
  میكانیك               :كوفة                القسم/المعھد التقني:التعلیم التقنــي           الكلیةھیئة : الجامعة
  

  اإلنتاج:دبلوم فنـــي                      الفرع:صباحي                           الشھادة:الدراسة
  

  22/6/1996 في 683الدور األول :     م           رقم وتاریخ األمر الجامعي1996-95: سنة التخرج
   .1/9/1996 في 706                                                                                                                    الدور الثاني 

 
   تخرج منھيالدور الذ  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 األول  82.138  راسم جمیل یوسف   .1
 األول  81.415  ظافر محمود راجي   .2
 األول  80.862  علي مجید عبد الكریم   .3
 األول  80.829  مالك رحمن احمد   .4
 األول  80.791  فوتمسلم كاظم ح   .5
 األول  77.759   كریمكاظم عبد علي   .6
 األول  75.436  رعــد حیاوي عناد   .7
 األول  75.259  أزھر عبد النفاخ   .8
 األول  74.240  محمد حسین عبد جبر   .9

 األول  73.028  مازن جاسم محمد   .10
 األول  72.946  منذر نعمان مجھول   .11
 األول  71.654  أحمد عبد ألیمھ محمد   .12
 األول  70.459  سامي حسین علي   .13
 األول  70.730  مازن جمیل عبد ألزھره   .14
 األول  70.459  صابر رزاق خضیر   .15
 األول  69.694  مزھر رحیم كافــــي   .16
 األول  69.614  أحسان یحیى عبید   .17
 األول  69.557  أحمد عبد االخوه   .18
 األول  69.470  علي كاظم عبد زید   .19
 األول  68.535  ستار جبار عیدان   .20
 األول  67.885  حیدر وھاب جواد   .21
 األول  67.682  لیث شھید عبد   .22
  ولاأل  67.521  حیدر محمد كاظم   .23
  الثاني  67.386  إبراھیم  جبر كاظم   .24
  األول  66.956  نبیل عدنان حبیب   .25
 األول  66.253  احمد عباس مطر   .26
 األول  66.247  ناجح عزیز محسن   .27
  األول  66.099   مسلمرسول عبد الكاظم   .28
 األول  66.014   لفتھرعد مویر   .29
 األول  65.576  رسول نعمھ مھدي   .30
  الثاني  65.529  علي حسین عبد االمیر   .31
  الثاني  65.177  ثابت مھدي حسن   .32
  الثاني  65.135  رحیم ھویدي عبد السادة   .33
  الثاني  64.860  عادل طالب علوان   .34
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  الثاني  64.833  ھیثم رضا محمد   .35
  األول  64.788  فارس ناصر جبري   .36
  الثاني  64.335  خضیر رحیم عزیز   .37
  األول  64.131  سلیم یحیى حسن   .38
  األول  63.599  محمد صالح مھدي   .39
  الثاني  63.364  حاكم زكي نجم   .40
  الثاني  63.248  حیدر محمد یوسف   .41
  الثاني  62.417  محمد علي حنون   .42
  الثاني  62.111  جمیل جفات عبد األمیر   .43
  األول  62.085  محمود حسین داود   .44
  الثاني  58.838  رحیم كاظم عباس   .45
  الثاني  57.485  خالد فوزي عبد الحسین   .46

  
 


