
ادلام اطب ات

٧٤٫٢٤مصطفى كاظم تقي١
٧١٫٣٤حامد یاسین عبد الرحمن٢
٦٧٫٢٦حسن محمد عبد الخضر٣
٦٣٫٦٦سعود مطر عبد الحسین٤
٦٢٫٢٤جواد كاظمازرق٥
٦٠٫٩٦منذر كلظم حسین٦
٥٩٫٠٩كرار جاسم ھادي٧
٥٨٫٤٠اسراء محمد سلمان٨
٥٦٫٦٢بشائر محمد نصار٩

٥٦٫٣٣حوراء طارق عبد الصاحب١٠
٥٥٫٨رائد خلیف حسین١١
٥٥٫٧١محمد رضا علي ابراھیم ١٢
٥٥٫٢١شیماء عبد علي دیوان١٣
٥٤٫٧٣منى عباس جعفر ١٤
٥٣٫٩٥نجالء عبد الحسین عبد الحسن١٥
٥٣٫٤حسنین سلیم شاكر١٦
٥٣٫٠٩احمد عبد االمیر كاظم١٧

الثاني
الثاني

الثاني
الثاني
الثاني
الثاني

االول
االول

الثاني

القسم: انظمة حاسبات

االول
االول

الثاني

الثاني

المعھد التقني/ النجفالجامعة : ھیئة التعلیم التقني

  ذيدور اا

الدراسة: الصباحیة
رقم وتاریخ االمر الجامعي:/سنة التخرج: ٢٠٠٠ /٢٠٠١

الشھادة : دبلوم فني 
اسم دورة التخرج :/

االول
االول
االول
الثاني



ادلام اطب ات

٨٢٫٨٥باسم محمد حسین عزیز١
٨٢٫٦٠انتصار ھادي علي٢
٨١٫٢٢زینب فاضل كاظم٣
٧٩٫٠٠سلیم وھاب عباس٤
٧٥٫١٥شیماء عبد الحسن جبار٥
٧٣٫١٨یاسمین مبدر ھادي٦
٧٢٫٠٨نھاد سھام غاوي٧
٦٨٫٢٣حیدر عبد العباس سلمان٨
٦٧٫٤٨مھدي سعدون جاسم٩

٦٦٫٠٢شیماء عبد الواحد سعید١٠
٦٥٫٣٠نصیر احمد علوان١١
٦٤٫١٥فائز عبد السادة ثویني١٢
٦٣٫٨٠جنان باقر كریم١٣
٦١٫٥٢وفاء سعد كریم١٤
٦٠٫٧١محمد حسین فاضل١٥
٦٠٫٥٩حسن ھادي جمعة١٦
٦٠٫٤٤اركان محمد حسن جودي١٧
٦٠٫٣٦ناصر حسین عباس١٨
٥٩٫٣٦سھاد حسن مزھر١٩
٥٨٫٨٦مھند طالب علوان٢٠
٥٨٫٣٣عقیل غانم رحمن٢١
٥٨٫٠٤عبد الزھرة زغیر جواد٢٢
٥٧٫٦٣شیماء حسن عطیة٢٣
٥٧٫٤٢ذكرى عباس كاظم٢٤
٥٥٫٨٢حوراء فاضل جاسم٢٥
٥٥٫٥٦موسى مجلي شحیل٢٦
٥٥٫٣٤علي حسن علي٢٧
٥٥٫٠٧مسلم راھي عبد علي٢٨
٥٤٫٢٦عبد هللا سعید عبد٢٩
٥٢٫٤١مسلم محمد جودة٣٠

االول

االول
الثاني
الثاني
الثاني

االول

االول
االول
االول

االول
االول
االول
االول
الثاني
االول

الثاني

االول
الثاني
الثاني

االول
االول
االول

اسم دورة التخرج :/رقم وتاریخ االمر الجامعي:/
  ذيدور اا

االول
االول

االول

الثاني
االول

االول

القسم: المحاسبةالمعھد التقني/ النجفالجامعة : ھیئة التعلیم التقني
الشھادة : دبلوم فني الدراسة: الصباحیة

سنة التخرج: ٢٠٠٠ /٢٠٠١

الثاني
الثاني



ادلام اطب ات

٨٩٫٤٦اثیر عبد الواحد كعید١
٨٨٫٧٠سلیم حسن جاسم٢
٨٤٫٥١احمد عبد االمیر شاكر٣
٨٣٫٩٤مجید عبد الحمید ھادي٤
٨٠٫٣٥جنان حسن محمد علي٥
٧٩٫٩٢اسراء علوان مھدي٦
٧٧٫٦٧حیدر حسن صاحب٧
٧٧٫٣٠حیدرعید علي جابر٨
٧٥٫٨٣سعاد جواد كاظم٩

٧٢٫٢٩عباس حسون حربي١٠
٧٠٫٩٨میالد تقي عباس١١
٧٠٫٦٤فرات عذاب عیدان١٢
٧٠٫٣٦رائد رعد عبد الواحد١٣
٦٩٫٢٧ریاض حمزة مھدي١٤
٦٨٫٦٧عامر جلیل كاظم١٥
٦٨٫١٠ثمینة عبد زید عبود١٦
٦٧٫٢٠عادل عیدان ابراھیم١٧
٦٧٫٠٠رعد عمران موسى١٨
٦٦٫٧١ناظم مالك شده١٩
٦٦٫٢٤تحریر كامل حمود٢٠
٦٦٫٠٨ماجد عبد حسون دحام٢١
٦٥٫٧٤عقیل مسلم سلمان٢٢
٦٤٫٩٠بیداء جمیل جلیل٢٣
٦٤٫٤١ثائر احمد مھلھل٢٤
٦٣٫٤٣طارق حمید صالح٢٥
٦٢٫٩٦علي عبد الحسین سلمان٢٦
٦٢٫١٣جبار شاكر شوني٢٧
٦١٫٨٧انتصار كاظم حسین٢٨
٦١٫٠٧حسین عراك جبر٢٩
٦١٫٠٤عامر عبد الحسین محمد٣٠

االول
االول
االول
االول
االول
االول
االول

االول

االول
االول

االول

االول
االول
االول
االول
االول
االول

الثاني
الثاني

االول

االول

االول
االول
االول
االول

الشھادة : دبلوم فني الدراسة: الصباحیة
رقم وتاریخ االمر الجامعي:/سنة التخرج: ٢٠٠٠ /٢٠٠١

االول
االول
الثاني

الثاني

اسم دورة التخرج :/

القسم:االدارة القانونیةالمعھد التقني/ النجفالجامعة : ھیئة التعلیم التقني

  ذيدور اا

االول



٥٨٫٧٨غفران صادق سوید٣١
٥٨٫٦٥عقیل صاحب عبد٣٢
٥٨٫٢٨عامر كاظم سعید٣٣
٥٧٫٥٤عالء عبد هللا عباس٣٤
٥٧٫١٢عدي عبد الزھرة سعد٣٥
٥٦٫٤٧نشوان ھاتف رسول٣٦
٥٦٫٠٢رائد جعفر موسى٣٧
٥٥٫١٠امین یحیى رمضان٣٨

االول

الثاني
الثاني

الثاني

االول

الثاني
االول
الثاني



ادلام اطب ات

٨٥٫٨٨حیدر عبد االمیر علوان١
٨٣٫٥٩میناء عدنان علي٢
٨٢٫٥٠انھار عبد المحمد عبد الرزاق٣
٨٢٫٢٢نغم محمد علي محمد حسن٤
٨١٫٦٤زھراء نعمان رزاق٥
٨١٫٦٢ضمیاء ناصر صاحب٦
٨٠٫٦٣بیداء حمید عبد٧
٧٨٫٣٣شیماء عبد الحسین مكي٨
٧٧٫٣٩احالم مسلم صالح٩

٧٦٫٧٦حال ھالل حسین١٠
٧٦٫٣٧اسماء رزاق صادق١١
٧٦٫٢٧بثینة صاحب راشد١٢
٧٦٫٠٩ثناء غانم حمادي١٣
٧٦٫٠٣اسماء علي جاسم١٤
٧٥٫٦٩زینب محمد سعدان١٥
٧٥٫١٣زینة عبد الكاظم محمد١٦
٧٤٫٢٦میسون عزیز وناس١٧
٧١٫٧٧ایمان سلمان عبد١٨
٧١٫٣٠رنا علي عبد جاسم١٩
٧٠٫٣١نھى ھالل حسین٢٠
٧٠٫٠٥علیاء عیدان وادي٢١
٦٧٫٧٦خدیجة عبد الرضا صحوبي٢٢
٦٦٫٧٣مھند ابراھیم مسلم٢٣
٦٦٫٥٥خلود قدوري حدود٢٤
٦٥٫٨٥بیداء محمد وحید٢٥
٦٥٫٥٩قاسم عبد الحمزة دحام٢٦
٦٥٫٠٧رونق علي حمید٢٧
٦٤٫٢٦عقیل عبد مسلم ھجول٢٨
٦٤٫١٢نغم محمد جاسم٢٩
٦١٫٢٤نوال جابر عبد٣٠

رقم وتاریخ االمر الجامعي:/سنة التخرج: ٢٠٠٠ /٢٠٠١

االول

القسم:فنون / تصمیم وخیاطةالمعھد التقني/ النجفالجامعة : ھیئة التعلیم التقني
الشھادة : دبلوم فني الدراسة: الصباحیة

االول

االول
االول
االول
االول

االول

االول

االول
االول

الثاني

االول
االول
االول

االول
االول

االول
االول

االول
االول

االول

  ذيدور اا

االول

االول

االول
االول

االول
الثاني
الثاني

اسم دورة التخرج :/

الثاني
االول



ادلام اطب ات

٨٢٫٦٥علي كاظم عبید١
٧٧٫٩٩مزاحم ھمیم جاسم٢
٧٦٫١٣قصي جلیل كاظم٣
٦٦٫٦٢علي عمران موسى٤
٦٥٫٧٦راجح ھادي صاحب٥
٦٤٫١٩سلیم صالح موسى٦
٦٣٫٦٧منعم حسن عید٧
٦٣٫٢٤فالح عبد الحسین جبار٨
٦١٫٦٧حسام شاكر تركي٩

٦١٫٦١سعد جمیل عباس١٠
٦٠٫٩٢احمد عبد الھادي راجي١١
٦٠٫٦٧رسول عبد ستار رسول١٢
٦٠٫٦٣جعفر صادق حسن١٣
٦٠٫٢٩حسن عبد الحسین مجید١٤
٦٠٫١٩باقر عبد زید محسن١٥
٥٩٫٢٤صدام حسین عبد هللا١٦
٥٩٫٠٧جبار عباس جبار١٧
٥٨٫٩٦حسن خضر عباس١٨
٥٨٫٤٦احمد خوام ناصر١٩
٥٧٫٦٤رعد عبد علي عبد الحسین٢٠

الثاني
الثاني

االول
االول
االول
االول

االول
االول

الثاني
االول

االول

االول
االول
االول
االول
االول

القسم:الكترونیكالمعھد التقني/ النجفالجامعة : ھیئة التعلیم التقني

  ذيدور اا

الشھادة : دبلوم فني الدراسة: الصباحیة
اسم دورة التخرج :/رقم وتاریخ االمر الجامعي:/سنة التخرج: ٢٠٠٠ /٢٠٠١

االول
الثاني

االول

االول



ادلام اطب ات

٨٥٫٢٦علي سمیر محمد١
٧١٫٤٠علي حسین علي٢
٦٤٫٠٦حیدر طعیمة عبد هللا٣
٦٣٫٠٣حسین ھادي ابو حنینة٤
٥٨٫٨٣قصي عبد النبي موسى٥
٥٦٫١٩جمال شبالوي عبد٦
٥٥٫٦٨رزاق جاسم محمد٧

ادلام اطب ات

٧٨٫٧٧نبیل كطفان لوتي١
٦٨٫٩١محمد عباس علي٢
٦٨٫٨٠اسیل محمد عبد الجلیل٣
٦٧٫٤٢لیث كاظم ھادي٤
٦٤٫٢١شفاء سامي عبد االمیر٥
٥٧٫٥٦نور محمد حسن كاظم٦

القسم:المدني/انشاء طرقالمعھد التقني/ النجفالجامعة : ھیئة التعلیم التقني
الشھادة : دبلوم فني الدراسة: الصباحیة

الثاني

اسم دورة التخرج :/
  ذيدور اا

الثاني
الثاني

  ذيدور اا

االول

اسم دورة التخرج :/

رقم وتاریخ االمر الجامعي:/سنة التخرج: ٢٠٠٠ /٢٠٠١

االول

الثاني

االول
االول
االول

القسم:المدني/رسم ھندسيالمعھد التقني/ النجفالجامعة : ھیئة التعلیم التقني
الشھادة : دبلوم فني الدراسة: الصباحیة

رقم وتاریخ االمر الجامعي:/سنة التخرج: ٢٠٠٠ /٢٠٠١

االول
االول

االول
االول



ادلام اطب ات

٨٤٫٣٩نصیر كریم صاحب علي١
٨٢٫٤١عقیل عبد العالي مھدي٢
٧٩٫١٣علي عباس عبودي٣
٧٧٫٥٣كرار عباس جاسم٤
٦٨٫٩٧ضیاء مطر عبد الحسین٥
٦٨٫٨١حیدر عبد ازھرة نعمة٦
٦٨٫١٤سعد كاظم جواد٧
٦٧٫٦باسم عبد الزھرة نعمة٨
٦٦٫٧٩یعرب قحطان محمد٩

٦٦٫٦٧حیدر جاسم حسن١٠
٦٦٫٤٥عالء نجاح عبد الجلیل١١
٦٥٫٩٤عباس نعمة كریم١٢
٦٥٫٦حسن حمید حسین١٣
٦٥٫٣٣ایاد حسن نور حسین١٤
٦٣٫٩٨علي ھادي عبد الكاظم١٥
٦٣٫٣٤ھشام ناصر وریجي١٦
٦٣٫٢١عبد هللا فلیح مھدي١٧
٦٢٫٧٢مؤید عبد هللا فلیح مھدي١٨
٦٢٫٤١حسین علي حسین١٩
٦٢٫١٧نزار تقي ھادي٢٠
٦١٫٧٨رائد جواد عبد السادة٢١
٦١٫٦٦ثامر صاحب ابراھیم٢٢
٥٧٫٢٨محمد عبد هللا كشاش٢٣

الثاني
االول

الثاني
االول

االول
االول
االول
االول

الثاني

االول
االول
الثاني

االول
الثاني
االول
الثاني
الثاني

الثاني

اسم دورة التخرج :/رقم وتاریخ االمر الجامعي:/سنة التخرج: ٢٠٠٠ /٢٠٠١

القسم:المدني/بناء وانشاءاتالمعھد التقني/ النجفالجامعة : ھیئة التعلیم التقني
الشھادة : دبلوم فني الدراسة: الصباحیة

االول

االول
الثاني
االول

  ذيدور اا

االول



ادلام اطب ات

٨٩٫٠٦عماد حسن علي١
٨٥٫٩٩عبد المنعم خلیل عبد الباري٢
٨٤٫٣٧حیدر محمود جواد٣
٧٢٫١١احمد محسن ھادي٤
٧٠٫٤محمد عبد زید كحیوش٥
٧٠٫٢٩علي خضیر مجھول٦
٦٩٫٠٨مازن حمید عبد الحسین٧
٦٣٫٠٨سالم سمیر ھادي٨
٦٢٫٩٣باسم لطیف خلف٩

٦٢٫٤٩یوسف صالح ظاھر١٠
٦٢٫٣٦عالء محمد شیاع١١
٦٢٫١٤حیدر كریم رسول١٢
٦١٫٣٩قاسم محي عاكف١٣
٦٠٫٢١حسن نوري كاظم١٤
٥٩٫٨٩ایام ادیب جواد١٥
٥٩٫٨٦مصطفى محمد ظاھر١٦
٥٩٫٥٣احمد صالح ظاھر١٧
٥٩٫٤٧محمد خضیر نوار١٨
٥٨٫٤٦ھیثم جاسم حمزة١٩
٥٧٫٥٨احمد علي حسین٢٠
٥٧٫١مسلم محمد جاسم٢١
٥٦٫٥٩سعد تركي محمد٢٢
٥٥٫٥٢صباح حسن سلمان٢٣

الثاني

االول
االول

  ذيدور اا

االول

اسم دورة التخرج :/

الثاني

االول

الثاني

االول
االول
الثاني
االول
االول
الثاني

الثاني

االول
االول

االول
الثاني
االول
الثاني

االول
الثاني
االول

القسم:المكائن والمعدات/تدفئة وتبریدالمعھد التقني/ النجفالجامعة : ھیئة التعلیم التقني

رقم وتاریخ االمر الجامعي:/
الشھادة : دبلوم فني الدراسة: الصباحیة

سنة التخرج: ٢٠٠٠ /٢٠٠١



ادلام اطب ات

٨٢٫٦٥حسین كامل ھادي١
٦٨٫٢٧كفاح خضیر محمد٢
٦٤٫٥٣ریاض ابراھیم ھادي٣
٦٤٫٤حیدر سالم عبد السادة٤
٦٣٫٧٤عقیل جبر عاشور٥
٦٢٫٠٥احمد غائب عبد هللا٦
٦١٫٢٩عباس جلیل صاحب٧
٦٠٫٨٢غسان تركي حمزة٨
٦٠٫٤٥جاسم محمد لفتة٩

٥٨٫١صادق مشكور شمران١٠
٥٧٫٩٤محمد طھ عثمان١١
٥٧٫٦٢عامر سعد مھدي١٢
٥٧٫٣٦احمد بدر بادي١٣
٥٦٫٥٤فائز عزیز منشد١٤
٥٥٫٠٨جاسم جھادي محمد١٥
٥٤٫١٨ماجد عبد هللا عبد الحسین١٦
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ادلام اطب ات

٨٥٫٣٩علي محمد حیدر١
٨١٫٠١نوفل فیصل غیدان٢
٨٠٫٥٠عقیل ناصر داود٣
٧٩٫٠٧احمد عبد الستار جبار٤
٧٧٫٥٧مازن كریم علوان٥
٧٤٫٣٣علي حسین علي٦
٧٢٫٨٠احمد ناجي مجید٧
٦٩٫٥٢احمد حمزة محمد٨
٦٩٫٠٥احمد محمد جاسم٩

٦٨٫٧٩اسامة یوسف عباس١٠
٦٧٫٤٠توفیق حسن جبار١١
٦٦٫١١نصیر كاظم عبد السادة١٢
٦٥٫٩٠ثائر محسن مغیض١٣
٦٥٫٧٨امیر كاظم دحام١٤
٦٥٫٥٥مرتضى رشید سعید١٥
٦٥٫٤٥صالح عبد كاظم١٦
٦٥٫٤١جاسم محمد كاظم١٧
٦٥٫١١عباس عریس غیوبي١٨
٦٥٫٠٨رعد جابر محمد١٩
٦٤٫٤٠ظافر فاھم صیھود٢٠
٦٤٫٣٢حسنین عباس حسن٢١
٦٤٫٢٨علي سعید حسین٢٢
٦٤٫٠٤حسین عبد الرضا ناصر٢٣
٦٣٫٩١نعمان خضیر محیسن٢٤
٦٣٫٨٦قصي فلیح حسن٢٥
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٦٣٫٧٨محمد عزیز حسین٢٦
٦٣٫١٢سلمان ورد جاسم٢٧
٦٣٫٠١قحطان عدنان عباس٢٨
٦٢٫٥٧عالء عطیھ خلیف٢٩
٦٢٫٤٥حمید ھاتف محمد٣٠
٦١٫٩٩حاتم كریم مھدي٣١
٦١٫٨٠نجاح حسن ھادي٣٢
٦١٫٥٥كاظم شنان عایض٣٣
٦١٫١١رامي منھل عواد٣٤
٦٠٫٩٣حسام كامل ھاشم٣٥
٦٠٫٢٣عاید شھید عناد٣٦
٥٩٫٧٢یوسف حسن جیاد٣٧
٥٩٫٤٠سعدون جابر ھواس٣٨
٥٨٫٦٩احمد نجم عبود٣٩
٥٨٫٤٥حیدر محمد عبدهللا٤٠
٥٧٫٥١حیدر لطیف غالب٤١
٥٦٫٣٢محمد جواد حسن عبد٤٢
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ادلام اطب ات

٨٣٫٠٨عیسى جعفر صاحب١
٨٢٫٠٢ثائر عباس كاظم٢
٧٦٫٥٨ظافر حاكم عبد الحسین٣
٧٣٫٩٣علي كاظم عذافة٤
٧٣٫٦٢قاسم عباس محمد٥
٧٣٫٢٨حیدر عنھ حاشوش٦
٧١٫٢٠احمد عبد الحسن كاظم٧
٦٩٫٦٣احمد صباح عبد الحسین٨
٦٧٫١٢محي رعد محي٩

٦٧٫١٥حسین سعید ھادي١٠
٦٦٫٣٧جاسم عصواد عبد١١
٦٦٫١٣وسام ساجت یاسین١٢
٦٥٫٦٤احمد جبار فضالة١٣
٦٥٫٤٢حسین جابر حمزة١٤
٦٤٫٩٨محسن مصطفى عبد الرضا١٥
٦٤٫٨٨حازم جواد محمد١٦
٦٤٫٢٦حیدر بھلول شھید١٧
٦٣٫٨٠قحطان عدنان فنجان١٨
٦٣٫٥٧رحمن جواد كاظم١٩
٦٣٫٣٦احمد رزاق عبد الحسین٢٠
٦٣٫٠٨احمد كامل مجید٢١
٦٢٫٥١عماد حسون ابراھیم٢٢
٦٢٫٤٥بھاء كاظم عبد الحسین٢٣
٦١٫٨٢حیدر جبار مھدي٢٤
٦١٫٧٩احمد جاسم محسن٢٥
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٦١٫٧٨ابراھیم ھادي عبد٢٦
٦٠٫٩٧حسنین علي حسین٢٧
٦٠٫٨٩باسم شریف شلبھ٢٨
٥٩٫٦٨وسام عبد السادة محمد٢٩
٥٩٫٦٢انور صادق یوسف٣٠
٥٩٫١١علي بدر عبد الرحمن٣١
٥٩٫١٠علي عبد الرضا فرھود٣٢
٥٨٫٥٩عالء عباس عذیب٣٣
٥٨٫٢١حسین حبیب علي٣٤
٥٨٫١٠عدي عبد الوھاب صاحب٣٥
٥٧٫٩٧عمار عبد هللا علي٣٦
٥٧٫٨٢حمید عبد الرضا بلوش٣٧
٥٧٫٧٢احمد كاظم زغیر٣٨
٥٧٫٢٦صالح عبد الھادي جھادي٣٩
٥٧٫١٠فاضل جاسم حسین٤٠
٥٦٫٧٥مشتاق عواد عبطان٤١
٥٥٫٣٢امیل منصور عبد٤٢

االول
االول
الثاني

الثاني

االول

الثاني
الثاني

الثاني

االول
الثاني
الثاني
الثاني
االول
الثاني

الثاني
الثاني

الثاني




