
الدراسة / صباحي 

المعدلت
١٨١٫٨٨
٢٨٠٫٦٩
٣٧٨٫٨٨
٤٧٥٫٢٤
٥٧٤٫١٤
٦٧٤٫٠٥
٧٧١٫٩٨
٨٧١
٩٧٠٫٨٤
١٠٦٩٫٨
١١٦٩٫٥٩
١٢٦٨٫١٨
١٣٦٧٫٩٣
١٤٦٧٫٠٦
١٥٦٦٫٧٥
١٦٦٦٫٤١
١٧٦٦٫٢٦
١٨٦٥٫٩٨
١٩٦٥٫٧٨
٢٠٦٥٫٧١
٢١٦٤٫٨٤
٢٢٦٤٫٥٤
٢٣٦٤٫٠٢
٢٤٦٣٫٩٦
٢٥٦٣٫٨٨
٢٦٦٣٫١٤
٢٧٦٣٫٠٣
٢٨٦٢٫٨٣
٢٩٦٢٫٤٩
٣٠٦٢٫٤٥
٣١٦١٫٩٩
٣٢٦٠٫٩٩

االولعالوي سلمان محمد 
الثانيمثنى حسين علي 

االولعدوية حسين عبد علي 
االولميثاق صالح فزاع

االولسالم آزار عاني 
الثانيعزت مدلول خميس

االولوفاء آامل قاسم 
الثانيمحمد عبد زيد جمعة

االولراضي آاظم مجلي
االولغيداء عبد العظيم حسين

االولنوال حمزة سوادي
االولزينب منعثر عليوي 

الثانيحسن هاني طاهر 
االولجميل عباس علك 

االولنهاد حسن مهدي
االوللبنى عزيز حميد

االولجميل آاظم شريب
االولاقبال نعمة احمد

االولنجاة علي وضح
االولالهام محمد طابور

االولضمياء علي عبد اهللا
االولمريم محسن شنيشل 

االولخيرية ناصر عطشان 
االولشذى ورد جواد

الثانيعبير شاهين حسين
االولخليل راضي حسن 

االولعلي باقر حسين
االولآفاية هادي منشد

االولمحمد محيسن جبار 
االولفائزة حيوان عوض

االولعادل سعدون عباس 
االولايمان جبير نعيم

وزارة التعليم العالي والبحث العالمي 
هيئة التعليم التقني  

المعهد التقني / السماوة

اسماء خريجي المعهد التقني / السماوة 
قسم المحاسبة

للعام الدراسي ( ١٩٩٢ / ١٩٩٣ )

الدور الذي تخرج منه اسم الطالب الثالثي 

الشهادة / دبلوم فني



الدراسة / صباحي 

المعدلت

وزارة التعليم العالي والبحث العالمي 
هيئة التعليم التقني  

المعهد التقني / السماوة

اسماء خريجي المعهد التقني / السماوة 
قسم المحاسبة

للعام الدراسي ( ١٩٩٢ / ١٩٩٣ )

الدور الذي تخرج منه اسم الطالب الثالثي 

الشهادة / دبلوم فني

٣٣٦٠٫٤٢
٣٤٦٠٫٣٣
٣٥٥٩٫٤
٣٦٥٩٫١٢
٣٧٥٨٫٩٥
٣٨٥٨٫٦٥
٣٩٥٨٫٣٨
٤٠٥٨٫٢٥
٤١٥٨٫٢١
٤٢٥٨٫١٦
٤٣٥٧٫٧٣
٤٤٥٧٫٥٢
٤٥٥٧٫٢٦
٤٦٥٦٫٢١
٤٧٥٦٫٢
٤٨٥٦٫١٨
٤٩٥٥٫٨٨
٥٠٥٥٫٦٨
٥١٥٥٫٦٣
٥٢٥٥٫٦١
٥٣٥٥٫٥٧
٥٤٥٥٫٠٤
٥٥٥٤٫٩٤
٥٦٥٤٫٨٦
٥٧٥٤٫٨٣
٥٨٥٤٫٧٩
٥٩٥٤٫٦١
٦٠٥٤٫٥٩
٦١٥٤٫٣٤
٦٢٥٤٫٢٩
٦٣٥٤٫١٨
٦٤٥٤

الثانيفليح منوعبد جندل
الثانيانذار نجم ابو حسنة
الثانيسميرة نصار جبار

الثانيعبد اهللا آريم عبد الكاظم 
الثانينجالء عبد الوهاب عبد الحسين

الثانيعدوية علي جليل
الثانيمزهر نعيم جبار 

الثانيعبد الحسين آاظم حسين 
الثانيمريم ابعاوي ناجي 
الثانيمحمد عجة ملوح 
الثانيحسن آاظم ليهوب

الثانيانتهاء موسى خضير 
الثانينهلة عبد الكاظم سهر
الثانيحياة خضير جياد

الثانيحسين صادق جاسم 
الثانيوفاء محمد صالح

الثانيعبد اهللا ايدام بدر
االولحيدر عجزان نوني

الثانيخولة محمد فرحان 
الثانينوار حسين علي

االولريسان علي مويش
الثانيعهود عزيز سالم

الثانيرحيمةآاظم عبيد 
الثانيسناء غيون عامر

الثانياحمد اياد جعفر
االولاشواق ناظم هالل 

الثانيشذاء عالوي وزير 
الثانيحكيمة زغير محمد

الثانيشذى رحيم علوان
الثانيرائدة عبد حسن 

االولرجاء صادق بالد 
الثانيمعصومة محمد علي ناجي



الدراسة / صباحي 

المعدلت

وزارة التعليم العالي والبحث العالمي 
هيئة التعليم التقني  

المعهد التقني / السماوة

اسماء خريجي المعهد التقني / السماوة 
قسم المحاسبة

للعام الدراسي ( ١٩٩٢ / ١٩٩٣ )

الدور الذي تخرج منه اسم الطالب الثالثي 

الشهادة / دبلوم فني

٦٥٥٣٫٩١
٦٦٥٣٫٧٣
٦٧٥٣٫٤٨
٦٨٥٣٫٣٤
٦٩٥٣٫٢٧
٧٠٥٣٫٢٢
٧١٥٢٫٩٢
٧٢٥٢٫٨٤
٧٣٥٢٫٦٧
٧٤٥٢٫٦
٧٥٥٢٫٥٢
٧٦٥٢٫٤٥
٧٧٥٢٫٤٢
٧٨٥١٫٨٩
٧٩٥١٫٦٥
٨٠٥١٫١٧ الثانيهناء فليح عبد الحسن

الثانيرقية صبار حميدي
الثانيدالل عبد الحسن غثيث

الثانيعبد اهللا وادي عبد اهللا
الثانيمحمد بديح احمد 

الثانيحسن سوادي عبد 
الثانيفاطمة عبد الرضا جويد

الثانيابراهيم مطر حسون 
الثانيسيناء آامل عبد العزيز 

الثانيحمدية جابر شاطي 
الثانيحميدة جاسم طعمة 
الثانيآوثر خير اهللا محسن

الثانيزينب جواد آاظم 

الثانيمحمد صخيل محمد

الثانيصبيحة جحيل مهدي 
الثانيحليم حمدان آريم 



الدراسة / صباحي 

المعدلت
١٧٩٫٧
٢٧٥٫٥٧
٣٧٣٫٨٦
٤٦٨٫٨
٥٦٤٫٤٣
٦٦٢٫٣٢
٧٥٩٫٧٤
٨٥٧٫٩١
٩٥٧٫٦٢
١٠٥٧٫٥٩
١١٥٦٫١٩
١٢٥٥٫٦٦
١٣٥٥٫٤٣
١٤٥٤٫٩٣
١٥٥٤٫٨٩
١٦٥٤٫٥٦

االولابتسام ماجد لفتة
االولبشرى معيوف جاسم 

الثانيمنتهى عبد الحسن خويط 
الثانيميادة رزاق لعيبي 

االوليونس بهلول نوني
االولعبد الحسين هادي جابر

الثانيصوفيا جبار جاسم
الثانيحيدر عبد السادة عبود

الثانيحسن عبد الكاظم حمادي
االولرافت عبد اهللا حطحوط 

االولمدائن عبد العباس حمادي
االولعلي آاظم شبيب

االولازل احمد فزاع
االولعمار رؤوف خضير

االولبراق بشير ياسر 
االولسهيل حسين هالل 

وزارة التعليم العالي والبحث العالمي 
هيئة التعليم التقني  

المعهد التقني / السماوة

اسماء خريجي المعهد التقني / السماوة 
قسم المساحة

للعام الدراسي ( ١٩٩٢ / ١٩٩٣ )

الدور الذي تخرج منه اسم الطالب الثالثي 

الشهادة / دبلوم فني



الدراسة / صباحي 

المعدلت
١٧٤٫٠٦
٢٧٣٫٩٣
٣٧١٫٢٧
٤٦٣٫٥٤
٥٦١٫٠١
٦٥٩٫٣٧
٧٥٨٫٤٩
٨٥٥٫٥
٩٥٤٫٣١
١٠٥٤٫١٨

المعدلت
١١٧١٫٩٥
١٢٧٠٫٠٩
١٣٦٤٫٢
١٤٦٤٫٠٥
١٥٦٣٫٩
١٦٦١٫٩٩
١٧٦١٫٥٢
١٨٦١٫٢٨
١٩٥٩٫٥
٢٠٥٩٫٢٨
٢١٥٨٫٢٨
٢٢٥٥٫٨٤
٢٣٥٥٫٣٧
٢٤٥٥٫٣٤
٢٥٥٤٫٩٣
٢٦٥٢٫٢٢ الثانيحسين عبد الرزاق محمد

الثانيحسن مزهر هاني
الثانيعباس محمد عبد 

الثانيحاآم مسلم خطار 
الثانيعبد الحسن آريم حمزة

الثانيعالء مايع عبد حاجم
الثانياياد عبد االميرلفتة

االولمحمد عبيد سوادي
االولجاسم حباط علوان

االولسلمان فليح حسن
االولعيدان بديع جبار 

االولحسين علي ردام 
الثانيسالم ناصر حسين

االولبسام شالل حبيني 
الثانيجابر عبد الحسين حمزة

الدور الذي تخرج منه اسم الطالب الثالثي 
االولعلي حمد عبد 

الثانيميعاد عبد العالي عباس
ميكانيك / تصنيع معادن

االولسهيل نجم آامل
الثانيرحمن شوين علي

االولرسول ياسر ساجت 
االولموفق علي مطر 

االولرداد آاظم عبد 
االولحبيب حسان حرجان 

االولعليوي عبد االمير طعيمة 
االولحيدر علي حسين

الدور الذي تخرج منه اسم الطالب الثالثي 
االولبشار علي عبد الكريم 

وزارة التعليم العالي والبحث العالمي 
هيئة التعليم التقني  

المعهد التقني / السماوة

اسماء خريجي المعهد التقني / السماوة 
قسم الميكانيك

للعام الدراسي ( ١٩٩٢ / ١٩٩٣ )

الشهادة / دبلوم فني

ميكانيك / انتاج


