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 الدور المعدل االسم الثالثي ت

 االول 83.24 تحسین عبد الخالق محمد حسین 1

 االول 78.54 نسیم ایاد مجید  حمید 2

 االول 78.374 حسنین غالي جالب زوید 3

 االول 77.647 مقداد موسى عباس جابر 4

 االول 77.407 زمن تكلیف جھاد  محمد 5

 االول 76.898 عارف جساب عریبي  فرج 6

 االول 76.482 رائد كاظم عبید فرحان  7

 االول 74.898 احمد عمار یاسر عبد الرضا 8

 االول 74.158 فاضل عباس كاطع عباس 9

 االول 73.115 احمد عزیز جاسم  محمد 10

 االول 72.597 عدي رضا صیھود ابو جوده 11

 االول 72.391 عامر كاظم حسین رضا 12

 االول 72.329 علي طالب حسن حمادي 13

 االول 71.993 عثمان عبد الكاظم جاسم حمادي 14

 االول 71.684 احمد حیدر خضیر  محمد 15

 االول 71.531 علي كریم حمزة علوان 16

 االول 70.631 ضرغام محسن كریم  بادي 17

 االول 70.351 عباس كاظم عباس علي 18

 االول 69.424 اسعد محمود عبود حمود 19

 االول 69.183 ن محمودزید علي حسی 20

 االول 68.873 كاظم علي عبد الحسن  21

 االول 68.565 فاضل یعقوب ناصر حسین 22
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 االول 68.354 فراس فخري عبد المنعم جواد 23

 االول 68.126 جاسم محمد فراك جبار 24

 االول 68.003 صدام عبد الحسین عبد الرضا عطیھ 25

 الولا 67.346 محمد صباح جابر محمد 26

 االول 67.189 سعید عبد المھدي عطیھ 27

 االول 66.911 ھیثم عزیز ابراھیم حسون 28

 الثاني 66.437 احمد عبد المھدي كاظم عبد الحسن 29

 االول 66.284 حیدر علوان غافل حسین 30

 االول 66.165 عالء محمد رضا كاظم محمد صیاح 31

 االول 66.157 خلیل كریم عباس مھدي 32

 االول 66.113 محمد كریم فرحان حسون 33

 االول 65.689 احسان عبد الحسین عبودي  34

 الثاني 65.252 صمود عباس لفتة عطیھ 35

 االول 65.168 حیدر مرتضى ملوح شھید 36

 االول 65.116 عدنان ھاتف عیسى عبد 37

 االول 64.944 ناصر حسون طالب صالح 38

 االول 64.809 فارس مھدي خضیر حمزه 39

 االول 64.734 حیدر عبد الحسین محمد فصیخ 40

 االول 64.338 شھاب ناظم كاطع تایھ 41

 االول 64.055 زھیر كریم عبد الحسن محمد 42

 االول 63.426 ھشام زكي حسین  محمد علي 43

 االول 63.403 امیر عبد علي عطیة نجم 44

 االول 63.338 ایوب عبد الكاظم شاكر جواد  45
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 االول 63.281 محمد عبد الجواد عبد الزھرة عبد الھادي  46

 االول 63.233 رافد ناجي عبید ساجت  47

 االول 63.09 حیدر مالك عبد العظیم حسن 48

 االول 63.082 عمار محمد عبود جاسم 49

 الثاني 62.94 عبد الحسین تیمول فاھم محمد 50

 االول 62.875 سفیر حسن مدفون شلتاغ 51

 االول 62.857 حمد جفات عبد اهللا راضيا 52

 االول 62.662 فارس شاكر مجلي عزاي 53

 االول 62.498 لواء مندیل حمزاوي مرزوق 54

 االول 62.246 رواد شمخي جبر شنان 55

 االول 62.211 عباس حاتم ساجت مرزوق 56

 الثاني 62.209 انور صباح كاظم عكار 57

 االول 62.208 نصیر موسى جعفر محمد 58

 الثاني 62.170 حیدر حمید راضي  59

 االول 62.136 حیدر محسن عباس حنون 60

 االول 62.044 حسین ھادي عبد موسى  61

 االول 62.033 فؤاد جابر عبد الحسین محمد 62

 االول 61.897 عماد عبد فلیح حسن 63

 االول 61.751 حاتم حسین عبد الرضا عبود 64

 االول 61.32 حمدعزیز جلیل حمیدي م 65

 االول 61.300 معن صباح محمد موسى 66

 االول 61.063 حسام فلیس مھدي علي 67

 االول 61.036 حازم حمد ابراھیم رسول 68
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 االول 61.032 زید علي كریم علي 69

 االول 60.913 اكرم عبد النفاخ ملكاط شنون 70

 االول 60.880 صدام محمد ھادي عبد الحسین 71

 االول 60.781  حمید عبیدة دحامحیدر 72

 االول 60.753 وسام كریم سلمان محمد 73

 الثاني 60.542 فاضل اسماعیل محمد موسى 74

 االول 60.338 محمد ھادي عبد علي عباس 75

 الثاني 60.291 فارس عبید حسن ساجت 76

 االول 60.233 حیدر كامل یاسر محمد 77

 لاالو 60.195 رضا شمخي جبر عباس 78

 الثاني 60.004 علي سعید عبید وروز 79

 االول 59.977 محمد ماذي عبد السادة حسن  80

 االول 59.916 خالد حسین معین عبود 81

 الثاني 59.914 فاروق عبد الصاحب عبد الھادي عبود 82

 االول 59.847 محمد عبد االمیر حسن عبد 83

 االول 59.773 فراس محمد كاظم زایر 84

 الثاني 59.674 زمان صباح حسن جمزة 85

 االول 59.587 قحطان عدنان كزار جاسم 86

 االول 59.584 محمد صالح رسول صالح 87

 الثاني 59.556 خلف حسن خلف نور 88

 االول 59.542 سالم فاھم لفتھ عباس 89

 االول 59.495 فاضل عباس كاظم حسون 90

 ثانيال 59.473 احمد عبد الحسین جبار داخل 91
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 االول 59.421 ماھر حمد ھادي حمد 92

 الثاني 59.389 احمد مھدي صادق باقر 93

 االول 59.37 علي حسین علوان سرحان 94

 االول 59.257 حیدر جعفر جواد كاظم 95

 االول 59.23 محمد حمزة محمد حسن 96

 الثاني 59.098 ابراھیم رزاق مھدي عبد الحسین 97

 االول 58.809 سیف سمیر جواد موسى 98

 الثاني 58.707 حسین حبیب عباس عیدان 99

 الثاني 58.64 احمد منشد محمد حمود 100

 االول 58.631 خالد ناجي اعبید ساجت  101

 الثاني 58.534 تحسین عاد عطیة  حمادي 102

 الثاني 58.454 یعقوب رحیم كاظم ھادي 103

 االول 58.377 اركان نوماس ناجي عبود 104

 االول 58.361 مصطفى حسن جبار عبود 105

 الثاني 58.321 محمد جاسم محمد سعید 106

 االول 58.252 عباس خلیل ابراھیم طراد 107

 االول 58.164 احمد رزاق مزھر علي 108

 االول 58.076 مرتضى رحیم عبد حلو 109

 الثاني 58.059 عباس ولید علي غالي 110

 الثاني 58.017 نبیل علي موسى سھل 111

 االول 58.011 حامد محمد حمادي دخن 112

 الثاني 57.799 عماد وحید شنان نعمھ 113

 االول 57.797 حیدر مھدي رشید عبدعون 114



 سیارات ال/مكائن ومعدات: القسم                          كوفة/ ھیئة التعلیم التقني                       المعھد التقني : الجامعة

  دبلوم تقني:الشھادة                                             الصباحي                                                  : الدراسة

  الدور االول:  رقم وتأریخ االمر الجامعي                                                     2002/2003:سنة التخرج 

 الدور الثاني                                                                                   

 الثاني 57.585 احمد حسین حسوني حواس  115

 الثاني 57.418 مروان صباح سعدون حمزه 116

 الثاني 57.39 بھاء محمد محمود جاسم 117

 االول 57.341 ریم كامل عدايایاد ك 118

 االول 57.168 علي عباس وناس مھدي 119

 االول 57.141 صادق عبد الكاظم فاضل سلمان  120

 الثاني 57.091 عقیل یحیى عباس ناجي 121

 الثاني 57.02 حسین  عبد المحمد عبدالرزاق  محمد   122

 الثاني 56.754 علي عبد االمیر عطب  مھدي 123

 االول 56.747 حسن  جواد سلمانفالح  124

 االول 56.608 محمد سلمان یاسین قداح 125

 الثاني 56.574 ریاض محسن علوان عاشور 126

 الثاني 56.524 مسلم جري عبد حسین 127

 االول 56.518 حیدر ھادي محمود حمد 128

 االول 56.407 محمد عبودي ھوید جبار  129

 االول 56.334 احمد تكلیف ملكاط شنون 130

 االول 56.304 اثیر راضي وحید عساف 131

 الثاني 56.259 صاحب عبد الكاظم حسن جالب 132

 االول 56.154 صالح مھدي حسن عالج  133

 االول 55.948 حافظ عیسى عبد  بطاح 134

 الثاني 55.759 منھل عباس علي  عمران 135

 االول 55.592 علي مؤید صبار ریاح 136

 الثاني 55.377 كش حسین قنبرعامر كر 137
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 الثاني 55.323 حیدر فاھم سلمان عبد الھادي 138

 الثاني 55.287 تحسین علي حسین حمزه 139

 االول 55.281 حسام زھیر عبود جواد 140

 الثاني 55.219 اركان جابر عبد لیلو 141

 الثاني 54.809 لیث حامد مزھر سلمان 142

 الثاني 54.652 مھدي جالل موسى باقر 143

 الثاني 54.439 ثامر جبار عبد عطیھ 144

 


