
  السیارات/مكائن ومعدات:كوفة                   القسم/ ھیئة التعلیم التقني                       المعھد التقني : الجامعة

 دبلوم تقني:      الشھادةالصباحي                                                                         : الدراسة

 الدور االول :            رقم وتأریخ االمر الجامعي2003/2004:سنة التخرج 

                                                 الدور الثاني

 

 الدور المعدل االسم الثالثي ت

 االول  85,576 علي مسلم جابرحسن 1

 االول  85,288 محمد علي مذبور ردام 2

 االول  81,934 سامر جواد كاظم محمد 3

 االول  80,414 عبد العزیز حسین عبد خضیر  4

 االول  80,350 مقداد ابراھیم عبد اهللا مدلول 5

 ول اال 79,818 علي حسن نعمة عطیھ 6

 االول  79,718 یحیى عبد الحسین علي سراح  7

 االول  79,707 علي عباس عبد االمیر عبد اهللا 8

 االول  79,701 ھاشم موسى حسن ھاشم 9

 االول  79,504 ھشام سالم عبید خلیف 10

 االول  79,495 عباس كریم مظلوم عبد اهللا 11

 االول  78,442 حیدر شعالن ابو شنین عواد 12

 االول  78,203 حسین علي مراد كاظم 13

 االول  77,588 سلمان ھاشم احمد محمد 14

 االول  77,176 احمد خالد محسن محمد 15

 االول  76,371 بالل رضا عبد اهللا  دلیخ 16

 االول  75,736 نصیر ھادي عبد الرضا ناجي 17

 االول  75,122 عبد المھدي حمید عبد السادة لیلو   18

 االول  74,994 د عجمي عبد غانم طالب احم 19

 االول  74,829 ضیاء غالب محمد ناصر 20

 االول  74,619 حیدر حمزة محمد وادي  21

 االول  74,546 حیدر مسافر عبد الحسین عباس  22
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 االول  74,526 میثم عظیم عبدالحسین كاظم 23

 االول  74,508 ثائر عبد الحمزة لفتھ عبود 24

 االول  74,506 ضایح ماصخ جاسممحمود  25

 االول  74,459 عقیل عبد االمیر حمد حسون 26

 الثاني 74,163 ضرغام ابراھیم خضیر عباس 27

 االول  73,891 اكرم سامي كاظم حمزه 28

 االول  73,855 علي عباس مھدي ذالي 29

 االول  73,475 احمد حنوش صالح   30

 الول ا 73,315 ارشد بھلول صالح عبد 31

 االول  73,219 فؤاد علي عبد االمیر عبد علي 32

 االول  73,146 باقر غازي حسن محمد 33

 االول  73,072 ذو الفقار عبودي شاكر سعید  34

 االول  72,784 تحسین محمد حسین عطیھ 35

 الثاني 72,481 عمر یاس خضیر حسن  36

 االول  72,180 یاسر محمد علي محسن عبد الحسن 37

 االول  72,066 بشار حمید جابر عصواد 38

 الثاني 71,706 احمد خضیر عباس فلیح 39

 االول  71,523 بھاء رحیم مجھول حسون 40

 الثاني 71,415 مثنى راضي حبیب محمد 41

 االول  71,203 حسین عالوي عبد جاسم 42

 االول  70,895 طارق راضي غا لي یوسف 43

 االول  70,811 سعدون جابر صاحب بجاي 44

 الثاني 70,660 رائد طالب طعمة طارش 45
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 الثاني 70,592 عماد یونس عبد حسون  46

 االول  70,479 حسین احمد عباس علي 47

 الثاني 70,429 ثائر محمد مشعان  48

 االول  70,365 صالح عكش عطشان كریدي 49

 الثاني 70,073 مسلم اموري جواد محمد 50

 الثاني 69,591 سن عليمحمد غناوي ح 51

 الثاني 69,580 عاید شھید كاظم  52

 الثاني 69,566 بشار كریم ھادي جالب 53

 الثاني 69,318 عظیم عبد زید خلف 54

 االول  69,225 عصام عباس عبد االمیر  خشان 55

 االول  69,157 وسام جواد كاظم لفتھ 56

 الثاني 68,916 حیدر صاحب ھاشم محمد 57

 الثاني 68,777 ل عباس عبد الحسین عباس فاض 58

 الثاني 68,774 رائد عزیز جودة عبھول 59

 الثاني 68,755 حسن مسلم نوري مرتضى 60

 االول  68,684 عبد علي مشعان فرحان 61

 الثاني 68,673 مھدي غائب عبد الحسین عبد الزھرة  62

 الثاني 68,633 تحسین علي مھدي  صالح 63

 االول  68,574  عفلو ك شاھینعقیل كاظم 64

 الثاني 68,448 زید عباس ھاشم طاھرمحمد 65

 االول  68,308 وسام عبد الحسین ھویدي علي 66

 الثاني 68,263 محمود جبار عبد علي  67

 الثاني 68,023 جابر محمد جواد جابر 68
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 االول  67,930 حسنین ھادي عمران موسى 69

 الثاني 67,898 عادل جاسم حمود عبد 70

 الثاني 67,605 ریاض علي حسین عبود 71

 االول  67,410 ابراھیم عاد فاھم راضي 72

 الثاني 67,345 محمد حاتم كاظم مجھول 73

 االول  67,279 بھاء خضیر عباس مجید 74

 الثاني 67,259 صادق محمد كاظم صیوان 75

 الثاني 67,142 غزوان میالوي عبد الواحد  76

 االول  67,054 ھاد جواد غاليحیدر ج 77

 الثاني 66,972 صادق حسین عالوي حسون 78

 الثاني 66,916 حامد محمود سلمان دیوان 79

 الثاني 66,816 نصیر نصیف جاسم نصیف 80

 الثاني 66,766 ثابت فارس دیوان  81

 االول  66,663 عقیل عواد كاظم مزعل 82

 الثاني 66,642 حیدر عودة كاظم جاسم 83

 االول  66,640 جالل حسن ھادي حسین 84

 الثاني 66,593 كاظم علي رسن جوده 85

 االول  66,546 باقر علكم كاطع مجیبس  86

 االول  66,482 ستار جبارعبد الحسن  حسون 87

 االول  66,387 حیدر یاسین كسار عباس 88

 االول  66,343 رحیم لطیف علیوي حسن 89

 االول  66,262 اثیر صباح حمید فرمان 90

 االول  65,870 امجد عبد الزھرة جلیل حسون 91
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 االول  65,689 مؤید عبود بریھي غزالي 92

 الثاني 65,639 حمید واعي مخیف عباس 93

 الثاني 65,416 عدي حسون عبد اهللا شناوة 94

 الثاني 65,400 ھیثم حمید كاظم جھادي 95

 الثاني 65,374  عبد الحسینصباح نوري فیصل 96

 الثاني 65,272 جمال كریم سلمان اسود 97

 الثاني 65,204 عبد العباس نعمھ محمد حسن 98

 االول  65,124 علي عبد الرحیم كشیش جبر 99

 الثاني 65,092 قائد عبد العال عبد الیمھ حسن 100

 الثاني 64,920 رائد كریم عبادي ھریود 101

 الثاني 64,875 ظم سلمانموسى حسین كا 102

 االول  64,817 رعد علي حسن كاظم 103

 الثاني 64,743 محمد ھادي عبد الزھرة حبیب 104

 االول  64,719 حیدر عبد االمیر عبد العباس حسن  105

 الثاني 64,678 فائز حسین عبد جبر   106

 الثاني 64,627 جلیل عبد زید شھیب حمد 107

 الثاني 64,549 حمدعمار نصیف جاسم م 108

 الثاني 64,224 حسین محمد ابراھیم طالب 109

 الثاني 64,152 علي عبد نور عبید عباس 110

 االول  64,151 حسین عالوي لفتھ عبد الرضا 111

 الثاني 64,063 علي وفي علي ھاشم 112

 الثاني 64,052 عمار عبد االمیر محسن راشد 113

 الثاني 63,996 ابراھیم رسول انور مكي 114
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 الثاني 63,910 سالم عباس حبیب شاطي 115

 الثاني 63,845 صائب حمید كاظم زایر 116

 االول  63,696 یحیى عاشور صبیح كافي 117

 الثاني 63,456 محمد مجبل محبس كاظم 118

 الثاني 63,411 امجد جاسم عبد جاسم 119

 االول  63,372 عبد الحسین جراعة مطر بالل  120

 االول  63,352 نصیر عبد االمیر عیسى الوادي 121

 الثاني 63,167 سالم كریم حسین وحید 122

 الثاني 63,023 علي عبد العزیز عباس مطلق  123

 الثاني 62,913 علي ھادي عبد السادة شالش 124

 الثاني 62,865 جالل فاضل خلیل ابراھیم 125

 ل االو 62,456 فارس عبد االمیر علي كشمیر 126

 الثاني 62,383 فائز عبد الحسین ھالل محسن 127

 الثاني 62,204 رائد عبد االمیر جبار عبطان 128

 الثاني 62,147 سالم فاضل عبد الواحد سعد 129

 الثاني 61,892 ضرغام جبیر تومان عدنان 130

 الثاني 61,890 مثنى عبد الكاظم موسى محمد 131

 الثاني 61,772 عباس فالح رحیم كریم 132

 الثاني 61,707 سلیم حاتم حسین عباس 133

 الثاني 61,390 خالد ستار قفطان جاسم 134

 الثاني 61,385 جمیل عبد الحسین كاظم اسود 135

 الثاني 61,380 زید نعمان جابر نعیم 136

 الثاني 61,310 فالح حسن عباس نعمھ 137
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 الثاني 61,294 علي مجید عبد االمیر خضیر 138

 الثاني 61,278 فؤاد مالك صاحب مھدي 139

 الثاني 61,169 احمد محمد عبد االمیر مخیف 140

 الثاني 61,097 احمد رضا كریم فلیح 141

 الثاني 61,033 جعفر ناظم حسین عبد الھادي 142

 الثاني 60,786 سمیر یحیى مجبل ساجت 143

 الثاني 60,723 عالوي حسین بدن نصوي 144

 االول  60,600 الحسین جبار حضیرمؤید عبد  145

 الثاني 60,240 اثیر جمیل كریم غضب 146

 الثاني 59,982 صباح جمیل حربي موجد 147

 الثاني 59,958 مھدي یوسف عباس حجي 148

 الثاني 59,640 علي شاكر حسین ھادي 149

 االول  59,396 احمد عبد االمیر كریم عطیھ 150

 الثاني 59,369 محمد كاظم عباس حسین 151

 الثاني 59,019 حیدر سعد ھادي  152

 الثاني 58,849 مدین عبد اهللا سلمان عبد اهللا 153

 الثاني 58,718 احمد سعد ھادي حمزه 154

 الثاني 58,481 حكمت عبد الحسین راھي عباس 155

 الثاني 57,585 وائل رحیم منسي حسین 156

 الثاني 57,553 فؤاد جمعة حسن جمعھ 157

 الثاني 57,500 جھاد یاسین جابر منصور 158

 الثاني 56,716 ریاض رحیم صكبان مطلب 159

 الثاني 56,692 ضیاء الدین فاضل حسن  عطیھ 160
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 الثاني 56,642 عادل مھدي حسن علوان 161

 الثاني 56,103 مثنى كاظم عبد محمد 162

 الثاني 55,544 عمار عبد الزھرة عبد علي حسن  163

 الثاني 53,833 یى محمد محسن عودهیح 164

 


