
ي 
كربالء - المعهد التقن 

قسم تقنيات أنظمة الحاسوب 

2020-2019للعام الدراسي   (الكورس األول)                          طلبة الفصل الدراسي األول 

Group (1)Group (2)

اسم الطالب تاسم الطالب ت
احمد عدنان حسٌن ٌونس1احمد حسٌن دمحم هادي1
اسٌل مهدي صبار فٌروز2احمد لاسم عبد الحسٌن عباس2
افنان خضٌر عمران حمزه3اسماعٌل رحٌم حبٌل عبث3
االء لٌس سامً عبود4افراح جمال حمود فرهود4
بتول حسن علوان عباس 5امجد ثائر حمٌد هاشم5
تبارن ٌحٌى عطٌه طاهر6اٌات حٌدر رشٌد عٌسى6
حسن شاكر محمود هاتف7اٌات كرٌم كاظم جاسم7
حوراء سالم راضً جاسم8اٌمان مهدي راضً منخ8ً
دانٌه مضر شٌاع حسن9بشٌر فارس عبد االمٌر دمحم9
رغده سعد عبد نور حمزه10بنٌن عباس عبدالكرٌم اسماعٌل10
رفل عمٌل نعمه صالح 11حسٌن عبدهللا كامل نعٌمة11
رفل عالء عبدالحسٌن مزهر12حسٌن علً جوٌعد لعٌب12ً
زهراء كرٌم مناور كرٌم13حسٌن لٌث شاكر حداوي13
زهراء ناصر عبد ناٌف14حوراء عماد دمحم مهدي نعمه14

سجاد اسماعٌل عبد الصاحب دمحم حسٌن15حٌدر فاضل واجد دحام15

سجاد عباس كاظم فرحان16خدٌجه وعد علً اصغر دمحم عل16ً
سجاد وهاب عبد الرزاق مهدي17زبٌده عماد ادٌب فرهود17
سهى عالوي عبد علً مهدي18زهراء ثامر ذٌاب منصور18
عباس عبدهللا لهمود خلٌف19زهراء سجاد جواد ٌوسف19
عمر دمحم لطٌف خضٌر20زهراء محمود شاكر عباس20
غفران محمود حسن عبد21زٌنب سعد صالح حسون21ً
فاطمه احمد حافظ طوفان22سكٌنه خالد كامل فلٌح22
فاطمه عامر كطٌف ناصر23شٌرٌن كرٌم عطٌوي جعفر23
فدن باسم خضر عبٌد24عباس عبد الحسٌن دمحم عل24ً
كرار جاسم عبٌد حسٌن25عبدهللا كاظم ماشً حسن25
مجتبى جواد نعمه جبر26غدٌر احمد مهدي صالح26
مرٌم رسول جابر عمران27فاطمه عدنان عبد عزٌز27
نبا  كفاح عبد الحسن كاظم28دمحم كرٌم غانم هلب28
نور الهدى كفاح حسن موسى29مصطفى والء دمحم علً حمد29
وداد سالم ٌونس حسٌن30ولٌد جاسم دمحم تعبان30

زحل عبدالجلٌل غنً هاشم31ٌونس خالد علً عٌدان31



ي 
كربالء - المعهد التقن 

قسم تقنيات أنظمة الحاسوب 

ي  للعام الدراسي 
 
2020-2019                                  طلبة الصف الثان

(2)الشعبة (1)الشعبة 

اسم الطالب تاسم الطالب ت

ابرار كاظم ماشً حسن1ابو الحسن بشٌر علً جاسم1
اثمار دمحم عبد العباس2امٌر عبد الحسٌن جواد كاظم2
احمد هادي راضً بدر3اٌالف هادي كاظم إبراهٌم3
اخالص مهدي علً علوان4آمنه سالم عبد حمادي4
اسراء موسى عبد هللا محسن5آٌات عبدالكاظم جابر راه5ً
جعفر عالوي عبدالزهره عوده6بان كاظم حسٌن هادي6
حسٌن خضر فرحان متعب7بنٌن توفٌك عبد الحسٌن عبود7
حسٌن عباس سعد راه8ًحسن حمٌد حسن عبٌد8
حوراء ماجد حمٌد جاسم9حسن رزاق كاظم عل9ً
حوراء مجٌد عبدالزهره طاوي10حسن عبد مسلم حاجوز جاسم10
رسل شهٌد عبدالكاظم ترك11ًحوراء صباح علً حطاب11
رغد دمحم رجه صالح12حٌدر اٌاد نعمه جبر12
زمن دمحم امراد كاظم13خدٌجة احمد عبد نجم13
زهراء حمزه موات حمزه14راوٌه لاسم ٌاسر دٌوان14
زهراء رزاق حمٌد هاشم15رلٌة حٌدر علً عبدالحسٌن15
زهراء رزاق هاشم سوٌف16رونك علً شرٌف عبد16
زهراء علً حسٌن مهدي17زهراء ٌاسر عبد علً عل17ً
زٌنب حامد عبدهللا جبار18زٌنب باسم رشٌد عباس18
سحر نعٌم جازي رعد19زٌنب عدنان عبدالكاظم زاٌر19
سهاد ابراهٌم مالن عباس20ستار عبدالحسٌن كرٌم حمادي20
ضحى دمحم طعمه دمحم21سجى حسن مهدي سلمان21
عبدالحمٌد مهدي جاسم ماجد22سهاد فرحان جبر محٌسن22
عمار حمٌد كاظم مراد23سٌف مازن رٌاض هادي23
غدٌر سوادي مرشوش منس24ًضحى علً أحمد ٌوسف24
غدٌر علً جاسم عباس25عبٌر فاضل عباس شاكر25
فاطمه ثامر دمحم مهدي26عالء راجح راهً ذٌبان26
فاطمه عبدالصاحب كاظم جواد27غدٌر رضا جابر صالح27
كرار عبداالمٌر طراد جبر28غدٌر ضٌاء كامل كاظم28
لماء داخل كاظم جبر29فاطمة احمد عباس دمحم عل29ً
دمحم باسم عبدالرزاق عزٌز30فاطمه جبار حسن عبود30
دمحم جاسم مصحب جاسم31لاسم عبدالهادي صافً مسرهد31
دمحم جمال ناصر حماد32مرٌم طالب هاشم بالر32
مصطفى احسان عبدالحسٌن دمحم33نبأ احمد خساره حسون33
مصطفى حسٌن حبٌب دمحم34نور حٌدر عبد زٌد طالب34
نبأ مهدي نعمه علوان35نور مازن توفٌك كاظم35
ندى دمحم صالوي حمد36نورس عباس بدر ناج36ً
هدى احمد حسٌن كاظم37ٌوسف علً رسول صالح37

هناء عباس جهاد عبدالرضا38
ولٌد ماجد عبدهللا نبهار39


