
 التمریض: كوفة                   القسم/ ھیئة التعلیم التقني                       المعھد التقني : الجامعة
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 الدور االول : رقم وتأریخ االمر الجامعي           ٢٠٠٣/٢٠٠٤:سنة التخرج 

 الدور الثاني                                                

  الدور المعدل االسم الثالثي ت

 االول ٩٧,٩٢٢ مرتضى محمد رضا ابراھیم 1

 الثاني ٩٥، ٦٣ ماھر جبار نوري محمد 2

 االول ٨٩,٩٢٣ قصي حاتم كاظم حسین 3

 االول ٨٦,٥٣٥ ماھر مزھر عباس عبد الكریم 4

 االول ٨٥,٦٧١ محمد مسلم جاسم جبر 5

 االول ٨٤,٤٥١ عادل علي حسین الصبار 6

 االول ٨١,٤٢٠ احمد كاظم عبداهللا عاشور 7

 االول ٧٩,٢٣٠ جبار ضاحي باعي سفاح 8

 االول ٧٧,٩٢١ حسام حمید حسن حسناوي 9

 االول ٧٧,٧٢٠ امیر علي حازم عبد الحسین 10

 االول ٧٧,٣٧١ علي محمد جواد جبر 11

 الثاني ٧٦,٨٩١ حیدر ماجد ابراھیم مشكور 12

 الثاني ٧٥,٦٨٣ اسامھ زھیر كاظم علي 13

 االول ٧٤,٩٨٨ حیدر سعید حمید حمود 14

 االول ٧٤,٨٩٨ مالك محمد ظاھر حسین 15

 االول ٧٤,٧٩٨ عقیل مخیف ثاني عجھ 16

 االول ٧٤,٤٦٢ نور الدین مظفرعبد الجلیل یوسف 17

 االول ٧٣,٥٩٥ حسین علي مجید سلمان 18

 الثاني ٧٢,٢٦٨ عدي عبد النبي شاكرعبد الرضا 19

 االول ٧٢,٠٠٨ حیدر عبد االمیر كاظم حسین 20
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 الثاني ٧١,٧٥٤ علي مببوب طاھر ناجي 21

 الثاني ٧٠,٨٧٨ عامر حاتم ھادي شمران 22

 الثاني ٧٠,٤٤٥ احمد عباس محسن 23

 االول ٧٠,٣٥١ عدي نصیف جاسم محمد 24

 الثاني ٧٠,٢٥٥ عالبخضیر عباس عوفي 25

 الثاني ٧٠,١٣١ ابو الحسنیین حسین حبیب علي 26

 الثاني ٦٩,٨٧٥ علي حسن كاظم عبود 27

 الثاني ٦٩,٧٤٧ محسن طالب عاشور محمد 28

 الثاني ٦٩,٣٩٨ رائد جلیل عبد حمزة  29

 االول ٦٨,٩٧٥ احسان علي محسن عبد علي 30

 الثاني ٦٨,٩١٣ عالء حسین عبد اهللا حمید 31

 الثاني ٦٨,٨٦١ حمودي صالح مھدي عزیز 32

 الثاني ٦٨,٦٣٣ مد نعمھ حسنحیدر مح 33

 الثاني ٦٨,٦٠٩ یاسر ھاتف حداوي 34

 االول ٦٨,٤٣٧ وسام رحیم عبد الكاظم 35

 الثاني ٦٨,٤٠٩ محمد كریم حداوي جاسم 36

 االول ٦٨,٣٤٠ حامد مدلول عبد عباس 37

 الثاني ٦٨,٢٤٢ مشتاق عباس علیوي كریم 38

 الثاني ٦٧,٣٠٣ اسحاق رشید مھدي كاظم 39

 االول ٦٧,٢٦٤ سمیر عبد العباس حسن عبید 40

 الثاني ٦٧,٢١٥ حامد جبر عبد خشان 41
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 الثاني ٦٧,٢١٠ محمد عبد الرضا عبد الحسین عبود 42

 الثاني ٦٧,١٧٩ رائد لفتھ علوان موسى 43

 االول ٦٦,٨٦٢ حیدر حسین عمران موسى 44

 الثاني ٦٦,٨١١ ضیاء كامل عبد العباس جبار 45

 الثاني ٦٦,٥٣١ د الرحیم عبد اهللا یاسینعامر عب 46

 الثاني ٦٦,٢٩٨ حیدر حسین عبد حمود 47

 الثاني ٦٥,٥٦٣ حسین ھادي كاظم 48

 الثاني ٦٤,٨٨٠ قحطان شبیب كریم حسون 49

 الثاني ٦٤,١٤٨ كرار محمد علي ھادي حسن 50

 الثاني ٦٣,٣٨٢ اسامھ عبد االمیر حمزة حسن 51

 الثاني ٦٣,١٦٦ وسام تركي شھید 52

 الثاني ٦٢,٧٦٦ شھید كاظم شھید عبد 53

 الثاني ٦٢,٦٧٩ مجید حمید عباس حمود 54

 الثاني ٦٢,٤٥٠ عقیل عباس جاسم الغالبي 55

 الثاني ٦٢,٢٧١ امیر جواد عبد اهللا عبید 56

 الثاني ٦٠,٩٣٠ حامد عارف حسن باجي 57

 الثاني ٦٠,٧٧٥ رزاق مالك وثیج جوید 58

 الثاني ٥٨,٣٠٣ سون راضيصاحب علي ح 57

 


