
-٢٠١٨/ سنة التخرج                                                                           الديوانية  –المعهد التقني 
٢٠١٩   

  البناء والتنمية/ اسم الدورة                                                           فرع االنتاج/  قسم التقنيات الميكانيكية
  صباحي                                                   / راسة نوع الد

  
        

  معدل التخرج  الدور  الجنس  الجنسية  اسم الطالب  ت
  ٨٠.٩٥٥  االول  ذكر  راقيةع  علي احمد عبد جبار   ١
  ٨٠.٢٤٣ االول  ذكر عراقية  حيدر عزيز عبيد كاظم   ٢
  ٧٩.٧٦٨ االول  انثى عراقية  زهراء راهي عداي حمزة   ٣
  ٧٨.٠٥٢ االول انثى عراقية  ايات صالح عطية حمزة   ٤
  ٧٥.٨٩٤ االول انثى عراقية  حنين حسن عبد الرضا حسون   ٥
  ٧٥.١٤٤ االول  ذكر عراقية  مراد جبار فرحان دنيف   ٦
  ٧٥.٠٤٣ االول  ذكر عراقية  عباس مالك كطيف خالد   ٧
  ٧٤.٧٣٩ االول انثى عراقية  امل قاسم هاشم مكطوف   ٨
  ٧٣.٩٢٤ االول انثى عراقية  رزهراء كاظم حمزة كم   ٩

  ٧٣.٤٥٤ االول انثى عراقية  زهراء طالب جبر عبد الحسين ١٠
  ٧٣.٤٠٥ االول انثى عراقية  ب مزهرمروة كطران سرين ١١
  ٧٣.٠٦٧ االول  ذكر عراقية  وهاب عبد الكريم دمحم مجيد ١٢
  ٧٢.٧٦٨ االول  انثى عراقية  زهراء عباس رحيم عبود ١٣
  ٧٢.٤١٩ االول  ذكر عراقية  احمد علي خضير عبد ١٤
  ٧٢.٣٥٥ االول  ذكر عراقية  مرتضى دمحم علي ياسين ١٥
  ٧٢.٣٤١ االول انثى عراقية  رقية علي ناصر حسين ١٦
 ٧١.٨٢٥ الثاني انثى عراقية زهراء خضير كاظم جبار ١٧
  ٧١.٢٨١ االول انثى عراقية  والء عباس حسين شناوه ١٨
  ٧١.٠٢٥ االول انثى عراقية  دالل صالح حبيب محيسن ١٩
  ٧٠.٩٦٧ االول  ذكر عراقية  احمد عمار ياسر عبد الجليل ٢٠
  ٧٠.٦٩٩ االول انثى عراقية  نبأ مهدي سلطان جابر ٢١
  ٧٠.٣٢٩ االول انثى عراقية  سامزينة عباس اسود ج ٢٢
  ٦٩.٩٠٧ االول  ذكر عراقية  بشار رحيم عايش عباس ٢٣
  ٦٩.٤٧١ االول  انثى عراقية  اديان حسين هادي عنيفص ٢٤
  ٦٩.١٦٧ االول  ذكر عراقية  ن جوادحسام دمحم عيدا ٢٥
  ٦٨.٨٩١ االول انثى عراقية  شهد حيدر رحيم دمحم ٢٦
  ٦٨.٨٧٦ االول انثى عراقية  انعام محسن جودة حسين ٢٧
  ٦٨.٣٥٤ االول  ذكر عراقية  علي ابراهيم جابر شرماهي ٢٨
  ٦٨.٠٢١ االول  ذكر عراقية  حسين راجح طرار وبدان ٢٩
  ٦٧.١١١ ولاال  ذكر عراقية  ظم لفته عبدموسى كا ٣٠
  ٦٦.٧٦٧ االول  انثى عراقية  زينب مجيد خضير شويع ٣١
  ٦٦.٢٢١ االول  ذكر عراقية  مصطفى حسن هادي عبد ٣٢
 ٦٦.١١٨ الثاني ذكر عراقية مصطفى وجدي ورد عادل ٣٣
  ٦٥.٧٢٧ االول  انثى عراقية  شوك رحيم عويز صكبان ٣٤
  ٦٥.٦٧٦ االول  ذكر عراقية  منتظر ماجد فاضل جبار ٣٥



  ٦٥.٤٦٩ االول  ذكر عراقية  فاضل جبار مرتضى ماجد ٣٦
  ٦٥.٤٢٧ االول  ذكر عراقية  وسام جبار عبد الحسين حمادي ٣٧
  ٦٥.٤٢٦ االول انثى عراقية  نبأ سعد عبد الحميد سعيد ٣٨
  ٦٥.٤٢٢ االول انثى عراقية  اطياف حيدر عبد االمير علي ٣٩
  ٦٥.٢٦٠ االول  ذكر عراقية  مرتقى علي دمحم ظاهر ٤٠
  ٦٥.٠٨٩ االول  انثى عراقية  اسزينب علي جاسم عب ٤١
 ٦٤.٦٣٧ الثاني ذكر عراقية سجاد خليل عزيز جبر ٤٢
 ٦٤.٨٥ الثاني ذكر عراقية مهدي دمحم جعفر دمحم ٤٣
  ٦٣.٦٣٩ االول  ذكر عراقية  عامر انور صالح جار هللا ٤٤
  ٦٣.٥٥٠ االول  ذكر عراقية  علي دمحم جبار جاسم ٤٥
 ٦٣.٤٢٦ الثاني انثى عراقية شهد عباس عطية لزام ٤٦
  ٦٣.٠٧٩ االول  ذكر عراقية  حسين جبار عبد الحسين عطيه ٤٧
 ٦٢.٩٦٧ الثاني انثى عراقية دعاء سالم عطشان كلو ٤٨
  ٦٢.٩٥٤ االول  ذكر عراقية  احمد وناس حترف عاصي ٤٩
 ٦٢.٨٨٣ الثاني ذكر عراقية مهدي طالب رحمان متعب ٥٠
 ٦٢.٨٢٩ الثاني ذكر عراقية ثامر علي عبد هللا كاظم ٥١
  ٦٢.٧٨٥ االول  ذكر عراقية  رحمن سلمان صباح خالد ٥٢
  ٦٢.٧١٦ االول  ذكر عراقية  صدام حسن باصي فضل ٥٣
  ٦٢.٦٢٤ االول  ذكر عراقية  عباس جاسم دمحم عبيد ٥٤
  ٦٢.٥٢٦ االول  ذكر عراقية  علي عبد الرضا منديل دمحم  ٥٥
  ٦٢.٣٨٤ االول  ذكر عراقية  هشام داود سلمان ظاهر ٥٦
  ٦٢.٢٤٧ االول  ذكر يةعراق  امجد قاسم هادي حافظ ٥٧
  ٦٢.١٥٨ االول  ذكر عراقية  ضرغام حمزه اشريب ظاهر ٥٨
  ٦٢.١٣٩ االول  ذكر عراقية  حسين عبد الرضا عبد علكم ٥٩
  ٦١.٩٠٧ االول  ذكر عراقية  اياد يسر حمزه جياد ٦٠
  ٦١.٨٩٥ االول انثى عراقية  شروق حسن شدهان حاجم ٦١
  ٦١.٨٣١ االول انثى عراقية  جوان عماد ناظم مزهر ٦٢
  ٦١.٨٢٠ االول انثى عراقية  ايات سالم ثاني بندر ٦٣
  ٦١.٦٩٣ االول  ذكر عراقية  حيدر دمحم فاضل صالل ٦٤
  ٦١.٦٨٢ االول  انثى عراقية  حوراء ناهض هاتف جاسم ٦٥
  ٦١.٥٠٧ االول  ذكر عراقية  ايهاب جميل عبد الحسين محسن ٦٦
 ٦١.٤٢٩ الثاني ذكر عراقية حسين تمكين شداد هاوي ٦٧
 ٦١.٣٩٨ الثاني ذكر عراقية هي حمزةرضا عايد را ٦٨
 ٦١.١٣١ الثاني ذكر عراقية عقيل علي حنظل سعيد ٦٩
 ٦١.٠٨٨ الثاني ذكر عراقية احمد قاسم ابو الشون جواد ٧٠
 ٦١.٠٧٧ الثاني ذكر عراقية منتظر رحيم شعالن عبد الحسين ٧١
  ٦١.٠٤٠ االول  ذكر عراقية  احمد رائد علي حمزه ٧٢
 ٦٠.٩٧٨ الثاني انثى قيةعرا دعاء سليم رضيو كاظم ٧٣
  ٦٠.٨٠١ االول انثى عراقية  رجوان خضير تركي حمزه ٧٤
  ٦٠.٧٤٨ االول انثى عراقية  نور سعدي زبالة دايش ٧٥
 ٦٠.٥٩١ الثاني ذكر عراقية سيف عماد عيسى عباس ٧٦
 ٦٠.٥٣ الثاني انثى عراقية نورة ابراهيم جبال شنوف ٧٧



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

    

 ٦٠.٠٨٥ الثاني ذكر عراقية محسن علي نجم عبد ٧٨
  ٥٩.٩٥٠ االول  ذكر عراقية  حسين رزاق بدر خضير ٧٩
  ٥٩.٦٥٥ االول  ذكر عراقية  علي صادق شاكر كاظم ٨٠
  ٥٩.٦٤٧ االول  انثى عراقية  فاطمة قيس جبار مذخور ٨١
 ٥٩.٥٧٤ الثاني ذكر عراقية سجاد ستار عبار عبد الرضا ٨٢
  ٥٩.٥٧٤ االول  ذكر عراقية  علي سعد عبد حسين ٨٣
  ٥٩.٤٣٣  التكميلي انثى عراقية  زهراء سعد كريم حنون ٨٤
 ٥٩.٤٣٢ الثاني انثى عراقية حنين ظاهر حسن علي ٨٥
 ٥٩.١١٢ الثاني انثى عراقية زهراء حيدر ناظم جودة ٨٦
  ٥٨.٨٤٦ االول  انثى عراقية  سرى اياد عزيز حسن ٨٧
 ٥٨.٦١٢ الثاني انثى عراقية حوراء جبار سلطان جاسم ٨٨
 ٥٨.٥٣٣ ثانيال انثى عراقية زهراء حميد ناظم مهدي ٨٩
 ٥٨.٤٣ الثاني ذكر عراقية حسن كاظم محمود دمحم ٩٠
 ٥٧.٨٩٣ الثاني ذكر عراقية احمد نجم عبد هللا تومان ٩١
 ٥٧.٨٦٥ الثاني انثى عراقية نريمان عبد الجليل جياد اشي ٩٢
 ٥٧.٢٧٨ الثاني ذكر عراقية احمد مسعد لفته كزار ٩٣
  ٥٧.٢٢٤ االول  ذكر عراقية  امير وناس حترف عاصي ٩٤
 ٥٧.١٢٢ الثاني ذكر عراقية امير نصير ابراهيم جاسم ٩٥
 ٥٦.٩٤٧ الثاني ذكر عراقية دمحم قاسم حسن صبار ٩٦
 ٥٦.١٧٨ الثاني ذكر عراقية عقيل حسين فضل لفته ٩٧
 ٥٥.٩٦ الثاني ذكر عراقية حسين حازم كاظم عبد علي ٩٨



-٢٠١٨/ سنة التخرج                                                                           الديوانية  –المعهد التقني 
٢٠١٩   

  البناء والتنمية/ فرع التشغيل والصيانة الميكانيكية                               اسم الدورة /  قسم التقنيات الميكانيكية
                                            صباحي         / نوع الدراسة 

  
  معدل التخرج  الدور  الجنس  الجنسية  اسم الطالب  ت
 ٨٥.٣٥٨  االول  ذكر  عراقية علي عقيل فاضل علوان  ١
 ٨٤.٦٥٣ االول  ذكر عراقية حيدر عبد االمير عبد طاهر  ٢
 ٨١.٧٤ االول  ذكر عراقية حسن علي فرحان موسى  ٣
 ٧٩.٨٠٨ االول  ذكر عراقية ودةعلي عبد الحسن حزام ع  ٤
 ٧٩.٢٨٢ االول  ذكر عراقية حسين دمحم حسين زغير  ٥
 ٧٧.٣٤ االول  انثى عراقية زينب ماجد سلمان حبيب  ٦
 ٧٥.٨٧١ االول  انثى عراقية  زهراء حمزة دمحم ناجي  ٧
 ٧٥.٧٨٢ االول  ذكر عراقية مرتضى هالل خيون فارس  ٨
 ٧٤.٦٨٥ االول  كرذ عراقية يوسف عمار عبد الكاظم علي  ٩

 ٧٣.٧٢٩ االول انثى عراقية حنين غانم عويد كلف  ١٠
 ٧٣.٦٦٩ االول انثى عراقية فيفيان عالء حمد عبد اللطيف  ١١
 ٧٣.٣٦٤ االول  ذكر عراقية علي كاظم جالب حسين  ١٢
 ٧٣.٢٦ االول  ذكر عراقية امير احمد عبد الزهرة راضي  ١٣
 ٧٣.٢٣٨ الولا  انثى عراقية نرجس علي صالح ميري  ١٤
 ٧٢.٧٩٧ االول  ذكر عراقية عالء مانع داوي لزام  ١٥
 ٧٢.٤٩٧ االول  ذكر عراقية  مروان باسم ضيدان ملغوث  ١٦
 ٧١.٥٣٥ االول انثى عراقية غفران طالب فالح بلبوص  ١٧
  ٧١.٣٨٥ االول  ذكر عراقية  عادل كامل عاجل صالح  ١٨
 ٧٠.٧٢٥ االول  ذكر عراقية مهدي صالح غانم عبد الحسن  ١٩
 ٧٠.٤٥١ االول انثى عراقية نور حاكم حافظ جبر  ٢٠
 ٧٠.٣١٧ االول انثى عراقية ناجي سجى ستار عبد الحسين  ٢١
 ٧٠.١٨٨ االول  ذكر عراقية نبأ احمد خليف علي  ٢٢
 ٦٩.١٨٤ االول انثى عراقية خيام فالح غانم بحلوك  ٢٣
 ٦٩.٠٦ االول انثى عراقية رسل دمحم نوري هاني  ٢٤
 ٦٨.٩٨٣ االول انثى عراقية روق عبد الحسين مدلول عيدانش  ٢٥
 ٦٨.٧٣ االول انثى عراقية زهراء حيدر موسى عبد الحسين  ٢٦
 ٦٨.٧١٩ االول انثى عراقية حوراء اياد راهي عبد عودة  ٢٧
 ٦٨.٦٠٣ االول انثى عراقية اسماء فالح حسن علوان  ٢٨
 ٦٧.٩٨٥ االول انثى عراقية حنين عكاب فزع عجد  ٢٩
 ٦٧.٣٢١ االول  ذكر عراقية معتز سمير محسن علي  ٣٠
 ٦٧.١٢١ االول  انثى عراقية كوثر فاهم بحلوك حمزة  ٣١
 ٦٧.٠٨٦ االول  ذكر عراقية احمد صالح هادي غالي  ٣٢
 ٦٧.٠٦٨ االول انثى عراقية حوراء جبار ابو السود درب  ٣٣
 ٦٦.٨٩٤ االول انثى عراقية نورس حبيب سوادي خشان  ٣٤
 ٦٦.٧١١ االول  ذكر عراقية جاد نصيف جاسم دمحمس  ٣٥
 ٦٦.٤٩٤ الثاني انثى عراقية سراج علي عباس دمحم  ٣٦



  ٦٦.٢٨٧ االول  ذكر عراقية  علي عبد هللا ازبوني عبد هللا  ٣٧
 ٦٦.٢٣٤ االول  ذكر عراقية امير رافد دوالب عبد العباس  ٣٨
 ٦٦.٢١٤ االول  انثى عراقية تبارك جبار غريب كسار  ٣٩
 ٦٦.١٢١ االول  ذكر عراقية احمد فالح حسن عبد نور  ٤٠
  ٦٦.٠٨٦ االول  ذكر عراقية  سجاد مهدي فهد جازع  ٤١
 ٦٥.٩٥٣ االول  ذكر عراقية احمد حمزة جواد كاظم  ٤٢
 ٦٥.٩٠٦ االول  انثى عراقية زهراء احمد مهدي مخيف  ٤٣
 ٦٥.٨٢٧ االول  ذكر عراقية سجاد هادي جاري سلمان  ٤٤
 ٦٥.٣٥٥ االول  ذكر عراقية كاظم جساب مصطفى دمحم  ٤٥
 ٦٥.٣١٤ االول  انثى عراقية زمن حسون جغيم غيان  ٤٦
 ٦٤.٨٠٢ االول  ذكر عراقية علي كريم حسين خلف  ٤٧
 ٦٤.٧٨٥ الثاني انثى عراقية ضي عبد العظيم رمزي كاظم  ٤٨
 ٦٤.٦٦٩ االول  ذكر عراقية امين رزاق مخيف فرهود  ٤٩
 ٦٤.٤٧٧ االول  ذكر عراقية ةحنيظل ضاحي صبيح شالك  ٥٠
  ٦٤.٤٥١  التكميلي  ذكر عراقية  منتظر كريم كاظم عايش  ٥١
 ٦٤.٣٦٤ االول  انثى عراقية اسماء جندي محسن حمزة  ٥٢
  ٦٤.١٩٩ االول  ذكر عراقية  حسن نعيم عبد علي مطير  ٥٣
  ٦٤.١٦٢ االول  ذكر عراقية  حسين رعد حسان علوان  ٥٤
  ٦٤.٠٤٤ االول  ذكر ةعراقي  عماد خالد ناصر بريبر  ٥٥
  ٦٣.٩١٠ االول انثى عراقية  سجى حاكم عجمي ظاهر  ٥٦
 ٦٣.٨٠٥ الثاني ذكر عراقية حمزة كاظم مطلب جساب  ٥٧
 ٦٣.٧٦٩ االول  ذكر عراقية جالل مجيد اسماعيل ناصر  ٥٨
 ٦٣.٦٢٩ االول انثى عراقية حوراء جاسم كاظم حمزة  ٥٩
 ٦٣.٥٢٥ االول ثىان عراقية وسن عبد الكريم مهدي صكبان  ٦٠
 ٦٣.٢٧١ االول انثى عراقية بنين حميد سالم بدر  ٦١
 ٦٣.٠٨١ الثاني ذكر عراقية احمد عبد عبادي حرمان  ٦٢
 ٦٢.٩٩٦ االول  ذكر عراقية حسنين دمحم حسين دمحم  ٦٣
  ٦٢.٧٩١ االول  انثى عراقية  بنين عماد عبد غانم  ٦٤
 ٦٢.٦٦ الثاني ذكر عراقية علي فريد فالح جميل  ٦٥
 ٦٢.٥٨٦ االول  ذكر عراقية مراد جميل هادي حمود  ٦٦
 ٦٢.١٣٤ االول  ذكر عراقية حيدر رشيد مجيد حميد  ٦٧
 ٦٢.٠٨٣ االول انثى عراقية تغريد عبد الحسين كاظم هدم  ٦٨
 ٦٢.٠٦٤ االول انثى عراقية حنان فاهم عبد ياسر يوسف  ٦٩
 ٦٢.٠٥٩ الثاني ذكر عراقية مرتضى ناجي طالب علي  ٧٠
 ٦١.٨٢٥ الثاني ذكر عراقية عالء ناجي اسماعيل علي  ٧١
 ٦١.٥٨٥ االول انثى عراقية اسماء مجيد عبيس خضير  ٧٢
  ٦١.٤٧٦ االول  ذكر عراقية  مصطفى ازهر عبد الجبار خليل  ٧٣
 ٦١.٤٧٣ الثاني انثى عراقية هيام علي دمحم جاسم  ٧٤
 ٦١.٤٦٣ االول  ذكر عراقية محمود رضا موجد حسين  ٧٥
 ٦١.٤٠٥ االول  انثى عراقية بنين سالم جبار فصوع  ٧٦
 ٦١.٢٠٢ الثاني ذكر عراقية عالء دمحم هادي دحام  ٧٧
 ٦١.١٢٧ االول  ذكر عراقية سالم قائد عبيد حسن  ٧٨



  
 

  ٦١.٠٥٢ االول  ذكر عراقية  حسن هادي حبيب جليب  ٧٩
 ٦٠.٩٩٨ االول انثى عراقية رفد سالم كاظم درب  ٨٠
 ٦٠.٦١٢ االول انثى عراقية مزة حسونزهراء علي عبد الح  ٨١
 ٦٠.٥٨٧ االول انثى عراقية اسراء حيدر غازي نعمه  ٨٢
 ٦٠.٤١٢ االول انثى عراقية صابرين داود سلمان وشل  ٨٣
  ٦٠.٣٥٥ االول انثى عراقية  فاطمة كاظم كريم عبد الحسن  ٨٤
 ٦٠.٢٢٥ الثاني انثى عراقية وداد كريم دويج حسين  ٨٥
  ٦٠.١٧٩ االول  ذكر عراقية  ي جبارصالح هادي عل  ٨٦
 ٥٩.٨٦٧ الثاني انثى عراقية غفران مراد شاكر حمزة  ٨٧
 ٥٩.٨٤٩ الثاني انثى عراقية والء جبار رحمان خلف  ٨٨
  ٥٩.٨١٣ االول  انثى عراقية  رشا جواد كاظم جودة  ٨٩
  ٥٩.٧٧٩  التكميلي  ذكر عراقية  نبراس رحمن حسين حمزة  ٩٠
  ٥٩.٠٤١ االول  ذكر اقيةعر  سيف رياض غانم جبر  ٩١
  ٥٧.٩٣٤  التكميلي  انثى عراقية  فاطمة عبد الوهاب عبد الرزاق صلف  ٩٢
  ٥٧.٧٩١ االول  انثى عراقية  رسل علي كاظم عبد   ٩٣


