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5.  
 اتراهٍن اثٍر جلٍل اتراهٍن

 0.43 31  0.43     

       إتراهٍن أٌاد طارق   .2

5.  
 اتى تكر ذركً هذوذ صالخ الجثىري

0.40 31 0.40     

      0.43  31 43..  أدوذ عثذ شرٌف ادوذ علً  .4

1.  
 اًوار هذوذ عور شرٌف الركرٌرً

004. 33 0.4.    

6.  
 اٌالف اٌاد دطٍي علً الذوري

0.4. 3131 0.43    

7.  
 تراء عثذالذطٍي دقً هىضى

0.43 31 0.43    

8.  
 ذطٌٍن هاجذ ادوذ صالخ

    هطرىفٍح  

    0.43 31 0.43 ذقى هذوذ طٍة أدوذ الجثىري  .9

55.  
 دطٍي علً ههذي علً االدثاتً

0.40 33 0.40    

55.  
 خضر جاضن خضر عثاش الٍاش الجثىري

0.40 31 ..40    

    0.40 3131 0.43  دعاء ادوذ دطي اضواعٍل  .52

55.  
 رارٌاخ ادوذ هذوذ خلف الجثىري

 0040 33  0040      

      0.43  31 343.  راتعح خالذ عثذ الطالم هذوذ  .54

51.  
 دوسج الثٍاذً رجاء هذوذ غًٌ

 0.43 31  ..43      

      0.43  31 43..  رفل هصطفى طعوه تكري   .56

57.  
 رًا ضعٍذ جاتر اتراهٍن الركرٌرً

 004. 3131  034.      

    0.43 9 0.43 رًذ عٌاد ٌذٍى   .58

      0.43  131 .0.4  رٌاض علً ضالن   .59

 علن فطلجح الٌثاخ : الوادج الذراضٍح
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جامعــــــــة تكريـــــــــــــــــــــت
 كليــــــــــــــــة العـــــــــــــــلوم

 قســــــــــــم عـلــــــــــــوم الحياة
 



25.  
 رٌن دطٍي إتراهٍن هىضى الثٍاذً

 0.4. 3131  ..4.      

25.  
 زٌٌة عثذ الردوي دوادي ههذي الركرٌرً

 0.43 31  ..43    

22.  
 ضعذ رٌاب هذوذ علٍىي الجثىري

 0040 31  0040      

      0.40  33 0.40  شفٍقح هرذضى عور طعوه  .25

      0.43  31 43..  عثذ الوٌعن كردي عثذ هللا طذطىح  .24

21.  
 عثذهللا اهٍر عثذهللا علً الطائً

 0.4. 3331  ..43      

26.  
 عثذهللا تاضن اضواعٍل

034. 3131  0.43      

27.  
 عثذهللا زٌاد جثر خلٍفح الٌاصري

 004. 3331  0.4.      

28.  
 عثذهللا صالخ الزم هذوذ الطعذوى

 0.40 31  0040      

29.  
 علً ضوٍر هذدد ضوٍر

 28.5 3131 18.0      

      0343  3131 .04.  فاطوه ادوذ غشاى ردٍل الذذٌذي  .55

55.  
 علً أدوذ خلف الذلٍوً فردوش

 0.43 33  ..43      

52.  
 هذوذ داهذ عثذ هللا دطٍي

 0.40 31  0.40      

55.  
 هذوذ خالذ ادوذ دطي الجوٍلً

 0340 31  0340      

54.  
 هذوذ هاشن خلٍل ههذي الذذٌثً

 0.4. 33  ..4.     

51.  
 هروج اردٍن اضواعٍي عثذالصادة

0.4. 9  ..4.     

56.  
 هخلفهصطفى عاهر اتراهٍن 

 0043 33  .043      

57.  
 هٌار هٍطر هذوذ جوعح الطاهرائً

 0.4. 3331  0.43      

58.  
 هىج أدوذ خٍرو عور الركرٌرً

 0.43 33  0.43      

59.  
 هٍص الرٌن هذوذ تذر كٌىظ العساوي

 0.4. 3131  0.43      

       .0.4  3131 .004  هٍص كاهل جذوع علً  .45

       0040  33 0040  هشام صثاح فٍذاى هذوىد  .45

      0.43  3131 .0.4  هلود ضروخ عثاش قادر  .42

45.               

44.               

41.                

46.               

47.               
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