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  ٢٠٢٠ –٢٠١٩ : لدراسيللعام ا                    سجل حضور الطلبة                   نتاجإلافرع  –يةيكانيكالمالتقنيات قسم 

  :المادة  مدرس                                        :المادة    األولى                       الشعبة  –المرحلة الثانية
 

 

  االسم الثالثي   ت

  اريخــــــــــالت
                              

                                حامد عبد القاسم عبد الحسنابراهيم   ١
                                ابراهيم عالء يوسف فنفون  ٢
                                احسان حاتم دحام صبح  ٣
                                احسان ياسر عبد الحسين كريم  ٤
                                ياحمد جابر عبد الحمزة عل  ٥
                                احمد حسن نوير عودة  ٦
                                احمد حسين فاضل حسين  ٧
                                احمد راضي عطية حسون  ٨
                                احمد صاحب عبس جرس  ٩

                                احمد عادل عبد العباس دمحم  ١٠
                                عبد الباري عبد زيداديب   ١١
                                اسراء موسى حسن عليوي  ١٢
                                اطياف فيصل عبد الحسين جبر  ١٣
                                امير شناوة خلبوص كشمر  ١٤
                                امير علي عباس غافل  ١٥
                                امير عماد جواد كاظم   ١٦
                                امير مراد كاظم عباس  ١٧
                                جاسم طاهرانوار دمحم   ١٨
                                اياد بدر باني سلمان  ١٩
                                ايهاب توفيق جابر عبد هللا  ٢٠
                                نعمة مالك عدايإيهاب   ٢١
                                بارق علي دمحم حذية  ٢٢
                                براك يونس خضر غيدان  ٢٣
                                بنين ماجد جاسم دمحم  ٢٤
                                جعفر سرحان مكصد راجي  ٢٥
                                حسن عبد الحسن احمد ابو اللوخ  ٢٦
                                حسن فالح عبد الهادي خلبوص  ٢٧
                                حسين دمحم هادي نعمه  ٢٨
                                حسن مهدي علي خرج  ٢٩
                                حسن مهند دمحم عبد الحسين  ٣٠
                                حسن نعيم حسن كريدي  ٣١
                                يوسف جبر حسينحسن   ٣٢
                                حسين ثامر شناوة حمزة  ٣٣
                                حسين كريم حواس فنجان  ٣٤
                                حسين كريم كاظم حسين  ٣٥
                                حمزة حماد جاسم دمحم  ٣٦
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  االسم الثالثي   ت 

  التــــــــــاريخ
                              

                                حيدر تايه حسون حمادي  ٣٨
                                حيدر حازم جواد عودة  ٣٩
                                حيدر حسن مدلول حاكم  ٤٠
                                صباح عبد الحسن شاطيحيدر   ٤١
                                فنجان فارسحيدر عبد هللا   ٤٢
                                حيدر ناصر فيصل   ٤٣
                                دعاء سعيد هالل علي  ٤٤
                                رتاج غازي دمحم عبيس  ٤٥
                                رسول هادي هالل كاظم   ٤٦
                                ريام دمحم نعيم عويد  ٤٧
                                زهراء حافظ حسين حمزة  ٤٨
                                زهراء حسن حسين عبد  ٤٩
                                زينب رحمن خضير مشري  ٥٠
                                زينب علي عبد هللا راضي  ٥١
                                هاشم دمحم حمزةزينب   ٥٢
                                سجى سليم ميري عواد  ٥٣

  
  
 

                                كاظمحميد جاسم عبد   ٣٧


