
                      
 

 

 

 جوهىرٌت العراق

                                                   والبحث العلوً وزارة التعلٍن العالً 

  الٌهرٌيجاهعــــت 

  ألحٍائٍتالٍت التقٌٍاث ك

 االحٍائٍت الٌباتٍتقسن التقٌٍاث 

    

 Englishاسن الوادة : 

 ساعت واحدةعدد الىحداث :

 د. هٌاء جاسب سالناسن التدرٌسً: 

 (االول ) الفصل  الثاني لصفقوائم السعي ل   
 9102/0202 للعام الدراسي 

 

 األسماء   ت
السعي النهائي  

04% 
درجة األمتحان 

 %04النهائي 
الدرجة النهائية 

044% 
   53 احود عباس فاضل عبىد  .1
   46 احود قحطاى خلف ههدي  .0
   46 االء اسواعٍل حسٍي علً  .3
   53 اهٍي هحود جاسن هحود  .4
   47 اوس ًاصر عفتاى احود  .5
   46 براق خلٍل ابراهٍن احود  .6
   48 اى داود خلفحىراء سلو  .7
   54 رسل ارحٍن اشرٌف جبر هللا  .8
   54 رغد صادق عجٍل صالح  .9

   53 رٌن احود هحود حسي  .12
   56 زٌٌب عباس احود علً  .11
   44 سارة رعد خضٍر زرزور  .10
   49 ضرغام اركاى عبد االهٍر  .13
   46 عبد هللا جابر عبد العباس ثاهر  .14
   54 عبد هللا فاضل عبٍد دبٍس  .15
   42 خلٍل كرٌن عبىد عال  .16
ً هحود علىاى كٍف  .17    44 عل
   47 علٍاء جبار جار هللا عبد هللا  .18
   56 غفراى حوٍد زغٍر هحً  .19
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   56 غفراى هثٌى حوٍد خلف  .02

   57 غٍداء لٍث اسواعٍل خلٍل  .01
   46 هحود جبار ستار علً  .00
   57 هرٌن حسي حوىد   .03
   53 هرٌن سالن علٍىي حسٍي  .04
   56 ىسى صاحبهرٌن طاهر ه  .05
   53 هٌتظر هحود احود هحود  .06
   32 هٍس قاسن هحود عبد  .07
   55 ًىر جبار داود سلواى  .08
   48 هاجر جاسن هحٍوٍد جاسن  .09
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