


    حضور ورشة تكنلوجيا المواد المركبة

أألسم الكاملت

رضا فؤاد حسين1

مصطفى لؤي كامل2

رنا علي حسين.م.أ3

م احمد هادي عبود الليباوي.ا4

علي عباس لفته الراجحي5

بشار احمد محمد لهمود. د6

فاطمه جابر شاكر7

علي عبداليمه عبدالعباس8

احمد حسام صالح النجدي9

حيدر مشهد جبر10

هدير عامر موحان11

م شاكول ستار محمد.م12

م بدر كمون دبيس.م13

المدرس المساعد حسين الطيف عريبي14

عماد كامل حسين. د.م.أ15

علي حسين فاهم. م.م16

مالك نعمه حواس ولي. د17

محمد عبد العباس سبع. د. م18

عباس عبد الكاظم خليف الركابي19

م انتصار خليل عطية.م20

رعد كريم عمران21

زهراء خالد احمد الجبوري22

رئيس مهندسين اقدم ميامي عبدالرضا ليلو23

محمد عبد العباس سبع.د. م24

طيف ضميرعريج المنصوري25

26

المدرس المساعد مروان فيصل عبد العزيز نصر 

الجحيشي

كرار هاشم جرمل27

هبه حيدر عبد االمير يوسف28

علي صالح حسون. م.م29

أثير صالح حسون.م.م30

ميثم صمد شاكر الموسوي31



امير محمد جاسم الخالدي32

احمد رمضان ناصر المنصوري33

المهندس علي فيصل ارميض34

محمد حسين علي السهالني35

هيام عادل حبيب االسدي36

زينب حسن عبد37

محمد مهند محمد العلوي38

علي صالح هادي39

الدكتور احسان احمد محمد لهمود40

فاطمة عبدالكريم حسن41

سجى ماجد كاظم42

فاطمة عبدالكريم حسن الرزن43

ليث محمد جوده44

محمد حيدر جاسم المعموري45

حيدر عباس جواد46

رباب عادل جواد47

عبدهللا عذاب هاشم شطي48

بتول حامد هاتف49

عبدهللا عذاب هاشم50

مهيمن عادل صاحب الشمري51

كرار زهير عبد الزهرة52

نورالهدى خيرهللا لفته53

م مينه محمد فريد الدباغ.م54

نورالهدى خيرهللا لفته55

محمود شاكر عبدالحسين56

عمر عبد الحسن لفته57

اريج صبر محمد58

ميثاق جاسم صكر59

عدي حسين كاظم العباس.د60

ندى رسول حمزة السلطاني61

حسين عبداالمير جمعه62

المدرس المساعد وسن عبد الستار حكمت63

علي عزيز عباس.د64

اياس يونس اسماعيل. م65

مالك نعمه حواس. د.م66

زهراء فخري جواد. د.م67



قاسم كريم إبراهيم68

فرات حميد عبيد الزبيدي69

د هاشم خضير حسن الحسيني.أ70

حميد كاظم عبد االمير الموسوي. د71

شهباء مسلم اسماعيل.د.م72

ايمان جواد كاظم. د73

محمد مرتضى حبيب74

عباس يوسف حسن75

المدرس المساعد حيدر سعد عليوي76

زينب كريم عبدالزهرة77

محمد زيدان حميد78

المهندس زيد محمد فريد عبد العزيز79

قاسم كريم إبراهيم80

ليث محمد جوده81

المهندس يوسف سعدون عبدهللا82

علي عبد السميع حميد. م83

المدرس ريسان فارس حمد84

م وسام محمد عبد حمد القره غولي.م85

جاسم محمد عبد حمد القره غولي86

كامل جواد كاظم. د87


