
                      
 

 
 

 جمھوریة العراق 
                                                   والبحث العلمي وزارة التعلیم العالي 
  النھرینجامعــــة 

  األحیائیةلیة التقنیات ك
 باتیة االحیائیة النقسم التقنیات 

    
 Histologyاسم المادة :  

 3   عدد الوحدات :
 م.د. نورا عادل ھادي اسم التدریسي:  
 . زینة فوزي حسینم.د                    

 )االول  ( الفصل الثاني لصفقوائم السعي ل   
 9120/2020  للعام الدراسي 

 

 األسماء ت
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     29 11 18 احمد عباس فاضل عبود  .1
     34 13 21 احمد قحطان خلف مھدي   .2
     33 13 20 االء اسماعیل حسین علي  .3
     34 14 20 امین محمد جاسم محمد   .4
     29 12 17 اوس ناصر عفتان احمد  .5
     26 11 15 براق خلیل ابراھیم احمد  .6
     26 11 15 حوراء سلمان داود خلف   .7
     31 12 19 رسل ارحیم اشریف جبر هللا  .8
     32 11 21 رغد صادق عجیل صالح  .9

     27 11 16 ریم احمد محمد حسن   .10
     35 15 20 زینب عباس احمد علي  .11
     32 12 20 سارة رعد خضیر زرزور   .12
     26 11 15 ضرغام اركان عبد االمیر  .13
     30 14 16 عبد هللا جابر عبد العباس ثامر   .14
     28 12 16 عبد هللا فاضل عبید دبیس  .15
     33 11 22 عال خلیل كریم عبود  .16
     26 11 15 علي محمد علوان كیف  .17
     34 14 20 علیاء جبار جار هللا عبد هللا  .18
     27 13 14 غفران حمید زغیر محي  .19
     32 13 19 غفران مثنى حمید خلف   .20
     32 11 21 غیداء لیث اسماعیل خلیل  .21
     21 11 10 محمد جبار ستار علي  .22
     30 11 19 مریم حسن حمود   .23
     33 12 21 مریم سالم علیوي حسین  .24
     35 13 22 مریم طاھر موسى صاحب   .25
     27 11 16 منتظر محمد احمد محمد   .26
     32 11 21 میس قاسم محمد عبد  .27
     35 13 22 نور جبار داود سلمان   .28
     31 11 20 ھاجر جاسم محیمید جاسم   .29
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