
 تمریضال: القسم                           كوفة/ ھیئة التعلیم التقني                       المعھد التقني : الجامعة

  دبلوم تقني:الشھادةالصباحي                                                                                    : الدراسة

    : رقم وتأریخ االمر الجامعي                      ٢٠٠٢/٢٠٠٣:سنة التخرج 

 

 الدور المعدل االسم الثالثي ت

 االول ٨٨,٦٤٦ عباس فاضل حسین عباس   1

 االول ٨٧,٣٢٦ عادل عبد الزھرة عطیة محمود 2

 االول ٨٥,٠٥٧ احمد جابر جاسم كاظم 3

 االول ٨٤,٨٠١ محمد عبد زید جاسم وناس 4

 االول ٨١,٣٨٣ زمان كریم كاظم  عبود 5

 االول ٧٧,٤٣٦ باقر حسن علیوي عبد اهللا 6

 االول ٧٧,٤٣٧ عالء یوسف حبیب صكر 7

 االول ٧٧,٢٦٦ محمد ریاح عبد الحسین یاسین 8

 االول ٧٥,٩٢٠ مراد ھددود حسین الزیادي 9

 االول ٧٣,٥٨٤ احمد عباس كریم عبد 10

 االول ٧٢,٨٩٠ اسامة جمیل كریم  حسن 11

 االول ٧٢,٥٢٨ عباس حافظ لفتة جاسم 12

 االول ٧٢,٤٤٣ علي میثم علي محسن عبد 13

 االول ٧١,٧٠٥ نبیل فاضل عبد الباري حسین 14

 االول ٧١,٢٠٥ مھند حسن محمدجواد 15

 االول ٧١و٠١٢ ایھاب ھادي جاسم محمد 16

 االول ٧٠و٧٢٨ حیدر طالب كریم طارش 17

 االول ٧٠و٥٥٢ حسن كاظم عبیس نصیف 18

 االول ٧٠و٢٧٢ علي شالكة عبد سلمان  19

 االول ٦٩و٨٤٥ د الھادي راضي حمدمحمد عب 20

 االول ٦٨و٦١٠ احمد جواد محمد منصور 21
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 االول ٦٨و٥٠٩ ثائر فیصل عنون محمد 22

 االول ٦٨و١١٢ منتصر حسن كاظم شبیلي 23

 االول ٦٨و٠٥٣ میثم كاظم مراد حسین 24

 االول ٦٨و٠٠٠ نجاح حسین سلمان غلوم 25

 االول ٦٧و٨٤٨ حامد عبد الحمزة عباس الشیاني 26

 االول ٦٧و٦٤٣ احمد جبوري محسن سالم 27

 االول ٦٧و١٤٠ وحید كاظم كرم ھالل 28

 االول ٦٦و٩١٦ زھیر حسوني جابر مطرود 29

 االول ٦٦و٨٧٤ علي موسى وھام عیسى 30

 االول ٦٤و٦٣٩ علي عبد الرسول حمزة سلومي 31

 االول ٦٣و٩٢٩ سجاد جعین صكر حسن 32

 االول ٦٣و٧٩٣ ود طاھرظافر محمد عب 33

 االول ٦٣و٧٥١ فیصل امین عبد عجمي 34

 االول ٦٣و٢٢٤ احمد عزیز عبد الرحمن  عبد علي 35

 االول ٦٢و٩٩٧ میثم جبر عبیس سلمان 36

 االول ٥٩و٨٣٠ احمد فنجان عبد الصاحب علوان 37

 الثاني ٦٧,١٦٠ مھند حمید عیدان حمید 38

 الثاني ٦٥,٦٥٩ ضیاء عباس عبید محمد 39

 الثاني ٦٥,٣٦٦ حسین جاسم ھادي حسین 40

 الثاني ٦٥,٢٦٠ عالء عائد ھلول شریف 41

 الثاني ٦٣,٦٢٩ علي كاظم سعید عبد زید 42

 الثاني ٦٢,٤٤٧ علي عبد الوھاب دیوان محمد 43

 


