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  ٢٠٢٠ –٢٠١٩: للعام الدراسي                     سجل حضور الطلبة                   تشغيل والصيانة الميكانيكيةفرع ال –قسم التقنيات الميكانيكية
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  اسم الطالب  ت

  التاريخ
                              

                                احمد حسن غانم حسون ١

                                احمد غانم دمحم حسن ٢

                                اسراء كاظم حلبوص عليوي ٣

                                اسماعيل عادل عبد شمخي ٤

                                اسماعيل مردان كرمول لعيبي ٥

                                الرضااكرم حمزة رحيمه عبد  ٦

                                امير رسول خيري حسين ٧

                                امير عباس فليح عطية ٨

                                امير دمحم محي عبد الرضا ٩

                                اوراس كريم جساب ١٠

                                اية حسين عطيوي حسون ١١

                                بارق جمال عناد بعيوي ١٢

                                الزهرة بدر مهديبدر عبد  ١٣

                                بنين علي فرج حاجم  ١٤

                                بهاء هادي جابر علي ١٥

                                تبارك دمحم عبد وطبان ١٦

                                تحسين علي جاسم دمحم ١٧

                                تقى سالم وحيد علي ١٨

                                جاسم دمحم شهيد سلمان  ١٩

                                جمال حيدر دخيل غازي ٢٠

                                جهاد سعد صباح مراد ٢١

                                حسن علي فالح عبد هللا ٢٢

                                حسنين ايدام عبود صباح  ٢٣

                                حسنين موجد غازي كشمر ٢٤

                                حسين حيدر عبد الحسين عبيد ٢٥

                                حسين عبد الجبار كريم ٢٦

                                حسين عالوي ناصر حسين ٢٧

                                حسين علي عبد عباس ٢٨

                                حسين علي ناهي والي  ٢٩

                                حوراء احمد جودي مهدي ٣٠

                                حوراء هندول ستيو عبد علي ٣١
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  اسم الطالب  ت

  التاريخ
                              

                                حيدر حسين عاجل غضيب ٣٢

                                ادريس حيدر غانم يوسف ٣٣

                                حيدر قايد صادق دهيم ٣٤

                                حيدر ناصر عويد كاطع ٣٥

                                داليا فاضل حسن خلف ٣٦

                                ذو الفقار ستار جبوري ٣٧

                                رسل احمد جبر حسن ٣٨

                                رسل ممتاز مجدي ناصر ٣٩

                                حلواص رسل هاشم شاطر ٤٠

                                رشا ماجد نعمة عبد هللا ٤١

                                رضا عبد الكاظم سلمان هويد ٤٢

                                رقية سعيد رسيل عبود ٤٣

                                ريتاج عبد األمير صيهود كاظم ٤٤

                                زهراء احمد صبيح عبيد ٤٥

                                زهراء فاهم راضي شياع ٤٦

                                زهراء دمحم ناصر محمود ٤٧

                                زين العابدين علي حميد حسين  ٤٨

                                زينب حسين فليح جبر ٤٩

                                زينب غانم خدام مسلم ٥٠

                                زينب قاسم دمحم عبد هللا ٥١

                                زينب مجبل حسوني غالي ٥٢

                                جبار دخونستار حمادي  ٥٣

                                سجاد بيدر زهيان  ضاحي ٥٤

                                سجاد دمحم شمران ديوان  ٥٥

                                سالم عادل غافل زويد ٥٦

                                سلطان عبيد حسين مرهج ٥٧

                                شهد محسن حنون صكبان ٥٨

                                صالح شعالن كريم دحام ٥٩

٦٠                                 

٦١                                 

 


