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  الدور  المعدل  اسم الطالب  ت
 األول  91.548  حوراء صاحب عبد 1

 األول  85.883  سالم عبود عباس 2

 األول  83.873  شيماء نعمان حمزة 3

 األول  82.286  رائد ناجي عبد 4

 األول  79.74  بالسم نجم عبد الزهرة 5

 األول  79.058  ميثاق عادل محيد 6

 األول  78.507  رزاق سعيد كاظم 7

 األول  78.17  ل حسن جاسمعقي 8

 األول  78.155  جاسم يوسف جاسم 9

 الثاني  76.82  زينب رزاق نجم 10

 األول  76.736  عامر عبد الحسن حمراوي 11

 األول  76.525  دجلة جاسم محمد 12

 األول  75.56  حيدر غالي جاسم 13

 األول  74.33  علي حياوي مسير 14

 األول  73.96  مثال حسن كاظم 15

 األول  71.62  حسن يحيىامل  16

 األول  71.16  امل عبد االمير رويح 17

 الثاني  70.62  سعاد هادي ثاني 18

 األول  69.75  حمزة حسين فليح 19

 األول  69.66  بيداء عبد الحسن عبد 20

 األول  69.64  ثائرمهدي كزار 21

 األول  69.53  فلسطين اسماعيل رحيم 22

 األول  69.33  علياء حسن عبد 23

 األول  68.84  اقبال صالح عبود 24

 األول  68.08  كوثر محمد شراد 25

 األول  68.05  عقيل عزوز عبد االمير 26



 السكرتاریة:          قسمكوفة               /ھیئة التعلیم التقني                        المعھد التقني: الجامعة

  الدبلوم الفني: الصباحیة                                                                                  الشھادة: الدراسة

  الدور االول :                 رقم وتاریخ األمر الجامعي1998-1997:سنة التخرج
                                             الدور الثاني                                  

 

 األول  67.49  رضا جبار عبد السادة 27

 األول  67.32  انعام يوسف عبد 28

 األول  67.26  رشا صالح عبود 29

 األول  67.24  ثائر فاهم مطرود 30

 األول  67.16  حوراء خضير محمد 31

 األول  66.79  ازهار خضير عباس 32

 األول  66.77  جواد كاظم هاشم 33

 األول  65.35  نغم عقيل متعب 34

 الثاني  65.31  قاسم محمد عبد علي 35

 األول  64.49  احمد عبد الزهرة 36

 األول  64.45  منال كاظم عبد 37

 األول  64.39  غانم رحيمة لطيف 38

 األول  64.32  عامرحميد حسين 39

 األول  63.97  هيثم خلف حمزة 40

 األول  63.44  فاطمة قاسم محمد 41

 األول  63.34  فرات وهاب حبيب 42

 األول  63.23  مؤيد شالل عبد 43

 الثاني  62.79  جاسم عزوز عبد 44

 األول  62.66  عامر علوان محمد 45

 األول  62.36  فاضل عبد اهللا محمد 46

 األول  62.16  ليث اسماعيل ابراهيم 47

 األول  61.92  سعد خزعل محمد 48

 األول  61.86  نازك هادي تالي 49

 الثاني  61.84  أديب سرحان جاسم 50

 الثاني  60.8  نابليون رزاق دراغ 51

 األول  60.75  علياء عبد الكريم عبد اهللا 52

 األول  60.73  عقيل علوان غافل 53
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 الثاني  60.52  حنان رزاق عبد 54

 األول  60.3  حوراء موسى راجي 55

 األول  60.12  عذراء هادي كاظم 56

 الثاني  59.56  عبد اليمة مدلول عباس 57

 الثاني  59.22  جنان عبد األمير كاظم 58

 األول  59.02  احالم عبد الزهرة 59

 األول  58.89  سعاد صاحب محمد 60

 الثاني  58.76  محمد شاكر عبد اهللا 61

 الثاني  58.21  فاضل صالح فرحان 62

 األول  58.03  راهي عجميمحمد  63

 الثاني  57.3  سلمى سامي محمد 64

 األول  57.03  انتصار كاظم كتيب 65

 الثاني  56.2  آمال صادق حقي 66

 الثاني  54.27  محمود عبد الهادي جاسم 67

 
  
  


