
  
  زنادارة مخا:     القسموفة         ك/ ھیئة التعلیم التقني                       المعھد التقني : الجامعة
  دبلوم تقني:الشھادة  الصباحیة: الدراسة

     الیوجدالدور االول :                   رقم وتأریخ االمر الجامعي1996/1997:سنة التخرج 
      الیوجدالدور الثاني  

 
  الدور الذي تخرج منھ   المعدل   اسم الطالب  ت
  االول  87.695  ازھار طالب حسین   1
 األول  83.935  تغرید حمید مزیح   2
 األول  74.498  كوثر عبد االمیر رویح   3
 األول  74.481  سھا سالم كریم   4
 األول  71.765  احمد ھادي محسن   5
 األول  70.979  رسول حسن نجم   6
 األول  70.017  م تغرید رامز ھاش  7
 األول  69.976  سلوى عباس كاظم   8
 األول  69.648  جنان تركي عطیھ  9

 األول  69.264   حسین جوادمھا   10
 األول  69.207  ماجد محمد علي محمود   11
 األول  69.200  احمد وداعھ اسماعیل   12
 األول  69.192  فاطمھ عباس عبد   13
 لاألو  67.677  مثنى عبد المھدي صالح   14
 األول  67.405  عباس علي فاضل   15
 األول  66.923  كحالء عبد الكاظم ھادي  16
 األول  66.825  سرور جبر مشھود   17
 األول  65.725  عبد الحسینامنھ عبد مسلم   18
 األول  65.208  حسین ناجي عبد العباس  19
 األول  65.065  علي عباس شعالن   20
 األول  63.792  احمد عبد الباري نجم   21
 األول  63.497  جمیل سوادي عبد الساده   22
 األول  63.479  نجالء سامي دلي  23
 األول  63.350  مھدیھ علوان خنجر  24
 األول  63.085  ھیدشیماء مھدي ش  25
  الثاني  62.031  سھاد یحیى شھید   26
  االول  61.738  احمد عبد زید شالكھ   27
 األول  61.673  یسرى عبد الرضا علي  28
 األول  61.386  سامي حسن نھلھ   29
 األول  60.896  زامل كامل متعب  30
 األول  60.188  سوسن محمد ناجي  31
 األول  60.070  ھیثم عباس خضیر   32
 األول  59.998  كوثر یاسین كاظم   33
 األول  59.990  ندى كاظم حسین   34
 األول 59.660  قصي جبوري عبید   35
 األول 59.638  علي عبد النبي سالم   36
 األول 58.997  رحیمھ كریم محمد   37
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  الثاني 58,592  جاسمنعمان عبد المطلب   38
  االول 58.444  فلیحھ محمد رحیم  39
 األول 58.115  غاده عبد المطلب محمد جواد   40
 األول 57.959  ھیام عبید مباشر  41
  الثاني 57.556  مكارم محمد عباس  42
  االول 57.114  جنان حسین حسن   43
 األول 57.101  نب صباح حمزه زی  44
 األول 57.065  عباس جاسم خضیر   45
 األول 56.965  فالح محسن سرحان   46
  االول 56.692  وسن كاظم جاسم   47
 األول 56.573  كي نجم زانتصار   48
  الثاني 56.558  داخل عبوسي حسن   49
  االول 56.267  حسن فرعون عبد   50
 األول 56.060  ادوھدى سوادي ك  51
 األول 55.417  نسیم طعمھ جبر  52
  الثاني 54.39  عبیر كاظم غني   53
  الثاني 53.455  انعام نعیم عبد الزھره   54
  الثاني 51.387  میسلون عبد مسلم  55

  
  
 


