
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

 
 
  

  معدل السنتین  الدور الذي نجح فیھ  اسم الطالب  ت
  ٨٦٫٢٤٤  األول  رنده ھادي دوحي   ١

  ٨٦٫١١٢  األول  رغد سعد عاشور   ٢

  ٨٣٫٦١٧  األول  میثاق صایم نھاب   ٣

  ٨١٫٤٠٥  األول  عامر كاطع فھد   ٤

  ٨١٫٣٩٥  األول  عدنان جبار مطرود   ٥

  ٨١٫٣٦٧  األول  زینب عبد الملك جعفر   ٦

  ٨٠٫١٩٨  األول  طارق داخل سعدون   ٧

  ٧٤٫٧٩١  األول  امجد عبد الحمزة عبد   ٨

  ٧٤٫٢٧٢  األول  مالك لعیوس غازي   ٩

  ٧٣٫٥٥٦  األول  سامي صبري جبر   ١٠

  ٧٢٫٩٤٧  األول  رشا ھالل ھیجل   ١١

  ٧٢٫٢١٦  األول  ریام غالب مھدي   ١٢

  ٧٢٫١٨٦  األول  رغد عدنان منشد   ١٣

  ٧١٫٦٧٩  األول  شفاء محمد بدر   ١٤

  ٧١٫٢٥٦  األول  یسرى موحان رویضي    ١٥

  ٧١٫١٢٥  األول  عاد  عبد الحسین دھش    ١٦

  ٧٠٫٧٧٣  األول  قاسم موحان مزھر   ١٧

  ٧٠٫٦٢٦  األول  ولید شلواح یاسر   ١٨

  ٧٠٫٥٤٤  األول  نور سامي حسین   ١٩

  ٧٠٫٣١٦  األول  ابتھاج عبد مدلول   ٢٠

  ٦٩٫٥٤٤  األول  میس ناظم عبد األمیر   ٢١

  ٦٩٫٠٢٩  األول  زینب صبار حسان   ٢٢
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 الدور األول/  الخریجین لطلبة قسم المحاسبة  أسماء



  ٦٨٫١١٨  األول  رزاق سلمان عبد   ٢٣

  ٦٧٫٥٠٥  األول  حسین علوان جابر   ٢٤

  ٦٧٫٣٢٦  األول  كوثر حمزة رحیم   ٢٥

  ٦٦٫٩٧٠  األول  مھا حسین زویر   ٢٦

  ٦٦٫٦٩٦  األول  أسماء نظام  الدین   ٢٧

  ٦٦٫٢١٥  األول  أسراء رزاق جرجیس   ٢٨

  ٦٥٫٦٩٤  األول  شودي حیدر عطیة ر  ٢٩

  ٦٥٫٤٤٤  األول  سناء حبیب كریم   ٣٠

  ٦٥٫٠٢٥  األول  زینة ھالل ھیجل   ٣١

  ٦٤٫٨٧٧  األول  فرح حسن طاھر  ٣٢

  ٦٤٫٣٨٤  األول  محمد حكیم ناجي   ٣٣

  ٦٤٫١٠١  األول  حسین بردان جاسم   ٣٤

  ٦٤٫٠٢٨  األول  خلف كاظم منشد   ٣٥

  ٦٣٫٩٢٦  األول  حیدر حسین ھذال   ٣٦

  ٦٣٫٦٨٠  األول  جابر سكران زیاد   ٣٧

  ٦٣٫٦٥١  األول  عقیل وثیج جدعان   ٣٨

  ٦٣٫٥٧٨  األول  بسام رفعت رؤؤف   ٣٩

  ٦٣٫٥٢٣  األول  جمال ماجد خریبط   ٤٠

  ٦٣٫١٧٧  األول  عبیر محمد جعاز  ٤١

  ٦٣٫٠٢٧  األول  أفراح علي كاظم  ٤٢

  ٦٢٫٩٧١  األول  بان حمزة عباس  ٤٣

  ٦٢٫٩٤٨  األول  شیماء سمسم محمد  ٤٤

  ٦٢٫٨٧٩  األول  رشا یحیى عبد علي  ٤٥

  ٦٢٫٦٢٣  األول  ھمسة نزار احمد  ٤٦

  ٦١٫٩٤٥  األول  إبراھیم سعود طارش  ٤٧

  ٦١٫٥٣٦  األول  عمار عبد الجبار مایع  ٤٨

  ٦١٫٤٢٤ األول  فاطمة كركاوي كریم  ٤٩

  ٦١٫٣٨٨  األول  عقیل حمید منصور  ٥٠

  ٥٩٫٧٠١  األول  ماجد فضالة ساجت  ٥١

  ٥٩٫٦٧٢  األول  ةسعدون مراد جود  ٥٢

  ٥٩٫٦١٦  األول  مھدي فضالة عطیة  ٥٣

  ٥٩٫٢٤٣  األول  فاضل مھلھل عبد نور  ٥٤

  ٥٩٫٠١٦  األول  حسین علي عبد الشھید  ٥٥



  ٥٨٫٨٩٤  األول  مصطفى عبد الھادي  ٥٦

  ٥٨٫٧١٨  األول  سعد بجاي فرحان  ٥٧

  ٥٨٫٦٧٨  األول  قیس محسن جواد  ٥٨

  ٥٨٫٣٦٧ األول  یونس عال عبد اهللا  ٥٩

  ٥٨٫٣٥٢  األول  إشراق مجید طعمة  ٦٠

  ٥٧٫٩٦٤ األول  مروة حاكم مھدي  ٦١

  ٥٧٫٩٣٣  األول  شیماء ھول حسن  ٦٢

  ٥٧٫٩٠٢  األول  رسول بطاح مشكور  ٦٣

  ٥٧٫٨٦٠  األول  شیماء عبد االلھ جواد  ٦٤

  ٥٧٫٤٠٨  األول  عالء عبد الھادي كاظم   ٦٥

  ٥٧٫٤٠٧  األول  عامر عبد األمیر وطن  ٦٦

  ٥٧٫١٠١  األول  ديبیداء حسن مھ  ٦٧

  ٥٦٫٦٤٣  األول  علي كاظم محمد   ٦٨

  ٥٦٫٥٣٠  األول  ریاض ھادي راھي  ٦٩

  ٥٥٫٤٢٩  األول  فراس فاضل عبد اهللا   ٧٠

  ٥٤٫٨٥٠ األول  محمد علي صالح  ٧١

  ٥٤٫٥٣٦  األول  سعد سلمان عوض  ٧٢

  ٥٤٫٤٩٦ األول  عادل یوسف جعیول  ٧٣

  ٥٤٫٤٨٥  األول  أدیب فلیح مھدي  ٧٤

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

 

  معدل السنتین  الدور الذي نجح فیھ  اسم الطالب  ت
  ٦٨٫٨٥١  الثاني   غیداء حمودي مھدي   ١
  ٦٦٫٦٢٨ الثاني  لمیاء إسماعیل حمید   ٢
  ٦٥٫٣٧٩ الثاني  مالك غالب مھدي   ٣
  ٦٠٫٥٤٧ الثاني  فاطمة صبحي كاظم  ٤
  ٦٠٫٤٥٩ الثاني  رنا شاكر بادي  ٥
  ٦٠٫٠٥٢ الثاني  علي كاظم حسن  ٦
  ٥٩٫٧٢٩ الثاني  خمائل نعیم جاسم  ٧
  ٥٩٫٣٨٤ الثاني  رقیة ظاھر حسین  ٨
  ٥٩٫٢٤٣ الثاني  ھبة میران كریم  ٩

  ٥٨٫٨٢٤ الثاني  كمال حمود سعود  ١٠
  ٥٨٫٥٩١ الثاني  شیماء عبوسي طعمة  ١١
  ٥٨٫٥٠١ الثاني  عبیر عبداهللا لفتة   ١٢
  ٥٨٫٢٣٩ الثاني  فریال عبد الكاظم خضیر   ١٣
  ٥٨٫١٣٨ الثاني  شبر احمد عبد الكریم  ١٤
  ٥٧٫٨٠٦ الثاني  مثنى رھیف عبید  ١٥
  ٥٧٫٥٣٤ الثاني  مروة صباح عباس  ١٦
  ٥٦٫٧٩٤ الثاني  حسام عبد العباس ھدھود  ١٧
  ٥٦٫٣٩٢ الثاني  جبار جاسم جھادي  ١٨
  ٥٦٫٣٨٨ الثاني  بشرى علي تویس  ١٩
  ٥٦٫٢٣٩ الثاني  فائز زغیر دھام  ٢٠
  ٥٦٫٢١٥ الثاني  ة حسناحمد نعم  ٢١
  ٥٦٫١٦٤ الثاني  رواد عبد زید محمد  ٢٢
  ٥٦٫٠٧٦ الثاني  عبد العزیز كاظم جبار  ٢٣
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  ٥٦٫٠٤٢ الثاني  حمید جاسم شاكر  ٢٤
  ٥٥٫٧٩٥ الثاني   أیاد عبد الرزاق مطشر  ٢٥
  ٥٥٫٥٣٢ الثاني  وسن جاسب إسحاق  ٢٦
  ٥٥٫٣٩٨ الثاني  فائزة محمد حمود  ٢٧
  ٥٤٫٦١٠ ثانيال  نبیل جلیل ساجت  ٢٨
  ٥٤٫٥٠٣ الثاني  ولید شیال كظیم  ٢٩
  ٥٤٫٤٣٢ الثاني  یاسر عبد اهللا نجم  ٣٠
  ٥٤٫٠٦٢ الثاني  محمد مجھول حمزة  ٣١
  ٥٣٫٩٨٦ الثاني  جھاد لفتة خنجر  ٣٢
  ٥٣٫٦٠٣ الثاني  بیداء علي حمید  ٣٣
  ٥٢٫٩٠٣  الثاني   انتصار سفاح سلمان  ٣٤
  ٥٢٫٨٩٣  الثاني  علي عبد الحسین شایع  ٣٥
  ٥١٫٩٢٨ الثاني  صفاء حسین جھودي  ٣٦
  ٥١٫٨٥٢ الثاني  علي زغیر خضیر  ٣٧
  ٥١٫١٨٠ الثاني  جاسم إبراھیم سوادي  ٣٨
  ٥١٫٠٩٣ الثاني  احمد محمد زالم  ٣٩
  ٥٠٫٥١٤ الثاني  خنساء نعیم حسن  ٤٠



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

   
  

 الدور الذي نجح فیھ معدل لسنتین          اسم الطالب ت

 األول ٨٦٫٦٧٥ ولید علي مطشر ١

 األول ٧٥٫٦٨٥ مھند عیسى موسى ٢

 األول ٧٣٫٤٧٤ قیس خلیل خضر ٣

 األول ٧٢٫٧٥١ رعد شاكر باجي ٤

 األول ٧٠٫٧٥٦ حسین حسن محمد ٥

 األول ٦٨٫٨٨٠ ثائر جاسم حمص ٦

 األول ٦٧٫٩١١  راضي كاظمرائد ٧

 األول ٦٧٫٦٨٧ محمودناظم فرھود ٨

 األول ٦٧٫٣٢٥ ھیثم حمود خضر ٩

 األول ٦٦٫٧٢١ میثم محمد جواد ١٠

 األول ٦٦٫٦٠١ حیدر تركي حمزة ١١

 األول ٦٦٫٤٣٥ مازن مخلص عبد الوھاب ١٢

 األول ٦٥٫٧٢١ احمد شاكر صالح ١٣

 األول ٦٤٫٩٦٠ غسان حسن عاكول ١٤

 األول ٦٤٫٨٥٠ جاسم خلیل یونس ١٥

 األول ٦٣٫٩٣٤ نبیل صالح مطر ١٦

 األول ٦٣٫٧٥٦ عدي كاظم صالح ١٧

 األول ٦٣٫٦٩٨ عباس تركي جالب ١٨

  
  المیكانیك : القسم                     السماوة/ التقني :          المعھد ھیئة التعلیم التقني       : الجامعة 

  
  دبلوم فني: الشھادة             صباحي                                           :  الدراسة 

  
            ٢٨/٩/٢٠٠٥ في ٨/٧٩/س: رقم و تاریخ األمر الجامعي             ٢٠٠٤/٢٠٠٥:  سنة التخرج

  :اسم دورة التخرج 

 الدور االول/ لمیكانیكااسماء الخریجین لطلبة قسم 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  

 الدور الذي نجح فیھ معدل السنتین    اسم الطالب ت

 األول ٦٣٫١١٢ حسین علي مطرود ١٩

 األول ٦٢٫٥٦٧ كفاح حسن عبید ٢٠

 األول ٦٢٫٥٤٢ عاصم ناصر حسین ٢١

 األول ٦٢٫٣٩١ حیدر حسن حسین ٢٢

 األول ٦٢٫٣٣٧ مھند محسن دھیرب ٢٣

 األول ٦١٫٩٢٣ غسان عبد الكریم مكي ٢٤

 األول ٦١٫٥٧٢ سعد جبار لعیبي ٢٥

 األول ٦١٫٠٣٥ فراس حسین حسن ٢٦

 األول ٦٠٫٨٦٢ حسین علي صلھام ٢٧

 ولاأل ٦٠٫٠٥٨ عماد ناصر محسن ٢٨

 األول ٥٩٫٦٤٣ وھب محمد مكاوي ٢٩

 األول ٥٦٫٦٧٣ فراس یحیى محمد ٣٠

 األول ٥٦٫٢٦٥ محسن رزاق مزھر ٣١

 األول ٥٩٫٣٤١ محمد فلیح عبد نور ٣٢

 األول ٥٨٫٨٥٥ عودة عودة حسون ٣٣

 األول ٥٨٫٢٥٤ معتز مجید شوین ٣٤

 األول ٥٨٫٠٩٧ توفیق فیصل وساف ٣٥

 األول ٥٤٫٨٦٨ برھان عبدالغفار جاسم ٣٦

 األول ٥١٫٩٣٠ علي عبود حامي ٣٧

  
   المیكانیك : القسم                    السماوة/ التقني :  ھیئة التعلیم التقني               المعھد : الجامعة 

  
  دبلوم فني: الشھادة             صباحي                                           :  الدراسة 

  
                   ٢٨/٩/٢٠٠٥في٨/٧٩ /س: رقم و تاریخ األمر الجامعي          ٢٠٠٤/٢٠٠٥:  سنة التخرج

  :اسم دورة التخرج 

 األولالدور/   المیكانیك اسماء الخریجین لطلبة قسم 
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 الدور الذي نجح فیھ معدل لسنتین          اسم الطالب ت

 الثاني ٨٢٤.٦٩ حسون عطیة محان ١

 الثاني ٤١٩.٦٤ نجم محمد نجم شون ٢

 الثاني ٦٤٤.٦١ كرار طواش علي ٣

 الثاني ٦٢٠.٦١ مھند طاھر مسلم ٤

 الثاني ٤٠٩.٦١ كمال عبد المھدي فضالة ٥

 الثاني ٣٦٧.٦١ علي غالب عبد الزھرة ٦

 الثاني ١٢٨.٦١ محمد جبار محسن ٧

 الثاني ٤٦١.٦٠ علي ثائر ھادي ٨

 الثاني ٢٦٢.٦٠ علي ابراھیم خلیل ٩

 الثاني ٢٦٠.٦٠ احمد ضیدان كاظم ١٠

 الثاني ١٠٣.٦٠ وسام خضر ناصر ١١

 الثاني ٥٩٤.٥٩ فاضل عبد خاجي ١٢

 الثاني ٤٦٩.٥٩ عماد رحیم كوین ١٣

 الثاني ٩٤١.٥٦ ضرغام مجید حامد ١٤

 الثاني ٥٩١.٥٦ باسم عبداهللا طراد ١٥

 الثاني ٥٣١.٥٦ فالح حسن غیاض ١٦

 الثاني ١٧٣.٥٦ احمد جاسم حمود ١٧

 الثاني ٠٩٩.٥٦ یاس عبدالخضر عباس ١٨

  
  المیكانیك   : القسم                    السماوة/ التقني :  ھیئة التعلیم التقني               المعھد : الجامعة 

  
  دبلوم فني: الشھادة             صباحي                                           :  الدراسة 

  
                   ٢٨/٩/٢٠٠٥في٨/٧٩/س:رقم و تاریخ األمر الجامعي            ٢٠٠٤/٢٠٠٥:  سنة التخرج

  :  اسم دورة التخرج 

 الثانيالدور / المیكانیك قسم اسماء الخریجین لطلبة 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 الدور الذي نجح فیھ  السنتینمعدل    اسم الطالب ت

 الثاني ٥٥٫٨٣٠ سالم سعدون طالب ١٩

 الثاني ٥٥٫٣٠٣ محمود شاكر داود ٢٠

 الثاني ٥٥٫٢٤٨ فاضل مطر زوین ٢١

 الثاني ٥٥٫٠٦٥ مخلص كریم شنون ٢٢

 الثاني ٥٤٫٨٢٨ احمد جاھل مطرود ٢٤

 الثاني ٥٤٫٨٠٥ محمد عبید عواد ٢٥

 انيالث ٥٤٫٧٧٥ حسن نوري جابر ٢٦

 الثاني ٥٤٫٧٤٧ محمد قاسم شاني ٢٧

 الثاني ٥٤٫٥٥٨ رائد عبد الواحد خضیر ٢٨

 الثاني ٥٤٫٥٠٨ میثم عبد علي واوي ٢٩

 الثاني ٥٤٫٤٠١ سعد تاني محسن ٣٠

 الثاني ٥٤٫٣٣١ عالء حسین جابر ٣١

 الثاني ٥٤٫١٦٤ سجاد عالوي حمید ٣٢

 الثاني ٥٩٫٣٢٢ ریاض فضالة حمزة ٣٣

 الثاني ٥٩٫٢٥٤ اظم جابرعدنان ك ٣٤

 الثاني ٥٨٫٨٢٧ مالك عوض حویش ٣٥

 الثاني ٥٨٫٨١٩ حسین علیوي عواد ٣٦

 الثاني ٥٨٫٠٥٥ اسعد مطشر خلیوي ٣٧

 الثاني ٥٧٫٨٧٨ احمد شریف حمید ٣٨

  
  المیكانیك  : القسم                    السماوة/ التقني :  ھیئة التعلیم التقني               المعھد : الجامعة 

  
  دبلوم فني: الشھادة             صباحي                                           :  الدراسة 

  
                  ٢٨/٩/٢٠٠٥في٨/٧٩/س: رقم و تاریخ األمر الجامعي            ٢٠٠٤/٢٠٠٥:  سنة التخرج

  :  اسم دورة التخرج  

 الثانيالدور/  المیكانیك  اسماء الخریجین لطلبة قسم 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  

 الدور الذي نجح فیھ معدل السنتین    اسم الطالب ت

 الثاني ٥٧٫٨٤٤ مكي ارزوقي شریف ٣٩

 الثاني ٥٧٫٧٦٢ عباس محمد نعیمة ٤٠

 الثاني ٥٧٫٥٨٥ جعفر عبد نزال ٤١

 الثاني ٥٧٫٥٤٤ نبیل ناصر جبیر ٤٢

 الثاني ٥٧٫٤٨٦ بشار فاضل عطیة ٤٣

 الثاني ٥٧٫١٧٨ عدنان داخل جابر ٤٤

 الثاني ٥٧٫١٦٠ احمد محسن خسیرة ٤٥

 الثاني ٥٧٫١٠٩ علي لوفي مذبوب ٤٦

 الثاني ٥٧٫٠٦٥ یبصادق مھوس حب ٤٧

 الثاني ٥٧٫٠٥٧ كریم شعیل جاسم ٤٨

 الثاني ٥٧٫٠٢٧ احمد ھالل محسن ٤٩

 الثاني ٥٣٫٩٦١ اكرم كاظم عسكر ٥٠

 الثاني ٥٣٫٨٨١ احسان جالب والي ٥١

 الثاني ٥٣٫٤٨٢ حیدر علوان حمزة ٥٢

 الثاني ٥٣٫٣٠٧ حیدر عبدالحسین دبال ٥٣

 الثاني ٥٣٫١٥٢ بھاء سعد محمد ٥٤

 الثاني ٥٣٫١٠٩ اسالم حمید انغیمش ٥٥

 الثاني ٥٢٫٨٠٩ میثم دشدوش ھادي ٥٦

 الثاني ٥٢٫٣٠٣ عباس فلیح شنان ٥٧

 الثاني ٥٢٫٢٢٢ صباح كاظم كاطع ٥٨

 الثاني ٥٢٫٢٠٠ وسام محسن عالوي ٥٩

 الثاني ٥١٫٨٠٨ حسن مسلم عزیز ٦٠

  
  المیكانیك  : القسم                    السماوة/ التقني :  ھیئة التعلیم التقني               المعھد : الجامعة 

  
  دبلوم فني: الشھادة             صباحي                                           : اسة  الدر

  
                  ٢٨/٩/٢٠٠٥في٨/٧٩/س: رقم و تاریخ األمر الجامعي             ٢٠٠٤/٢٠٠٥:  سنة التخرج

  :  اسم دورة التخرج  

 الثانيالدور/  المیكانیك  اسماء الخریجین لطلبة قسم 



  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
  

 معدل لسنتین الدور الذي نجح فیھ          اسم الطالب ت

  ٧٧٫٠٩٨  األول  محمد لیسھ عبد الحسین  ١

  ٦٩٫٥٧٧  األول  نشوان تحسین علي  ٢

  ٦٩٫٣٧٧  األول  أطیاف سعدون كاظم  ٣

  ٦٧٫٨٢٩  األول  حیدر كاظم عباس  ٤

  ٦٧٫٣٣٥  األول  زینب رحمن محسن  ٥

  ٦٤٫١٦٤  األول  مھند عباس ظاھر  ٦

  ٦٠٫٢٦٢  األول  صفاء حیاوي فرحان  ٧

  ٥٧٫٥٧٥  األول  بشرى داخل خضیر  ٨

  ٥٧٫١٠٨  األول  سعد خوان حسن   ٩

  ٥٦٫٣٩٥  األول  ھبھ عباس جعاز ١٠

  ٥٥٫٦٧٣  األول  علي جودي عزوز   ١١

  
  المساحة : القسم                     السماوة/ التقني :  ھیئة التعلیم التقني               المعھد : الجامعة 

  
  دبلوم فني: الشھادة             صباحي                                           :  الدراسة 

  
  ٢٠٠٤/٢٠٠٥   سنة التخرج

  ـ:                            اسم دورة التخرج٢٦/٩/٢٠٠٥ في  ٨/٧٢/ س:رقم و تاریخ األمر الجامعي  
  
  
  

 األولالدور/  المساحة /اسماء الخریجین لطلبة قسم
 االول



  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  

 معدل لسنتین الدور الذي نجح فیھ          اسم الطالب ت

  ٦٢٫٩٣٤  الثاني   محمدسیف عبد الحسن ١

  ٥٧٫٧٦٤  الثاني  علي سعد رحیم  ٢

  ٥٧٫٥٨٨  الثاني  أسراء خلیل إبراھیم ٣

  ٥٦٫٢٥١  الثاني  میسم علوان حمید ٤

  ٥٦٫٢٠٨  الثاني  یاسر جابر ساجت ٥

  ٥٦٫٠٤٨  الثاني  زینب كامل محمد ٦

  ٥٥٫٩١٢  الثاني  براء إسماعیل محمد  ٧

  ٥٤٫١١٩  الثاني  أنعام ھادي كاظم ٨

  ٥٤٫٠٩٧  الثاني  سارة حسین شمال ٩

  ٥٣٫٨٨٤  الثاني  زینب عبد الخضر نعیم ١٠

  المساحة : القسم                     السماوة/ التقني :  ھیئة التعلیم التقني               المعھد : الجامعة 
  

  دبلوم فني: الشھادة             صباحي                                           : راسة  الد
  

  ٢٠٠٤/٢٠٠٥   سنة التخرج
  ـ:            اسم دورة التخرج             ٢٦/٩/٢٠٠٥ في  ٨/٧٢/س  :رقم و تاریخ األمر الجامعي

  
  

          الدور الثاني/ المساحة/اسماء الخریجین لطلبة قسم 
 الثانيالدور/



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

 معدل لسنتین الدور الذي نجح فیھ          اسم الطالب ت

 ٨٣٫٩٠٥ األول إیھاب سالم موسى ١

 ٨٣٫٦٧٣ األول عادل نازك عبد الصاحب ٢

 ٨٢٫٤١٤ األول غیث عبد الحسین حنون  ٣

 ٧٩٫٢٥٩ األول علي منصور مھدي ٤

 ٧٧٫٥٤٨ األول إبراھیم سجاد حسن ٥

 ٧٧٫١٦٦ األول ةنوري جعیلة حمز ٦

 ٧٣٫٢٠٤ األول حسین عباس محمود ٧

 ٧٢٫٤٩٤ األول محمد ناظم محمد  ٨

 ٦٨٫١٦٨ األول كرار حسین عزیز  ٩

 ٦٧٫٦٣٢ األول علي عماد عبد اهللا  ١٠

 ٦٧٫٦٠٠ األول كاظم عیدان صلھوم  ١١

 ٦٧٫٥٨٥ األول علي یحیى ھادي ١٢

 ٦٦٫٢٥٩ األول إستبرق جبار ھاشم  ١٣

 ٦٤٫٤٦٧ األول  عبد الخضر شنیتحمید ١٤

  ٦٣٫٣٧٣ األول حسین جاسم حبیش  ١٥

 ٦٢٫٠٧٧ األول معتصم عبد الجواد حسین  ١٦

 ٦١٫٢٤١ األول خالد عبد اهللا طعمة  ١٧

 ٦١٫١٠٥ األول احمد ملیح میزر ١٨

 ٦٠٫٨٨٨ األول حسنین محمد رضا  ١٩

 ٦٠٫٧٩٢ األول احمد لھمود ھادي  ٢٠

 ٦٠٫٧٧١ األول ي حیدر حمزة مھد ٢١

  
  الكھرباء   : القسم                    السماوة/ التقني :  ھیئة التعلیم التقني               المعھد : الجامعة 

  
  دبلوم فني: الشھادة             صباحي                                           :  الدراسة 

  
                   ٢/١٠/٢٠٠٥- ٨/٨٣/س:الداري   رقم و تاریخ األمر ا     ٢٠٠٤/٢٠٠٥    سنة التخرج

  اسم دورة التخرج 
                   

 الدور االول/ اسماء الخریجین لطلبة قسم  الكھرباء



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  

 معدل السنتین الدور الذي نجح فیھ    اسم الطالب ت

 ٦٠٫٧٤٨ األول جاسم مزھر شامي  ٢٢

 ٦٠٫٠٦٥ األول عدنان راضي حمید  ٢٣

 ٥٩٫٤٠٠ األول حسین عیال ساجت  ٢٤

 ٥٧٫٩٥١ األول محسن حربي ھالل  ٢٥

 ٥٦٫٩٦٦ األول اسعد عبد حمید عبد اهللا  ٢٦

  
  الكھرباء   : القسم                    السماوة/ التقني :  ھیئة التعلیم التقني               المعھد : الجامعة 

  
  دبلوم فني: الشھادة             صباحي                                           :  الدراسة 

  
                   ٢/١٠/٢٠٠٥- ٨/٨٣/س:الداريا  رقم و تاریخ األمر      ٢٠٠٤/٢٠٠٥   سنة التخرج 

  اسم دورة التخرج 
   

 االولالدور/ الكھرباءاسماء الخریجین لطلبة قسم 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 معدل لسنتین الدور الذي نجح فیھ          اسم الطالب ت

 ٦١٫٨٤١ الثاني أسامة أنور طالب  ١

 ٦١٫٨١٥ الثاني علي كاظم رحیم  ٢

 ٦١٫٣٥٤ الثاني مسلم رزاق سلمان  ٣

 ٥٩٫٨٤٩ الثاني علي إسماعیل محمد  ٤

 ٥٩٫١٤٧ الثاني یعقوب رھیف كاظم  ٥

 ٥٩٫٠١١ الثاني ن مھاوش خلیفة حسی ٦

 ٥٨٫٨١٦ الثاني أسامة عباس سرحان  ٧

 ٥٨٫٥٩٨ الثاني عالء عبد األمیر حسین  ٨

 ٥٨٫٢١١ الثاني عبد العظیم خزعل عبد  ٩

 ٥٨٫٠٦٨ الثاني علي محمد عویز ١٠

 ٥٧٫١٧٤ الثاني مخلد مرزة عبد الزھرة  ١١

 ٥٦٫٩٣٦ الثاني فراس سعدي شاكر  ١٢

 ٥٦٫٨٢٦ الثاني كاظم ایفان جواد  ١٣

 ٥٦٫٣٣١ الثاني باسم یونس حمزة ١٤

 ٥٦٫١٦٦ الثاني محمد كاظم حسن  ١٥

 ٥٥٫٩٧٠ الثاني اسعد عبد الحسین ریكان  ١٦

 ٥٥٫٨٦١ الثاني خالد محمد صالح ١٧

 ٥٥٫٥٩٨ الثاني رزاق عبد الزھرة عباس ١٨

 ٥٥٫٤١٤ الثاني عادل محمد كنان  ١٩

 ٥٥٫١٤٧ الثاني  إحسان عبد اهللا عباس ٢٠

  
  كھرباء ال  : القسم                    السماوة/ التقني :  ھیئة التعلیم التقني               المعھد : الجامعة 

  
  دبلوم فني: الشھادة             صباحي                                           :  الدراسة 

  
                   ٢/١٠/٢٠٠٥- ٨/٨٣/س:الداريا  رقم و تاریخ األمر      ٢٠٠٤/٢٠٠٥    سنة التخرج

  اسم دورة التخرج 
  

 الثانيالدور / الكھرباءاسماء الخریجین لطلبة قسم 



  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
 

 معدل السنتین الدور الذي نجح فیھ    اسم الطالب ت

 ٥٥٫٠٣١ الثاني كاظم عبد الحسین عبد  ٢١

 ٥٤٫٩٢٢ الثاني سالم غدیر خضر ٢٢

 ٥٤٫٧٩٢ الثاني فرید علي محمد  ٢٣

 ٥٤٫٧٠٠ الثاني زید محمد سعید ٢٤

 ٥٤٫٥٩٢ الثاني ان سالم موسىسن ٢٥

 ٥٤٫٥٣٥ الثاني حسنین صبحي إبراھیم  ٢٦

 ٥٤٫٥٠٠ الثاني عقیل حمید غثیث  ٢٧

 ٥٤٫٤٦٣ الثاني مقداد مھدي ھادي ٢٨

 ٥٤٫٣٩٨ الثاني وسام إبراھیم صالح ٢٩

 ٥٤٫٣٢٨ الثاني عدي حسوني مبارك ٣٠

 ٥٤٫٣٠٥ الثاني صالح حسن حتاتة  ٣١

 ٥٤٫٣٠٣ الثاني عباس ناجي عیسى ٣٢

 ٥٤٫٢٥١ الثاني كریم عبد الخضر جیاد ٣٣

 ٥٤٫٢٣٦ الثاني رحیم تركي وحید  ٣٤

 ٥٤٫١٥٠ الثاني ر كاظم تومان جب ٣٥

 ٥٤٫٠٠٤ الثاني مؤید حسون جالب ٣٦

 ٥٣٫٥٨٥ الثاني راضي سفر عطشان ٣٧

 ٥٣٫٤٢٥ الثاني جعفر رحیم عبد الخضر ٣٨

 ٥٣٫٣٨٣ الثاني محمد دافي مرود  ٣٩

 ٥٣٫٣٦٢ الثاني جعفر حامد علوان  ٤٠

 ٥٣٫٠٩٣ الثاني صباح عبد شتوي ٤١

 ٥٣٫٠٣١ الثاني غسان ناجح مجھول  ٤٢

 ٥٢٫٥٣٢ الثاني محروس جابر عایش  ٤٣

 ٥٢٫٢٦٤ الثاني عبد اهللا منشد ظاھر  ٤٤

  
   الكھرباء  : القسم                    السماوة/ التقني :  ھیئة التعلیم التقني               المعھد : الجامعة 

  
  دبلوم فني: الشھادة             صباحي                                           :  الدراسة 

  
                   ٢/١٠/٢٠٠٥- ٨/٨٣/س:الداريا   رقم و تاریخ األمر     ٢٠٠٤/٢٠٠٥    سنة التخرج

  اسم دورة التخرج 

 الثانيالدور / الكھرباءاسماء الخریجین لطلبة قسم 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

 لسنتینامعدل  الدور الذي نجح فیھ          اسم الطالب ت

 ٨١٫٩٦٥ أألول كریم ضایف صالح ١

 ٨١٫٣٩ أألول بھاء لطفي محمد ٢

 ٧٢٫١٤٤ أألول عبد اهللا عبد العباس عبد اهللا ٣

 ٧١٫١٨٣ أألول فالح ثجیل عزوز ٤

 ٧٠٫٣٩٧ أألول حسن محسن عبد ٥

 ٦٨٫٨٢٦ ألولأ یاب نحرب صبار خ ٦

 ٦٨٫٧٨٣ أألول  عبد العزیز جابروازف ٧

 ٦٨٫٧٧٧ أألول محمد ابراھیم حسن ٨

 ٦٦٫٨٨٠ أألول قصي ھاشم محسن ٩

 ٦٦٫٦٨٢ أألول ناطق ظاھر سعد ١٠

 ٦٥٫٣٣٢ أألول امجد مفید جاسم ١١

 ٦٤٫٣٩١ أألول والء كاظم عباس ١٢

 ٦٣٫٦٩٣ أألول سعد عبد فرھود ١٣

 ٦٣٫٠٤٥ أألول  الھادي جابرعبد الرحمن عبد ١٤

 ٦٢٫٩٠٣ أألول مشعل ثجر حاشوش ١٥

 ٥٨٫٣٨٤ أألول خالد كامل رحیم ١٦

  
  التمریض : القسم                     السماوة/ التقني :  ھیئة التعلیم التقني               المعھد : الجامعة 

  
  دبلوم فني: الشھادة             صباحي                                           :  الدراسة 

  
     ٢٠٠٤/٢٠٠٥:   سنة التخرج

    اسم دورة التخرج              ٢٨/٩/٢٠٠٥        في ٨/٧٦/س: رقم و تاریخ األمر الجامعي   

 ولالدور اال/ التمریضاسماء الخریجین لطلبة قسم 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 معدل لسنتین الدور الذي نجح فیھ          اسم الطالب ت

 ٥٩٫٧٠٤ الثاني سرمد قاسم یاسر ١

 ٥٩٫١٥ الثاني علي عبد النبي ضیدان ٢

 ٥٨٫٦٦٠ الثاني تكلیف داخل جاسم ٣

 ٥٨٫١٥٩ الثاني حسن مرھج لزام ٤

 ٥٦٫٨٣٦ الثاني رائد اعالن نور ٥

 ٥٢٫٩٠٦ الثاني باسم محمد محمود ٦

  
    التمریض : القسم                    السماوة/ التقني :  ھیئة التعلیم التقني               المعھد : الجامعة 

  
  دبلوم فني: الشھادة             صباحي                                           :  الدراسة 

  
     ٢٠٠٤/٢٠٠٥:   سنة التخرج

    اسم دورة التخرج                        ٢٨/٩/٢٠٠٥  في   ٨/٧٦/س:ي   رقم و تاریخ األمر الجامع

 الثانيالدور/التمریضاسماء الخریجین لطلبة قسم 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 معدل لسنتین الدور الذي نجح فیھ          اسم الطالب ت

 ٨٨٫٠٩٢ األول ھدى سعد دواس ١

 ٨٧٫٠١٠ األول وسام كاظم عبد ٢

 ٨٥٫٨٠٩ األول عالء نعیم زایر ٣

 ٨٥٫١٢٠ األول وفاء كشیش خشان ٤

 ٨٤٫٧٣٩ األول سلوان حمید عجیل ٥

 ٨٣٫٠٣٧ األول تغرید طالب جواد ٦

 ٨١٫٩٠٠ األول امل موسى عبد ٧

 ٧٩٫٨٦١ االول وئام لفتھ بدر ٨

 ٧٩٫٧٧٥ االول باسم محمد نغیمش ٩

 ٧٩٫٢٧٢ االول لیبشیماء عكلھ حر ١٠

 ٧٨٫٣٦٣ االول طاھر ایھاب محمد ١١

 ٧٨٫٣٤٣ االول  حسنعلي عباس ١٢

 ٧٥٫٨٠٤ االول فیصل جالب عماد ١٣

 ٧٥٫٢٤ االول فاھم شھید كفات ١٤

 ٧٣٫٧٢٤ االول  عبد متعبھیام ١٥

 ٧٣٫١٣٥ االول اكرام حسین حسن ١٦

 ٧١٫٨٩٨ االول محمود حسون مشكور ١٧

 ٦٩٫٦٣٢ االول كریم متعب دلیر ١٨

 ٦٩٫٠٨٤ االول االمیرابوعشمة عبد خلود ١٩

 ٦٨٫٦٩٧ االول حال مھدي كاظم ٢٠

  
  صحة المجتمع : القسم                     السماوة/ التقني :  ھیئة التعلیم التقني               المعھد : الجامعة 

  
  دبلوم فني: الشھادة                                        صباحي                :  الدراسة 

  
        م٢٠٠٥-٢٠٠٤  سنة التخرج

   اسم دورة التخرج               )م١٠/٨/٢٠٠٥(١٧١٦/  ٧/٢:   رقم و تاریخ األمر الجامعي 

 االولالدور/ المجتمع صحة  الخریجین لطلبة قسمأسماء
 االول



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  

 تینمعدل السن الدور الذي نجح فیھ    اسم الطالب ت

 ٨٦٫٣٣٤ األول ھدى محمدعلي ناصر ٢١

 ٦٧٫٨٦٧ األول  ابتھال كریم كاظم ٢٢

 ٦٧٫٠٥٢  األول اسماعیل غضبان رغد ٢٣

 ٦٦٫٥٩٣  األول فارس شاكر حیدر ٢٤

 ٦٤٫٥٨٤ األول حسین محمد محیبس ٢٥

 ٦٣٫٤١ األول حیدر ھادي ونان ٢٦

 ٦٢٫٨٣٦ األول تھاني مزمل خالد ٢٧

 ٦١٫٥٢ األول يحسین كشیش مھد ٢٨

 ٦١٫٣٤ األول حمید رحیم عیسى ٢٩

 ٥٩٫٦٢٣ األول اسامة جبار جعاز ٣٠

  
  صحة المجتمع  : القسم                    السماوة/ التقني :                 المعھد ھیئة التعلیم التقني: الجامعة 

  
  دبلوم فني: الشھادة             صباحي                                           :  الدراسة 

  
        م٢٠٠٥-٢٠٠٤  سنة التخرج

    اسم دورة التخرج                            )م١٠/٨/٢٠٠٥(١٧١٦/  ٧/٢ : رقم و تاریخ األمر الجامعي

 االولالدور/ أسماء الخریجین لطلبة قسم صحة المجتمع



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

   
 معدل لسنتین الدور الذي نجح فیھ          اسم الطالب ت

 ٧١٫١٥ الثاني علیوي صفا محمد ١

 ٦٢٫٧٨ الثاني سلطان محمد عبد ٢

 ٥٩٫٧٨ الثاني حمید نافع حسین ٣

 ٥٧٫٢٨ الثاني  محمد عليإبراھیمغسان  ٤

 ٥٦٫٧٣ الثاني عادل شھید كامل ٥

 ٥٥٫٩١ الثاني  حسنعبدا لرضانوال  ٦

  
  صحة المجتمع   : القسم                    السماوة/ التقني :  ھیئة التعلیم التقني               المعھد : الجامعة 

  
  دبلوم فني: الشھادة                    صباحي                                    :  الدراسة 

  
     م٢٠٠٥-٢٠٠٤  سنة التخرج

    اسم دورة التخرج                             )م٢٠٠٥-٩-٢٧( ٢٣٧٣\٢\٧:  رقم و تاریخ األمر الجامعي

 الثانيالدور/ أسماء الخریجین لطلبة قسم صحة المجتمع


