
 ةالثالث: المرحلة                                                                                 ة جامعة القادسي 

 Reproductive :المادة                                                                         كلية التقانات االحيائية 

                                                                                                       Biotechnology                                                                                       

 2018-2017العام الدراسي /  ET/  زراعيةالالتقانة االحيائية لطلبة قسن ا درجاتقوائن 

        

 هند محمد صاحبم.د.م.أ: رئُص انقطى                       عالء كايم عبذهللا . و.و: أضى انخذرَطٍ 

 2017/  12/    8:  انخارَخ                2017/  12/  8:  انخارَخ 

 اضى انطانب ث  
 %10 انشهر االولدرجت 

 انًالحظاث رقًا

  8 بٍُُ يحًىد حبُب 1

  9 حقً يعٍُ عبذ حًىد 2

  9 حاحى كرَى جبر 3

  5 حطٍُ عذٌ رحًٍ عبُذ 4

  00 حىراء احًذ جبار 5

  8 يحًذحىراء حاحى عهٍ  6

  8 حُذر عبذ انجهُم نطُف  7

  7 رضم طانب يحًذ 8

  7 رقُت حاحى يحطٍ 9

  9 زهراء داخم حطاٍَ 10

  8 زهراء يذنىل عبذ عهٍ 11

  7 زٍَ انعابذٍَ ضاجذ هاشى 12

  9.5 ضارة عهٍ ضهًاٌ 13

  7 ضجاد رحًٍ بىَهت 14

  00 ضري حطٍُ بخُج 15

  00 شهذ احًذ بخُج 16

  8 يصطفً كايمشُرٍَ  17

  6 صادق فارش داخم 18

  7.7 عهٍ حازو يحًذ 19

  6 عهٍ حطٍُ يحًذ حطٍ 20

  6 عهٍ حًُذ راضٍ يحًذ 21

  7.0 عهٍ كرَى جبر 22
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  7 غذَر صاحب يحطٍ خهُف 23

  7 غفراٌ عبُص ياَع 24

  7 فاطًت اَاد كاظى 25

  10 فاطًت حُذر عهٍ يحًذ 26

  7 فاطًت رعذ َعًت كرَى 27

  00 فاطًت فارش جىاد 28

  00 فذك ونُذ حًُذ 29

  9.0 كرار يُثى هاشى 30

  00 يحًذ كاظى خهف 31

  6.5 يرَى عهٍ كسار 32

  9.0 يرَى يحًذ عهٍ يحًىد 33

  8 يصطفً عبذ انًحطٍ فهذ 34

  8 يكارو حطٍ كرَى 35

  8.8 يُص حايذ يُذَم 36

  4.5 َىر انهذي جاضى يحًذ 37

  00 فاضم خًاشهذي  38

 ححًُم 00 عالء قاسم هادي  39

 ححًُم 00 فدك سعد كامل 40

 ححًُم 6.6 احمد فاهم كاطع 41

 


