
اسم الكلية : المعهد التقني الديوانية
نوع الدراسة : صباحية القسم : تقنيات ادارة المواد 

العام الدراسي : ٢٠١٨-٢٠١٩
خريجون : الدور االول والثاني والتكميلي 

اسم الدورة : دورة البناء والتنمية
المعدل العام الدورالجنسالجنسيةاسم الطالبت

89.245االولانثىعراقيةزهرة ميثم رزاق خلف1

84.045االولانثىعراقيةزهراء حسين طالب زواد2

79.864االولانثىعراقيةايات كامل عبد الحسين محسن3

75.948االولذكرعراقيةجعفر سرهيد حريجة روضان4

75.598االولانثىعراقيةامل ستار حسن طرفة5

74.696االولانثىعراقيةلمياء عباس كامل كريدي6

74.226االولانثىعراقيةداليا صالح هادي حاجم7

72.613االولانثىعراقيةمريم ناجي حنش عيساوي8

72.239االولانثىعراقيةغدير يوسف بنيان جودة9

71.832االولذكرعراقيةاحمد تحسين شاكر فيصل10

70.400االولانثىعراقيةزهراء قاسم غضبان علي11

70.206االولانثىعراقيةكوثر ناصر عبد الجاسم سياب12

69.755االولذكرعراقيةحسين باسم فنوخ كركور13

69.464االولانثىعراقيةخديجة كاظم عبيد هزاع14

69.420االولانثىعراقيةمروة رياض عبد الكاظم عبد علي15

69.232االولانثىعراقيةدموع عبد الحمزة كطوف عنون16

69.109االولانثىعراقيةدعاء كريم عجيل خرميط17

69.084االولانثىعراقيةنعيمة عبد المحسن كريم عزيز18

69.071االولانثىعراقيةفاطمة عالوي عبد االمير دمحم19

68.819االولانثىعراقيةامنه كامل عبد الحسين ناصر20

67.626االولذكرعراقيةاديب احمد زيدان لعيبي21

66.993االولانثىعراقيةبشائر جواد كاظم حنياب22

66.639االولانثىعراقيةغفران تحسين علوان مهدي23

66.284االولانثىعراقيةامنه عبد االمير وداعه مهدي24



66.232االولذكرعراقيةمحمود فاضل علوان عبد العباس25

66.232االولانثىعراقيةسهام صباح حاتم طيفور26

66.174االولذكرعراقيةغيث محسن جابر محسن27

66.065االولانثىعراقيةغفران فرحان مطرود سلمان28

65.852االولانثىعراقيةهيلين كامل عبود علي29

65.697االولذكرعراقيةرياض ناجح شخير كامل30

65.561االولذكرعراقيةمصطفى كاظم مويش جبر31

65.026االولانثىعراقيةزينب ماجد ثامر موسى32

64.735االولانثىعراقيةامنة نجاح شاهر جاسم33

64.729االولانثىعراقيةرحاب علي مهدي عيسى34

64.619االولانثىعراقيةمريم كاظم تايه حسين35

64.542االولانثىعراقيةاسماء عبد الرضا رسن كاظم36

64.516االولذكرعراقيةدمحم قاسم جبار عليوي37

64.349االولانثىعراقيةرباب منديل خلف جوان38

64.213االولانثىعراقيةبنين عبد الحسين سايب كريم39

64.174االولذكرعراقيةدمحم عبد الحكيم علي غافل40

64.161االولانثىعراقيةمها حسين عايش سبط41

64.083االولذكرعراقيةكرار عبد االمير كشيش صعصاع42

63.974االولانثىعراقيةوسن فرعون حسن طوير43

63.845االولانثىعراقيةزهراء سعدون عبد حسين44

63.632االولانثىعراقيةرهام حسن عبد سلمان45

63.606االولانثىعراقيةايات عبد كوكز حميدي46

63.549االولذكرعراقيةحسن ماجد صاحب كاظم47

63.090االولذكرعراقيةباسم احمد مهدي جاسم48

62.768االولانثىعراقيةنور دمحم صاحب طارش49

62.703االولانثىعراقيةسارة رؤوف حبيب ماني50

62.568االولذكرعراقيةعلي عباس صكبان سلمان51

62.529االولذكرعراقيةليث نبراس فلفل عبد52

62.136االولذكرعراقيةجاسم دمحم حسين محيسن53



61.955االولذكرعراقيةدمحم حسن دمحم نعمة54

61.942االولانثىعراقيةشهد عبد الستار عبد عون55

61.864االولانثىعراقيةغفران حيدر عبد الحسين كاظم56

61.736االولانثىعراقيةايه صفاء دمحم عبد57

61.690االولانثىعراقيةزهراء مجيد نعمه جابر58

61.627االولانثىعراقيةرقية جواد عبد الكاظم59

61.361االولذكرعراقيةعباس رعد خلف حمزة60

61.245االولذكرعراقيةعلي عباس جودة كاظم61

61.226الثاني ذكرعراقيةليث وصفي حلو كوثر62

60.858االولانثىعراقيةمأثر مالك شاكر مزهر63

60.800االولذكرعراقيةكرار فالح هادي دمحم 64

60.568االولذكرعراقيةعلي كاظم داخل عبد65

60.542االولانثىعراقيةماجدة حميد جواد كاظم66

60.387االولانثىعراقيةزينة علي مكطوف عباس67

60.110االولذكرعراقيةعلي كاظم شدهان عباس68

60.103االولانثىعراقيةنوره رياض علي شعالن69

60.103الثاني ذكرعراقيةعبد المنعم صباح حسن حران70

59.961االولذكرعراقيةمرتضى عبد الرحمن اركان حسين71

59.890الثاني ذكرعراقيةمرتضى قاسم دمحم حسين72

59.884االولانثىعراقيةسرى عامر كتاب كاظم73

59.716االولانثىعراقيةنرجس سعد جابر امين عبود74

59.710االولذكرعراقيةمرتضى رياض شهيد عبود75

59.387االولذكرعراقيةكرار عودة سوادي سلمان76

59.387االولانثىعراقيةايات اسعد ناظم جبر77

59.387الثاني ذكرعراقيةعبد هللا عبد عبد االمير دمحم78

59.374االولذكرعراقيةكرار شمخي جابر رسن79

59.316الثاني انثىعراقيةزهراء علي جابر جودة80

59.264االولانثىعراقيةاسماء خليف اسماعيل حسون81

59.245الثاني انثىعراقيةزينب عبد الرضا كريم طرفان82



59.226االولانثىعراقيةحنين عليوي عبيد منذور83

59.174االولذكرعراقيةرعد حميد سلمان عبود84

59.110االولانثىعراقيةسلوى حسن كريم سلمان85

58.871تكميليانثىعراقيةرباب حاكم دمحم جبر86

58.839االولذكرعراقيةامير حسين نعمه عليوي 87

58.722االولانثىعراقيةهدى جواد كاظم مسير88

58.632الثاني انثىعراقيةهدير نجم عبد هاشم89

58.561الثاني ذكرعراقيةحيدر صبيح حسن رداد90

58.322الثاني انثىعراقيةوسن محسن داخل حسين91

58.303االولذكرعراقيةمجتبى ليث علي سدخان92

58.200الثاني انثىعراقيةفاطمة جبار شنير اكبوش93

58.187تكميليذكرعراقيةحيدر مراد حمزة دمحم94

58.115االولذكرعراقيةجواد كاظم هادي بريت95

58.110االولانثىعراقيةايه عبد الزهرة سلمان حسين96

58.090االولذكرعراقيةحسن هادي كوشان عوفي97

58.071الثاني انثىعراقيةدمحم رعد عبد علي فرج98

58.019الثاني انثىعراقيةزينب حيدر ضايع عبد فرحان99

57.994االولانثىعراقيةزينب ماجد حبيب حريجة100

57.864االولذكرعراقيةجاسم دمحم عبد ابو الجيج101

57.852الثاني انثىعراقيةهبة صادق ياسر جمون102

57.774الثاني ذكرعراقيةسيف فالح حسن خطار103

57.639الثاني ذكرعراقيةليث حسين كاظم دمحم104

57.593االولذكرعراقيةامير كاظم شالل رجاب105

57.529االولذكرعراقيةعلي انعيم جبار علي106

57.426الثاني انثىعراقيةانسام طالب عبد شوجة107

57.406االولانثىعراقيةزهراء حاكم كريم فليفل108

57.394االولانثىعراقيةمنيرة حميد خلف حمزة109

57.381االولذكرعراقيةجهاد حميد مهدي حمزة110

57.355الثاني ذكرعراقيةامجد كاطع حسين عبد111



57.348االولانثىعراقيةرجاء عقيل مسلم عبيد112

57.213االولذكرعراقيةاحمد فاضل حسن هادي113

57.200الثاني ذكرعراقيةنزار محمود حسين علي114

57.168االولذكرعراقيةمصطفى شاكر حسين هالل115

57.110الثاني ذكرعراقيةمهند رياض صالح حسين116

57.084االولذكرعراقيةعباس جابر فاضل فتان117

57.071الثاني انثىعراقيةفرح مهدي لعيبي سكر118

57.032الثاني ذكرعراقيةدمحم حسن عبيد عيدان 119

56.871الثاني انثىعراقيةدعاء مجيد حميد جبار120

56.858االولذكرعراقيةسجاد شاكر عبد عون محيميد121

56.825الثاني ذكرعراقيةاحمد مهدي كريم عبيد122

56.819الثاني ذكرعراقيةحسين حيدر عبد حسون123

56.793الثاني ذكرعراقيةكرار قاسم جبر عبد السادة124

56.774الثاني ذكرعراقيةسالم دمحم فضل فنيخ125

56.703الثاني انثىعراقيةايناس دمحم جابر كاظم126

56.632تكميليذكرعراقيةعلي حسين كاظم دمحم127

56.626الثاني انثىعراقيةاسماء عماد فؤاد عبد128

56.426الثاني انثىعراقيةرنا حميد طوفان حمزة129

56.368تكميليانثىعراقيةرتاج سامر شمران هاشم130

56.342الثاني ذكرعراقيةدمحم حسون منصور حسين131

56.336تكميليذكرعراقيةامين تايه كزار منصور132

56.336االولذكرعراقيةياسر عمار جبير عباد133

56.303الثاني انثىعراقيةايمان جبار محسن زغير134

56.277تكميليذكرعراقيةحامد سوادي جاسم رداف135

56.200تكميليانثىعراقيةزهراء كريم دحام عيسى136

56.187الثاني انثىعراقيةنرجس حسام كريم مهدي137

56.155االولانثىعراقيةرسل كاظم تركي فياض138

56.103تكميليذكرعراقيةيوسف اسعد جواد يوسف139

55.916تكميليذكرعراقيةمصطفى لفتة جدعان كزار140



55.845تكميليانثىعراقيةزهراء حيدر علي جبر141

55.819االولذكرعراقيةمنتظر احمد سحاق دمحم142

55.787الثاني انثىعراقيةرسل كلف عبد الحسين كمر143

55.787الثاني انثىعراقيةفرح عالء عبد اللطيف رزاق144

55.761تكميليذكرعراقيةعلي هاتف صافي عبد السادة145

55.755الثاني انثىعراقيةرجوان علي حسن صبار146

55.709تكميليانثىعراقيةزهراء كريم عبد شعالن147

55.639تكميليذكرعراقيةعباس كاطع سعود جودة148

55.632تكميليذكرعراقيةسجاد يوسف عبد الجليل دمحم149

55.575االولانثىعراقيةنور محمود وزير حمادي150

55.568الثاني ذكرعراقيةعلي كرمد محسن رحمن151

55.516االولذكرعراقيةدمحم علي جبار جاسم152

55.497الثاني ذكرعراقيةفالح خيري حنون لفته153

55.380االولذكرعراقيةمازن دمحم صالح هادي154

55.367الثاني ذكرعراقيةحسن علي فضل عطية155

55.355االولانثىعراقيةصفاء رحيم نعيم غياض156

55.335االولذكرعراقيةزياد حمزة هاشم جاسم157

55.290الثاني ذكرعراقيةدمحم قاسم عجمي نجم158

55.277الثاني ذكرعراقيةمؤمل مهدي شيحان حران حمزة159

55.277الثاني ذكرعراقيةحسن عزيز جبر عبود160

55.265الثاني ذكرعراقيةدمحم علي حضيري عبد هللا161

55.251الثاني ذكرعراقيةحسين عباس عبد الحسن عبود162

55.181تكميليذكرعراقيةوعد فرحان دمحم علي163

55.181االولذكرعراقيةسعيد خالد شنيع كاظم164

55.181الثاني انثىعراقيةمريم خالد عبد هللا جابر165

55.154تكميليذكرعراقيةاحمد عدنان شاطي منصور166

55.103تكميليانثىعراقيةوصال قيصر كاظم حسن167

55.065االولذكرعراقيةاسماعيل دمحم عبد عرموط168

55.064الثاني ذكرعراقيةحسين حمزة فرحان عبد169



54.967الثاني ذكرعراقيةسعد ساجت عبيد فرهود170

54.884الثاني انثىعراقيةنور هاشم حنيش عبد171

54.800االولذكرعراقيةمنتظر سعد جابر عمران172

54.761االولذكرعراقيةفاضل اكرم حسوني مهدي173

54.704الثاني انثىعراقيةنور عادل حاكم مظلوم174

54.690االولذكرعراقيةسيف عايد زاير رغيف175

54.652الثاني انثىعراقيةانمار ياسر حسين حمزة176

54.613االولذكرعراقيةاحمد فاضل عبيد كران177

54.568تكميليذكرعراقيةمرتضى دمحم جغيم غيان178

54.561االولذكرعراقيةحسين علي كامل جبر179

54.549الثاني ذكرعراقيةمهدي علي فليح احمد180

54.497الثاني ذكرعراقيةمحمود حمزة نعمة راضي181

54.438االولذكرعراقيةمصطفى كامل جبر مفتاح182

54.413الثاني ذكرعراقيةكرار صبيح حسين وناس183

54.406االولذكرعراقيةطارق عبد هللا كريم حمد184

54.381االولذكرعراقيةدمحم حمزة غافل كاظم185

54.355االولانثىعراقيةفاطمة صباح عبد حمزة186

54.349الثاني انثىعراقيةسناء شاكر فليح صالل187

54.309الثاني ذكرعراقيةدمحم عجيل محسن باشا اغا188

54.290تكميليانثىعراقيةمروة عماد عبد الحسن هادي189

54.260الثاني ذكرعراقيةدمحم قاسم ناصر حسين190

54.259الثاني ذكرعراقيةاحمد شنشول حسين وناس191

54.258الثاني ذكرعراقيةسجاد فوزي زباله حمادي192

54.238تكميليذكرعراقيةمهند نجم عبد سرحان193

54.213تكميليذكرعراقيةعلي طاهر عبد كاظم194

54.187تكميليذكرعراقيةعلي جميل عيدان محسن195

54.122تكميليذكرعراقيةعلي نجاح دمحم حسين196

54.116الثاني انثىعراقيةمريم عقيل عبد حسون197

54.109الثاني ذكرعراقيةكرار كاظم شاكر محمود198



54.103تكميليذكرعراقيةعلي رحمن شعالن حمادي199

54.084تكميليذكرعراقيةهادي خلف نواد ميريد200

54.071الثاني ذكرعراقيةمصطفى فالح حسين عباس201

54.045الثاني انثىعراقيةحياد مشير ركبان عبيد202

54.000الثاني ذكرعراقيةعلي دمحم حسن كوين203

53.980الثاني ذكرعراقيةكرار دمحم جابر شنون 204

53.977الثاني ذكرعراقيةجليل حاجم عبود سلمان205

53.942الثاني انثىعراقيةبشرى حسن كريم سلمان206

53.929تكميليانثىعراقيةبنين محسن جاسم  نعمه207

53.864تكميليذكرعراقيةاحمد صبيح عباس عبد208

53.851االولذكرعراقيةزيد عبد مسلم داود عبود209

53.800الثاني ذكرعراقيةعباس عبد االمير كاظم مؤمن210

53.793تكميليذكرعراقيةاحمد عزيز عبد زيد عباس211

53.781الثاني ذكرعراقيةوسام علي جاسم حاجم212

53.768الثاني ذكرعراقيةسجاد عبيد خاجي ابراهيم213

53.716الثاني ذكرعراقيةاحمد طاهر زيدان حسون214

53.690تكميليذكرعراقيةعصام عيسى جبر حسين215

53.652تكميليانثىعراقيةوئام علي لفته راهي216

53.571االولذكرعراقيةاسعد هاني حسين حسون217

53.529تكميليذكرعراقيةماجد ساجد حسين حسن218

53.506االولذكرعراقيةقيصر عثمان مسلم ستار219

53.426الثاني ذكرعراقيةزياد علي عبد الواحد عبد هللا220

53.394تكميليذكرعراقيةامير سلمان حسن كروال221

53.394تكميليذكرعراقيةدمحم حيدر يتيم بديوي222

53.393االولانثىعراقيةرقية كاظم عكموش رضا223

53.380االولذكرعراقيةعلي جابر صبح دمحم224

53.291الثاني ذكرعراقيةزين العابدين سعدي عبد الحسين225

53.207تكميليذكرعراقيةصفاء حسين كاظم عبد226

53.155تكميليذكرعراقيةحيدر نجم عبد منشد227



53.142الثاني ذكرعراقيةجاسم سالم طالب دهله228

53.090تكميليانثىعراقيةصفاء جبار كوكز حسن229

53.090تكميليانثىعراقيةلبنى سالم عبد هللا نوام230

53.039تكميليذكرعراقيةحيدر كريم منصور زعزاع231

52.987الثاني ذكرعراقيةمرتضى اعالن حمود راضي232

52.852الثاني ذكرعراقيةعلي عباس دمحم عباس233

52.838تكميليذكرعراقيةزيد حامد عبد الحمزة مرجان234

52.807تكميليذكرعراقيةكرار عبد الحسن دمحم سلمان235

52.781تكميليذكرعراقيةعلي جابر كريم فهد236
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