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 الدور الذي نجح فیة الطالب  المعدل اسم الطالب الرباعي ت
 األول  91,554 منتظر عبد األمیر شاكر 1
 األول  90,072 شیماء زاھر كاظم 2
 األول  89,598 جاسم حعفر علي 3
 األول  86,108 عالء حمزة حسن 4
 األول  83,884 عادل ھاشم نغمیش 5
 األول  83,388 عالء محمد خلیل 6
 األول  80,821 یاسمین صباح حمودي 7
 األول  76,556 عدنان مھدي حمید 8
 األول  76,480 مواھب جاسم محمد 9

 األول  74,996 ظافر شھید عباس 10
 األول  74,207 ارینا مھدي كاظم 11
 األول  71,825 مائدة مشكور متعب 12
 األول  71,292 محمد مردان یونس 13
 األول  71,052 ممنال منصور عبد حات 14
 األول  70,910 وفاء ناجي محمد 15
 األول  70,555 سھاد احمد جعفر 16
 األول  70,239 فضل اهللا غالم حسین 17
 األول  70,179 سوسن محمد عبد الحمزة 18
 األول  69,879 حسین فایز عكرب 19
 األول  69,352 وسن رشید یحیى 20
 األول  69,350 قحطان كریم علي 21
 األول  69,110 منتصر منذر جعفر 22
 األول  68,857 االء عطیة خلیف 23
 األول  68,458 افراح جاسور مرزوق 24
 األول  67,711 غزوان عبد الكاظم جابر 25
 األول  67,076 بتول كشاوي علي 26
 األول  66,875 نھلة حسون محمد 27
 األول  66,818 ختام حسین راضي 28
 األول  66,034 ع عبیسانتصار كاط 29
 األول  64,647 محمود خطار مدفون 31
 األول  64,561 باسم محمد عبد الكاظم 32
 األول  64,470 احمد مھدي عبد المنعم 33
 األول  64,222 ھدى حسن مھدي 34
 األول  64,060 مرتضى مھدي عبد المنعم 35
 األول  63,446 ختام عبد علي شعالن 36
 األول  63,180 جبارمثال لطیف  37
 األول  62,476 عادل كاظم جواد 38
 األول  62,327 نسرین غالب طراد 39
 األول  61,901 لمى كاظم زامل 40
 األول  61,262 سوسن جاسم كاظم  41
 الثاني 61,216 مھدي خیون سالم 42
 األول  60,655 ناجحة علي محسن 43
 األول  60,502 منى محسن علوان 44
 الثاني 60,194 علي كاظم عبد األمیر 45
 األول  60,061 شیماء موسى مھدي 46



  الصیدلة: كوفة                                 القسم/ ھیئة التعلیم التقني                       المعھد التقني : الجامعة
  يدبلوم تقن:الشھادة  الصباحیة: الدراسة

  27/6/1997 في 1\114الدور االول :                    رقم وتأریخ االمر الجامعي1996/1997:سنة التخرج 
  2/9/1997 في 1\118الدور الثاني   

 
 األول  59,840 زیدون حسن ركن 47
 األول  59,439 عبد الرسول علي عبد الرسول 48
 األول  59,414 حیدر منشد محسن 49
 األول  59,242 ازھرعبد  المحمد حسن 50
 األول  58,884 رحاب حسین ھادي 51
 األول  58,673 ة حاسم حسن حاسمماحد 52
 األول  58,669 ایمان ھادي جواد 53
 األول  58,546 نمارس رزاق كافي 54
 الثاني 58,435 عقیل عبد سعید 55
 الثاني 58,251 سعد مھدي سعید 56
 األول  57,555 انتصار خضیر كریم 57
 األول  57,535 شیماء محمد علي 58
 األول  57,298 سعدیة عبد الزھرة حلواص 59
 األول  57,00 حیدر رحیم كاظم 60
 األول  56,684 علي ھادي عبد الحسین 61
 الثاني 56,264 اسیل محمد ناصر 62
 الثاني 56,204 احمد عبد الكریم ھاشم 63
 األول  55,511 ایمان سرحان جبار 64
 األول  55,405 فریدة توفیق سعید 65
 انيالث 55,354 داخل جمیل غازي 66
 األول  55,336 بتول مجید جابر 67
 الثاني 55,262 كوكب حسین جعفر 68
 األول  55,205 انعام علي خاجي 69
 الثاني 54,936 لمى شاكر محمود 70
 الثاني 54,788 حیدر حسن سالم 71
 الثاني 54,748 جنان عبد األمیرھادي 72
 األول  54,216 رحاب مزھر جاسم 73
 الثاني 54,164 اھیمعالء یوسف ابر 74
 الثاني 53,960 سمیرة سعدي نعمة 75
 الثاني 53,718 مرتضى عدنان عیسى 76

 


