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  دبلوم فني:الشھادة  صباحي: الدراسة  

             ٢٠٠٢-٧- ٦في  ٥٥: رقم وتاریخ االمر الجامعي       ٢٠٠٢\٢٠٠١سنة التخرج 
  ٢٠٠٢-٩-١٠في  ٥٦واالمر 

  الدور  المعدل  الثالثي اسم الطالب  ت
  االول  ٩٠,٩١٩  احسان علي حسن  ١
  =  ٨٦,٩١١  صدام حمد خضیر  ٢
  =  ٨٦,٦٥٥  مظفر جاسم محمد علي  ٣
  =  ٨٢,٦٤٩  حیدر یوسف بخیت  ٤
  =  ٨١,٥٤٢  احمد كاظم خشالھ  ٥
  =  ٨١,٥٣٤  نبیل باسم ناصر  ٦
  =  ٨١,٠٢١  حسام مطشر زان  ٧
  =  ٧٧,٣٥٤  ومیض حامد شاكر  ٨
  =  ٧٥,٩٨٢  عبد الاللھ نجاح زبالھ  ٩

  =  ٧١,٥٤٢  نبیل عبد الباري عبد اهللا  ١٠
  =  ٧٠,٢٨٨  جابر كامل عبود  ١١
  =  ٦٩,٦٢٢  ظافر عامر عبد مھدي  ١٢
  =  ٦٩,٦١٤  نعیم غازي نور  ١٣
  =  ٦٩,٦٠٦  عصام عبد الحسن مدلول  ١٤
  =  ٦٨,٦٦٦  رافد عبد الحمزة كاظم  ١٥
  =  ٦٨,٤٨٦  حسن ھادي عبد الحسین  ١٦
  =  ٦٧,٥٣١  یوسف داخل عطیھ  ١٧
  =  ٦٧,٤٣٥  رعد عبد االمیر جاسم  ١٨
  =  ٦٧,٣٨٣  ناصر صبار عبد الحسین  ١٩
  =  ٦٦,٩٦٢  كرار محمد عزیز  ٢٠
  =  ٦٦,٣٤٥  محمود فرحان رطان  ٢١
  =  ٦٥,٥٩٩  نایل یاسین لفتھ  ٢٢
  =  ٦٥,٥٨٠  عالء عبد علوان حمزة  ٢٣
  =  ٦٥,٣٣٩  اثیر عبد السادة محمد  ٢٤
  =  ٦٥,٢٠٧  منتظر حمزة ھادي  ٢٥
  =  ٦٥,٢٠١  عامر كریم نعمھ  ٢٦
  =  ٦٤,٦٥٧  حسام مھدي راضي  ٢٧
  =  ٦٤,٣٩٣  كامل تایھ بندي  ٢٨
  =  ٦٣,٨٣٩  حسن نصیف عبد العریض  ٢٩
  =  ٦٣,٥٩٥  احمد ابراھیم علي  ٣٠
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  =  ٦٣,٤٩٧  رائد فرحان عناد  ٣١
  =  ٦٣,٢٦٣  احمد حسن عواد  ٣٢
  =  ٦٢,٦٩٦  حیدر جواد عبد الكاظم  ٣٣
  =  ٦١,٩٩١  سمیر احمد عبد المطلب  ٣٤
  =  ٦١,٧٠٩  محمد عبد الحمزة میاح  ٣٥
  =  ٦١,٦٣٧  سامر عبد الزھرة محسون  ٣٦
  =  ٦١,٦١٨  حیدر لطیف عبد الرسول  ٣٧
  =  ٦١,٥٠٦  صادق كلف مھدي  ٣٨
  =  ٦١,٤٧٥  عقیل محمود نجم  ٣٩
  =  ٦١,٢٧٥  احمد حسین حنون  ٤٠
  =  ٦١,٢٦٢  محمد عبادي عبد  ٤١
  =  ٦١,٠٣٦  حیدر مرزة  ابراھیم   ٤٢
  =  ٦١,٠١٣  حسن عباس ابو دھش  ٤٣
  =  ٦١,٠١١  احمد حسین جبار  ٤٤
  =  ٦٠,٩٣٥  جبار حاجم سلطان  ٤٥
  =  ٦٠,٨٠٢  عقیل كریم عطشان  ٤٦
  =  ٥٩,٨٧٣  وائل محمد مغربي  ٤٧
  =  ٥٩,٨٤٠  احمد محسن جبار  ٤٨
  =  ٥٩,٦٧٢  سعد كامل خضیر  ٤٩
  =  ٥٨,٧٦٦  حمزة رحیم حسن  ٥٠
  =  ٥٨,٨٩٩  جبار بدوي زكي  ٥١
  =  ٥٨,٧٤٥  علي عبد الحسن كریم  ٥٢
  =  ٥٨,٥٥٧  حبیب عبد الصاحب حسن  ٥٣
  =  ٥٨,٣٦٥  صباح عباس فتاح  ٥٤
  =  ٥٨,١٨٩  قصي عبد الرضا كاظم  ٥٥
  =  ٥٦,٩٠٨  ثائر نعمان كاظم  ٥٦
  =  ٥٦,٤٢٨  ھیثم عبد الرحمن ناصر  ٥٧
  =  ٥٥,٧٤٧  اثیر محمد شدھان  ٥٨
  الثاني  ٥٩,٧٣٨  كاظم عمرانمحمد   ٥٩
  =  ٥٧,٢٧١  احسان ابراھیم صالل  ٦٠
  =  ٥٦,٩٨٣  احمد مدلول كرار  ٦١
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  =  ٥٦,٦٤٥  رائد عفلوك صالح  ٦٢
  =  ٥٦,٣٩٢  جعفر عبد عباس  ٦٣
 =  ٥٦,٢٢٨  حسین رھیف محسن  ٦٤
  الثاني  ٥٦,١٥٥  جابر نعمھ ابریسم  ٦٥
  =  ٥٥,٨١٧  حسن خلف عبد الحسین  ٦٦
  =  ٥٥,٧٦١  صالح لطیف علي  ٦٧
  =  ٥٥,٧٤٤  خلدون عبد الكریم مفتن  ٦٨
  =  ٥٥,٦٧٢  ثابت لفتھ خطار  ٦٩
  =  ٥٥,٦٠٢  عقیل علي كاظم  ٧٠
  =  ٥٥,٥٣٤  محسن جابر كاظم  ٧١
  =  ٥٥,٤٥٨  علي خوام بیده  ٧٢
  =  ٥٥,٤١٩  رضا جھادي كاظم  ٧٣
  =  ٥٥,٣٩٥  ماھر مھدي كاظم  ٧٤
  =  ٥٥,٢١٢  عقیل حاتم غازي  ٧٥
  =  ٥٤,٩٤٤  ليعقیل جلیل عبد ع  ٧٦
  =  ٥٤,٨٠٤  طاھر عبد زید حسن  ٧٧
  =  ٥٤,٧٩٩  عباس كشاش عبود  ٧٨
  =  ٥٤,٥١٧  میثم حسین علوان  ٧٩
  =  ٥٤,٢٧٥  موحان تكلیف ھادي  ٨٠
  =  ٥٤,١٣٠  احسان صاحب راھي  ٨١
  =  ٥٤,٠٤٦  كاظم رحیم عبد الحسین  ٨٢
  =  ٥٣,٦١٩  لؤي علي ساھي  ٨٣

 


