
  میكانیـــــــك:القسمكوفة               /المعھد التقني:ھیئة التعلیم التقنــي          الكلیة: الجامعة
                         

  اإلنتاج:دبلوم فنـــي                        الفرع:صباحي                         الشھادة:الدراسة
  

  30/6/1998 في 844الدور األول  :    م           رقم وتاریخ األمر الجامعي1998- 97:سنة التخرج
  8/9/1998 في 857                                                                                الدور الثاني                           

 
  
   تخرج منھيالدور الذ  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 األول  87.056  فاضل حاتم كزار   .1
 األول  83.892  احمد محسن علیوي   .2
 األول  83.587  أحمد حسن عبد   .3
 األول  82.536  حیدر كامل جواد   .4
 األول  81.672  ھدیر لطیف شاكــر   .5
 األول  80.952  باقر محمد خطار   .6
 األول  80.509  أزھر عبید ابراھیم   .7
 األول  79.443  ناجح خبیر كزار   .8
  الثاني  79.201  رافد مجید حسین   .9

  الثاني  78.196  علي رسول محمد   .10
 األول  77.564  حیدر عباس مھدي   .11
 األول  76.702  موفق ھادي علي   .12
 األول  76.616  سلیم فرعون دیبس   .13
  الثاني  75.982   جابرھیثم خلف   .14
 األول  75.955  عقیل رضا عبد اهللا   .15
 األول  74.141  ف صالح جعفرلطی   .16
 األول  72.759  علي عبد الوھاب تومان   .17
 األول  71.920  حیدر سعید جعفر   .18
  الثاني  70.856  حیدر علي عبد مھدي   .19
  الثاني  70.721  رائد زكي محمود   .20
 األول  70.060  شوقي عبد االمیر حنون   .21
 األول  69.924  حیدر محسن عباس   .22
  نيالثا  69.914  جعفر حسین عبد األمیر   .23
 األول  69.824  رائد حسن سالم   .24
 األول  69.745  عقیل محسن نایف   .25
 األول  69.486  ماجد حمید ھوني   .26
 األول  69.420  محمد جاسم عبد علي   .27
 األول  69.364  عصام محسن جواد   .28
 األول  69.296  صالح عبد الحسن عجمي   .29

 األول  69.294  میثم جاسم طاھر   .30
 األول  69.042  علي كردي مھدي   .31
 األول  68.898  كاظم حرجمحمد    .32
 األول  68.674  أیاد رزاق ظاھر   .33
  الثاني  68.652  أحمد یاسین حسن   .34
  األول  68.470  علي حامد مزھر   .35
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  الثاني  67.895  أحسان علي وفي   .36
 األول  67.856  جاسب بشان حسون   .37
 األول  67.712  حیدر عبودي زوید   .38
 األول  67.637  محسن علي خطار   .39
 األول  67.457  ریاض أموري عباس   .40
 األول  67.447  نبیل رشید حبیب   .41
 األول  67.311  عقیل صالح مھدي   .42
  الثاني  67.257  فراس عبد الرزاق حسین   .43
 األول  67.138  ستار كاظم حسین   .44
 األول  67.040  محمد رضا كاظم   .45
 األول  6.897  جاسم محمد طلیح   .46
  الثاني  66.605  عامر محمد جري   .47
  الثاني  66.595  ابراھیم جابر حسین   .48
 األول  66.591  مكي صاحب موسى   .49
 األول  66.579  حیدر كاظم محمد فریع   .50
 األول  66.371  عماد عباس جھاد   .51
 األول  66.32.9  علي سوادي جیاد   .52
 األول  66.282  منقذ قاسم عبد المنعم   .53
  الثاني  66.182  أسماعیل علوان حمزه   .54
 األول  66.176  علي عباس محمد   .55
 األول  66.084  كریم توفیق طالل   .56
 األول  65.987  حیدر طارق مجید   .57
 األول  65.930  ماجد حمید كریم   .58
 األول  65.919  قیصر غازي جاسم   .59
 األول  65.918  مرتضى كاظم عبد النبي   .60
  الثاني  65.905  علي جواد كاظم   .61
 األول  65.769  قحطان عدنان عبد نور   .62
 األول  65.576  أحمد جواد كاظم   .63
 األول  65.249  فالح مھدي داھي   .64
 األول  65.245  حمزة حسین ناصر   .65
 األول  65.219  قاسم محمد فرھود   .66
 األول  65.162  جمیل كریم عباس   .67
 األول  65.154  علي عمران راضي   .68
  الثاني  65.129  كاظم یونس حسن   .69
  الثاني  65.071  حیدر كاظم محمد عبد السادة   .70
  الثاني  64.794  حیدر نعیم عبد علي   .71
  الثاني  64.628  منیر متعب جابر   .72
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  الثاني  64.615  یوسف محمد كاظم   .73
 األول  64.584  عقیل كاظم ھادي   .74
 األول  64.430  عالء الدین عادل عبد الكاظم   .75
  الثاني  64.192  عقیل أمیر محمد   .76
  الثاني  64.181  حسن فلیح حسن   .77
  الثاني  64.082  حسن عبد االمیر حسن   .78
  الثاني  64.048  خزعل عبد الزھره ناھي   .79
  الثاني  63.765  علي جلیل علیوي   .80
 األول  63.688  ضیاء محمد سعید   .81
 األول  63.546  محمد جواد كاظم   .82
 األول  63.381  صباح محسن عبود   .83
 األول  63.224  سعد عباس راھي   .84
  الثاني  63.200  مھند غریب محمد   .85
  الثاني  63.174  عالء عدنان جاسم   .86
  الثاني  63.103  حیدر كاظم عبد زید   .87
  لثانيا  63.003  عدنان عبد مناف حسین   .88
  االول  62.421  عبد االمیر عبد الحسن عباس   .89
  االول  62.331  كاظم حسین صكبان   .90
  الثاني  62.308  كفاح محرج فضیل   .91
  الثاني  62.248  مھدي عریان ھادي   .92
  الثاني  61.754  عباس دناوي عبد اهللا   .93
  االول  61.470  أمجد عبد الحمید كاظم   .94
  الثاني  60.872  أنیس سالم جبر   .95
  الثاني  60.776  حمدمھدي صالح م   .96
  الثاني  60.559  رضوان ضاري نشمي   .97
  الثاني  60.474  مھند مكـــي علي   .98
  الثاني  60.150  حسیــن عبد االمیر موسى   .99
  الثاني  60.021  حسن عیدان كریم   .100
  األول  59.982  حیدر عبود أبراھیم   .101
  الثاني  59.733  ھادي رحیم ھادي   .102
  الثاني  59.068  عمار حمید نعمــــــھ   .103
  الثاني  59.020  ائد شمران عبد أیوبر   .104
  الثاني  57.126  أحسان كاظم كریم   .105
  الثاني  54.833  حسن عبد الھادي فرحان   .106

==========================================================  
  

 


