
  ادارة مخازن:     القسموفة         ك/ التقني                       المعھد التقني ھیئة التعلیم : الجامعة
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      الیوجدالدور الثاني  

 
الدور الذي تخرج   المعدل   اسم الطالب  ت

  منھ 
  االول  92.31  عمار ستار صالح   1
 األول  88.30  االء جاسم محمد نعمھ   2
 األول  82.85  اسراء سعد كریم   3
 األول  82.53  مسار حسن كنتوح   4
 األول  81.39  محمد ھادي محمد علي  5
 األول  78.85  احمد مھدي صالح  6
 األول  78.76  میر لمیاء جلیل عبد اال  7
 األول  76.83  فاتن حمودي عباس  8
 األول  76.07  حوراء مھدي كاظم   9

 األول  75.36  حیدر شاكر مسیر  10
 األول  74.77  محمد حمد كوعي ھلول  11
 األول  73.65  ظافر نجم عبد   12
 األول  73.05  نجاح عبد الحسین محمد حسین   13
 األول  72.04  سناء صاحب وحید   14
 األول  70.95  قیلھ كاظم عبد الجاسم ع  15
 األول  69.76  علي حمود شالكھ   17
 األول  69.42  ثائر عبد الرضا سالم   16
 األول  68.7  نجاح كاظم عبد الحسین   18
 األول  68.36  سكینھ علیوي ناجي   19
 األول  67.88  ھادي عبد العباس مجدي   20
 األول  67.84  لیث توفیق شمس  21
 األول  66.79   خشانحسین علوان  22
 األول  66.72  مسلم حمزه كاظم   23
 األول  64.75  حیدر یحیى جیاد  24
 األول  64.41  حسن علي مجبل  25
 األول  64.03  احمد محمد حسن   26
 األول  63.9  ثامر مسلم ھاشم   27
 األول  63.26  رحمن عبد جھاد   28
 األول  63.21  شیماء صاحب عییدان   29
 األول  62.97  حمیده عواد نوري  30
 األول  62.67  روضة ھادي طاالب  31
 األول  62.57  احمد جابر حسب  32
 األول  62.46  انتصار حسن جاھل   33
 األول  62.44  ھبھ عبد الھادي اسماعیل   34
 األول 61.82  حیدر خضیر علي   35
 األول 61.61  حمید وناس حسین   36
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  الثاني 61.356  محمد فلیح عبد الحسین   37
  االول 59.96  حیدر حسین خلف  38
  الثاني 59.91  علي حمادي عبد  39
  االول 59.41  عماد عبد السجاد جبر   40
 األول 59.18  امیر حمزه محمد   41
 األول 58.99  حیدر حمودي یاسین   42
 األول 58.63  نریمان كریم جاسم   43
 األول 57.17  انھار حسن حسین   44
  الثاني 56.68  رھیفافتخار مخیف   45
  الثاني 56.41  ثائر علي ابراھیم   47
  االول 56.24  زینب حسین غزاي  46
  الثاني 55.98  دینا ناجي عراك  48
  االول 54.80  خمائل رزاق جاسم   49
 األول 54.78  انعام یوسف طراد   50
  الثاني 54.09  سھاد عبد الحسین ھادي  51

 


