
  قسم التمریض                المعھد التقني كوفة          ھیئة التعلیم التقني    

  دبلوم فني:الشھادة  صباحي:   الدراسة

                    2001-6-24بال في :        رقم وتاریخ االمر الجامعي2001\2000سنة التخرج 
  2001-9-10واالمر بال في 

  الدور  المعدل   الثالثياسم الطالب  ت
  االول  87,339  ضیاء كریم عبد  1
  =  87,294  ابراھیم علوان كاظم  2
  =  84,985  صادق كحط حسن  3
  =  84,088  حارث محمد عبد الحسین  4
  =  83,148  میثم فاضل جاسم  5
  =  82,325  مرتضى غانم عداي   6
  =  78,941  جمال عبد العظیم برھان  7
  =  78,034  نوراحمد فاضل   8
  =  75,400  حیدر حمزة علي  9

  =  74,123  حمزة جواد كاظم   10
  =  71,542  ر حسن ھاشممنتظ  11
  =  71,270  كاظم ناجح عبد زید  12
  =  70,839  احمد عبد الرزاق حسون   13
  =  69,829  خالد حسن عبیس  14
  =  69,587  قاسم ھادي شنشول  15
  =  69,501  علي سعید راضي  16
  =  66,908  كر صاحبعالء شا  17
  =  66,775  حسنین فالح عبد الرسول  18
  =  66,041  عباس عواد نعمھ  19
  =  65,968  میثاق یاسین عباس  20
  =  65,881  شاكر عبد الزھرة مراد  21
  =  65,684  فؤاد فاضل شاكر  22
  =  65,311  عامر كاظم حمید  23
  =  65,241  اسامة عبد السادة حسین  24
  =  64,887  سلیم جواد كاظم  25
  =  64,711  قاسم محمد عباس  26
  =  64,347  حسن سعدي مكي  27
  =  64,205  ستار جبار عبید  28
  =  63,566  داخل مھدي كاظم  29
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  =  63,380  ھشام شاكر دویج  30
  =  62,636  حیدر كروز عجویر  31
  =  62,315  ضرغام حمودي حسن  32
  =  61,974  جھاد منذر جغیل  33
  =  61,352  باقر كاظم عبد الزھرة  34
  =  61,156  حمید جوید محمد  35
  =  60,976  عالء جمیل فرحان  36
  =  60,863  حسام وھام سراح  37
  =  60,534  كریم فلیح حسن  38
  =  60,333  مؤید شاكر حبیب  39
  =  59,845  صدام عباس ناصر  40
  =  58,659  رافع داود مھدي  41
  =  57,250  ناصر عبد الھادي منسي  42
  =  57,193  ماھر علوان غافل  43
  =  56,517  حیدر عبد المھدي عبد  44
  =  56,175  مھند عبد علي ساجت  45
  =  55,892  صدام كریم عبد  46
  االول  55,473  حسین مدلول وداي  47
  الثاني  59,992  ستار عبد یاسر  48
  =  59,924  حسین سلمان مسلم  49
  =  59,203  علي كطل عباس  50
  =  59,160  احمد طالب شھاب  51
  =  58,618  ھادي عبد الحسین فلیح  52
  =  58,122  علي جواد عبد الواحد  53
  =  57,832  رافد عبد الحسین كریم  54
  =  57,401  سعید رضا لفتھ  55
  =  57,152  حسین زغیر محمد  56
  =  57,401  صباح عذاب جاسم  57
  =  57,044  باسم حمزة كاظم  58
  =  56,707  ظافر جبار جواد  59
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  =  56,491  حمزة كریمعلي   60
  =  56,489  مضر صباح محمد  61
  =  56,470  احمد جبر عباس  62
  =  56,114  كاظم محمد كاظم  63
 الدور الثاني  55,712  ظافر كاظم حمید  64
  =  55,679  عقیل راھي  جبر  65
  =  55,524  حسن ھاني كریم  66
  =  55,318  حیدر رسول علي  67
  =  55,014  ضرغام ھادي سعید  68
  =  54,922  یاد طالب كاظمج  69
  =  54,550  حیدر رضا حمیري  70
  =  54,514  عامر عبیس ھاشم  71
  =  54,338  منصور رزاق عداي  72
  =  53,886  رعد راضي جواد  73
  =  53,297  ثائر یاسر جواد  74
  =  53,250  حمزة كاظم عبد  75
 


