
 

 

 جمهورية العراق

                                                   والبحث العلمي وزارة التعليم العالي 

  النهرينجامعــــة 

 لية التقنيات األحيائيةك

 االحيائية النباتيةقسم التقنيات 

 

    

  General Biology Iاسم المادة : 

 عدد الوحدات :

 د. ابراهيم عبدهللا احمداسم التدريسي: 

 قوائم السعي للصف االول ) الفصل االول (   
  للعام الدراسي 0202/0219
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     37 22 25 االء ابراهيم عبد الحي ابراهيم     .1
     36 22 24 ابراهيم عمار ابراهيم شهاب   .0
     37 23 24 ان عبد الكريم محمود أسراء جري  .3
     39 25 24 براق ابراهيم حميد حسن   .0
     39 25 24 بنين ضياء حامد حمزه    .2

     37 23 24 جنة اديب سامل  .0

     34 22 22 حسني خليل مهدي  .7

     34 22 22 حوراء احمد عناد زيات    .8
     35 22 23 حيدر محمد دويح صنبير   .9

     35 22 23 اظم عبد الرضا  دالل عصام ك  .12
     35 22 23 رانيا خالد كريم عبد الصمد    .11
     36 22 24 رانيا ماجد صاحب حسن   .10
     37 23 24 زينب علي رحيم جاسم      .13
     36 22 24 سجى رسول عبد هللا عباس   .10
     34 21 24 صابرين عالء   .12
     36 22 24 طيبه حسين عبد االمير علوان   .10
     37 23 24 عبدالحسين حسين  سالم عذراء   .17
     39 25 24 علي السجاد مثنى  .18
     39 25 24 علي زياد شمخي جبر    .19
     39 25 24 صيوان طاللهللا غدير عبد   .02
     36 22 24 كوثر جاسم محمد خليفه  .01
     38 23 25 محمد قاسم   .00
     37 23 24    مريم علي حسين علي  .03
     36 22 24 ميسم ابراهيم هاشم  .00

     39 25 24 نبأ اثئر  .02

     36 22 24 نور اهلدى طارق عبد اخلالق  .00

     37 23 24 هاجر عبد املوجود شكر   .07



 

 

 جمهورية العراق

                                                   والبحث العلمي وزارة التعليم العالي 

  النهرينجامعــــة 

 لية التقنيات األحيائيةك

 االحيائية النباتيةقسم التقنيات 

 

    

  General Biology Iاسم المادة : 

 عدد الوحدات :

 د. ابراهيم عبدهللا احمداسم التدريسي: 

 قوائم السعي للصف االول ) الفصل االول (   
  للعام الدراسي 0202/0219

 

     34 22 22 هدى سامي قاسم  .08

     35 22 23 ورود سمير عبد العزيز حسن    .09
     37 22 25 يمامة كامل نايف سلمان     .32
     34 22 22 حسنينذو الفقار   .31
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