841 ء وحید جلیلاسرا 90
 الثاني 56,74 حنان حیدر صادق 91
 الثاني 56,71 رزاق مدلول ظاھر 92
 الثاني 56,21 قسمة جواد كاظم 93
 الثاني 55,91 ابو ذر رحمن لطیف 94
 األول  55,870 انعام ستار جعاز 95
 األول  55,802 رغد طالب یاسین 96
 األول  55,8 سناء ظاھر محسن 97
 الثاني 55,68 خالد علوان حردان 98
 الثاني 55,59 مجید عباس عبد 99
 الثاني 55,55 محسن كاظم غزاي 100
 الثاني 55,44 وفاء لطیف محمد  101
 الثاني 55,39 وجدان فاتح راضي  102
 الثاني 55,16 سلیم حمید عنوز 103
 األول  55,08 اسراء مھدي رشید 104
 الثاني 55,04 شذى محمود طھ 105
 الثاني 55,00 ضیاء داود محمد 106
 األول  54,974 حمیدة عبد الیمة 107
 الثاني 54,92 جوھر احمد شعالن 108
 األول  54,348 خدیجة محمد عبید 109
 الثاني 54,29 اخالص عبد عباس 110
 الثاني 54,08 وصفي صدام مجید 111
 الثاني 53,97 زینب حبیب رمضان  112
 الثاني 53,45 عبد الكاظم فیروززینب  113
 الثاني 53,22 فطم كامل سرحان 114
 الثاني 52,65 عمار رؤوف كریم 115
 الثاني 52,32 ابتسام محسن عبید 116
 الثاني 52,02 ستارجبار صحین 117
 الثاني 51,66 سمیر احمد عبد 118
 الثاني 51,56 صالح مھدي عبیس 119

 


