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    فرع الشبكات الكهربائية94-93قائمة بأسماء خريجو قسم الكهرباء للعام الدراسي 
  

  الدور  المعدل للسنتين  اسم الطالب  ت
 األول  88.071  حيدر محمد علي قاسم  1

 األول  80.748  فارس عبد زايد سلمان  2

 األول  80.521  صبيحة عبد زيد ياسين  3

 األول  80.484  رعد جدعان عواد  4

 األول  79.877  ن قاسم لفتةغزوا  5

 األول  78.657  ستار عبد اهللا جاسم  6

 األول  77.043  فوزي خليل كريم  7

 األول  76.423  حسنين احمد تقي  8

 األول  75.911   حسنحسين جابر  9

 األول  74.538  حيدر منذر ماشاهللا  10

 األول  74.479  نداء وحيد كشيش  11

 األول  74.043  محمد حسين هادي  12

 األول  73.036  يدر يعقوب محمودح  13

 األول  72.802  عواطف محمد هادي  14

 األول  72.338  أسماء حمزة عبد زيد  15

 األول  72  نوال عبد األمير صاحب  16

 الثاني  71.779   ياسرعلي عبد الزهرة  17

 األول  71.724  رقية بخيت تايه  18

 األول  70.221  ظاهر محسن مطلب  19

 األول  70.010  ريجبار عبد الحسين نو  20

 األول  69.452  عبد الحليم حسن عليوي  21

 الثاني  69.160  عبد الرضابدر فاضل   22

 األول  67.605  نسنابل عبد الهادي حس  23

 األول  67.462  أالء صادق حسين   24

 األول  66.796  سامر عباس عبود  25



  الكھرباء:     قسم                          كوفة             /  المعھد التقني       ھیئة التعلیم التقني                 : الجامعة

  الدبلوم الفني:   الشھادة                                                                  الصباحیة                                   : الدراسة

      4/9/1994   في 7/3957/العدد  :  رقم وتاریخ األمر الجامعي                1994-1993:سنة التخرج

  

          

 2

 األول  66.469  حسين محمد عبد المنعم  26

 األول  65.190  أمل عباس عبد  27

 األول  64.943  هدية كاظم حنش  28

 األول  64.864  أياد عبد سعيد  29

 الثاني  64.251   حسينحيدر عبد الهادي  30

 األول  63.945  ختام ناصر هادي  31

 األول  63.775  نعمة حسن جاسم  32

 الثاني  63.762   عليقاسم عيسى  33

 األول  63.609  جبار حسن عبد  34

 األول  63.542  حيدر جواد عبد الزهرة  35

 األول  63.405  فالح مهدي جبر  36

 األول  62.967  كريم عليوي جواد  37

 الثاني  62.864   غلومشاكر درويش  38

 األول  62.706  ياسر جابر حميد  39

 األول  62.687  رافع كريم صاحب  40

 األول  62.592  حيدر مجيد حميد  41

 األول  62.534  جواد سعيد إبراهيم  42

 الثاني  62.436   شدهاناحمد عيدان  43

 األول  62.298  مؤيد عبد العباس مظلوم  44

 األول  62.147   عبد الهاديحيدر عبد الغني  45

 األول  62.092  محمد سهيل ممتاز  46

 األول  61.831  علي حاتم جون  47

 الثاني  61.816   عليعباس عبد الزهرة  48

 األول  61.781  سالم حميد شعبان  49

 األول  61.607  ضير عباسنجم خ  50

 األول  61.544  فاطمة محمد علوان  51

 األول  61.499  حسين حمود ياسر  52
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 األول  61.488  نزار كامل فاضل  53

 الثاني  61.353  حيدرأشواق ضياء   54

 األول  61.337  سعد عبد علي شريف  55

 األول  60.857  قاسم عبد الحسين عباس  56

 األول  60.507  عفر خلفجخالد   57

 الثاني  60.459   ايوبقاسم احمد  58

 الثاني  59.957   ابراهيمصفاء جليل  59

 األول  59.822  أزهار كاظم قاسم  60

 األول  59.693  خولة جميل خلف  61

 األول  59.560  حيدر كاظم عبد األمير  62

 الثاني  59.503  حسين عباس خضير  63

 األول  59.488   سالم نعمة عمار  64

 األول  59.122  بشرى مسلم حمزة  65

 الثاني  59.021   راهيأزهر عبد األمير  66

 األول  58.846  عالء ناظم إبراهيم  67

 الثاني  58.496   محسنفائز عبد الرضا  68

  الثاني  58.477  عزاويصبا إبراهيم   69
 األول  57.995  أصيل عباس نعمة  70

 األول  57.034  احمد إبراهيم سلمان  71

 الثاني  56.671   كاظممحمد عبد الحسين  72

 الثاني  52.547   محمد عليمسلم رجب  73

  
  


