
١٦- ٢-٢٠٢٠  
  ٢٠٢٠ –٢٠١٩: للعام الدراسي                     سجل حضور الطلبةفرع اإلنتاج                    –قسم التقنيات الميكانيكية

  :المادة  مدرس                                        :المادةالشعبة األولى                            –المرحلة االولى
 
 

  اسم الطالب  ت

  التاريخ
                              

                                احمد طعمة كاظم عبيد ١

                                احمد عبد األمير عبد الكاظم عبد ٢

                                احمد كاطع عبد هللا شمام ٣

                                اسراء شفيق عبد هادي ٤

                                اسراء فاهم جابر سلمان ٥

                                عبد وهداسراء دمحم  ٦

                                اسالم عباس عبود وناس ٧

                                اسيل حليم عطا هللا جالب ٨

                                امجد إبراهيم حسون حسن ٩

                                امجد باسم عجيل نهار ١٠

                                امير رضا جابر هاني ١١

                                امير عودة كاظم علي ١٢

                                ياسر جمعة غالب بتول ١٣

                                بهاء جميل عبد الحسين أبو حسنة ١٤

                                جعفر عباس علي واوي ١٥

                                حسن كاظم عناد عبد الكاظم ١٦
                                حسين ظاهر زبالة حسن ١٧
                                حسين علي عبد كاظم ١٨

                                حيدر سعد جابر سالم ١٩

                                رضا سعد جسار عباس ٢٠

                                رقية منصور يحيى شاكر ٢١

                                رموش كريم عبد هارون حسين ٢٢

                                زمان داخل مرداس حسن ٢٣

                                زمن ميثم سويد خضير ٢٤

                                زهراء جواد كاظم عيدان ٢٥

                                عبدزهراء رحمن بردان  ٢٦

                                زهراء عالوي عبيد جاسم ٢٧

                                زهراء فرج جميل جبر ٢٨

                                زهرة كامل نعيم جحيل ٢٩

                                زينب هادي عبد األمير عطية ٣٠

                                سارة لطيف علي سرهيد ٣١



١٦- ٢-٢٠٢٠  
  ٢٠٢٠ –٢٠١٩: للعام الدراسي                     سجل حضور الطلبةفرع اإلنتاج                    –قسم التقنيات الميكانيكية

  :المادة  مدرس                                        :المادةالشعبة األولى                            –المرحلة االولى
 
 

  اسم الطالب  ت

  التاريخ
                              

                                سجاد نزار قاسم أبو شنة  ٣٢

                                سجى عدنان هادي مطلب ٣٣

                                سوزان تركي كريم حسون ٣٤

                                شداد فاهم كريم طه ٣٥

                                صابرين عباس هاشم مطر ٣٦

                                صادق جاسم سلمان عبد  ٣٧

                                صادق سعدون نعيم عليوي ٣٨

                                عبد هللا عبد الكريم لفته صحن ٣٩

                                عبد هللا مهدي سلمان ٤٠

                                عبد هللا نعيمة عبيد دهام ٤١

                                عبدهللا مطر عبدهللا حمزة ٤٢

                                عذراء ميثم صالح ياسين ٤٣

                                علي احمد جباري أبو هدلة ٤٤

                                علي حامد صالل جوده ٤٥

                                يحبيب عليوي غالعلي  ٤٦

                                علي حسين كاظم منون ٤٧

                                علي رعد ناصر مهدي ٤٨

                                علي صفاء كاظم جاسم ٤٩

                                علي عقيد حمود أبشار ٥٠

                                علي قاسم طعمة عبد ٥١

 علي كاظم منذور عاجل ٥٢
  

                              

                                دمحم كاظم حسونعلي  ٥٣

                                علي نجاح عبد دمحم ٥٤

                                عيسى عبد األمير عبد الحسين موسى ٥٥

٥٦                                 

٥٧                                 

٥٨                                 

٥٩                                 

 


