
 الكھرباء:                                            قسمكوفة/        المعھد التقني         ھیئة التعلیم التقني           : الجامعة

  الدبلوم الفني:                     الشھادة     الصباحیة                                                                                : الدراسة

      23/6/1996  في 5/العدد:  الجامعي                 رقم وتاریخ األمر1996 -1995:سنة التخرج

  

            

 1

   فرع الشبكات الكهربائية96-95قائمة بأسماء خريجو قسم الكهرباء للعام الدراسي 
   

  الدور  المعدل للسنتين  اسم الطالب  ت
 األول  81.424  عالء عبد المحسن حاتم  1

 األول  80.312   سواديحيدر عبد زيد  2

 األول  80.274  احمد علي حسين  3

 األول  77.793  سرحان بهير وادي  4

 األول  77.016  د عوادمحسن حمي  5

 األول  75.634  احمد عبيد عباس  6

 األول  75.512  صفاء محمد علي  7

 األول  75.367  نوفل عامر صالح  8

 األول  73.907  محمد عزيز جاسم  9

 األول  73.329  حيدر نجم عبد  10

 األول  73.078  مرتضى خضير عباس  11

 األول  72.165  علي عباس محمد  12

 األول  71.623   عبيدجوادعلي  13

 األول  68.889  هشام هادي رحمن 14

 األول  68.712  عبد الحميد محمد صالح 15

 األول  68.630  ستار حميد عزيز 16

 األول  66.646   عبودعباس نوري 17

 األول  65.398  عامر كريم حسين 18

 الثاني  64.421  علي عبد جودي 19

 األول  64.188  كرار كاظم محمد 20

 األول  63.937  براهيممحمد حسين ا 21

 األول  63.400  حيدر شريف عبد االمير 22

 األول  63.240  رائد عبد مسلم عاشور 23

 الثاني  62.815   حسنحيدر عبد الرضا 24

 األول  62.512  ميثم عدنان حميدي 25
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 األول  61.949  حسن راضي كريم 26

 األول  61.638  ستار جبار كاظم 27

 ولاأل  61.524  عالء محمد جبر 28

 األول  60.671  حيدر هادي جبر 29

 األول  60.013  عبد الحسين كاظم محمد 30

 األول  59.796  جواد كاظم محمد 31

 األول  59.765  ليث عدنان احمد 32

 األول  59.388  فؤاد علي حسن 33

 الثاني  58.236  ظافر جابر جعفر 34

 األول  57.806  ليث محمد صادق 35

 األول  57.185  جواد كاظم فليح 36

 الثاني  56.605  نغم محسن شهيد 37

 األول  56.121  كاظم طالب خشان 38

 األول  55.854  باسم كاظم عبد النبي 39

 الثاني  55.394  مرسال عبد الهادي عبد 40

 الثاني  55.342  علي دعبول عبد الحسن 41

 الثاني  55  علي غالي راهي 42

 الثاني  54.473  سالم رزاق امين 43

 الثاني  54.105  سين ناهيصدام ح 44

 الثاني  53.552  والء خضير عباس 45

 الثاني  53.315  انسام رسن شعالن 46

 الثاني  52.947  ياحسان كاظم مجد 47

 الثاني  51.789  وصفي كامل فاضل 48

  


