
                      
 

 

 

 جمهورية العراق

                                                   والبحث العلمي وزارة التعليم العالي 

  النهرينجامعــــة 

 األحيائية التقنياتلية ك

 النباتية االحيائية  قسم التقنيات 

 

    

      English language I اسم المادة : 

      1 عدد الوحدات :

 د. حسن عبد الهادي ا.م.اسم التدريسي: 

 (األول ) الفصل االول  لصفقوائم السعي ل   
                     للعام الدراسي 2020/2019

 
 

 
 

 السعي النهائي األسماء ت
40% 

 السعي النهائي
60% 

 الدرجة النهائية
100% 

   36 االء ابراهيم عبد الحي ابراهيم     .1
   36 ابراهيم عمار ابراهيم شهاب   .2
   35 ابراهيم محمد محمود عبد الرزاق   .3
   31 احمد ضياء فليح راهي   .4
   29 أسراء جريان عبد الكريم محمود   .5
   35 فوان عبد الحميدامينة ص  .6
   غياب انس مظفر رمضان عبد اللطيف   .7
   28 أيه محمد مهدي موسى    .8
   غياب بان فارس رحيم منسي     .9

   33 براق ابراهيم حميد حسن   .10
   35 بنين ضياء حامد حمزه    .11
   غياب تبارك ماهر حسن رحيم   .12
   26 جنة اديب سالم  .13
   26 حازم حسين رسن  .14
   غياب ظهر خالد عبد الحميد حذيفه م  .15
   32 حسين احمد محمد  .16
   25 حسين خليل مهدي  .17
   غياب حسين رافع مغامس هاشم   .18
   غياب حنين حبيب ياسين مناحي       .19
   32 حوراء احمد عناد زيات    .20
   غياب حيدر كريم خضير كاظم    .21
   32 حيدر محمد دويح صنبير   .22
   31  دالل عصام كاظم عبد الرضا   .23
   33 ذو الفقار حسنين محسن صالح   .24
   29 رانيا خالد كريم عبد الصمد    .25
   32 رانيا ماجد صاحب حسن   .26
   غياب راوند علي ابوالهيل حميد    .27
   غياب عادل علي زهراء    .28
   28 زيد أياد عبد الرزاق عبد الكريم   .29
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   غياب زيد عالء فليح حسن بابل    .30
   36 زينب عباس حمزة  .31
   33 زينب علي رحيم جاسم      .32
   غياب   سجاد صالح ماهود  .33
   36 سجى رسول عبد هللا عباس   .34
   31 شهد مشتاق سكران    .35
   34 شيرين ابراهيم احمد نجم     .36
   36 صابرين عالء نوري  .37
   35 طيبه حسين عبد االمير علوان   .38
   غياب عبدالناصر حسين ناصر حمادي       .39
   32 عبدالحسين حسين  سالم  عذراء  .40
   غياب عقبه نافع زغير حميد     .41
   35 علي السجاد مثنى حميد  .42
   34 علي جنيد ابراهيم  .43
   29 علي حمزة كاظم  .44
   36 علي زياد شمخي جبر    .45
   غياب علي سالم جبار حسين    .46
   غياب علي سعدي العيبي جبر   .47
   36 علي طهماز علي حسين    .48
   32 علي عدنان شخير موسى       .49
   32 علي ناظم طاهر عبد القادر  .50
   23 صيوان طالل هللا غدير عبد  .51
   غياب كرار حسين زايد جرو   .52
   35 كوثر جاسم محمد خليفه  .53
   غياب محمد ستار حياوي عواد       .54
   غياب محمد فليح شاكر لفته    .55
   32 محمد قاسم موسى  .56
   35 لي   مريم علي حسين ع  .57
   غياب مصطفى خالد جميل كاطع     .58
   35 مصطفى خليف عباس  .59
   32 مصطفى علي عطا اللة  .60
   20 ميسم ابراهيم هاشم  .61
   32 ميالد حسين عبد الكريم طاهر   .62
   غياب ميمونة مهند خالد  .63
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   35 نبأ  ثائر صالح  .64
   35 نوح حسن عباس علي   .65
   31 نور الهدى طارق عبد الخالق   .66
   36 نور ثامر عزيز غالم   .67
   36 هاجر عبد الموجود شكر  .68
   غياب  هاشم عباس هاشم   .69
   34 هدى خضير ابراهيم عوده    .70
   30 هدى سامي قاسم  .71
   31 ورود سمير عبد العزيز حسن    .72
   33 يمامة كامل نايف سلمان     .73
   مستوفي علي كمال عب الخالق    .74
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