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 الدور المعدل االسم الثالثي ت

 االول  86,711 عقیل طالب بدیوي مھدي 1

 االول  84,197 منتصر جدعا ن جفات لواء 2

 االول  83,003 مھند فالح حسن كاظم 3

 االول  80,996 كرار عبد األمیر عبد الرضا  4

 االول  80,357 مظفر جبار سالم لفتھ 5

 االول  78,893 أمین عبد الجبار نجم عبود  6

 الثاني 76,556 مدین منھل حمد طخاخ 7

 االول  76,346 حسین رزاق شاكر نور 8

 االول  75,792 عبد الزھرة منشد خلف مطلق 9

 االول  75,289 صدام حسین حسن  جبر 10

 االول  75,121 صالح حسن حاجم عوده 11

 االول  74,222 حیدر ماجد یاسر  حسن 12

 االول  74,203 ضاحسین صالح علي ر 13

 االول  74,155 حیدر حسین مراد شناوه 14

 االول  73,377 عباس ادیب فلیح  محسن 15

 االول  71,931 علي ھاني بعیوي عطیھ 16

 االول  71,416 نزار احمد حمید جابر 17

 االول  70,733 ضیاء الدین حمادي زغیر 18

 االول  70,615 مھند كریم جفط  بلبل 19

 االول  70,312 ر جبار علوان حسنحید 20
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 االول  69,986 خالد عبد الحسن حمزة  خضیر 21

 االول  69,691 علي فاھم یوسف یاسین 22

 االول  68,890 رضا عبد زید شاكر ھاشم 23

 االول  68,823 حسین عبد عباس حاجم 24

 االول  68,693 سعد حسام رحیم عبود 25

 االول  68,396 سعد ناھي مرزوك ناصر 26

 االول  68,108 سالم جبارزویج عطیھ   27

 االول  68,083 خضر یاس خضیر  عباس 28

 االول  67,695 علي مھدي عبادي  عبد الرضا 29

 االول  67,185 محمد ناجح ھادي محمد 30

 االول  66,966 حیدر كردي مھدي عبد زید 31

 االول  66,926 علي ھالل جفط عبود 32

 االول  66,689  عبد الواحد  عليعلي احمد 33

 االول  66,250 فالح حسن عبد عبود 34

 االول  66,104 كرار حسین صالح محسن 35

 االول  65,900 بھاء تركي جابر عباس 36

 الثاني 65,888 یحیى زید محمد  جوده 37

 االول  65,235 صفاء جواد عبد الحسین صالح 38

 االول  64,870 كمال كریم حوات ثجیل 39

 االول  64,581 علي مھدي عبادي عبد الرضا  40

 االول  63,512 علي صاحب محمد رضا علي 41



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

 دبلوم تقني:                                     الشھادةالصباحي                                          : الدراسة

  الدور االول :            رقم وتأریخ االمر الجامعي2004/2005:سنة التخرج 

                                                 الدور الثاني

 

 االول  63,123 حیدر حبیب مھدي عناد 42

 االول  62,991 علي رزاق محمد كاطع 43

 الثاني 62,802 رفاق طالب علي موسى 44

 الثاني 62,648 حیدر حمید زغیر فارس 45

 االول  62,240 باس حمزهكرار فیصل ع 46

 االول  62,040 عبد الرضا نجم عبد ابراھیم 47

 االول  61,570 مسید سامي صالل عطیھ 48

 االول  60,974 حیدر حمود رزاق  خضیر 49

 الثاني 60,259 غفران یحیى عبد زید خضیر 50

 االول  60,145 حیدر كاظم عبیس عطیھ 51

 الثاني 60,093 حیدر عماد علوان حسین 52

 الثاني 59,741 ضیاء عواد كاطع  ھیجل 53

 الثاني 59,240 احمد عبد االمیر حمید مطر 54

 االول  59,223 حیدر حامد علي محمد 55

 الثاني 59,095 خالد سرحان كاظم رضیت 56

 االول  58,797 علي رحیم عبد الحسین كاظم  57

 الثاني 58,716 حیدر كریم نعمة عبود 58

 الثاني 58,564 عظیم حمید جابرفارس  59

 الثاني 58,510 عمار فاضل عبد الكاظم  باني 60

 الثاني 58,400 محمد عباس صاحب  عباده 61

 الثاني 58,362  حسین ناجي عبد الكاظم  منسي 62
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 االول  58,029 محمد ھاشم عبد اهللا كاظم 63

 االول  57,844 صالح جبار طراد سلمان 64

 الثاني 57,223 د علي  حسینعباس نجم محم 65

 الثاني 56,701 مسلم شمخي جبر عباس 66

 


