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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جامعة الفرات االوسط التقنية

 المعهد التقني الكوفة
 

5120/6201أسماء خريجي العام الدراسي    
 

 الدور التقدير المعدل الجنس اسم الطالب القسم العلمي ت
 االول جيدجدا   85.223 ذكر انور حمودي شهيد حمزة التقنيات الميكانيكية 646

 االول جيدجدا   84.786 أنثى بشائر ثامر حسن وهام التقنيات الميكانيكية 647

 االول جيدجدا   81.822 أنثى زينب وصفي عبد المجيد جابر التقنيات الميكانيكية 648

 االول جيدجدا   81.453 ذكر حسين عماد فيصل حميدي التقنيات الميكانيكية 649

 االول جيدجدا   80.377 أنثى بنين طاهر عبد مسلم هادي التقنيات الميكانيكية 650

 االول جيد 79.818 أنثى فرقان علي جاسم سلمان التقنيات الميكانيكية 651

 االول جيد 79.603 أنثى سارة حسين شهيد جاسم التقنيات الميكانيكية 652

 االول جيد 79.197 أنثى رقية احمد جواد كاظم التقنيات الميكانيكية 653

 الثاني جيد 76.562 أنثى حنين عالء منديل عطيه التقنيات الميكانيكية 654

 االول جيد 76.486 أنثى رواء هادي معن عواد التقنيات الميكانيكية 655

 االول جيد 73.721 ذكر علي قصي فاخر معجون التقنيات الميكانيكية 656

 االول جيد 72.126 أنثى زهراء عجمي عبد الحسين التقنيات الميكانيكية 657

 االول جيد 70.509 ذكر امجد عبد الكاظم جواد كاظم التقنيات الميكانيكية 658

 الثاني مقبول 69.531 أنثى سرى كريم رسول عبد الحسين التقنيات الميكانيكية 659

 الثاني مقبول 66.934 ذكر عالء عبد الخالق مهدي عبد هللا التقنيات الميكانيكية 660

 االول مقبول 66.755 ذكر كرار حيدر عبد الرضا محمد التقنيات الميكانيكية 661

 الثاني مقبول 66.544 أنثى صفاء عبد الخالق مهدي عبد هللا التقنيات الميكانيكية 662

 االول مقبول 66.004 أنثى رسل احمد ياسر صالح التقنيات الميكانيكية 663

 الثاني مقبول 64.720 ذكر ميثم ماهر محسن حسون التقنيات الميكانيكية 664

 الثاني مقبول 64.131 أنثى حوراء موسى عبد هللا منذور التقنيات الميكانيكية 665

 الثاني مقبول 63.895 أنثى اسراء جاسم عبد زيد حسين التقنيات الميكانيكية 666

 الثاني مقبول 62.540 أنثى اميرة سالم عودة فضل التقنيات الميكانيكية 667

 االول مقبول 60.957 أنثى امير تحسين هادي حمد التقنيات الميكانيكية 668

 الثاني مقبول 59.767 ذكر سيف احمد قاسم عبد مرزوق التقنيات الميكانيكية 669

 الثاني مقبول 58.993 ذكر محمد عبد االمير حميد بجاي التقنيات الميكانيكية 670

 


