
الدراسة / صباحي 

المعدلت
١٨٧٫٣
٢٨٢٫٠٤
٣٨٠٫٤٢
٤٧٧٫٦٢
٥٧٥٫٣٧
٦٧٥٫١٣
٧٧٤٫٢١
٨٧٤٫١٦
٩٧٠٫٤٧
١٠٦٩٫٤٣
١١٦٩٫١٢
١٢٦٨٫٩٥
١٣٦٨٫٩٢
١٤٦٧٫٣٣
١٥٦٧٫٣
١٦٦٧٫٢٨
١٧٦٦٫٥٦
١٨٦٥٫١٨
١٩٦٤٫٢٣
٢٠٦٤٫٠٨
٢١٦٣٫٩
٢٢٦٣٫٨٧
٢٣٦٣٫٧١
٢٤٦٣٫٦٨
٢٥٦٣٫٢٤
٢٦٦٣٫٠٧
٢٧٦٣٫٠٧
٢٨٦٣
٢٩٦٢٫٧٤
٣٠٦٢٫٦٥
٣١٦٢٫٠٦
٣٢٦١٫٤٧

االولعبداهللا ترآي عطية
الثانيعناد طالب حسين

الثانيشذى صبحي آاظم 
االولمحمد طعمه عبدالرضا

االولنوال سعدون طالب
االولناصر رسول حسون

االولعلي هربيد عطية 
الثانيأياد عبدالكريم آايم

االولنسرين علي عبد جابر 
الثانيمسلم آامل محمد 

الثانيسعد رزاق محمد
االولنادية عبداالمير هداد

االولمحمد آاظم دهام
االولسعد نافع مداعي

االولعطيه دالي حميد
االةلأيمان شاني عنيف

الثانيعلي درسون فضيل
االولمحمد آاظم عبيد

االولأيمان خروع سعـد
االولعلي آاظم رهيف

االوليسرى طحيول رميله
االوليحيى موسى عجة 

االولغريب حرب صلبوخ
االولعهود فاضل لهمود

االولعاتكة حمد جواد
االولعوض محمد مدفون

االولجليل عطشان دارم
االولحيدر داخل حسن

االولفاطمة راضي ساجت 
االولماجد داهي ناهي

االولزهية فرحان رحل 
االولأمال عبد ظاهر

وزارة التعليم العالي والبحث العالمي 
هيئة التعليم التقني  

المعهد التقني / السماوة

اسماء خريجي المعهد التقني / السماوة 
قسم المحاسبة

للعام الدراسي ( ١٩٩٣ / ١٩٩٤ )

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 ( ١٩٩٣ / ١٩٩٤ )

الدور الذي تخرج منه اسم الطالب الثالثي 

الشهادة / دبلوم فني

٣٣٦١٫٢٥
٣٤٦١٫١
٣٥٦١٫٠١
٣٦٦٠٫٨٦
٣٧٦٠٫٨٥
٣٨٦٠٫٦٣
٣٩٦٠٫٣
٤٠٦٠٫٢٣
٤١٦٠٫١١
٤٢٥٩٫٧١
٤٣٥٩٫٤٩
٤٤٥٩٫٣٣
٤٥٥٩٫٢٦
٤٦٥٩٫٠١
٤٧٥٨٫٩٦
٤٨٥٨٫٩
٤٩٥٨٫٦٧
٥٠٥٨٫٤٦
٥١٥٨٫٢٧
٥٢٥٨٫٢٢
٥٣٥٧٫٩٨
٥٤٥٧٫٨٨
٥٥٥٧٫٨٥
٥٦٥٧٫٥٧
٥٧٥٧٫٥٥
٥٨٥٧٫٤٦
٥٩٥٧٫٣٩
٦٠٥٧٫٢٨
٦١٥٦٫٦
٦٢٥٦٫٤٢
٦٣٥٦٫٤
٦٤٥٦٫٣٤

الثانيقيس نعيم عباس
الثانيناظم جواد آاظم 
الثانيفالح حسن جوده
الثانيحسن بردان وهج
الثانيآاظم فنجان جبار
االولسلطان آاطع آيطان
الثانيعادل جواد آافي 
الثانيفاضل والي عبداهللا
االولزينب حسن عطية
الثانيفليح جفات مسعود
الثانيسرور صبحي سلمان
االولحيدر أرحيم آريم
الثانيرغد عطية خضير
الثانيمحمد مظلوم والي 
الثانيزينب قابل جبر
الثانيعماد عبداهللا عبد

الثانيزينب عبدالحميد جبار
الثانيعبدالجبار علوان جبر

الثانيساجده عبدالكريم صكر
االولعلي مجبل شنشول

الثانيهيلين بدري ياسين
الثانينجاة خروع سعد

االولرعد حسن عبد
الثانيمناع آزار آطافه

االول ماجد عبادي وزير
الثانيفريق مجيد حميد

الثانيحسين رسول عبداالمير
االولحيدر عطية جاسم

الثانيمحمد محيسن آصاد
االولسعد أبراهيم محمد

الثانيماجد خليف راشد
الثانيجميل عبيس خضير



الدراسة / صباحي 

المعدلت

وزارة التعليم العالي والبحث العالمي 
هيئة التعليم التقني  

المعهد التقني / السماوة

اسماء خريجي المعهد التقني / السماوة 
قسم المحاسبة

للعام الدراسي ( ١٩٩٣ / ١٩٩٤ )

الدور الذي تخرج منه اسم الطالب الثالثي 

الشهادة / دبلوم فني

٦٥٥٦٫١٩
٦٦٥٦٫١٧
٦٧٥٥٫٧
٦٨٥٥٫٦٥
٦٩٥٥٫٥٣
٧٠٥٥٫٣٢
٧١٥٥٫٢٢
٧٢٥٤٫٩٤
٧٣٥٤٫٩١
٧٤٥٤٫٦٦
٧٥٥٤٫٦٥
٧٦٥٤٫٦٤
٧٧٥٤٫٦١
٧٨٥٤٫٥٩
٧٩٥٤٫٥٨
٨٠٥٤٫٤٦
٨١٥٤٫٤٢
٨٢٥٤٫٣٥
٨٣٥٣٫٥٣
٨٤٥٣٫٤٩
٨٥٥٣٫٤
٨٦٥٣٫٣٩
٨٧٥٣٫٠٨
٨٨٥٣
٨٩٥٢٫٧٩
٩٠٥٢٫٦٩
٩١٥٢٫٣٩
٩٢٥٢٫٣١
٩٣٥٢٫١٧
٩٤٥٢٫٠٧

الثانيعبداهللا حسين منيجل

الثانيعلي عبدالحسين مهدي
الثانيأنتصار حبيب عبدالحسين

االولأديب صبحي حسن
الثانيميعاد عبد جنديل

الثانيصالح مهدي محمد
الثانيصاحب سعود والي

الثانيرائد نوري عزاره
الثانيحسين رحيم حسن

الثانيفاطمه أنور خضير
الثانيمنى مدلل جابر

الثانيجوالن عباس محمد
االوللمياء محمد شاآر

الثانيآاظم آلول آريم

الثانينجاة آاظم عبيد
الثانينجم عبد مزهر

الثانيعلي حسين نعمة
الثانيميالد آاظم محمد
الثانيأنعام سلمان جبار
الثانيحيدر عباس شنابة
الثانيحسين حميد حسن
الثانيشاآر مسير وضح 
الثانيحسين صبري عاجل
الثانيجنان جسب آريم

الثانيفاطمه هادي مسير 
الثانيمشكور نعيمه نجار
الثانيورود حسين علي
الثانيهيام محمد شوآت 
الثانيأسماعيل جالل ناصر
الثانيعلية نوري فياض



الدراسة / صباحي 

المعدلت
١٧٨٫٤٣
٢٧٦٫٥٥
٣٧٤٫٩٨
٤٧١٫٧٢
٥٧٠٫٠٥
٦٦٩٫٠١
٧٦٥٫٩٧
٨٦٥٫٨٦
٩٦٤٫٧٦
١٠٦٤٫٣٢
١١٦٤٫١٣
١٢٦٣٫٩
١٣٦٤٫٤٣
١٤٦٣٫٢٤
١٥٦٢٫٧١
١٦٦١٫٨٣
١٧٦١٫٧٩
١٨٦١٫٧٦
١٩٥٩٫٢٤
٢٠٥٩٫٢١
٢١٥٩٫١٤
٢٢٥٨٫٨٣
٢٣٥٨٫٨٣
٢٤٥٨٫٨٣
٢٥٥٨٫٧٦
٢٦٥٨٫٤٤
٢٧٥٨٫٢٣
٢٨٥٧٫٤
٢٩٥٧٫٢٨
٣٠٥٧
٣١٥٦٫٣٧
٣٢٥٥٫٩٧

االولهاتف حسن بريد
االولسميره حميد عواد

االولحسن محمد علي 
الثانينسرين آريم محمد

االولعلي ياسين عزيز
الثانيجابر آاظم جبر 

االولزينب شاآر آاظم
الثانيفاضل مجيد فالح

االولرياض آريم ظاهر
الثانيهداد آاظم عبد

االولخالده عبيد جبار
االولمازن هادي صالح حمودي

الثانيلينا هاشم هادي
االولعلي حسين عطية

االولآفاحى جبر صالح
الثانيياسين محمد جابر

االولحسين علي جبار
االولمحمد سامي نون

االولنجم هالل عزيز
االولحسين علي ظاهر 

االولحيدر محمد داود
االولأحمد آاظم شناوه

االولغازي فيصل عطشان
االولغيداء عادل حيران

الثانيبرهان أبراهيم جاسم
االولناصر آاطع مجبل

االولأنمار حمودي آاظم
االولحيدر عواد حسين

االولآريم براش وناس
االولحامد حنون نجم

االولصفاء حمودي فليح
االولحسيب رسول علي

وزارة التعليم العالي والبحث العالمي 
هيئة التعليم التقني  

المعهد التقني / السماوة

اسماء خريجي المعهد التقني / السماوة 
قسم المساحة

للعام الدراسي ( ١٩٩٣ / ١٩٩٤ )

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 المساحة

للعام الدراسي ( ١٩٩٣ / ١٩٩٤ )

الدور الذي تخرج منه اسم الطالب الثالثي 

الشهادة / دبلوم فني

٣٣٥٥٫٩٦
٣٤٥٥٫٩٢
٣٥٥٥٫٧٦
٣٦٥٥٫٧٤
٣٧٥٥٫٦٦
٣٨٥٥٫٦١
٣٩٥٥٫٣٢
٤٠٥٤٫٩٧
٤١٥٤٫٩٥
٤٢٥٤٫٨٩
٤٣٥٤٫٧٨
٤٤٥٤٫٥
٤٥٥٤٫١٨
٤٦٥٤٫١
٤٧٥٤٫١
٤٨٥٣٫٨٨
٤٩٥٣٫٨١
٥٠٥٣٫٦٤
٥١٥٣٫٥
٥٢٥٣٫٤٧
٥٣٥٣٫٢
٥٤٥٣٫٠٨
٥٥٥٢٫٩٣
٥٦٥٢٫٧٦
٥٧٥٢٫٧٦
٥٨٥٢٫٢٧
٥٩٥١٫٦٧

الثانيحسان صالح جبار
الثانيعباس عبد علي حرج
الثانيأبتسام آايس محمد
الثانيحمدية شاآر آاظم
الثانيشيماء آاظم محمد
الثانيأنتصار ناصر حسون
االولحيدر حسوني حروبي
الثانيحيدر آاظم حسن
الثانيمحمد حسين علوان
الثانيجميل عبد عبدالجبار
الثانيحسين مزهر عسكر

الثانيسهام حسن جاسم 
الثانيعفاف عبيس جفات

الثانيفاهم عبدالحسين ناهي
الثانيهدى هاشم طالب

الثانيعقيل جبار آاشي
الثانيحيدر حسن خضير

الثانيمكي نعيم جاسم
الثانيأياد علي حسين

الثانيفارس محمود عباس
الثانيسلمان داود آريم

الثانينهاية مهدي صياح
الثانيزينب عزيز مهدي

الثانيعلي رزاق عباس
الثانيفاضل عبدالعباس محمد

الثانيمهدي مسير باطي 
االولنعيم أنور طالب



الدراسة / صباحي 

المعدلت
١٨٣٫٣٧
٢٧٨٫١٦
٣٧٥٫٧٧
٤٧٣٫٩٨
٥٧٣٫٤٢
٦٧٣٫١٧
٧٧٢٫٧٤
٨٧٢٫٢٦
٩٦٩٫٣٤
١٠٦٩٫١٥
١١٦٧٫٣٢
١٢٦٧٫٢٨
١٣٦٦٫٣
١٤٦٥٫٩٩
١٥٦٥٫٣٥
١٦٦٤٫٦٤
١٧٦٤٫٢١
١٨٦٣٫٩٦
١٩٦٣٫٩١
٢٠٦٣٫٥٣
٢١٦٣٫٠٣
٢٢٦٢٫٥٥
٢٣٦٢٫٥١
٢٤٦١٫٠٩
٢٥٦٠٫٥٥
٢٦٦٠٫٥٣
٢٧٦٠٫٤٤
٢٨٦٠٫٤
٢٩٦٠٫١
٣٠٦٠٫٠٣
٣١٥٩٫٨
٣٢٥٩٫٤٩

الثانيعباس شاني صالح
االولقحطان نافع جوان

االولفارس حسين مناحي
الثانيحمادي رويض حمادي

االولستار جبر آاظم
االولحيدر محمد صالح

الثانيحسين علي مهبول
االولصدام زهيلي جواد

االولعبد علي فضاله ساجت
الثانيصاحب حسين حمزه

االولهادي مشاي شهيب
الثانيحيدر عاجل شناوه 

الثانيعبدالواحد حسن بردان
االولحيدر ناصر حسين

االولنجم عبيد سوادي
االولصادق آاظم علي 

االولأدريس جاسم عريان
الثانيرضا سعد عبدالحسن 

الثانيأزهر لطيف صالح 
االولماجد جبر صالح 

االولخالد شيال آضم
االولمحمد ساآت مسير

االولأحمد جبير جالب
االولجعفر شاآر جوان

االولرزاق عبد حسين
االولحيدر شاآر باجي

االولحسان سعدون عبد
االولحيدر حسن علي جواد

االوليونس هداية قاسم
االولغانم ثجيل جبار

االولأآرم هادي طناك
االولأصيل حبيب عبدالحسين

وزارة التعليم العالي والبحث العالمي 
هيئة التعليم التقني  

المعهد التقني / السماوة

اسماء خريجي المعهد التقني / السماوة 
قسم الميكانيك

للعام الدراسي ( ١٩٩٣ / ١٩٩٤ )

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 الميكانيك

للعام الدراسي ( ١٩٩٣ / ١٩٩٤ )

الدور الذي تخرج منه اسم الطالب الثالثي 

الشهادة / دبلوم فني

٣٣٥٩٫٢٥
٣٤٥٩٫١١
٣٥٥٩٫٠٢
٣٦٥٨٫٨
٣٧٥٨٫٧٩
٣٨٥٨٫٥٩
٣٩٥٨٫٤٤
٤٠٥٨٫٣
٤١٥٨٫١٤
٤٢٥٨٫١٢
٤٣٥٨٫١١
٤٤٥٨٫١١
٤٥٥٧٫٤٢
٤٦٥٧٫٤
٤٧٥٧٫٢
٤٨٥٧٫١٢
٤٩٥٦٫٨٨
٥٠٥٦٫٧٥
٥١٥٦٫٣٦
٥٢٥٦٫٣٤
٥٣٥٦٫٠٢
٥٤٥٥٫٩٣
٥٥٥٥٫٧٤
٥٦٥٥٫٥٨
٥٧٥٥٫٤٦
٥٨٥٤٫٥٦
٥٩٥٤٫٥٢
٦٠٥٤٫١٧
٦١٥٣٫٨
٦٢٥٥٫٢٤

الثانيعلي عبدالزهره حمزه
الثانيباسم حاجم حسون
الثانيداخل عبادي حمد
الثانيفاضل مهدي عذيب
الثانيأحمد جاسم صاحب
الثانيحسان خنيفر عبداهللا
الثانيجاسم محمد سرحان
الثانيصالح جبر سعد

الثانيمنذر عبدالعظيم علي
الثانيسمير نعيم مندل
الثانيعلي منجي ناجي

الثانيمنذر عبدالحسين مجيد
الثانيمحمد خضير وناس
الثانيحسين علي الفي

الثانيفالح حسن موسى
الثانيعلي آاظم رجة

الثانيمحمد رحيم ناصر
الثانيهادي لعيبي صيوان

الثانيمحمد محسن علي 
الثانيجميل حاآم مدفون

الثانينعمان سماوي عواد
االولسعد آعيم جابر

الثانيأحمد صبار منهي
الثانيحسين مطرود رسن

الثانيسعيد عبدالجواد نهر
الثانيأيمان جليل هاشم

الثانيشاآر عبدالخضر شنيت
الثانيسالم غريب عبيس

الثانينافع حسين بتال
الثانيمازن أسماعيل عبد


