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ت

أسماء الطمبة

2

عمي محمد فوزي

1

كرار مشتاق ساجت

3

اشواق حسين عموان

4

اسراء صالح لطيف

1

مختار فاضل فرمان

1

عمي ىادي جاسم

3

شاكر ابراىيم كاظم

4

سجاد عباس قنبر

5

محمد سالم عمران

2

حسين ميدي صاحب

1

عباس كصيل جابر

3

سيف عمي مطير

4

نور حفظي حسين

5

غزوان احمد طالب

6

عروبة شاكر ميدي

2

حسين وحيد

1

حسين عباس عبد الصاحب

3

احمد محمد مسمم

4

عمي محمد ظاىر

5

زينب يوسف يعقوب

6

شيد كاظم جواد

2

لقاء فاضل عبد عمي

1

اسراء قاسم كريم

3

ابتيال عبد العظيم دوحي

4

عمار حسين عميوي

5

عون حسين مطر

6

غيث نعيم ميدي

2

سعدية عدنان عيدان

1

سماح عبد اهلل عيسى

3

امير كاظم ناصر

4

عبد اهلل عدنان عباس

ت

أسماء الطمبة

اسم المشروع

اسم المشرف

قناص حشرات

رزيقة عبودي مرىج

دراسة الخواص الميكانيكية لمحديد المقسى

مخرطة نجارية

جياز استنساخ عمى الخشب

نقل القدرة بين المحاور

تصنيع قوالب قياس الزوايا

اسم المشروع

عالء محمد مرزه

عالء محمد مرزه

نبيل عبد الحسين محمد

كامل ناجي خمف

كواكب عبد العالي ميدي

اسم المشرف

2

عذراء ستار جابر

1

نريمان محمد عبد الزىرة

3

مروة احمد رزاق

4

زيد مالك رسول

5

ليث عمي ناجي

6

حسن عمي محسن

2

عمي حسين نخالة

1

سيف عايد محمد

3

ليث زىير جابر

4

سيف عباس حميد

5

فرقد عمي حسين

2

عمي نبيل طالب

1

وسام رعد عبد زيد

3

سجاد عبد الرضا ميري

4

محمد غالب عبد محمد

5

خديجة عبد الرضا عموان

6

زىراء حيدر بين

2

محسن عبد عمي محمد

دراسة طرق السيطرة المتبعو في معامل

1

عمي رضاوي عبد حسن

النجف االنتاجية

3

بنين مظر عبد عمي

4

ىدى سعد عبد

5

ذوالفقار محمد عمي

6

زيد محمد رضا

2

عذراء فميح حسن

1

زىراء حميد ياسين

3

تبارك عالء الدين

4

مريم حسين جمعو

5

ىيفاء جاسم احمد

6

اسراء عامر صالح

2

احمد عبد العزيز عباس

1

حكيم ناصر حسين

3

سجاد حمودي ظاىر

4

صفاء فميح عجيل

5
6

ميمون حميد عبد اهلل

فالح حسن حسين حمو

تصنيع وتحسين حاوية زيت محرك السيارة المزعنفة

دراسة انواع الربط

تصنيع نماذج عمى مكائن  CNCالخراطة

لؤي محمد عمي اسماعيل

كامل ناجي خمف

كواكب عبد العالي ميدي

التفريز

سموك المادة المركبة

صيانة في الورش الميكانيكية

نبيل عبد الحسين

رزيقة عبودي مرىج

فتاح ناصر شبر

