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  الدور  المعدل للسنتين  اسم الطالب  ت
 األول 84.955  رعد جحيل عطشان .1

 األول 78.345  عايد عفلوك مطر .2

 األول 77.266  صمصام رشيد جاسم .3

 األول 76.640  فؤاد رياض حسين .4

 األول 76.600  تمام محمد حلواص .5

 األول 76.555  والء رسول محسن .6

 األول 76.263  حسنمباسم محمد  .7

 األول 75.728  ر حسينحيدر مط .8

 األول 75.579  كريم وحيد كاظم .9

 األول 73.172  محمد ميري قاسم .10

 األول 72.847  عبد االمير عبد الحسن .11

 األول 72.338  فراس عالوي موسى .12

 األول 72.250  قاسم حسن رسول .13

 األول 71.813  ناجح فرحان عبد ايوب .14

 األول 71.640  فؤاد رياض حسين .15

 األول 70.566  حسين علي كريم .16

 األول 70.046  مدوشماجد حمزة ح .17

 األول 68.833  حيدر فريد ادهام .18

 األول 68.794  علي نعمان جابر .19

 األول 68.662  ضياء حسين علوان .20

 األول 68.527  حيدر عبادي عبد الرضا .21

 األول 68.424  حيدر حسن كاظم .22

 األول  68.388  ميثم ثاني صالح .23

 األول 67.591  عالء محمد عبد الحمزة .24

 األول 67.498  سعد عبد الرضا خضير .25

 األول 66.641  علي رزاق جاسم .26
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 الثاني  66.114  حيدر محمد شهاب .27

 األول 66.053  كاظم درب ابو شكال .28

 األول 66.005  اسيل عزيز ابراهيم .29

 الثاني  65.883  كاظم عبد الحسين فنجان .30

 الثاني  65.402  حسين كاظم محمد .31

 األول 65.214   الحسن كاملعبد الرضا عبد .32

 األول 65.086  احمد جواد كاظم .33

 الثاني  64.633  امجد عبد الزهرة محمد .34

 األول 64.591  نبيل عالء عبد الرسول .35

 األول 64.466  اشراق ثامر حسين .36

 األول 64.055  حسينمازن محمد  .37

 الثاني  63.790  وسام حسن هاشم .38

 األول 63.763  توفيق صباح عبد الجليل .39

 األول 63.689  فائز كاظم عباس .40

 األول 63.536  عبد الرزاق رحيم مالك .41

 األول 63.449  عبد االمير جبر راضي .42

 األول 63.125  ثامر حبيب عيدان .43

 األول 63.033  احمد يونس عيسى .44

 األول 62.957  شاكر حسن علي .45

 الثاني  62.831  باقر محمد سلمان .46

 األول 62.243  حمودعباس محي  .47

 األول 62.223  ر عبد الحسين مهديحيد .48

 األول 61.856  عدنان حياوي كحين .49

 األول 61.784  فائق زهاوي دغل .50

 األول 61.755  عباس كاظم ناصر .51

 األول 61.723  حيدر كريم حمزة .52

 األول 61.716  قبيلة عبد الزهرة مرزة .53



 الكھرباء: كوفة                                           قسم/      المعھد التقني        ھیئة التعلیم التقني             : الجامعة

  شبكات/                                الفرع       الدبلوم الفني:   الشھادة الصباحیة                                : الدراسة

     14/9/1998  في 146/العدد:       رقم وتاریخ األمر الجامعي              1998-1997:سنة التخرج

  

             

 3

 الثاني  61.618  علي عبد الحسين عبد العباس .54

 األول 61.515  عباس جابر عباس .55

 الثاني  61.454  مهند علي صاحب .56

 الثاني  61.204  جعفر عبد علي .57

 الثاني  61.152  حسنين حسن جاهل .58

 األول 61.019  ميثم اليم محسن .59

 األول 60.679  حيدر ذياب عبد العباس .60

 األول 60.605  احسان حميد ياسين .61

 األول 60.562 احمد محمد عبد .62

 األول 60.561  جالل كاظم حمزة .63

 الثاني  60.561  هجت فاضل عبد الحسينب .64

 األول 60.550  عدنان عبد العالي عباس .65

 الثاني  60.542  محمد دخيل حسن .66

 األول 60.445  ناظم كاظم طالب .67

 الثاني  60.360  ليث عزيز ادريس .68

 الثاني  60.350  حيدر ميران جبار .69

 األول 60.269  عمار هادي صاحب .70

 لاألو 60.258  حيدر عبد علي شمران .71

 األول 60.206  اسعد حمزة موسى .72

 األول 60.187  حيدر عسل جاسم .73

 األول 60.101  محمد طالب صكبان .74

 الثاني  60.020  زهير حسين هادي .75

 األول 59.961  حاكم مايح مردان .76

 األول 59.954  مسلم هادي عبد .77

 الثاني  59.858  سالم عيسى خبط .78

 الثاني  59.818  خنساء عبد الرضا زغير .79

 الثاني  59.651   حسين عدوانعاصم .80
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 الثاني  59.613  حيدر هادي كاظم .81

 الثاني  59.474  احمد علوان عبد العباس .82

 األول 59.420  احسان حسين صالح .83

 األول 59.416  احمد فالح عتيق .84

 الثاني  59.409  عالء حسن عطية .85

 األول 59.310  ادمحسن عبد الحسين كص .86

 األول 59.306  سمير وحيد محمد .87

 الثاني  59.275  احسان محمد بزون .88

 األول 59.223  عامر جندي جاسم .89

 األول 59.186  غسان فرحان حسن .90

 األول 59.155  بيسحيدر كاظم ع .91

 الثاني  59.124  كرار جساب درويش .92

 الثاني  58.966  عباس كاظم سعيد .93

 الثاني  58.891  باسم عبد العظيم محسن .94

 األول 58.881  محمد عبد االمير ظاهر .95

 الثاني  58.810  جاسم محمد دلي .96

 األول 58.652  حسنين جابر محمد .97

 األول 58.554  قاسم تركي حسن .98

 األول 58.390  بيسسالم زبير ع .99

 الثاني  58.322  محمد وادي عبيد .100

 الثاني  58.280  سمير فاضل محسن .101

 األول 58.271  عقيل دوالب جبر .102

 الثاني  58.253  د راضييمحمد عب .103

 الثاني  58.222  له عباساصيل عبد اال .104

 الثاني  58.190  مسلم كريم حمزة .105

 الثاني  58.034  حسن عبد الهادي رومي .106

 الثاني  58.024  قصي فالح حسن .107
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 األول 57.997  رائد جبار موسى .108

 األول 57.992  بسيم عبد االله عباس .109

 األول 57.960  نهاد حسين برسيم .110

 األول 57.610  حسين مهدي كاظم .111

 الثاني  57.576   كريمعادل ملوح .112

 األول 57.566  علي عباس ماضي .113

 الثاني  57.536  محمد محسن موهان .114

 األول 57.532  عامر علي اكبر .115

 األول 57.513  حسين عكماش برهان .116

 األول 57.464  فاضل هادي محمد .117

 األول 57.459  ثامر عباس جنجول .118

 الثاني  57.409  حسن سعيد كريم .119

 الثاني  57.341  كفاح عبد الحسين جيثوم .120

 الثاني  57.242  عماد الدين فاضل عباس .121

 الثاني  57.202  عالوي مهدي عرنوص .122

 الثاني  57.144  جواد كاظم رحمن .123

 الثاني  57.116  عقيل حسين علوان .124

 األول 57.079  رحيم نبهار مردان .125

 األول 56.917  جبار كاظم علي .126

 الثاني  56.799  نصير عبد علي كاظم .127

 الثاني  56.747  اظمسالم حسان ك .128

 األول 56.720   لفتهمحمد عبد مشكور .129

 الثاني  56.652  نبد اهللا حساحمد ع .130

 األول 56.641  مصعب نعمة مزهر .131

 الثاني  56.230  علي صبار خشيف .132

 األول 56.169  علي عبد العباس مرزوك .133

 الثاني  56.143  حسن هويدي عبد مسلم .134
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 الثاني  56.096  فائز جاسم جياد .135

 الثاني  56.046  صبحي حسنانور  .136

 الثاني  56.041  حيدر علي طراد .137

 األول 55.991   مسلمليث حمزة عبد .138

 األول  55.961  خليل زغبر محمد .139

 الثاني  55.805  حسين جبر موسى .140

 الثاني  55.793  محمد صبار هادي .141

 الثاني  55.783  محمد ابراهيم احمد  .142

 الثاني  55.778  انيس جواد كاظم .143

 األول  55.770  جلعباس علي مش .144

 الثاني  55.737  عدنان حميد مجيد .145

 الثاني  55.674  عبد الحمزة محمد حسين .146

 الثاني  55.624  احسان سالم عمار .147

 الثاني  55.583  كامل كاظم عبد الحسين .148

 األول  55.400  هيثم علي عبد االمير .149

 األول  55.370  نزار جبار نجم .150

 الثاني  55.108  ماهر نزار هاشم .151

 الثاني  55.027  تالي راهيحيدر  .152

 الثاني  54.947  حيدر هادي عمران .153

 الثاني  54.853  عماد احمد محسن .154

 الثاني  54.838  ثابت هاشم حسين .155

 الثاني  54.795  قاسم حسون عطية .156

 الثاني  54.675  ميرفت خليل ابراهيم .157

 األول  54.419  محمد محمود حسين .158

 الثاني  54.338  احمد شاكر كريم .159

 الثاني  53.941   راهيراهي علي .160

  


