
                      
 

 

 

 جوهىرٌخ العراق

 وزارح التعلٍن العبلً  والجحث العلوً                                                  

 جبهعــــخ الٌهرٌي 

 كلٍخ التقٌٍبد األحٍبئٍخ 

 قسن التقٌٍبد االحٍبئٍخ الٌجبتٍخ

    

 تقٌٍبد احٍبئٍخ ثٍئٍخاسن الوبدح : 

 3 عدد الىحداد :

 ا.د.علً شهبة احوداسن التدرٌسً: 

 ا.م.د. اٌٌبس  حوٍد هجٍد                   

     

 قوائم السعي للصف الثاني ) الفصل االول (   
 2019/2020للعام الدراسي  

 
 

 األسماء   ت
 العملي

15% 
 الٌظري

52% 

السعً 

الٌهبئً  

04% 

العولً 

 الٌهبئً

04% 

درجخ 

األهتحبى 

الٌهبئً 

24% 

الدرجخ 

الٌهبئٍخ 

044% 

    13 35 31 احود عجبس فبضل عجىد  .1

    13 22 31 احود قحطبى خلف ههدي  .2

    13 37 32 االء اسوبعٍل حسٍي علً  .3

    11 23 32 اهٍي هحود جبسن هحود  .4

    27 35 32 اوس ًبصر عفتبى احود  .5

    12 37 31 ثراق خلٍل اثراهٍن احود  .6

    11 23 32 حىراء سلوبى داود خلف  .7

    13 36 31 رسل ارحٍن اشرٌف ججر هللا  .8

    13 37 32 رغد صبدق عجٍل صبلح  .9

    13 36 32 احود هحود حسي رٌن  .10

    15 22 31 زٌٌت عجبس احود علً  .11

    11 23 32 سبرح رعد خضٍر زرزور  .12

    13 35 31 ضرغبم اركبى عجد االهٍر  .13

14.  
عجد هللا جبثر عجد العجبس 

 ثبهر
32 34 26    

    13 37 32 عجد هللا فبضل عجٍد دثٍس  .15

    27 34 31 عال خلٍل كرٌن عجىد  .16

    13 37 32 علىاى كٍف علً هحود  .17

    34 23 31 علٍبء ججبر جبر هللا عجد هللا  .18

    30 36 32 غفراى حوٍد زغٍر هحً  .19

    11 23 31 غفراى هثٌى حوٍد خلف  .20

    13 37 32 غٍداء لٍث اسوبعٍل خلٍل  .21

    27 35 32 هحود ججبر ستبر علً  .22

    27 34 31 هرٌن حسي حوىد   .23

    26 34 32 هرٌن سبلن علٍىي حسٍي  .24

    13 37 32 هرٌن طبهر هىسى صبحت  .25

    13 37 32 هٌتظر هحود احود هحود  .26

    25 34 33 هٍس قبسن هحود عجد  .27

    13 36 31 ًىر ججبر داود سلوبى  .28

    12 37 31 هبجر جبسن هحٍوٍد جبسن  .29
 

 

         

 توقيع استاذ المادة                                                                              توقيع رئيس القسم           
 

 أ.د. علً شهبة احود         

 

      أ.م.د. اٌٌبس حوٍد هجٍد         


