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 توقيعه : توقيعه :

 3102/  5/  32التاريخ :      3102/   5/   32التاريخ :    

 3102 - 3102للعام الدراسي علوم الحياة للفصل الدراسي الثاني قوائم السعي لطلبة قسم 

 اسم الطالب ت
 الدرجة النهائية درجة االمتحان النهائي درجة السعي السنوي

 كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما

     وعشرون تسع 29 شالل ابتسام سممان سمره 1

     وثالثون ثالث 33 شمران احمد حميد جاسم 2

     وثالثون أثنان 32 وىاب احمد عمي حميد 3

     خمسة عشر 15 انحس احمد ماجد كاظم 4

     وعشرون ثالث 23 عودة احمد مفتن نوير 5

     وثالثون أثنان 32 صكبان نياقبال ىويدي حس 6

     وعشرون تسع 29 جياد اكرم شياب رشيد 7

     وثالثون أثنان 32 محمد انسام فؤاد احمد 8

     وعشرون ثمان 28 شيخان ايناس بيمول عمي 9

     خمس وعشرون 25 جاري كاظم حسن منصور 11

     خمس وعشرون 25 مياوش حسون حيدر نجم 11

     أربع وعشرون 24 جبار رامي رياض حريز 12

     ثالثون 31 ابو شخرة رجاء ناصر شوين 13

     شرونع 21 شعالن رسل عباس عطيو 14

     وعشرون ثالث 23 عمي جبار سعيد رشا 15

     عشروناحد وو 21 بناي رواء عمي مجمي 16

     عشرونثالث و 23 رويعي رواء فاىم عبيد 17

     ست وعشرون 26 عطية عموان سموان اركان 18

     سبع وعشرون 27 جاسم كاظم سموان حميد 19

     وثالثون ست 36 كاظم حريب جواد سمير 21

     وعشرون ثمان 28 سيدسيام ناصر نعاس  21

     ثالثون 31 حسينصادق رحمن جاسم  22

     وعشرون تسع 29 ظاىر حسين طو حسين 23

     وعشرون تسع 29  جبر عباس فاضل عبد عمي 24

     وثالثون ست 36 غريبعالء حسن جبار  25
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 كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما

     عشرون أثنان و 22 عريان عذاب د الكاظمعالء عب 26

     أربع وعشرون 24  كريم عمي ثامر خمف 27

     وعشرون بعس 27 فرحانعمي جاسم كريم  28

     وعشرون ست 26 منصور عمي عباس ىاشم 29

     وعشرون ثالث 23 جواد كاظمغيث رعد  31

     وعشرون ثالث 23  عبد الحسينغيث مسمم منعم  31

     ثالثون 31 فاطمو حاتم عبيد شالكو  32

     وثالثون سبع 37 كمرفالح حسن شاىر  33

     وعشرون تسع 29 عباس عبد الحمزه محمد طالب 34

     وثالثون أثنان  32 محمد نبيل جبار  35

     وعشرون خمس 25 ثابت كاظم محمد وائل 36

     ونعشر 21  عمي ميدي فرىود ىالل 37

     وعشرون ست 26 رشاد خفيفميند مكي  38

     وعشرون ست 26 ميدي ميعاد ىادي صالح 39

     وعشرون ست 26 حسين جاسمناردين عبيس  41

     وعشرون ست 26 برىان عبد الكاظم نور عبد مسمم 41

     خمسة عشر  15 حداد نورا صباح محمد 42

     ثالث وعشرون 23 كاظم نيران عبد عباده 43

     ثمان وعشرون 28 حسين ىبو ابراىيم جاسم 44

     واحد وعشرون 21  خضيروالء جبار مجيول  45
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