
                      
 

 

 

 جمهورية العراق

                                                   والبحث العلمي ة التعليم العالي وزار

  النهرينجامعــــة 

  األحيائيةلية التقنيات ك

 الحيوية الجزيئية والطبيةقسم التقنيات 

    

       Biologyالمادة:اسم 

       3 عدد الوحدات :

 ا+م.د  ظفر نجمارم.د رواء نزاسم التدريسي: 

 (االول  ) الفصل المرحلة االولىقوائم السعي    
 9120/2020 للعام الدراسي 

 
 ت

 األسماء

 %60األمتحان النهائي  %40السعي السنوي 
الدرجة 
 النهائية

100% 
 

 النظري
25% 

 العملي
15% 

السعي 
 النهائي

40% 

 النظري
50% 

 العملي
10% 

السعي 
 النهائي

60% 

     36 14 22 اسراء جودة عيفان حمزة  .1

     31 14 17 ام البنين فيصل طعيمه هبول  .2

     37 14 23   عبيد امنة احمد زيد  .3

     30 12 18 ايات قاسم محمد حسن  .4

     38 14 24 ابراهيم  ايناس انور فالح  .5

     34 14 20 مجيد لطيف نتبارك عبد الرحم  .6

     34 14 20 حنين حبيب ياسين مناحي  .7

     33 14 19 عباس مجبر حنين عبد الرزاق  .8

     38 13 25 رفل ثامر حمودي  احمد  .9

     39 14 25 عرمش رفل محمد جبار  .10

     38 14 24 رند نزار هادي كامل  .11

     37 14 23 سيد زهراء رحمان زاير  .12

     33 14 19 جوامير زهراء عباس عزت  .13

     37 13 24 علي زينه عماد كاظم  .14

     32 13 19 سما سعد طه احمد  .15

     34 14 20 سما طارق نصر مبارك  .16

     31 14 17 حسين صفا سعيد ناصر  .17

     30 14 16 وحيد طيف احمد جار هللا  .18

     31 12 17 طيبة وليد حسين محمد  .19

     40 15 25 صبري عطاء الرحمن حسام عبد الملك  .20

     37 14 23 علي احمد شهاب احمد  .21

     32 14 18 علياء حسين عباس حسن  .22

     28 14 14 مطلب عمر صبري خلف  .23

     31 14 17 فاطمة مظفر جاسم صاحب  .24

     32 14 18 فاطمه بهاء الدين عثمان حسين  .25

     34 15 19 كوثر حسين رحيم كريم  .26

     30 14 16 طاهر ميالد حسين عبد الكريم  .27

     35 15 20 نور حمد عبد هللا خلف  .28

     34 14 20 محمد نور خير هللا ابراهيم  .29

     40 15 25 وئام اعتماد عبد الصاحب محمدرضا  .30

     33 14 19 يوسف كي مهدييوسف م  .31

     18 0 18 محمد ياسين هيثم احمد  .32
 

وقيع ت                             توقيع استاذ المادة: م.د رواء نزار محمد علي                        م.د ظفرنجم عبد االمير    

 رئيس القسم


