
  میكانیك:القسمكوفة                /المعھد التقني:ھیئة التعلیم التقنــي             الكلیة: ألجامعھ
                       

  اإلنتاج:دبلوم فنـــي                        الفرع:صباحي                            الشھادة:الدراسة
  

  23/6/1999 في 874الدور األول :    م           رقم وتاریخ األمر الجامعي1999-98: سنة التخرج
   .  7/9/1999 في898الدور الثاني                                                                                                  

 
   تخرج منھيالدور الذ  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 األول  92.262  صالح جواد جار اهللا   .1
 األول  86.661  حیدر محمد مھدي   .2
 األول  85.318  حسنین ھادي عبد عزوز   .3
 األول  83.223  عماد ھدھود حسین   .4
 األول  79.110  مجید صالح جوید   .5
 األول  78.919  علي حسین جبر   .6
 األول  73.348  جعفر محسن عیسى   .7
 األول  73.156  جواد كاظم عبود   .8
  األول  72.334  قاسم عبد المھدي عباس   .9

 األول  71.348  شاكر ناجـــي عبود   .10
 األول  71.212  ثائـر معین صاحــب   .11
 األول  71.198  عامر فھــد موسى   .12
 األول  70.918  مثنى فاضل علــــي   .13
  الثاني  70.305  سالم عارف عزوز   .14
  األول  70.140  رعـــد جبار عباس   .15
  الثاني  69.177  حسین عبد مسلم كاظم    .16
  الثاني  68.640  میثم مھدي عباس   .17
  األول  68.298  قاسم حمزه عبد اهللا   .18
  األول  68.031  رعد رزاق عباس   .19
  الثاني  67.914  عادل محــــي ماجـــد   .20
 األول  67.878  زاھر عبد المحسن حاتم   .21
 األول  67.860  ھادي یحیى ھادي   .22
 األول  67.794  ر غثیثستار جبا   .23
  الثاني  67.705  ضامد حسین ناصــر   .24
  األول  67.320  باسم رضـــاعنیزان   .25
  الثاني  67.175  علي عباس عبد زید   .26
  األول  66.894  نصیر صالح مھدي   .27
  الثاني  66.731  حیدر حسن محمد   .28
  األول  66.491  عالء تركـــي جاھل   .29
  الثاني  66.181  عبد المطلب جابر   .30
  الثاني  65.778  ید جبرعامر عبد ز   .31
  الثاني  65.370  قیس محمد جواد   .32
  الثاني  64.550  محمد جبار واحد   .33
  الثاني  64.465  احمد مالك حسین   .34
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  األول  64.230  شاكر عبید ھاني   .35
  الثاني  63.976  حسین حمود عبد االمیر   .36
  الثاني  63.952  ھشام عدنان جبار   .37
  الثاني  63.951  یعرب عبد الرضـا عباس   .38
  الثاني  63.503  صالح زعیزع كیطان   .39
  الثاني  62.732  نعیم ھادي خلیوي   .40
  األول  62.721  ضیاء مھدي كاظم   .41
  الثاني  62.709  محمد راضي جابر   .42
  الثاني  62.261  عالء كاظم صباح   .43
  الثاني  61.953  احمد ناصر زبیدي   .44
  الثاني  61.872  ھادي عیدان ھزاع   .45
  الثاني  61.448  تومان محسن تومان   .46
  الثاني  60.338  یم جاسم محمدحل   .47
  الثاني  59.046  عثمان عبد جاسم علیوي   .48
  الثاني  58.190  طاھر مدلول جاسم   .49
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