
 

 

 

 

 

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1026 -1025العام الدراسي 

 

 

 ت

 

 

 اسن الطالب

 
 السعي 

05 % 

  االمتحان النهائي
الدرجة النهائية 

055 % 

 
 

 العملي  المالحظات
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 المجموع 
05 % 

الجبوري علً عٌدان محمد احمد  .0  هباشر      

البرزنجً فرج توفٌق رزكار اسراء  .2  هباشر      

ٌوسف حسن جمال االء  .5  هباشر       

ابراهٌم السالم عبد اسراء  .4        

الطائً صالح كلٌب صحو أسعد  .0  هباشر      

الجبوري حمود اسود صافً أمل  .6  هباشر      

الجنابً داٌح مرموص عواد اٌثار  .7  هباشر      

الناصري عواد ناظم رٌاض اٌالف  .8  هباشر      

الدلٌمً نواف  بنٌان خلٌل بتول  .9  هباشر      

المزروعً حمٌد مطلك سعد بالل  .05  هباشر       

الزبٌدي محمد علً حامد توفٌق  .00  هباشر      

المجمعً محمد محمود اكرٌم جوشن  .02  هباشر      

السبعاوي صالح عبدهللا روضان خلف  .05  هباشر      

محمد حسن احمد خنساء  .04  هباشر       

جاسم احمد رفل  .00        

البٌاتً قاسم شرٌف حسن زٌنب  .06  هباشر      

جاسم سرحان دحام سعد  .07  هباشر      

الجبوري محمد حسٌن ابراهٌم سناء  .08  هباشر      

الدوري عباس صالح مهدي سٌف  .09  هباشر      

المشهدانً حسن احمد علً العزٌز عبد  .25  هباشر      

الجبوري محمود محمد الوهاب عبد  .20  هباشر      

المكدمً نزال مزاحم سعد عدنان  .22  هباشر      

البواسود حنادة جواد محمود عزت  .25  هباشر      

 المجٌد عبد القادر عبد الحق عبد علً  .24
  النجار

 وراثة-خليه     

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جامعــــــــة تكريـــــــــــــــــــــت
 كليــــــــــــــــة العـــــــــــــــلوم

 عـلــــــــــــوم الحياةقســــــــــــم  
 

  المادة الدراسية :
 مادة  :ــمدرس ال

 امــــاء عـــأحي / رابعــــةال:ةـــــــــــرحلــــــــــالم
 



الدوري رجب محمد عدنان علً  .20  هباشر      

الجدادي ذٌب خلف مظهر غفران  .26  هباشر      

الدوري ابراهٌم خلٌل رفعت لٌلى  .27  هباشر      

الدلٌمً حسٌن علً خالد الصادق محمد  .28  هباشر      

الدوري جابر نوري صباح محمد  .29  هباشر      

الدوري سلمان احمد نزار محمد  .55  هباشر      

القٌسً صالح خلف عبٌد مروه  .50  هباشر       

الناصري محمود خضٌر عمر مٌسم  .52  هباشر       

العبٌدي مجٌد حمٌد حسن ندى  .55  هباشر      

الطائً طه عبود زهٌر نهال  .54  هباشر      

الشوراب محمود شاكر صباح نٌران  .50  هباشر      

الجبوري محمود اسود عدنان والء  .56  هباشر      

 هباشر      الخزرجً هرٌس جاسم محمد ٌحٌى  .57

58.         

59.         

 

 

 

 


