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 العملي  المالحظات
00 % 
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 المجموع 
05 % 

الجبوري علي عيدان محمد احمد  .0  مباشر     83 

البرزنجي فرج توفيق رزكار اسراء  .2  مباشر     83 

يوسف حسن جمال االء  .5  مباشر     73  

ابراهيم السالم عبد اسراء  .4        

الطائي صالح كليب صحو أسعد  .0  مباشر     83 

الجبوري حمود اسود صافي أمل  .6  مباشر     72 

الجنابي دايح مرموص عواد ايثار  .7  مباشر     88 

الناصري عواد ناظم رياض ايالف  .8  مباشر     88 

الدليمي نواف  بنيان خليل بتول  .9  مباشر     83 

المزروعي حميد مطلك سعد بالل  .05  مباشر     37  

الزبيدي محمد علي حامد توفيق  .00  مباشر     73 

المجمعي محمد محمود اكريم جوشن  .02  مباشر     37 

السبعاوي صالح عبدهللا روضان خلف  .05  مباشر     83 

محمد حسن احمد خنساء  .04  مباشر     82  

جاسم احمد رفل  .00        

البياتي قاسم شريف حسن زينب  .06  مباشر     83 

جاسم سرحان دحام سعد  .07  مباشر     83 

الجبوري محمد حسين ابراهيم سناء  .08  مباشر     87 

الدوري عباس صالح مهدي سيف  .09  مباشر     82 

المشهداني حسن احمد علي العزيز عبد  .25  مباشر     34 

الجبوري محمود محمد الوهاب عبد  .20  مباشر     83 

المكدمي نزال مزاحم سعد عدنان  .22  مباشر     34 

البواسود حنادة جواد محمود عزت  .25  مباشر     83 

 المجيد عبد القادر عبد الحق عبد علي  .24
  النجار

 وراثة-خليه     73

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جامعــــــــة تكريـــــــــــــــــــــت

 العـــــــــــــــلومكليــــــــــــــــة  
 قســــــــــــم عـلــــــــــــوم الحياة

 

 السيطرة البايولوجية المادة الدراسية :
 أ.م.د.ابراهيم عمر سعيد مادة  :ــمدرس ال

 امــــاء عـــأحي / رابعــــةال:ةـــــــــــرحلــــــــــالم
 



الدوري رجب محمد عدنان علي  .20  مباشر     83 

الجدادي ذيب خلف مظهر غفران  .26  مباشر     88 

الدوري ابراهيم خليل رفعت ليلى  .27  مباشر     83 

الدليمي حسين علي خالد الصادق محمد  .28  مباشر     83 

الدوري جابر نوري صباح محمد  .29  مباشر     73 

الدوري سلمان احمد نزار محمد  .55  مباشر     72 

القيسي صالح خلف عبيد مروه  .50  مباشر       

الناصري محمود خضير عمر ميسم  .52  مباشر     88  

العبيدي مجيد حميد حسن ندى  .55  مباشر     83 

الطائي طه عبود زهير نهال  .54  مباشر     72 

الشوراب محمود شاكر صباح نيران  .50  مباشر     83 

الجبوري محمود اسود عدنان والء  .56  مباشر     73 

 مباشر     88 الخزرجي هريس جاسم محمد يحيى  .57

58.         

59.         

 

 

 

 


