
المعدلاسم الطالب الثالثيت

االول٨٧,٤٣رباب مهدي عبد١

الثاني٨٥,١٠نور ناطق یاسین٢

االول٨١,٩٦حیدر عبد االئمة ادم٣

االول٨١,٢٧علیاء عالء صاحب٤

االول٧٥,٠٦عبیر نعیم حسن٥

الثاني٧٥,٠٦٣احمد فائق محمد علي٦

االول٧٤,٥٩احمد صبر كاظم٧

االول٧٣,٦٥افراح عباس خضیر٨

االول٧٣,٥٢حسن هادي موسى ٩

االول٧٣,٢٣احمد جواد كاظم ١٠

االول٧٢,٧٠احمد كریم شهلول١١

االول٧٢,١٤سارة رحیم حسن١٢

االول٧١,٩٩االء حمید فرحان١٣

االول٧١,٦٠مكصد حمید عبیس١٤

االول٧١,٤٨عقیل رسول محمد جواد١٥

االول٦٨,٨٧اسیل موسى جاسم١٦

الثاني٦٨,٠٩حسین عالء كامل١٧

االول٦٦,٩٠زهراء عبدالزهرة رحیم١٨

االول٦٦,٦٤سارة مهدي محمد١٩

االول٦٦,٤٠مصطفى جهاد نجم٢٠

الثاني٦٥,٥٥حیدر جاسم محمد٢١

االول٦٥,١٦علي مجید جاسم٢٢

االول٦١,٣٥هدى محمد فنطیل٢٣

الثاني٦١,٠١عمار عبدالكریم محمود٢٤

االول٦٠,٤١نضال جیاد حسین٢٥

الثاني٦٠,٠٤ایثار عبدالهادي عبدالحسین٢٦

الثاني٥٩,٦٢فالح صباح محمد علي٢٧

الثاني٥٨,٥١ناصر جمال ناصر ٢٨

االول٥٨,٤١محمد عبدالسالم صاحب٢٩

القسم: انظمة حاسباتالمعهد التقني/ النجفالجامعة : هیئة التعلیم التقني

الشهادة : دبلوم فني الدراسة: الصباحیة

رقم وتاریخ االمر الجامعي ٩٩في  ٢٤/ ٦/ 

٢٠٠٩ والثاني ١٠٣ في ٢٨/ ٩/ 

٢٠٠٩والدور التكمیلي ١٣٩ في ٢٦/ ١١/ 

٢٠٠٩

اسم دورة التخرج : عراق العلم 

والسیادة

الدور الذي نجح فیه

سنة التخرج: ٢٠٠٨/ ٢٠٠٩



المعدلاسم الطالب الثالثيت

االول٩٤,١٣بتول فارس جاسم١

االول٩١,٧٣حیدر عواد جهاد٢

االول٨٨,٩٨حیدر عبید علوي٣

االول٨٦,٦٣رؤى عادل عزیز٤

االول٨٤,٢٣مصطفى قیصر عبد الزهرة٥

االول٨٢,٩٩علي جواد كاظم٦

االول٨٠,٨٣امل عبد الخالق محمد حسین٧

االول٧٩,٦٢سلمى مالك رهیف موسى٨

االول٧٥,٩٤غفران خضیر عباس٩

االول٧٣,٣٢علي نجم عبد١٠

االول٧٢,٦٠كرار خضیر جابر١١

االول٧٢,٣٤صبا نجاح حلواص١٢

االول٧٢,٠٩حسنین عبد علي عبد الستار١٣

االول٧٠,٤١شیماء عبداهللا جعفر١٤

االول٧٠,٠٨مروة جواد كاظم حبیب١٥

االول٦٩,٥٠ندى عبد االمیر جاسم١٦

االول٦٩,٤٨جبار علیوي كاطع١٧

االول٦٩,١٢رقیة نویر فلیح١٨

االول٦٩,٠٧حوراء صالح شعالن١٩

االول٦٨,٤٥مصطفى شهد علیوي٢٠

االول٦٧,٧٨فاطمة علي محمد سوادي٢١

الثاني٦٧,٤٢مروة عبد الرزاق عزیز٢٢

االول٦٧,٣٨ایمان مجید عبد الحسین٢٣

االول٦٦,٤٩علي سلمان غیاض٢٤

االول٦٥,٢٨حوراء عباس عبد الخضر٢٥

االول٦٤,٥٧كرار مجهول عباس كشاش٢٦

االول٦٤,٤٢آمنة حسن عبد الزهرة٢٧

االول٦١,٠٨حیدر ادریس جواد سرحان٢٨

االول٦٠,٩٨صالح ظاهر حسین٢٩

الشهادة : دبلوم فني الدراسة: الصباحیة

القسم: المحاسبةالمعهد التقني/ النجفالجامعة : هیئة التعلیم التقني

سنة التخرج: ٢٠٠٨/ ٢٠٠٩

رقم وتاریخ االمر الجامعي ١/ ٣/ ٣٨ في  

٢٥/ ٦/ ٢٠٠٩ والثاني ٣/ ١/ ٤١ في 

٢٩/  ٩/ ٢٠٠٩

اسم دورة التخرج : عراق العلم 

والسیادة

الدور الذي نجح فیه



االول٦٠,٣٣علي كاظم عبداهللا٣٠

االول٥٩,٥٨زهراء عبد الرضا حسن٣١

االول٥٨,٩٧ایهاب عبد الهادي مشكور٣٢

االول٥٨,٤٣رواء داخل یاسر٣٣

االول٥٧,٨٠عبیر رسول محمد رضا٣٤

االول٥٧,١٣احمد جمال حسین٣٥

الثاني٥٦,٦٦علي كاظم جبر٣٦

االول٥٦,٢٤علي مجید عبد الرضا٣٧

االول٥٥,٨٥منال منهل عادل٣٨

الثاني٥٤,٣٥سارة خیري محمد٣٩



المعدلاسم الطالب الثالثيت

االول٨٨,٥٥زهراء تركي موسى١

االول٨٨,٥١عباس ارحیم محسن٢

االول٧٩,٢١بشرى عناد سخي٣

االول٧٥,٣٦عبیر فالح جاسم٤

االول٧٤,٢٣نزار محسن خضیر٥

االول٧٠,٧٨زینب حسین علي٦

االول٧٠,٦٧علي غازي مفتن٧

االول٧٠,٠٢احسان صبار شاكر٨

االول٦٦,٤٨احمد كاظم مطیوي٩

االول٦٦,٣٦هاشم عذاب حسین١٠

الثاني٦١,٣١علي حسین راضي١١

االول٦١,٠٣محمد عقیل صادق١٢

االول٦٠,٦٧علي راشد عرب١٣

االول٥٩,٢٥مضر یاسین نور١٤

االول٥٩,٠٤امیر حمودي عبد الرضا١٥

االول٥٨,٨٤حسین هاتف عبود١٦

االول٥٧,٠٨احمد سامي سكر١٧

االول٥٦,٢٤حیدر اصبیح ابراهیم١٨

االول٥٣,٥٩ناطق ناجي وحید١٩

القسم: االدارة القانونیةالمعهد التقني/ النجفالجامعة : هیئة التعلیم التقني

الدور الذي نجح فیه

الشهادة : دبلوم فني الدراسة: الصباحیة

سنة التخرج: ٢٠٠٨/ ٢٠٠٩

رقم وتاریخ االمر الجامعي ١/ ٤٧  في 

٢٤/ ٦/ ٢٠٠٩ والثاني ١/ ٥٧ في ١٦/ 

٩/ ٢٠٠٩

اسم دورة التخرج : عراق العلم 

والسیادة



المعدلاسم الطالب الثالثيت

االول٨٩,٥٥رؤى احمد جواد١

االول٨٦,٥٦رحاب عواد عدوان٢

االول٨٤,١٩دعاء هاتف عباس٣

االول٨٣,٦٥دعاء جاسم محمد علي٤

االول٧٥,٤٠ضحى كامل لذیذ٥

االول٧٤,٥٠اسامة محسن عیسى٦

االول٧٤,٠٨ضحى صبحي علوان٧

االول٦٧,٣٦لیث محمد مجباس٨

القسم: الفنون/ تقنیات صناعة المالبسالمعهد التقني/ النجفالجامعة : هیئة التعلیم التقني

الشهادة : دبلوم فني الدراسة: الصباحیة

سنة التخرج: ٢٠٠٨/ ٢٠٠٩
رقم وتاریخ االمر الجامعي٩٤ في ٢٣/ ٦/ 

٢٠٠٩ والثاني الیوجد

اسم دورة التخرج : عراق العلم 

والسیادة

الدور الذي نجح فیه



المعدلاسم الطالب الثالثيت

االول٨٨,٧٩هیام جاسم جبر١

االول٨١,٧٩االء محمد علي٢

االول٨٠,٧٤سعاد علي حسین٣

االول٧٦,٠٣مصطفى قاسم محسن٤

االول٧٠,٨٢حسین كاظم محمد٥

الثاني٦٩,٠٨مروة یحیى محمد٦

الثاني٦٦,٤٩احمد كامل هادي٧

االول٦٤,٧٩حیدر عبد االمیر عبد الرضا٨

الثاني٦٤,٦٨علي حسن خضر٩

االول٦٢,١٨علي جاسم محمد١٠

االول٥٨,٢٨حاتم كریم شري١١

الثاني٥٧,٨٠حمزة علي كریم١٢

الثاني٥٤,٧٤حسین علي جهاد١٣

القسم: الفنون/ التزین المعماريالمعهد التقني/ النجفالجامعة : هیئة التعلیم التقني

الدور الذي نجح فیه

الشهادة : دبلوم فني الدراسة: الصباحیة

سنة التخرج: ٢٠٠٨/ ٢٠٠٩
رقم وتاریخ االمر الجامعي٩٠ في ٢٤/ ٦/ 

٢٠٠٩ والثاني بال في ١٦/ ٩/ ٢٠٠٩

اسم دورة التخرج : عراق العلم 

والسیادة



المعدلاسم الطالب الثالثيت

االول٨٨,٩٠جاسم عبد المحمد عیسى١

االول٨٣,٧٥امل مسلم ماشي٢

االول٧٦,٩٨حامد ماجد جعفر٣

االول٧٥,٥١زینب حسن هادي٤

االول٧٥,٣٧حیدر عبد السجاد عبد الزهرة٥

االول٧٤,١٥هبة جمیل نعمة٦

االول٧٣,٦١حیدر حمزة جلیل٧

االول٧٠,٤٩هدیل عبد علي عبد الحسین٨

االول٧٠,١٣حسن عبد الهادي كاظم جاسم٩

االول٦٨,٤٢صادق ماضي شعالن١٠

االول٦٦,٣٨كریم علي حسین١١

االول٦٦,٢٣هناء طالب محمد علي١٢

االول٦٥,١٦رحاب علي حسین المظفر١٣

االول٦٣,٧٩سیف علي عبد الحسین مسیجین١٤

االول٦٣,٣٦محمد اسامة عبد الكاظم١٥

االول٦٣,١٤حیدر حسین محمد١٦

االول٦٢,٣٤رائد جمیل كاطع١٧

االول٦٢,٠٧نور جواد كاظم١٨

االول٦١,٨٩نورة علي اكبر حسن١٩

الثاني٦١,٦٤اجالل عبد الخالق عبد السید٢٠

الثاني٦١,٦٢هبة جبار دنان السعیدي٢١

االول٦١,٠٤عبد المطلب هاشم محمد٢٢

االول٦٠,٦٣مروة خالد حسن علي٢٣

الثاني٦٠,٥٣حسام محمد علي سعید٢٤

االول٦٠,٤٦عباس علي ناجي٢٥

االول٦٠,٢٦امیر نوري جعفر٢٦

االول٦٠,٠٥لیث احمد كریم٢٧

الثاني٥٩,٨١حسام حسین علي٢٨

القسم: االلكترونیكالمعهد التقني/ النجفالجامعة : هیئة التعلیم التقني

الشهادة : دبلوم فني الدراسة: الصباحیة

سنة التخرج: ٢٠٠٨/ ٢٠٠٩

رقم وتاریخ االمر الجامعي١٦٢ في ٢٥/ 

٦/ ٢٠٠٩ والثاني ١٦٥ في ٢٧/ ٩/ 

٢٠٠٩

اسم دورة التخرج : عراق العلم 

والسیادة

الدور الذي نجح فیه



االول٥٩,٤٢علي صالح هادي٢٩

الثاني٥٩,٢٦علي كاظم مجید٣٠

الثاني٥٩,١٩احمد حمزة عباس٣١

الثاني٥٩,٠٩كفاح مهدي عبد الحسین٣٢

االول٥٩,٠٠نجاح خضیر عباس٣٣

االول٥٨,٧١منیر كاظم فاضل٣٤

الثاني٥٨,٤٦عالء هادي رباط٣٥

االول٥٨,٢٢عقیل عباس ابراهیم٣٦

الثاني٥٧,٨٠زهرة شاطي صاحب٣٧

الثاني٥٧,٤١حال فلیح عبد الحسن٣٨

االول٥٧,٣٣حسنین قاسم فاهم٣٩

الثاني٥٦,٩٤امیر شاكر حسین٤٠



الثاني٥٦,٨٢محمد حسن عبد الحسین٤١

الثاني٥٦,٦٠كرار قاسم جوید٤٢

الثاني٥٦,٣٦مخلد علوان تایه٤٣

االول٥٦,١٩فراس كونة طاهر٤٤

الثاني٥٦,١٢كرار عبد الحسن احمد٤٥

االول٥٥,٩٣هشام ناجي عباس٤٦

الثاني٥٥,٦١كرار عبد مسلم حسین٤٧

الثاني٥٥,٤٥حسین صكبان كاظم٤٨

الثاني٥٥,٣٨احسان رشید محمد٤٩

الثاني٥٥,٠١حبیب كاظم جدران٥٠

الثاني٥٣,٩٠فاضل عباس سلمان٥١

الثاني٥٣,٨٠حسین مجاد عبد الكریم٥٢

االول٥٣,٧٨سیف علي عبد الحسین عبد االمیر٥٣

الثاني٥٣,٦٩عماد هادي غاوي٥٤

الثاني٥٣,١٩ضرغام سمیر ناجي٥٥

الثاني٥٣,٠٥علي نعمان سلمان٥٦

االول٥٢,٢٢كرار عبد الحسین عباس٥٧



المعدلاسم الطالب الثالثيت

االول٨٦,٢٩بتول طه عباس١

االول٨٢,٨٤محمد یعقوب یوسف٢

االول٨٢,٣٢وسن طارق عبد االمیر٣

االول٨٠,٨٥علي حسن ناجي٤

االول٧٨,٥٣االء رزاق حسن٥

االول٧٨,٢٣ضرغام احمد یوسف٦

االول٧٧,١٨محمد حبیب عبد محمد٧

االول٧٦,٣٩رنا جمیل موحان٨

االول٧٦,٢٠شیرین جاسم یاسر٩

االول٧٥,٦٩زینة نعمه عبد الكاظم١٠

االول٧٥,٣٤حامد سعد عطشان١١

االول٧٥,١٨حسن عزیز عبد الرضا١٢

االول٧٥,٠١غفران عبد علي عبد الحسین١٣

االول٧٤,٦٠محمد عبد الحسین وحید١٤

االول٧٤,١١رسل عبد الكریم عبد١٥

االول٧٣,١٤هدیل كاظم سعد١٦

االول٧٢,٠٠حیدر عبد الحسن عمران١٧

االول٧١,٣٠مروة عبدالنبي حلبوص١٨

االول٦٩,٠٣تغرید زهیر عبداهللا١٩

االول٦٨,٣٢اسراء عدنان جاسم٢٠

االول٦٦,٦٥عبیر جاسم هادي٢١

االول٦٦,٦٣علي فالح حسن٢٢

االول٦٦,٣٣محمد عبد الحسن سبتي٢٣

االول٦٦,١٨رضا ماجد محمد٢٤

االول٦٥,٩٢حیدر محمد موسى٢٥

االول٦٥,٦٩نور ابراهیم مهدي٢٦

االول٦٥,٣٥ضیاء طاهر مطرود٢٧

القسم: االتصاالتالمعهد التقني/ النجفالجامعة : هیئة التعلیم التقني

الدور الذي نجح فیه

الشهادة : دبلوم فني الدراسة: الصباحیة

سنة التخرج: ٢٠٠٨/ ٢٠٠٩

رقم وتاریخ االمر الجامعي ٨٠/ ٣   في  

٢٤/ ٩/ ٢٠٠٩ والثاني ٧ /٤ في ٢٧/  

٩/ ٢٠٠٩والدور التكمیلي ١١٦/ ٢ في 

٢٦/ ١١/ ٢٠٠٩

اسم دورة التخرج : عراق العلم 

والسیادة



االول٦٤,٩٤٢هدى كریم جاسم٢٨

االول٦٤,٩٤٠والء زهیر علي٢٩

االول٦٤,٥١خزرج علي رسول٣٠

االول٦٤,١٥زینب مهدي حمید٣١

االول٦٤,٠٣جواد حسن عبد الحسین٣٢

االول٦٣,٠٨علي حسن صدام٣٣

االول٦٣,٠٦احمد ناصر حسین٣٤

االول٦٢,٧٥حسین علي سعید٣٥

االول٦٢,٥٩محمد رضا صافي ٣٦

االول٦٢,٤٨علي رشاك عبودي٣٧

االول٦١,٩٨غفران باقر راضي٣٨

الثاني٦١,٤٠زیاد عبد الحسین مشكور٣٩

الثاني٦٠,١١عمار عزیز جهادي٤٠



االول٦٠,٠١ولید جمال عبد السادة٤١

الثاني٥٩,٦٣عالء نافع عباس٤٢

الثاني٥٩,٤٤عالء محمد عباس٤٣

الثاني٥٨,٦٣محسن عادل عباس٤٤

االول٥٨,٤٨نور علي فاضل٤٥

الثاني٥٨,٣٤صادق عزیز نعمه٤٦

االول٥٨,٣٠احمد حیدر عبد الرسول٤٧

الثاني٥٧,٨٠محمد علي جواد حمید٤٨

الثاني٥٧,٢٦عالوي حسین ناصر٤٩

الثاني٥٦,٧٧مقداد جبار غني٥٠

االول٥٦,٧٠شیماء بداي مریوش٥١

الثاني٥٦,٥٣عباس محمد كاظم٥٢

الثاني٥٥,٩٤احمد حبیب حسین٥٣

الثاني٥٥,٧٩حسن جواد محمد٥٤

الثاني٥٤,٤٤مثنى ناجي یوسف٥٥

الثاني٥٤,٣٤ظافر عباس نجم٥٦

الثاني٥٤,١٢حسین رعد بخیت٥٧

الثاني٥٢,٤٦ضرغام عبد الكریم كاظم٥٨

الثاني٥٥,٨٤اسالم فالح عبد٥٩

الثاني٥٨,٨٥ماهر رشید كاظم٦٠



المعدلاسم الطالب الثالثيت

االول٨٣,٧١مؤید سالم هاشم١

االول٧٩,٧٣مرتضى عباس فاضل٢

االول٧٥,٥٧علي عبداهللا مهدي٣

االول٦٧,٦٤محمود ریاض عبد الباري٤

االول٦٧,٦١كرار محمد شمران٥

االول٦٧,٠١اسراء عالوي راشد٦

االول٦٥,٥١استبرق محمد علي جبار٧

االول٦٤,٨١منى محمد سلمان٨

االول٦٤,٠٨حیدر ستار حلو٩

االول٦٣,٧١سماح یاس خضیر١٠

الثاني٦٣,٥٩محمد عبد السالم جبار١١

االول٦٠,٢٢حسین عیدان حسین١٢

الثاني٥٩,٣٧محمود مجبل رشید١٣

الثاني٥٥,٧٩نغم رضي فرج١٤

الثاني٥٥,٧٦زینب فوزي عباس١٥

الثاني٥٤,٣٠نهى یاسر عبود١٦

الثاني٥٣,٩٨كوثر عبد حسون١٧

القسم: المدني/رسم هندسيالمعهد التقني/ النجفالجامعة : هیئة التعلیم التقني

الشهادة : دبلوم فني الدراسة: الصباحیة

سنة التخرج: ٢٠٠٨/ ٢٠٠٩
رقم وتاریخ االمر الجامعي:٦٩ في ٢٣/ ٦/ 

٢٠٠٩ والثاني ٧٨ في ١٦/ ٩/ ٢٠٠٩

اسم دورة التخرج : عراق العلم 

والسیادة

الدور الذي نجح فیه



المعدلاسم الطالب الثالثيت

االول٨٣,٩٥حوراء عماد حسین١

االول٨١,٢٢عبد الهادي جبار عباس٢

االول٨٠,٤٦ذو الفقار سعید عطیوي٣

االول٧٤,١٧حوراء علي حسین٤

االول٧٣,٧٦كاظم محمد حسین٥

االول٧١,١٥ختام حسن عریبي ٦

االول٧٠,٠٥نور عباس كشیش٧

االول٦٩,٣١براء صاحب شاكر٨

الثاني٦٨,١٠ریاض محمود احمد٩

االول٦٦,٢٧فالح حسن محمد١٠

االول٦٥,٥٨علي صبحي محمود١١

االول٦٤,٦٣لیلى تایه سلمان١٢

الثاني٦٤,٢٦محمد صالح مهدي١٣

االول٦٣,٠٣حسین لطیف خصاف١٤

االول٦١,٩١احمد مهدي حمید١٥

الثاني٥٩,٢٩زهراء جواد جاسم١٦

الثاني٥٩,٢٠مروة كریم والي١٧

الثاني٥٨,٩٤میالد جواد كاظم١٨

الثاني٥٨,٠٢نور عماد جواد١٩

االول٥٧,٨٧حیدر كاظم حسین٢٠

الثاني٥٧,٥٩وعد احمد علي٢١

الثاني٥٦,٨٤رؤى رضي عبد الغني٢٢

القسم: المدني/ بناء وانشاءاتالمعهد التقني/ النجفالجامعة : هیئة التعلیم التقني

الدور الذي نجح فیه

الشهادة : دبلوم فني الدراسة: الصباحیة

سنة التخرج: ٢٠٠٨/ ٢٠٠٩
رقم وتاریخ االمر الجامعي:٦٧ في ٢٣/ ٦/ 

٢٠٠٩ والثاني ٧٧ في ١٦/ ٩/ ٢٠٠٩

اسم دورة التخرج : عراق العلم 

والسیادة



المعدلاسم الطالب الثالثيت

االول٨١,٥٧احمد محمد حسن هادي١

االول٧٠,٧٤مرتضى عامر صیهود٢

الثاني٦٤,٥٩جبار عبد الكریم جلیل٣

الثاني٦٤,٢٩بالسم محمد عبد٤

االول٦١,١٠وضاح شحاذة عبد الكاظم٥

الثاني٦٠,١٣علي كاظم مطر٦

االول٥٧,٢٦زید سعد محمد٧

الثاني٥٥,٢٤نادیة نادر خلف٨

الثاني٥٥,٥٩علي عبد الواحد فلیح٩

الثاني٥٣,٤٥حسن ناصر حسین١٠

الثاني٥٣,١٧مازن عبد القادر محمد١١

القسم: المدني/ انشاء طرقالمعهد التقني/ النجفالجامعة : هیئة التعلیم التقني

الشهادة : دبلوم فني الدراسة: الصباحیة

سنة التخرج: ٢٠٠٨/ ٢٠٠٩
رقم وتاریخ االمر الجامعي:٦٨ في ٢٣/ ٦/ 

٢٠٠٩ والثاني ٧٦ في ١٦/ ٩/ ٢٠٠٩

اسم دورة التخرج : عراق العلم 

والسیادة

الدور الذي نجح فیه



المعدلاسم الطالب الثالثيت

االول٨٥,٢٢هدى عبد الرضا حسین١

االول٨٣,٥٢علي حسوني جابر٢

االول٧٤,٠١ضرغام عبد الحسن عبد٣

االول٧٢,١٣یاسر یاس خضیر٤

االول٧١,٩١مریم حمید مهدي٥

االول٦٧,٨٨احمد محمد عبد العباس٦

االول٦٥,٧٣احمد عبد الحسن قاسم٧

االول٦٣,٥٥حیدر كامل شنابه٨

االول٦٣,٤٦ضیاء سامي علي٩

االول٦١,٠٩غازي فیصل حطحوط١٠

االول٦٠,٢٩حیدر جواد عبد السادة١١

الثاني٥٨,٤٩جمال ناصر عبد الزهرة١٢

الثاني٥٥,٥٦سلطان محمد سلطان١٣

القسم: المكائن والمعدات /تبرید وتكییفالمعهد التقني/ النجفالجامعة : هیئة التعلیم التقني

الشهادة : دبلوم فني الدراسة: الصباحیة

سنة التخرج: ٢٠٠٨/ ٢٠٠٩

رقم وتاریخ االمر الجامعي:٣٣٩ في ٢٠/ 

٦/ ٢٠٠٩ والثاني ٣٤١ في ١٣/ ٩/ 

٢٠٠٩

اسم دورة التخرج : عراق العلم 

والسیادة

الدور الذي نجح فیه



المعدلاسم الطالب الثالثيت

االول٨٦,٥٣ عباس جواد عباس١

االول٨٢,٨٠بهاء عادل احمد راضي٢

االول٨٢,١٦علي صباح محمد٣

االول٨١,٠٧امیر سالم صالح٤

االول٧٧,٩٤حیدر ازهر كاظم٥

االول٧٧,٨٥محمد عبید عبداهللا٦

االول٧٦,٧٦عدنان عبد محمد٧

االول٧٣,١٦كرار فاضل ناجي٨

االول٧١,٦٥محمد عراك حنون٩

االول٧١,٥٤زین العابدین محمد حسن١٠

االول٧١,٠٠احمد جاسم احمد١١

الثاني٦٧,٩٦اسعد فاضل عباس١٢

االول٦٧,١٦حسن عبد الرسول فلیح١٣

الثاني٦٦,٥٨امیر عبد الزهرة حسن١٤

االول٦٥,٥٥مجید محسن مجید١٥

االول٦٣,٣٧امجد فتاح مطر١٦

االول٦١,٤٧سالم كریم حسین١٧

االول٦١,٢٠ثامر صالح محمد١٨

االول٦١,١٥لواء مجلي حسن١٩

االول٦٠,٥٥عباس داخل جوني٢٠

االول٦٠,٤١علي حكمت حشم٢١

االول٥٩,٦٩توفیق جواد عبد الكاظم٢٢

الثاني٥٦,٨٦جعفر عبد الرزاق علي٢٣

القسم: المیكانیك / االنتاجالمعهد التقني/ النجفالجامعة : هیئة التعلیم التقني

الشهادة : دبلوم فني الدراسة: الصباحیة

سنة التخرج: ٢٠٠٨/ ٢٠٠٩

رقم وتاریخ االمر الجامعي الدور االول  ٥٦ 

في ٢٣/ ٦/ ٢٠٠٩ والثاني  ٥٨ في ٢٨/ 

٩ /٢٠٠٩والدور التكمیلي ٨٠ في ٢٦/ 

١١/ ٢٠٠٩

اسم دورة التخرج : عراق العلم 

والسیادة

الدور الذي نجح فیه



المعدلاسم الطالب الثالثيت

االول٨٥,٣٣حسام حمزه عبد١

االول٨٤,٩٩بسام باسم صالح٢

االول٨٤,١٧اسامة هاتف هادي٣

االول٨٣,١٣مهند غالب عبید٤

االول٨٢,١١حسنین فاخر عوض٥

االول٧٨,٣٤علي سعید حمید٦

االول٧٨,٢٩محمد خضیر محمد ٧

االول٧٦,٧١احمد عبدالزهرة جواد٨

االول٧٤,٠٢بشرى محمود شاكر ٩

االول٧١,٨٨مهند سعد عالوي ١٠

االول٧١,١٨كرار عبدالحسین عناد ١١

االول٦٨,٨٥منتظر جاسم محمد ١٢

االول٦٨,٧٤احمد جواد كاظم ١٣

االول٦٨,٤٦طه یاسین شاكر ١٤

االول٦٧,٩٥حسین كاظم عبد ١٥

االول٦٧,٠٤امیر محمود شاكر١٦

االول٦٦,٨١زید علي رضا١٧

االول٦٦,٠٤احمد عبدالزهرة عزیز١٨

االول٦٥,٩٦احمد هادي جاسم١٩

االول٦٥,٩٠نزار فرحان عیدان٢٠

االول٦٥,٢٨قائد یاسر حسین٢١

االول٦٥,٢٧حسین عبدالمحسن عبد٢٢

االول٦٤,٦٦یوسف حسن راضي٢٣

االول٦٤,٥٠رزاق نعمة محسن٢٤

الثاني٦٤,٤٦حیدر سعد یوسف٢٥

االول٦٣,٨٦حسن مرتضى خطار٢٦

االول٦٣,٨١یاسر جعفر جواد٢٧

االول٦٣,٥٢عماد قاسم محمد علي٢٨

االول٦٣,١٤محمد عبدالعزیز رسول٢٩

االول٦٢,٤٨ریسان زاهي عبدالرضا٣٠

الشهادة : دبلوم فني الدراسة: الصباحیة

سنة التخرج: ٢٠٠٨/ ٢٠٠٩
رقم وتاریخ االمر الجامعي: الدور االول      

     والثاني ٣/ ١٨٠ في ١٦/ ٩/ ٢٠٠٩
اسم دورة التخرج : عراق العلم والسیادة

الدور الذي نجح فیه

القسم: الكهرباء /قوىالمعهد التقني/ النجفالجامعة : هیئة التعلیم التقني



االول٦١,٩٩عمار سالم موسى٣١

االول٦٠,٨٦احمد محسن حسن٣٢

الثاني٦٠,٨٥سامر ایاد صالح٣٣

االول٦٠,٦٦فیصل فوزي عبود٣٤

االول٦٠,٥٦ختام مزعل عكاب٣٥

االول٦٠,١٣عباس علي عباس٣٦

الثاني٦٠,٠٤مصطفى خضر عیدان٣٧

االول٥٩,٥٥علي حسین كاظم٣٨

االول٥٩,٣٥احمد علي محمود٣٩

االول٥٩,٢٣ریاض حسین عباس٤٠

االول٥٩,٠١احمد باقر جواد٤١

االول٥٨,٦٧علي میران كاظم٤٢

االول٥٨,٥٥علي حسین طاهر٤٣

الثاني٥٨,٠٣محمود سالم حسین٤٤

الثاني٥٧,٩٩حیدر قاسم توفیق٤٥

الثاني٥٦,٩٤عبدالمنعم صدام مجید٤٦

االول٥٦,٦٣عباس صباح حمد٤٧

الثاني٥٦,٤١احسان حازم عبداالمیر٤٨

الثاني٥٦,٢٩محمد تقي عباس٤٩

االول٥٦,٢٣احمد رعد سلمان٥٠

الثاني٥٥,٥٨ریاض محمد جبر ٥١

الثاني٥٥,٠٥فراس سالم موسى٥٢

الثاني٥٤,٧٧عمار جاسم فرهود٥٣

الثاني٥٤,٥١علي عباس محمد٥٤

الثاني٥٤,٢٢حسام كاظم واجد٥٥

الثاني٥٣,٩٥بشار رحیم حسن٥٦

الثاني٥٣,٢٣حیدر عامر عبدالعزیز٥٧




