
  ادارة مخازن:     القسموفة         ك/             المعھد التقني ھیئة التعلیم التقني           : الجامعة
  دبلوم تقني:الشھادة  الصباحیة: الدراسة

                      رقم وتأریخ االمر الجامعي1995/1996:سنة التخرج 
 
  

  الدور الذي تخرج منھ   المعدل   اسم الطالب  ت
  االول  88.722  غصون رزاق تایھ   1
 األول  76.783  ایمان جري یوسف  2
 األول  74.456  وفاء سعید حسن   3
 األول  73.506  مؤید صادق زغیر   4
 األول  71.416  بلقیس جلیل علوان   5
 األول  70.482  حیدر یاسر مالك  6
 األول  67.943  قاسم عبد راضي  7
 األول  67.183  اشواق محمد علي حسن   8
 األول  66.392  نزھت جاسم عبد الزھره  9

 األول  64.817  ماجد مھدي جبر  10
  األول  63.876  ابرعروبھ مدلول ج  11
  الثاني  63.734  فارس راضي عبد علي  12
  االول  63.381  بشرى حمید عبد  13
 األول  63.338  ھالھ علوان صالح  14
 األول  62.809  ریم سلمان عبیر ك  15
 األول  62.665  حنان حسن عطیھ   16
 األول  62.339  بشرى راھي ھادي  17
  الثاني  61.962  محمد كاظم وزیر   18
  االول  61.173  سعدیھ جبر خضر   19
  االول  61.033  حمیده عباس محمد علي  20
 األول  60.862  سھاد وحید عالوي  21
 األول  60.832  علي حمزه سلمان   22
 األول  60.783  میعاد نصیف عبد الحسین   23
 األول  60.563  فاضل ھالل صدام   24
 األول  60.197  صباح نعمھ صالح   25
 األول  59.901  میساء تقي منصور   26
 األول  59.704  جمیلھ نعمھ عطیھ   27
 األول  59.622  زھره حامد حسن   28
 األول  59.293  محمد كاظم زایر   29
  األول  58.941  حمید كشاش عزیز   30
 األول  58.767  ھیثم شاكر حسن   31
 األول  58.356  ضحى كنعان جواد   32
  األول  58.056  زید رسول عبد الزھره   33
  الثاني 57.843  جاسم محمد ناجي  34
  االول 57.767  الھام حامد ابراھیم   35
 األول 57.325  عقیل حمزه عطیھ   36
 األول 57.033  رضا حسین علوان   37
  األول 56.640  خضیر عباس حسن   38
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  األول 56.569  جاسم محمد علي  39
  الثاني 56.027  محمود مكي لطیف  40
  االول 56.027  سحر كاظم عبد زید   41
  الثاني 55.636  جنان موجد محمد   42
  االول 55.52  انوار جاسم طراد  43
  األول 55.117  عالیھ عبد العزیز عبد الشھید   44
  الثاني 54.912  شفاء جمیل احمد   45
  الثاني 54.682  اسماء مھدي رشید   46
  االول 54.618  جاسم محمد عبود  47
  الثاني 54.043  دالل ھادي عیدان   48
  الثاني 53.017  علي عبد مھدي  49
  الثاني 51.065  ایمان موجد محمد   52

  
  
 


