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 الدور المعدل االسم الثالثي ت
 ثاني ٨١.٩٨ بدر عباس عبد علي جابر 1
 االول ٧٦.٩٢ ولید كاظم جواد عجزان 2
 االول ٧٤.٧٤ حیدر علي عبد الحسن علي 3
 االول ٧١.٥٧ ضرغام عبد االلھ جواد عزیز 4
 االول ٧١.٢٣ حسین عبد الزھرة خلف داود 5
 االول ٧١.٢١ عالء محمد علي عبید  6
 االول ٦٩.٢٧ علي جاسم جابرجاسم 7
 االول ٦٩ ولید كمال جمالي شناوة 8
 االول ٦٦.٣٧ أیاد حاكم جبیرطعمة 9
 االول ٦٦.٠٨ أركان جواد صعب سریع 10
 االول ٦٥.٢٧ عقیل جعیط مكطاف كاني 11
 االول ٦٥.٢ حسنین یاسین حسن حمود 12
 االول ٦٥.٠٩ فارس كاظم عبید عنبر 13
 االول ٦٥.٠٧ مید كریم عليأمجاد ح 14
 االول ٦٤.٨٤ احمد حسین سلمان ھویدي 15
 االول ٦٤.٧ ماھر رزاق شمران تایھ 16
 االول ٦٤.٥٥ حیدر شاكر عناد عبد زید 17
 االول ٦٤.٤٨ غالب فاضل عبد 18
 االول ٦٤.٤٥ مھند حمود كریم عیسى 19
 االول ٦٤.٠٥ یوسف احمد علوان حسین 20
 االول ٦٣.٩٣ سین حمدعباس فاضل ح 21
 االول ٦٣.١٩ عبد مسلم موسى رحوم 22
 ثاني ٦٣.١٤ زمن نذیر حمود جاسم 23
 االول ٦٣.١٣ قابل مزید فرحان خضیر 24
 االول ٦٢.٩٣ كریم سوادي جعاز حمود 25
 االول ٦٢.٧٧ مرتضى عبد المنعم علي 26
 االول ٦٢.٧ عبد المطلب علي عبد األمیر جاسم 27
 االول ٦٢.٤٤ بید عجزان عبدالعاليعادل ع 28
 ثاني ٦٢.٣٩ خالد حامد عبد الكاظم ذیاب 29
 االول ٦٢.٣٨ علي ھاشم جاسم حسین 30
 ثاني ٦٢.١٨ حسنین جاسم حمود حسین 31
 االول ٦١.٨٩ حیدر عبید عجزان عبدالعالي 32
 االول ٦١.٨ میثاق طالب سوادي فھد 33
 ثاني ٦١.٥٧ رعد جبار رمضان علوان 34
 االول ٦١.٥٤ احمد محسن علي عراك 35
 االول ٦١.٢٦ فارس كریم ناصرحسین 36



 النباتي: كوفة                                        القسم/ ھیئة التعلیم التقني                       المعھد التقني : الجامعة
 دبلوم تقني:الشھادة                                         الصباحي                                                           : الدراسة

 الدور االول : رقم وتأریخ االمر الجامعي           ٢٠٠٣/٢٠٠٤:سنة التخرج 
 الدور الثاني                                                

 ٢

 االول ٦١.٢١ مھند مھدي عبد األخوة سلمان 37
 االول ٦٠.٦ یعرب فریق عبد لفتة  38
 ثاني ٦٠.٣٩ بھاء فالح محسن شبلي  39
 االول ٥٩.٨٧ فاھم جبر سمیع غالي 40
 لاالو ٥٩.٧٥ قیس فیصل محمدطاھر 41
 ثاني ٥٩.٧٣ نصیر حمزة یاسین عیدان 42
 ثاني ٥٩.٧ مكي حلبوص عباس عبدالحسن 43
 ثاني ٥٩.٤٦ عامر سالم حنون درویش 44
 االول ٥٩.٤٥ عدنان جبار مشعان عواد 45
 االول ٥٨.٩٦ باسم اسود صنیجرغیاض 46
 االول ٥٨.٤٣ حیدر عباس جاسم متعب 47
 االول ٥٨.٣٨ حسین علي خالد عبد اللطیف 48
 ثاني ٥٨.٣٣ صبیح مجبل محمد زغیر 49
 ثاني ٥٨.٢٦ قاسم عبد عجة عبود 50
 االول ٥٨.٠٩ عقیل محمد تركي مھنا 51
 ثاني ٥٨.٠٢ مسلم محسن كحارصكاوة 52
 االول ٥٧.٨٤ عقیل فاضل عبد األمیر محمد 53
 ثاني ٥٧.٨١ محمد عبد اهللا عیدان حسون 54
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 ثاني ٥٦.٢٤ صفاء عبد عبود علي  56

 


