
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

 
 
 

  معدل السنتین  الدور الذي نجح فیھ  اسم الطالب  ت
  ٩٠٫٢٣٧  األول   شذى جاســـــــــــــم محمد   ١
  ٨٨٫٩٩٧ األول  والء سعــــــــــــــــــد عبد   ٢
  ٨٨٫٢٣١ األول  رقیة داود إبراھیـــــــــــــم   ٣
  ٨٧٫٢٢٢ األول  عبد العزیز رسول متعـــب   ٤
  ٨٥٫٤٨ األول  ـــــاء مالك جھادي سنـــــــ  ٥
  ٨٤٫٩٨٢ األول  شلیـــــــــر فرمان إبراھیم   ٦
  ٨٤٫٧٦ األول  إیــــــــــالف زھیر كاظــــم   ٧
  ٨٤٫٣٥٧ األول  نھــــــى موسى جعفـــــــر   ٨
  ٨٢٫٥٨٨ األول  صــــــــــــادق كاظم ناصر   ٩

  ٨١٫٢٣٤ األول  منصــــــــور حمود عیسى   ١٠
  ٧٩٫٢٢ األول  بشرى سعـــــد جابـــــــــر   ١١
  ٧٩٫٢١٧ األول  ســـــــارة ھلیب جبـــــــار   ١٢
  ٧٨٫٨٧٤ األول  ناصــر جاسم عبد الحسین   ١٣
  ٧٨٫٢٢٢ األول   جواد كاظـــــــــــم عبدا هللا  ١٤
  ٧٨٫١٢٨ األول  حسین حمــــــزة عطیـــــة   ١٥
  ٧٧٫٧٢٨ لاألو  أســــــراء عدنان صاحــب   ١٦
  ٧٧٫٥٢٥ األول  عبد اهللا دیـــــوان عبد اهللا   ١٧
  ٧٧٫٣٠٥ األول  منــــــــــار كاظم فرحــــان   ١٨
  ٧٦٫٩٣٧ األول  حنـــــان صبحي ساجــــت   ١٩
  ٧٦٫٨٢٥ األول  منـــــــار یاســــــر سباھي   ٢٠
  ٧٦٫٧٧٧ األول  ھـــــدى حامد عبد الخضر   ٢١
  ٧٦٫٢٨ األول  ـــــــــم حــــوراء علي كاظ  ٢٢
  ٧٦٫١٥٧ األول  امجــــــد كاظـــم محمـــود   ٢٣
  ٧٥٫٩٤٢ األول  سوسن محیســــن حمــزة   ٢٤
  ٧٥٫٩١١ األول  دالل مكـــــــــي عبــــــــــد   ٢٥
  ٧٥٫٥٠٥ األول  نھـــاد حســـــــان راضــي   ٢٦
  ٧٥٫٢٨٢ األول  دنیا عبد األمیر عبد مھدي   ٢٧
  ٧٥٫٢٧٧ األول   حمیــــــد تایـــــــــــھرائد  ٢٨
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  ٧٥٫٠٠٢ األول  ریھام كریم فرحــــــــــان   ٢٩
  ٧٤٫٦٤٥ األول  زمــــن شریف محمــــــــد  ٣٠
  ٧٤٫٥٩٤  األول   ھادي أبو الھیل  ھــــــــادي   ٣١
  ٧٤٫٣٤٥ األول  ســــالم علي منشـــــــــــد   ٣٢
  ٧٤٫٢٤ األول  سالم محمد ریســـــــــــان   ٣٣
  ٧٤٫٢٢ األول  كرار راضــــــي جبــــــــر  ٣٤
  ٧٤٫١٤٥ األول  لمیــاء صبحي فاضــــــــل   ٣٥
  ٧٤٫١٣١ األول  زھـــــراء حسین علــــــي   ٣٦
  ٧٤٫١ األول  ساجد عبد العزیز ھلیـــــل   ٣٧
  ٧٣٫٩٣٧ األول  إقبال عبد الرضا عبد علي   ٣٨
  ٧٣٫٤٨٨ األول  ـر زھراء محمد داغــــــــــ  ٣٩
  ٧٣٫٤٦ األول  أیمان عبد الھادي داخل  ٤٠
  ٧٣٫٣١٧ األول  مـــــازن مجیـــــد كولــــي   ٤١
  ٧٣٫٠٧٧ األول  منایــــــــر غانم محمــــــد   ٤٢
  ٧٢٫٥٨٥ األول  علــــــي فاضــــــــــل عبد   ٤٣
  ٧٢٫٤٩١ األول  ســـــــارة صاحــــــب عبد   ٤٤
  ٧٢٫٢٤٥ األول   ظاھـــــــر كایس ربــــــاب  ٤٥
  ٧٢٫٢٣٧ األول  أمیـــــــر رعد إبراھیــــــم   ٤٦
  ٧٢٫١٢٨ األول  حیدر عبد اهللا جعفــــــــــر   ٤٧
  ٧٢٫٠٩٦ األول  احمــــــــد سالم جاســـــــم   ٤٨
  ٧٢٫٠٦٨ األول  زینـــة سعد ناصـــــــــــــر   ٤٩
  ٧٢ األول  صفـــــــــــــــاء سعد جبار   ٥٠
  ٧١٫٧٦٨ األول  وفاء راجوج خضیـــــــــر  ٥١
  ٧١٫٥٦٢ األول  احمــــــــد ثجیــــــــل مناع   ٥٢
  ٧١٫٥٠٨ األول  مــــــروة عبـــــــــد فلحـي   ٥٣
  ٧١٫١٤٨ األول  مھــــــــا جـــــــواد كاظــم   ٥٤
  ٧١٫٠٧٤ األول  كـــــــرار كریـــــــــم ردام   ٥٥
  ٧٠٫٨٣٤ األول  ــــــــــد مجید صادقمحمــ  ٥٦
  ٧٠٫٧٩١ األول  نـــــــــور زھیر جبــــــــار  ٥٧
  ٧٠٫٥٨٨ األول  رواء سامــــــــي أحمـــــد   ٥٨
  ٧٠٫١٩٧ األول  أنــــوار شھیــــد كامــــــل  ٥٩
  ٧٠٫١٩٤ األول  ھدیل والـــــــي باصـــــــي   ٦٠
  ٧٠٫١٥٧  ولاأل  أرحیم إبراھیــــــم مرزوك   ٦١
  ٦٩٫٩٣٤  األول   زھــراء ماجـــــــــد أمیـــر   ٦٢
  ٦٩٫٩١٤ األول  زھــــــراء یاسین خضیــر  ٦٣
  ٦٩٫٤٩١ األول  مرتضــى نایــــــف ساري   ٦٤
  ٦٩٫٣٢٨ األول  مرتضى محمــــد مطشـــر  ٦٥
  ٦٩٫٢٨  األول   سعاد كـــــــامل جفـــــــات  ٦٦
  ٦٩٫٢٤ األول  ــاجترســـــل عبــــــد ســ  ٦٧
  ٦٩٫١٢٨ األول  مھند تركــــــــي عجمــــي   ٦٨
  ٦٩٫٠٤ األول  مـــــــــــروة عدنان كعیــم  ٦٩
  ٦٨٫٩٤  األول   طاھـــــر محمد عبد األمیر   ٧٠
  ٦٨٫٨٨٢ األول  دعــــاء كامـــــــــل صادق   ٧١



  ٦٨٫٣٢ األول  ســــــــارة داخــــــل جاسم   ٧٢
  ٦٨٫٢٥١ األول  ــن زامل ناصــــــــرأمیـــــ  ٧٣
  ٦٧٫٨٨٤  األول   رعــــــــــد سوادي طارش  ٧٤
  ٦٧٫٧٠٢ األول  حاتــــــــــم حسین مجھول   ٧٥
  ٦٧٫٦٥٤ األول  فرح جمال حنتـــــــــــوش   ٧٦
  ٦٧٫٤٦٨ األول  معتز رحیم ملــــــــــــــوح  ٧٧
  ٦٧٫٤٣٧  األول   زینب ھـــــالل نعـــــــــوم   ٧٨
  ٦٧٫٣٥٧ األول  فاطمة كزار خویــــــــــــط  ٧٩
  ٦٧٫٢٤٢ األول  حوراء حسیـــــــن اللطیف   ٨٠
  ٦٧٫٢٤ األول  سارة غالب نعمــــــــــــة  ٨١
  ٦٧  األول   حنان عبد الرزاق ناصــــر   ٨٢
  ٦٦٫٩٤٨ األول  محمــــــود فلیح عــــــداي   ٨٣
  ٦٦٫٧٢ ولاأل  احمد صخـــــــر جعویـــــل   ٨٤
  ٦٦٫٤٦٨ األول  زینب رحیـــــــم شھیـــــب   ٨٥
  ٦٦٫٤٢  األول   احمـــــــــد عبد اهللا بركات   ٨٦
  ٦٦٫٣٤٢ األول  صابریـــــــــــن جبار كاظم   ٨٧
  ٦٦٫٠٧١ األول  مروة عبد الصاحب عودة  ٨٨
  ٦٦٫٠٢٢ األول  صمـــــد عبد الرحیم حسن   ٨٩
  ٦٦٫٠١٦  األول   عبـــــــــاس محمد ریسان   ٩٠
  ٦٥٫٩٨٦ األول  ناصــــر كریم حـــــــــــول   ٩١
  ٦٥٫٩٧٤ األول  مروة فــــــــــرج شوكــــة   ٩٢
  ٦٥٫٩٦٧ األول  أسراء عبد الحسین عبداهللا   ٩٣
  ٦٥٫٩٦٢  األول   حیـــــــــــــدر ھادي محمد   ٩٤
  ٦٥٫٧٧٦ األول  رضــــــــــــــــا فاضل لفتة   ٩٥
  ٦٥٫٥٩٤ األول  بد الرضا سرحان عماد ع  ٩٦
  ٦٥٫٥٣١ األول  سحر خالــــــــد جیـــــــــاد   ٩٧
  ٦٥٫٣٩١  األول   فاطمة جودة صالـــــــــــح   ٩٨
  ٦٥٫٣٤٥ األول  محمد جاســــــــــــــم والي   ٩٩

  ٦٤٫٨٠٥ األول  زینــــــب عیســــى حسین   ١٠٠
  ٦٤٫٧٩٧ األول  فاضــــــــــــل عبد معیوف   ١٠١
  ٦٤٫٤٢  األول   جاســـــــــم یاسر خشوش   ١٠٢
  ٦٤٫١٩٦ األول  عـــــــالء ساجت غافــــــل   ١٠٣
  ٦٤٫١٣٦ األول  ھــــــــادي مدلول حنتوش   ١٠٤
  ٦٤٫١٠٥ األول  رنــــــــــــــا ھادي مھوال   ١٠٥
  ٦٣٫٧٢٨  األول   ھـــــــــــادي غافل جـبــــر   ١٠٦
  ٦٣٫٤٤٢ األول   كامـــــــــل زھـــــراء علي  ١٠٧
  ٦٣٫٣٤٢ األول  علــــــــي كاظم فاضـــــــل   ١٠٨
  ٦٣٫١٢٥ األول  ســـــارة عقیل كریـــــــدي   ١٠٩
  ٦٣٫٠٨٢  األول   مھـــــــــا كریم مشعـــــــل   ١١٠
  ٦٢٫٩١١ األول  واثـــــــــق دویـــح جعویـــل  ١١١
  ٦٢٫٨٧٧ األول  زینب ناصـــــر عبـــــــاس   ١١٢
  ٦٢٫٨٢ األول  حسین جاســــــــــــم رسن   ١١٣
  ٦٢٫٦٨٢  األول   شیمـــــــــــاء طالب عبـــد   ١١٤



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  ٦٢٫٦٨ األول  زینـــــــب علي جابـــــــــر   ١١٥
  ٦٢٫٦٦٥ األول  مالـــــك كامــــــل مطشـــر   ١١٦
  ٦٢٫٥٠٨ األول  حســــــین أیـــــــــاد حمید   ١١٧
  ٦٢٫٣٣٤  األول   ســـرى عبد الخالق حسین   ١١٨
  ٦٢٫٢٩١ األول   محمد معـــــــــــادي بریج   ١١٩
  ٦٢٫١٤٥ األول  وفاق ارحیـــــــــم سرحان   ١٢٠
  ٦٢٫٠٩١ األول  حسین جـــــــــــــواد كاظم   ١٢١
  ٦١٫٩٨٨  األول   ھشـــــــــام عصـــــام عبد    ١٢٢
  ٦١٫٧٨ األول  ـــــي نـــــــور نـــــزار ناجـ  ١٢٣
  ٦١٫٦٣٦ األول   أمنــــــة شاكر مرھـــــــج   ١٢٤
  ٦١٫٦١٤ األول  رفعـــــــــت طعیمة فلیــــو   ١٢٥
  ٦١٫٥٨٨  األول   افراح عبد المنعم كاطـــــع   ١٢٦
  ٦١٫٥٤ األول  ھبـــــــــة صاحب حســــن   ١٢٧
  ٦١٫٤٣٤ األول  عـــــــــادل جمال حمــــود   ١٢٨
  ٦١٫٣٩٤ األول  عبــــــــــاس محمد جابـــر   ١٢٩
  ٦١٫٣٣٧  األول   عبـــــــــاس عقیــــل جابر   ١٣٠
  ٦١٫٠٨٢ األول  محمد ثجیــــــل جبــــــــــر   ١٣١
  ٦١٫٠٥١ األول  علـــــــــــي محیمید صالح   ١٣٢
  ٦٠٫٨٩٧ األول  محمـــــــــد محیمید صالح  ١٣٣
  ٦٠٫٦٨  األول   ــــة حسن كفـــــــاح نعمــــ  ١٣٤
  ٦٠٫٢٧٦ األول  احمد ماجــــــــــــد إبراھیم   ١٣٥
  ٦٠٫٠٤٥ األول  احمد إبراھیم عبــد السادة   ١٣٦
  ٦٠٫٠١٧ األول  علي حمیــــــــــد لفتـــــــة   ١٣٧
  ٥٩٫٩٢٥  األول   نــــــــور سعد صبـــــــــار   ١٣٨
  ٥٩٫٨٩٤ لاألو  عـــــــــــــالء جبار حسین   ١٣٩
  ٥٩٫٤٨٨ األول  نصیر عبد الصاحــب مروة   ١٤٠
  ٥٩٫١٥٤ األول  زھـــــــــراء رحیـم حسان   ١٤١
  ٥٩٫٠٦٥  األول   خولــة غازي عبد الحسین   ١٤٢
  ٥٨٫٧٣٧ األول  حنان جلیــــل كریــــــــــــم   ١٤٣
  ٥٨٫٧٠٨ األول  زینب كریــــم سویــــــــــد   ١٤٤
  ٥٨٫٠٥١ األول  ـــوني حرب ھاني أحســــــ  ١٤٥
  ٥٧٫٧٧٠  األول   مصطفى حسیــــــــن داخل   ١٤٦
  ٥٧٫٧٤ األول  رسل فرحان خریجــــــــان   ١٤٧
  ٥٧٫٥٨ األول  جنات محمـــــــــــــد ھاني   ١٤٨
  ٥٤٫٦٧٦ األول  وداد كركــــــــــــاوي كریم   ١٤٩



  
  
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

 
 
 
  

  معدل السنتین  الدور الذي نجح فیھ  اسم الطالب  ت
  ٥٧٫٦١٤  الثاني   الحسن عالء كامل   ١
  ٥٥٫٦٦٦ الثاني  حوراء سعود ھادي   ٢
  ٦٥٫٧٦٦ الثاني  حمزة عباس علي   ٣
  ٥٩٫٢٤٠ الثاني  دعاء عبد  متعب   ٤
  ٦٢٫٩٢٣ الثاني  زینب علي جاسم   ٥
  ٥٨٫٣٧١ الثاني  سارة ھاشم شناوه   ٦
  ٥٦٫٢٤٦ الثاني  لیمة خضر ھبیش س  ٧
  ٦٣٫١٥٤ الثاني  سبأ كریم فرحان   ٨
  ٥٧٫٦٠٠ الثاني  صمود جابر حمود   ٩

  ٥٨٫٦٠٨ الثاني  علي فاھم عودة   ١٠
  ٥٨٫٨٤٦ الثاني  عصام عباس حمید   ١١
  ٦٤٫٩٤٠ الثاني  عباس فاضل حمزه   ١٢
  ٥٦٫٣٢٣ الثاني  فاطمة سعد تركي   ١٣
  ٥٥٫٧٢٣ يالثان  مصطفى فاضل صبار   ١٤
  ٥٦٫٥١٧ الثاني  مھدي صالح وادي   ١٥
  ٦٠٫٧٢٣ الثاني  نور أبراھیم جعفر   ١٦
  ٦٠٫٢٩٤ الثاني  شاكر حبیب كامل   ١٧
  ٥٦٫٠٢٦ الثاني  حیدر یوسف لفتة   ١٨
  ٥٤٫٥٩٤  الثاني  رغدة علي رزاق   ١٩
  ٥٦٫٨٠٣ الثاني  زھراء ھیثم حمید   ٢٠
  ٦٠٫٥٣١ الثاني  زینب زغیر حسین   ٢١
  ٥٨٫٢٠٦ الثاني  ران ھالل زیاد غف  ٢٢
  ٦١٫٩٩٤ الثاني  مریم صباح عبد زید  ٢٣
  ٥٧٫٥٢٨ الثاني  والء كاظم محمد   ٢٤
  ٥٨٫٣٢٠ الثاني  كواكب صالح ناھي   ٢٥
  ٦١٫٢٣٧ الثاني  أسراء علي حسین   ٢٦
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  ٦٠٫٩٠٦ الثاني  دعاء ستار ھادي   ٢٧
  ٥٩٫٩٨٦ الثاني  زینب جعفر محمود   ٢٨
  ٥٩٫٨٧٧ الثاني   سارة علي سلیمان  ٢٩
  ٥٤٫٤٩٤ الثاني  دعاء فرھود كاظم   ٣٠
  ٦٠٫٤٢٦ الثاني  محمد نعیم ضیاع   ٣١
  ٥٩٫٢٢٠ الثاني  محمد نایف عجمي   ٣٢
  ٥٨٫٥٥١ الثاني  أحمد جعفر عبد الصاحب   ٣٣
  ٥٦٫٦٠٠ الثاني  أحمد عبد األمیر عفن   ٣٤
  ٦٦٫٠٤٨ الثاني  أحمد ماجد بشیت   ٣٥
  ٥٦٫٦٠٦ الثاني   ن لحسی عبدارأمال عبدا لجبا  ٣٦
  ٦٢٫٨٩١ الثاني   محمد متغرید عبدا لسال  ٣٧
  ٥٩٫١٥٤ الثاني  حیدر جنحیت عكون   ٣٨
  ٥٥٫٠٦٣ الثاني  ختام حافظ حسین   ٣٩
  ٦١٫٨٤٣ الثاني  زینب رحمن عبد حسون   ٤٠
  ٧٢٫٩٢١ الثاني  صفا خضر مھوس   ٤١
  ٦٢٫٧٩٧ الثاني  صالح حسن عبد   ٤٢
  ٦١٫٨٧٤ ثانيال  مریم ھادي صویح   ٤٣
  ٥٧٫٣٣٤ الثاني   منجاة حیدر عبدا لكاظ  ٤٤
  ٥٥٫٩٦٦ الثاني  مریم حسن سلمان   ٤٥
  ٦٠٫٦٤٨ الثاني    عبدا هللاسعدي عبدا لعبا  ٤٦
  ٥٨٫٧٨٠ الثاني  مالك جواد كاظم   ٤٧
  ٥٧٫٣٢٠ الثاني  سعد رحیم محسن   ٤٨
  ٥٧٫٣٤٦ الثاني   جبار حوراء عبدا هللا  ٤٩
  ٦٠٫٥٠٨ الثاني   سالم كاظم جار اهللا  ٥٠
  ٦٠٫٨٣٧ الثاني  سحر محمد نعیمة   ٥١
  ٥٥٫٥٦٠ الثاني  صفاء صبحي حسین   ٥٢
  ٥٥٫٧٧٤ الثاني  صفا كاظم داخل   ٥٣
  ٥٦٫٦٨٣ الثاني   علي حنتوش نعبد الرحم  ٥٤
  ٥٧٫٩٠٨ الثاني  لطیفة صافي فضل   ٥٥
  ٥٦٫١٧١ الثاني  محمود حسن علي   ٥٦
  ٥٧٫٣٠٦ الثاني  أحمد كریم جواد   ٥٧
  ٦٢٫١١٣ الثاني  شمم علي شنین   ٥٨

 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

 
 
 

  
  

  معدل السنتین  الدور الذي نجح فیھ  اسم الطالب  ت
  ٦٢٫٥٢٥ التكمیلي  جیھان صبحي كاظم   ١
  ٦٠٫٧٥٤ التكمیلي  تحسین نعمة محسن   ٢
  ٥٨٫٩٧٥ التكمیلي  مھند عبد الحسین جواد   ٣
  ٥٦٫٧١٣ لتكمیليا  سماح حمید خورشید   ٤
  ٥٦٫٤٨٤ التكمیلي  مرتضى شریف محسن   ٥
  ٥٢٫٢٩٥ التكمیلي  رحمن طالب سلمان   ٦
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 الدور الذي نجح فیھ معدل السنتین          اسم الطالب ت

 األول ٧٧٫٧٧٣ فالح غازي فھد ١

 األول ٧٠٫٨٧٠ طالب عبد المنعم ٢

 األول ٦٩٫٥٥٣ أفراح عبید یاسر ٣

 األول ٦٨٫٨٠٧ جمال كاطع جحیل ٤

 األول ٦٨٫٤٧٢ احسان علي عبداهللا ٥

 ولاأل ٦٦٫٣٥٨ سالم عواد متعب ٦

 األول ٦٥٫٢٤٣ كرار حمزة عبدالزھرة ٧

 األول ٦٤٫٤٤١ ضیاء ھلول خلبوص ٨

 األول ٦٢٫٩١٣ یاسر عبدالكاظم عبدالرزاق ٩

 األول ٦٢٫٥٦٠ تحسین علي عبدالعباس ١٠

 األول ٦٢٫٢٣٩ نورة نغیمش غریب ١١

 األول ٦١٫٥١٨ دعاء فالح عبد ١٢

 األول ٦١٫٥١٧ احمد عباس كاظم ١٣

 األول ٦١٫٣٧٦ علي عنادایھاب  ١٤

 األول ٦١٫٢١١ رضا احمد عباس ١٥

 األول ٦٠٫١٨٧ زھراء حسین حمید ١٦

 األول ٥٨٫٢٤٢ عباس غریب خنیاب ١٧
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 الدور االول/ نیك  المیكا اسماء الخریجین لطلبة قسم 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

   
 

 الدور الذي نجح فیھ معدل السنتین          اسم الطالب ت

 الثاني ٦٣٫٢٢٨ رامي وساك محمد ١

 الثاني ٦١٫٣١٣ ولي كاظم محمود ٢

 الثاني ٥٨٫٦٧٩ احمد محمد عبد ٣

 الثاني ٥٨٫٦٠٥ قائد محمد نجم ٤

 الثاني ٥٨٫٢٩١ عالء جمھور كعیم ٥

 الثاني ٥٥٫٤١٩ حسام ناصر حسین ٦

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

  
  دبلوم فني: الشھادة             صباحي                                           :  الدراسة 

  
    ٤/١٠/٢٠١١في٨/٣١٢/س: و تاریخ األمر الجامعي رقم          ٢٠١٠/٢٠١١:  سنة التخرج

  مناة المستقبل:  اسم دورة التخرج 

 الثانيالدور / المیكانیك  اسماء الخریجین لطلبة قسم 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  معدل السنتین  الدور    أســـم الطالــــــــــــــب  ت

  ٧٨٫٧٦١  األول  حسن ھادي بربیر  ١

  ٧٨٫٦٣٠  األول   جالل ناجي مطشر  ٢

  ٧٦٫١١٠  األول   محمد معین مذبوب  ٣

  ٧٤٫٤٨٩  األول   صفاء عبد االمیر مذري  ٤

  ٧٣٫٨٤٣  األول   فوالذ مزعل عبد  ٥

  ٧٢٫١٧٠   األول  محمد حسن عصبان  ٦

  ٧٠٫٨٦٠  األول  كاظم فاخر حسین  ٧

  ٧٠٫٤١٩  األول   زینب محمد عباس  ٨

  ٧٠٫٣٣٩  األول   اسیا خضیر موسى  ٩

  ٦٩٫٩٩٤  األول   مجید ناھي نھیر  ١٠

  ٦٩٫٦٤٧  األول   محمد رافد محمد  ١١

  ٦٨٫٠٤٨  األول   ضیاء كریم حسن  ١٢

  ٦٧٫٤١٤  األول   نور عبد الجلیل غالي ١٣

  ٦٦٫٠٩٥  األول   رھبھ داود ناص ١٤

  ٦٤٫٩٠٧  األول   علي كاظم ھالل  ١٥
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  ٦٤٫٤٠٢  األول   یسرى جبار رشید  ١٦

  ٦٤٫١٦٢  األول   سارة محمد وروار  ١٧

  ٦٣٫٦٨٢  األول   حسین ھاشم عباس  ١٨

  ٦١٫٨٦١  األول   محمد محمود شاكر ١٩

  ٦١٫٧٣٣  األول   أزھر عبد الجلیل عبد ٢٠

  ٦١٫٧٣٤  األول   نبراس ناظم كاظم ٢١

  ٦١٫٤٥٥  األول   مھدي صالح دغیم ٢٢

  ٦١٫٣٤٧  األول   سجاد جاسم حریز  ٢٣

  ٦١٫٢٦٤  األول   كرار محمد جابر  ٢٤

  ٦٠٫٥٧٢  األول   عباس فرید حسین  ٢٥

  ٥٩٫٦٩٩  األول   سارة فاضل عبد األمیر  ٢٦

  ٥٩٫٥٥٠  األول   عباس خضیر عباس  ٢٧

  ٥٩٫٥٤٤  األول   احمد یوسف عبود  ٢٨

  ٥٩٫٠٥٩  ول األ  خالد سھیل مشعل  ٢٩

  ٥٨٫٢٧٨  األول   عباس محسن جبر  ٣٠

  ٥٥٫٦٠٨  األول   احمد عاید حسین  ٣١



  
  
  
  
  
  



 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

   

  معدل السنتین  الدور    أســـم الطالــــــــــــــب  ت
  ٦١٫٣٢٨  الثاني  احمد كریم حتاتة  ١

  ٥٧٫٠٧١  الثاني  احمد عبد الكاظم عبد الحسین  ٢

  ٥٩٫٢٧١  الثاني  ید عودةحسین شھ  ٣

  ٥٨٫٦٣٦  الثاني  دعاء عبد االمیر عطیة  ٤

  ٦١٫٥٧٨  الثاني  سرى حسن مھدي  ٥

  ٥٥٫٨٦٩  الثاني  صفاء جابر مسیر  ٦

  ٥٦٫٨٩١  الثاني  علي جازع خفیف  ٧

  ٦٢٫٧٦٨  الثاني  فاطمة حسون علي  ٨

  ٥٦٫٥٩٣  الثاني  كرار خالوي محمد  ٩

  ٥٥٫٣١٩  الثاني  لیلى صالح حسن  ١٠

  ٦٠٫٣١٦  الثاني  ى طاھر كایسمن  ١١

  ٥٥٫٨٩٨  الثاني  محمد ماجد رسول  ١٢

  ٥٨٫٠٠٣  الثاني  ھاشم حسن برید ١٣

  ٥٥٫٢٣٠  الثاني  یأس خضیر عباس ١٤

  ٦٠٫٠٨٩  الثاني  احمد جاسم محمد  ١٥

  ٥٥٫٢٨٩  الثاني  أیمان ستار جبار  ١٦

 الثاني الدور/احة   المساسماء الخریجین لطلبة قسم 
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  ٥٣٫٩٣٦  الثاني  احمد عبد الكاظم علوان  ١٧

  ٥٤٫٦٨٠  الثاني  احمد محمد منحر  ١٨

  ٥٩٫٣٠٨  الثاني  جبار فلیح عبد الحسین ١٩

  ٥٥٫٦٥١  الثاني  خالد حسین علي ٢٠

  ٥٧٫٥٨٢  الثاني  خدیجة علي عجیل ٢١

  ٥٩٫٧٧١  الثاني  زینب فاضل بدیوي ٢٢

  ٥٤٫٥٢٣  الثاني  زین العابدین كامل حمد  ٢٣

  ٥٦٫٣٢٠  الثاني  علي عبد فیصل ٢٤

  ٥٧٫١٤٩  الثاني  عبد اهللا فاخر حسین ٢٥
  ٥٩٫٣٣٨  الثاني  قصي كریم جابر ٢٦

  ٥٦٫٩١٨  الثاني  قیس عبود فیصل ٢٧
  ٥٨٫٥٩١  الثاني  مریم عبد الرضا عبد اهللا ٢٨

  ٥٥٫٩٩٣  الثاني  مازن انور محمد  ٢٩

  ٥٨٫٤٢١  الثاني  مشاعل عطا اهللا عبید  ٣٠
  ٦٣٫٦٨٧  الثاني  مروى محمد صبري ٣١

  ٥٨٫٢٨٠  الثاني  ندى جمال حمود  ٣٢

  ٥٦٫٤٨٦  الثاني  نوف نعیم كاطع  ٣٣



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  معدل السنتین  الدور    أســـم الطالــــــــــــــب  ت  

  ٥٦٫٥٢٢  التكمیلي  حوراء اسماعیل ظاھر  ١

  ٥٥٫٨١٧ التكمیلي  دنیا حامد جالب  ٢

  ٥٨٫٠٤٦ التكمیلي  سحر احمد علي  ٣

  ٥١٫٩٤٠ التكمیلي  عالء حكیم جعفر  ٤

  ٦١٫٠٦٧ ليالتكمی  مھند محسن غفوري  ٥

  ٥٥٫٥٣٤ التكمیلي  ھبة عالوي حسن  ٦

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

 
  دبلوم فني:       الشھادة       صباحي                                           :  الدراسة 

  
  ٢٠١٠/٢٠١١:  سنة التخرج

  اسم دورة التخرج                             ٢٢/١١/٢٠١١  في٨/٣٤٩/س:  یخ األمر الجامعي  رقم و تار
  

 التكمیلي الدور/اسماء الخریجین لطلبة قسم المساحة   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

 لسنتینامعدل  الدور الذي نجح فیھ          اسم الطالب ت

 ٨٣٫٩١٧ األول اثیر خلیل ابراھیم ١
 ٨٠٫١٨١ األول علي حسون عبد ٢
 ٧٦٫٩٠١ األول حسین علي عزاوي ٣
 ٧٤٫٠١٩ األول بنین حسن كاظم ٤
 ٧٣٫٧١١ األول احمد محمد عویز ٥
 ٧٣٫٠٢٥ األول ھدى عباس علي ٦
 ٧٠٫٠٦٤ األول حیدر عبد العباس ٧
 ٦٩٫٩٢٤ األول نور فرھود عبود ٨
 ٦٩٫٨٧٦ األول عالء محسن عبد ٩

 ٦٩٫٧١٢ األول مریم علي ھادي ١٠
 ٦٩٫٢٨٤ األول احمد فیصل ساجت ١١
 ٦٨٫٥٣٦ األول عقیل حسن غازي ١٢
 ٦٧٫٥١٧ األول محمود جبر خضیر  ١٣
 رضاب یونس احمد ١٤

 األول
٦٦٫٨٧٧ 

 ٦٦٫٤٠٩ األول ام عبدالحسین محمدحس ١٥
 ٦٥٫٥٥٩ األول عقیل سعود ناصر ١٦
 ٦٥٫٠٥٤ األول كاظم حامد عبد الھادي ١٧
 ٦٤٫٤١٩ األول حیدر فاھم حسان ١٨
 ٦٣٫٦٠٨ األول اثیر ناظم ذجر ١٩
 ٦٢٫٩٧٦ األول  جھاد بدرخیر اهللا ٢٠

  
   التقنیات الكھربائیة: القسم                   السماوة/ التقني :  ھیئة التعلیم التقني               المعھد : الجامعة 

  
  دبلوم فني: الشھادة             صباحي                                           :  الدراسة 

  
                            ١٨/٩/٢٠١١- ٣/١١/٤٣٨٦: اإلداري رقم و تاریخ األمر       ٢٠١٠/٢٠١١:  سنة التخرج

  اسم دورة التخرج 

 الدور االول/   الكھرباءین لطلبة قسم اسماء الخریج



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  

 دل السنتینمع الدور الذي نجح فیھ    اسم الطالب ت

 ٦٢٫١٧٥ األول احمد حسن ملوح ٢١

 ٦١٫٦٤٩ األول داود سلمان زیاد ٢٢

 ٦١٫٣٥٠ األول زینب شاكر كاظم ٢٣

 ٥٩٫٠٢٧ األول كتاب راضي جبار ٢٤

  
  التقنیات الكھربائیة : القسم                   السماوة/ التقني :  ھیئة التعلیم التقني               المعھد : الجامعة 

  
  دبلوم فني: الشھادة             صباحي                                           :  الدراسة 

  
                            ١٨/٩/٢٠١١- ٣/١١/٤٣٨٦:اإلداري رقم و تاریخ األمر        ٢٠١٠/٢٠١١:ج  سنة التخر

  اسم دورة التخرج 
  

 االولالدور/  الكھرباءاسماء الخریجین لطلبة قسم 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 معدل لسنتین الدور الذي نجح فیھ          اسم الطالب ت

 احمد عبد الرزاق محمد  ١
 ٥٨٫٩١٨ الثاني

 ٦١٫٤٥٣ الثاني مد قاسم علي اح ٢

 ٥٥٫٩٧٤ الثاني الحسین محسن عبد ظاھر ٣

 ٥٨٫٩٤٥ الثاني حاتم عدي حاتم  ٤

 ٥٤٫٣٨٨ الثاني حیدر احمد غیثان  ٥

 ٥٣٫٨٠٥ الثاني حیدر قاسم شاكر  ٦

 ٦٢٫١٥٩ الثاني حسین شخیر والي ٧

 ٥٧٫٤٤٤ الثاني محمد عبد زید  ٨

 ٥٤٫٣٠ الثاني محمد عبد الرضا عباس ٩

 ٦١٫٩٦٣ الثاني محمد كاظم عبداهللا ١٠

 ٥٦٫١٩٣ الثاني وسام حسن علي  ١١

 ٥٩٫٨٩٩ الثاني احمد عبد الحسین مھدي ١٢

 ٥٥٫٤٦٨ الثاني حیدر ھداوي خیون ١٣

 سمیر ناظم ذجر ١٤
 ٥٨٫٧٦ الثاني

 ٥٥٫٥٣٦ الثاني عالء ناصر جبر ١٥

 ٥٩٫٠٧٧ الثاني محمد جواد كاظم  ١٦

 ٥٨٫٥٢١ الثاني ي ثامروسام عل ١٧

  
  التقنیات الكھربائیة : القسم                   السماوة/ التقني :  ھیئة التعلیم التقني               المعھد : الجامعة 

  
  دبلوم فني: الشھادة             صباحي                                           :  الدراسة 

  
                            ١٢/١٠/٢٠١١- ٨/٣٠٤/س:اإلداري رقم و تاریخ األمر        ٢٠١٠/٢٠١١:  سنة التخرج

  اسم دورة التخرج 
  

 الثانيالدور / الكھرباءقسم اسماء الخریجین لطلبة 



  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
 

 معدل السنتین الدور الذي نجح فیھ اسم الطالب    ت

 ٥٦٫٢٧٠ التكمیلي محمد فاضل تفاك ١

  
    التقنیات الكھربائیة : القسم                  السماوة/ التقني :  ھیئة التعلیم التقني               المعھد : الجامعة 

  
  دبلوم فني: الشھادة             صباحي                                           :  الدراسة 

  
                   ١٢/١١/٢٠١١ – ٨/٣٤٥/س :اإلداري  رقم و تاریخ األمر      ٢٠١٠/٢٠١١:  سنة التخرج

  اسم دورة التخرج 

  التكمیليالدور/ اسماء الخریجین لطلبة قسم الكھرباء



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

 معدل لسنتین الدور الذي نجح فیھ          اسم الطالب ت

 ٨٨٫٨٤ األول علي مالك تریاك ١

 ٨٥٫٠٦ األول أسماء بادي خلف ٢

 ٨٣٫١١ األول نرجس إسماعیل عاشور ٣

 ٨٢٫٦٦ األول إیمان عبد الحسن علي ٤

 ٧٨٫٥٨ األول مرتضى محمد باقر ٥

 ٧٧٫٣٣ األول طاھر رحیم كروف ٦

 ٧٧٫٠٣ األول دعاء عبد الكاظم محسن ٧

 ٧٦٫٢٧ األول حسین علي أبو الشون ٨

 ٧٦٫٠٢ األول احمد جبار عبد العالي ٩

 ٧٥٫٨٩ األول أسامة عبد األمیر كاظم ١٠

 ٧٥٫١٣ األول فیصل سالم عبید ١١

 ٧٥٫٠٨ األول جابر حسین یونس ١٢

 ٧٤٫٩٩ األول شاكر ظاھر جابر ١٣

 ٧٤٫٨٣ األول ریم مھديعباس عبد الك ١٤

 ٧٤٫٤٥ األول عامر ھادي كاظم ١٥

 ٧٤٫٠٧ األول أكرم شریف عبد جبیر ١٦

 ٧٢٫٦٦ األول زھراء فاھم كامل ١٧

 ٧١٫٠٧ األول علي شاكر حسین ١٨

 ٧٠٫٦٦ األول مشتاق طالب شجاعي ١٩

 ٧٠٫٠٤ األول عدي عطیة جوید ٢٠

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

  
  دبلوم فني: الشھادة        صباحي                                           :  الدراسة 

  
    ٢٠١٠/٢٠١١:  سنة التخرج

   اسم دورة التخرج                ٢/١٠/٢٠١١  في    ٨/٣٠١/س:   رقم و تاریخ األمر الجامعي  

 الدور االول/   التمریضاسماء الخریجین لطلبة قسم 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

  

 معدل السنتین ذي نجح فیھالدور ال    اسم الطالب ت

 ٦٩٫٨٣ األول باسم محمد عبد اهللا ٢١

 ٦٩٫٧٣ األول حسین طعیمة عكار ٢٢

 ٦٩٫٠٣ األول علي جباري ورور ٢٣

 ٦٨٫٦٨ األول أركان كشوم جالب ٢٤

 ٦٧٫٩٥ األول احمد وطن نجم ٢٥

 ٦٧٫٣٦ األول محمد شاتي ساجت ٢٦

 ٦٧٫٢٧ األول خالد سوادي عبید ٢٧

 ٦٦٫٦٦ األول امي صبحيحیدر س ٢٨

 ٦٦٫٠٢ األول علي راشد محمد ٢٩

 ٦٥٫٣٢ األول فالح عبد الحسن حطحوط ٣٠

 ٦٣٫٣١ األول سالم حمود ثامر ٣١

 ٦٠٫٤٤ األول مشاري ناصر خشان ٣٢

 ٦٠٫١٦ األول نبیل فاضل نواف ٣٣

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

  
  دبلوم فني: الشھادة             صباحي                                           :  الدراسة 

  
     ٢٠١٠/٢٠١١:   سنة التخرج

  :  اسم دورة التخرج                         ٢/١٠/٢٠١١  في    ٨/٣٠١/س :األمر الجامعي   رقم و تاریخ 

 االولالدور/  التمریض اسماء الخریجین لطلبة قسم 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 معدل لسنتین الدور الذي نجح فیھ          اسم الطالب ت

 ٦٦٫٦٦ الثاني سحر محمد فرج ١

 ٦٦٫٢٣ الثاني مھند سعدون جابر ٢

 ٦٥٫٨٣ الثاني داوود سالم حسین ٣

 ٦٥٫٦٣ الثاني امجد رحمن مزھر ٤

 ٦٥٫٥٩ الثاني سمر عامر موسى ٥

 ٦٥ الثاني مشتاق طالب جبر ٦

 ٦٣٫١٥ الثاني صدام تركي جاسم  ٧

 ٦٢٫٧٨ الثاني رامي مؤید خلف ٨

 ٥٩٫٦٩ الثاني احمد كاظم صابر ٩

 ٥٩٫٥٥ الثاني احمد مصطفى طاھر ١٠

 ٥٩٫٠٢ الثاني سالم عواد عبد شھیب ١١

 ٥٧٫٦٠ الثاني محمد نعمھ كریم  ١٢

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

  
  دبلوم فني: الشھادة             ي                                           صباح:  الدراسة 

  
    ٢٠١٠/٢٠١١:  سنة التخرج

    اسم دورة التخرج                     ٣/١٠/٢٠١١     في   ٨/٣٠٦/س: رقم و تاریخ األمر الجامعي     

 الثانيالدور /التمریض   اسماء الخریجین لطلبة قسم 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

 معدل لسنتین الدور الذي نجح فیھ          اسم الطالب ت

 ٩١٫٣٠٧ االول دعاء عزیز درفش ١

 ٨٨٫٠٨٦ االول واثق عامر حمید ٢

 ٨٧٫٨٢١ االول د ریاسر ابراھیم قرن ٣

 ٨٧٫٤١٣ االول حیدر محمد حسن ٤

 ٨٧٫١٦٨ االول صباح اسعد یونس ٥

 ٨٦٫٢٥٢ االول بدر شاكر عزیز ٦

 ٨٥٫٥٣٢ االول سعد جاسم محمد ٧

 ٨٥٫٣١٥ االول لیالي لطیف كاظم ٨

 ٨٤٫٥٤٦ االول جاسم حمید جھید ٩

 ٨٣٫٦١٣ االول عبیر ھادي عبد النبي ١٠

 ٨٢٫٢٣٧ االول دعاء محسن عبداالمیر ١١

 ٨١٫٨٨٦ االول حسین عجیل جابر ١٢

 ٨١٫٣٢٧ االول محمد ماضي علي ١٣

 ٨٠٫٤٧٥ الولا ذوالفقار یوسف حاضر ١٤

 ٧٩٫٤٢٥ االول احمد حمید ثامر ١٥

 ٧٨٫٩٨٥ االول اسماء صخي جابر ١٦

 ٧٨٫١٤٥ االول تحسین یاسین عجیل ١٧

 ٧٧٫٩٥٢ االول حوراء ناصر حمزه ١٨

 ٧٧٫٧٦٦ االول ضیاء رحمن تركي ١٩

 ٧٧٫٧٤٢ االول محمد سعدون ھلیل ٢٠

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

  
  دبلوم فني: الشھادة             صباحي                                           :  الدراسة 

  
           م٢٠١١-٢٠١٠  سنة التخرج

    اسم دورة التخرج                      )٢/١٠/٢٠١١(٢٩٧\٨\س   :  رقم و تاریخ األمر الجامعي  

 األولالدور /   صحة المجتمعاسماء الخریجین لطلبة قسم 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  

 معدل السنتین جح فیھالدور الذي ن    اسم الطالب ت

 ٧٧٫٦٦٠ االول انوار عبد محسن ٢١

 ٧٧٫٦٢٦ االول ایمن حمید رسام ٢٢

 ٧٧٫٢٥٤ االول سارة فرھود جدیم ٢٣

 ٧٧٫١٩٢ االول حمید مجید كاظم ٢٤

 ٧٦٫٨٣٨ االول اقبال مھدي اشعیذ ٢٥

 ٧٦٫٧٣٣ االول علي محمد عزیز ٢٦

 ٧٦٫٣١٥ االول قاسم ھادي عطیة ٢٧

 ٧٦٫٠١٥ االول سبت واليایناس  ٢٨

 ٧٤٫٥٨٠ االول نھار عودة خماط ٢٩

 ٧٣٫٦٥٠ االول عباس خالد شریدة ٣٠

 ٧٢٫٩٦٠ االول عون رجة عبد ٣١

 ٧٢٫٩٣٨ االول عبدالحسن عبدالرزاق لغط ٣٢

 ٧٢٫٠١٧ االول عبدالعزیزشنان عوده ٣٣

 ٧٢٫٠١٦ االول حسین علوان عبد ٣٤

 ٧١٫٨٤٢ االول انھار موسى طوفان ٣٥

 ٧١٫٣٧١ االول عباس سلمان فرھود ٣٦

 ٧٠٫٥٥٧ االول سارة حسون مھدي ٣٧

 ٧٠٫٣٥٦ االول احسان راضي سعود ٣٨

 ٧٠٫١٨٨ االول سعد رحیم علي ٣٩

 ٦٩٫٥٥٣ االول نور زغیر وحید ٤٠

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

  
  دبلوم فني: الشھادة             صباحي                                           : لدراسة  ا
  

       م٢٠١١-٢٠١٠  سنة التخرج
    اسم دورة التخرج                             )٢/١٠/٢٠١١(٢٩٧\٨\س  : رقم و تاریخ األمر الجامعي

 ولاالالدور/   صحة المجتمعاسماء الخریجین لطلبة قسم 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 معدل لسنتین الدور الذي نجح فیھ          اسم الطالب ت

 ٦٨٫٢٢٦ ولاال اثیر قاسم ضایف ٤١

 ٦٧٫٧٧٩ االول علي حسین مجھول ٤٢

 ٦٧٫٥٥٤ االول اطیاف عبد كاظم ٤٣

 ٦٧٫٣٧٧ االول سعد حمدان مطر ٤٤

 ٦٧٫٢٥٢ االول عالء حسین رمضان ٤٥

 ٦٦٫٣٦٥ االول زینھ عبدالعباس شھید ٤٦

 ٦٥٫٦٨٠ االول مسلم لوفي مذبوب ٤٧

 ٦٥٫٢٨٠ االول ناجي عبدالكاظم نایف ٤٨

 ٦٤٫٦٨٣ االول عبدالكریم عبدالخضررضوان  ٤٩

 ٦٣٫٦٦٦ االول انور فائق سالم ٥٠

 ٦٣٫٤٩٠ االول منتظر كاظم طاھر ٥١

 ٦٣٫٣٠٤ االول طارق محمد جابر ٥٢

 ٦٢٫٩٦٣ االول عدنان غازي ناصر ٥٣

 ٦٢٫٨١٤ االول حسین محمد حایف ٥٤

 ٦٢٫٦٨٨ االول ایاد طالب سلمان ٥٥

 ٦٢٫٥٠٢ االول حاتم كریم ناجي ٥٦

 ٦٢٫٣٣٧ االول مرتضى محمد حمیدي ٥٧

 ٦٠٫٥٩٣ االول عبدالوھاب ابراھیم احمد ٥٨

 ٥٩٫٧٧٢ االول علیاء غالي حسین ٥٩

 ٥٧٫١٥٩ االول حسنین عبدالكریم جاسم ٦٠

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

  
  دبلوم فني: الشھادة             صباحي                                           :  الدراسة 

  
    م       ٢٠١١-٢٠١٠  سنة التخرج

    اسم دورة التخرج                             )٢/١٠/٢٠١١(٢٩٧\٨\س  : الجامعي رقم و تاریخ األمر

 االولالدور /   صحة المجتمعاسماء الخریجین لطلبة قسم 



  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
 

 معدل السنتین الدور الذي نجح فیھ    اسم الطالب ت

 ٦٤٫٧٩٨ الثاني عباس جمیلمحمد  ١

 ٦١٫٩٢٣ الثاني منتظر عباس عبدالمجید ٢

 ٦٠٫٧٠٠ الثاني جالل كاظم عبدالجاسم ٣

 ٥٨٫٥٤٦ الثاني ایناس فاخر زاجي ٤

 ٥٧٫٥١٨ الثاني حسین كاصد خلیفة ٥

 ٥٧٫٢١٤ الثاني علیاء كاظم حنون ٦

 ٥٦٫١٧٠ الثاني محمد عطا جواد ٧

 ٥٥٫٨٩٦ الثاني صادق تركي خریبط ٨

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

  
  دبلوم فني: الشھادة             حي                                           صبا:  الدراسة 

  
       م٢٠١١-٢٠١٠  سنة التخرج

    اسم دورة التخرج                               )٢/١٠/٢٠١١(٢٩٨\٨\س  : رقم و تاریخ األمر الجامعي

 الدورالثاني/  صحة المجتمعاسماء الخریجین لطلبة قسم 


