
 اإلنتاج النباتي:كوفة         القسم/المعھد التقني:نــي          الكلیةھیئة التعلیم التق: الجامعة
                         

  دبلوم فنـــي                        :صباحي                         الشھادة:الدراسة
  

   :    م              رقم وتاریخ األمر الجامعي1999-1998:سنة التخرج
 

  الدور   التخرجالمعدل  اسم الطالب  ت
 األول  80.87  احمد ملحان هكتر  1

 األول  77.59  ضياء ظاهر حسين  2

 األول  77.53  فليح حسن حبيب  3

 األول  74.51  رياض مظهر راضي  4

 األول  73.93  كاظم عباس عبد  5

 األول  73.46  حسن لفتة عبود  6

 األول  72.53  رائد كريم شايع  7

 األول  71.90  يدرسول حاتم شه  8

 األول  67.57  مؤيد كاظم حمادي  9

 األول  67.47  نجاح رحمن هادي  10

 األول  66.97  خليل درويش دحام  11

 الثاني  66.90  خالد عبد الكاظم بريبر  12

 الثاني  66.60  احمد حمود موسى  13

 األول  65.55  حيدر سرحان حمود  14

 الثاني  65.41  احمد عظيم حسن  15

 األول  65.00   حسينباسم عزيز  16

 األول  64.99  رسول مراد حمزة  17

 الثاني  64.97  حسن عبد الكاظم علوان  18

 األول  64.87  احمد حامد طرخان  19

 الثاني  64.22  محمد جبر حسين  20

 األول  64.20  جعفر كاظم عبيس  21

 الثاني  64.15  صالح وادي طنيجر  22

 األول  63.51  فالح كامل نوري  23

 األول  61.84  ين جاسممحمد حس  24

 األول  61.69  حسن هادي جاهل  25

 الثاني  61.03  علي عذاب هادي  26
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 األول  61.00  سالم شاهر مطر  27

 الثاني  60.92  احمد طاهر حسين  28

 األول  60.89  فالح حسن عبد  29

 الثاني  60.80  حسن كامل ياسر  30

 الثاني  60.50  حسين علي كاظم  31

 األول  59.95  عبد الباري راضي عفات  32

 الثاني  59.42  ساجد حمزة عباس  33

 الثاني  59.03  احمد عبد الحليم صالح  34

 الثاني  58.04  عباس فضل رشيد  35

 الثاني  57.95  محمد فليح حسن عودة  36

 األول  57.85  سعد حمزة ياسين  37

 الثاني  57.57  احمد خريبط سهم  38

 الثاني  57.56  باسم جيثوم عبيس  39

 الثاني  56.89  حسن أخليف عبد  40

 الثاني  56.77  حمودي جواد عبد الكاظم  41

 الثاني  56.41  احمد محي كاظم  42

 األول  56.11  عدي عبد الزهرة كاظم  43

 الثاني  53.61  عامر عباس عبد  44

 الثاني  52.94  فيصل عمران محمد  45

  
  
  
  
  
 


