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 اسم الطالب        

 

 

 السعي 

50 % 

 االمتحان النهائي

الدرجة 

النهائية 

100 % 

 

 المالحظات

 العملي 

15 % 

 النظري

35 % 

 المجموع 

50 % 

1.  
 ابراهيم اثير جليل ابراهيم

 42.3  13.0  29.3      

       إبراهيم أياد طارق   .2

3.  
 ابو بكر تركي محمد صالح الجبوري

42.0 11.0 31.0     

      31.0 13.5  44.5  أحمد عبد شريف احمد علي  .4

5.  
 انمار محمد عمر شريف التكريتي

43.0 9.0 34.0    

6.  
 ايالف اياد حسين علي الدوري

33.7 6.5 27.2    

7.  
 براء عبدالحسين حقي موسى

41.0 9.0 32.0    

8.  
 صالحتسنيم ماجد احمد 

      

    30.0 8.5 38.5 تقى محمد طيب أحمد الجبوري  .9

10.  
 حسين علي مهدي علي االحبابي

27.0 5.0 22.0    

11.  
 خضر جاسم خضر عباس الياس الجبوري

30.0 7.0 23.0    

    35.0 13.0 48.0  دعاء احمد حسن اسماعيل  .12

13.  
 ذاريات احمد محمد خلف الجبوري

 43.1  11.0  32.1      

      32.0  13.0  45.0  رابعة خالد عبد السالم محمد  .14

15.  
 رجاء محمد غني حمزة البياتي

 39.0  12.0  27.0      

      36.0  13.5  49.5   رفل مصطفى طعمه بكر  .16

17.  
 رنا سعيد جابر ابراهيم التكريتي

 40.5  8.5  32.0      

    27.0 5.0 32.0 رند عناد يحيى   .18

 رياض علي سالم   .19

 
 38.7  11.5  27.2      

20.  
 ريم حسين إبراهيم موسى البياتي

 39.0  9.0  30.0      

 تلوث : المادة الدراسية

  أ.د.ابراهيم عمر سعيد ادة:ــــمدرس الم

 احياء عام/ثـــــــالثةال : ـــلةالـمــــــــرحـــ
 

 
 

 

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي

 جامعــــــــة تكريـــــــــــــــــــــت

 كليــــــــــــــــة العـــــــــــــــلوم

 قســــــــــــم عـلــــــــــــوم الحياة

 

 

 



21.  
 زينب عبد الرحمن حمادي مهدي التكريتي

 29.0 6.0  23.0    

22.  
 سعد ذياب محمد عليوي الجبوري

 37.5  8.5  29.0      

      27.0  13.0 40.0  شفيقة مرتضى عمر طعمه  .23

      29.0  13.0  42.0  عبد المنعم كردي عبد هللا طحطوح  .24

25.  
 عبدهللا امير عبدهللا علي الطائي

 31.5  7.5  24.0      

26.  
 عبدهللا باسم اسماعيل

 27.5  7.5  20.0      

27.  
 عبدهللا زياد جبر خليفة الناصري

 42.0  12.0  30.0      

28.  
 عبدهللا صالح الزم محمد السعدون

 40.5  9.5  31.0      

29.  
 علي سمير مدحت سمير

 36.5  9.5 27.0      

      32.0  13.0  45.0  فاطمه احمد غشان رحيل الحديدي  .30

31.  
 فردوس علي أحمد خلف الدليمي

 34.5  8.5  26.0      

32.  
 محمد حامد عبد هللا حسين

 38.2  11.0 27.2      

33.  
 محمد خالد احمد حسن الجميلي

 35.0  11.0  24.0      

34.  
 محمد هاشم خليل مهدي الحديثي

 34.0  7.0  27.0     

35.  
 مروج ارحيم اسماعين عبدالصاحب

 39.5 8.5  31.0     

36.  
 مصطفى عامر ابراهيم مخلف

 30.1  5.0  25.1      

37.  
 منار ميسر محمد جمعة السامرائي

 39.3   10.0  29.3      

38.  
 موج أحمد خيرو عمر التكريتي

 44.0  11.0  33.0      

39.  
 ميس الريم محمد بدر كنوش العزاوي

 42.5  11.5  31.0      

       30.0  11.5  41.5  ميس كامل جدوع علي  .40

       31.0  13.0  44.0  هشام صباح فيحان محمود  .41

      33.0  13.5  46.5  هلمت سروت عباس قادر  .42

43.               

44.               

45.                

46.               

47.               

 اسم وتوقيع مدرس المادة

 أ. د .ابراهيم عمر سعيد



 


