
 السنة خرٌجً من التقنٌة االوسط الفرات جامعة  ومعاهد كلٌات على االوائل الثالثة الطلبة اسماء

 6102/6102 الدراسٌة

 

 

 

 معدل التخرج %  القسم العلمً  اسم الطالب  الكلٌة / المعهد  ت
 رٌهام كرٌم علوان -0 الكلٌة التقنٌة / المسٌب  0

 اسماعٌلنور كرٌم  -6
 مصطفى حسٌن تخٌل -3

 ات مقاومة أحٌائٌةـــــــــــتقنٌ
 ات االنتاج النباتًــــــــــــــتقنٌ
 ات االنتاج الحٌوانًــــــــــــتقنٌ

125.00 
1.5368 
185361 

 محمد مهدي سرحان  -0 الكلٌة التقنٌة الهندسٌة / النجف 6
 عماد عبدعلً محمد-6
 منار حسٌن عباس -3

 ات هندسة االتصاالتـــــــــتقنٌ
 ة السٌاراتــات هندســــــــتقنٌ
 ات هندسة االتصاالتـــــــــتقنٌ

1052.6 
24538. 
245068 

كلٌة التقنٌات الصحٌة والطبٌة /  3
 كوفة

 شمخً امجد كامل عبد -0
 كرٌم صالح نورالزهراء عبد -6
 بالل هادي جواد -3

 صحة مجتمعات ــــــــــــــــتقنٌ
 ات صحة مجتمعــــــــــــــــتقنٌ
 ات صحة مجتمعــــــــــــــــتقنٌ

125220 
125.20 
125826 

 احمد وحٌد هادي -0 الكلٌة التقنٌة االدارٌة / كوفة  8
 عذراء محمد خلٌل-6
 ندى محمد عبٌد -3

 ات محاسبة ــــــــــــــــــــــــتقنٌ
 محاسبة ات ـــــــــــــــــــــــتقنٌ

 تقنٌـــــــــــــــــــات ادارة اعمال

145020 
185886 
185116 

 مها مالك شٌاع -0 معهد تقنً / بابل  .
 رواء حاتم عبٌد -6
 محمد رافع رضا ٌوسف -3

 ات صحة مجتمعـــــــــــــــــتقنٌ
 ات صحة مجتمعـــــــــــــــــتقنٌ
  صحة مجتمعات ـــــــــــــــــتقنٌ

485168 
435121 
465186 

 عذراء فرهود ستار  -0 معهد تقنً / المسٌب  2
 ٌاسر حامد ناجً -6
 نبأ صباح حسن -3

 ات محاسبة ـــــــــــــــــــــــــتقنٌ
 ات مدنً/ رسم هندسًـــــــتقنٌ
 ات محاسبةــــــــــــــــــــــــتقنٌ

145036 
145148 
125388 

 امجد حسن عٌسى  -0 معهد تقنً / النجف  2
 زٌنب قاسم جدوع -6
 فاطمة قاسم علً  -3

 ات محاسبة ــــــــــــــــــــــــتقنٌ
 ات محاسبةــــــــــــــــــــــــتقنٌ
 السٌاحً ات سٌاحة/ارشادـتقنٌ

415114 
41514. 
145121 

 طٌبة مشكور نعٌم عبد -0 معهد تقنً / كوفة  1
 علً ارحٌم سوادي -6
  ازٌاد محمد علً رض -3

 ات الصٌدله ــــــــــــــــــــــــتقنٌ
 ات الصٌدلهــــــــــــــــــــــــتقنٌ
 ات الصٌدلهــــــــــــــــــــــــتقنٌ

4.5.44 
4851.1 
485233 

 سجى قاٌد ماٌع جودة -0 معهد تقنً / الدٌوانٌة  4
 مروة جابر مزهر -6
 اٌمان جابر عزٌز -3

 ات صحة مجتمعـــــــــــــــــتقنٌ
 ات صحة مجتمعـــــــــــــــــتقنٌ
 صحة مجتمعات ـــــــــــــــــتقنٌ

425426 
425212 
4.5824 

 علً كرٌم مهدي عباس  -0 معهد تقنً / كربالء  01
 الرزاقحوراء فالح عبد -6
 اسراء جواد هادي -3

 ات صحة مجتمع ــــــــــــــــتقنٌ
 ات محاسبة ــــــــــــــــــــــــتقنٌ
 ات صحة مجتمعـــــــــــــــــتقنٌ

425.46 
485183 
465228 

 ورود فرحان طارش -0 معهد تقنً / السماوه  00
 غفران نعٌم ناصر -6
 ابتهال حمزة جاسم -3

  ات محاسبةــــــــــــــــــــــــتقنٌ
 ات محاسبةــــــــــــــــــــــــتقنٌ
 ات محاسبةــــــــــــــــــــــــتقنٌ

4.5013 
4858.8 

435.1 


