
 الدراسة : الصباحية                                جامعة القادسيــة

 الرابعة المرحلة :                         كلية العـــلـــــوم

 وراثة أحياء مجهرية المــــادة :                         قسم علوم الحياة

 (   عدد الوحدات : )                               متحانيةاللجنة اال

 

 
 

 اسم رئيس القسم : أ.م . د. حبيب وسيل كاظم شبر : أ.م.د.غيداء جهادي محمداسم التدريسي

 توقيعه : توقيعه :

 3102/  5/  32التاريخ :      3102/   5/   32التاريخ :    

 3102 - 3102للعام الدراسي ثاني للفصل الدراسي القوائم السعي لطلبة قسم علوم الحياة 

 اسم الطالب ت
 الدرجة النهائية درجة االمتحان النهائي درجة السعي السنوي

 كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما

     وعشرون أثنان 22 ساجت احمد خالد فرحان 1

     وعشرون ثالث 23 حسين احمد نعيم عكار 2

     وعشرون أربع 24 حميدي احمد ىاشم كردي 3

     ة عشرست 16 النشع اسراء شعالن ىادي 4

     وعشرون تسع 29 عموان اسماء ناصر حسين 5

     وعشرون ثمان 28 سممان امال تركي فرىود 6

     عشرونأثنان  و 22 سوسو  امير عبد الكريم عبد االمير 7

     وعشرون ست 26 عامر انسام عمي تايو 8

     ثالثون 33 حسن انمار مييب سييل 9

     وثالثون خمس 35 كاظم بدانور شعالن ع 13

     وعشرون أثنان 22  بان وليد عباس 11

     وعشرون تسع 29 شناوه بتول تركي كاظم 12

     عشر ثمانية 18 دوحان براء عمي محمد 13

     وثالثون ثالث 33 كاظم بنين حسن عاجل 14

     عشرون 23 خشان حسين كاظم مطر 15

     وعشرون ثمان 28 نامج حوراء حميد مجيد 16

     عشرون 23 حميد حوراء عمي الزم 17

     وعشرون ثالث 23 مطر حوراء مالك صالح 18

     وعشرون ست 26 حميحل حوراء نعيم عبد 19

     وثالثون أربع 34 سممان دانيو عمي عزيز 23

     وعشرون سبع 27 رضا ديانا مخمد  ناصر 21

     ثالثونواحد و 31 سممان رباب رضا عموان 22

     وثالثون خمس 35 رسل عمي حسن ميدي 23

     ثالثون 33 محيسن رغد ناظم جبر 24

     وثالثون أربع 34 شاطي رواء حسين عميوي 25
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 كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما

     وعشرون سبع 27 جالب ازىر ماشيزىراء  26

     عشرونواحد و 21 عمي زىراء جاسم محمد 27

     وثالثون ثالث 33 فيصل زىراء جبار كريم 28

     وعشرون أربع 24 حسين زىراء سممان عبد 29

     عشرونواحد و 21 جبار زىراء عبد الحسين عويد 33

     الثونوث ست 36 ابراىيم زينب عبد الجبار فيصل 31

     ثالثون 33 مطر زينب عمي حسين 32

     مستوفية  حسين سجى احمد ضاجر 33

     وعشرون ست 26 ابوجواد سجى خميل حمزه 34

     وعشرون ثمان   28 صباح سيف سرحان عبد 35

     ثالثون 33 صالح سيف سعد ميدي 36

     عشرونواحد و 21 بتات صابرين عنان طالب 37

     وثالثون أثنان  32 سالم ا حميد زيدانصب 38

     عشرون 23 ناصر صبا ناصر حسن 39

     وعشرون ست 26 حصود الحسين ميدي عبدعقيل  43

     وعشرون ست 26 حسين عمي جبار حراب 41

     نووعشر سبع 27 حسين عمي سعيد ناجي 42

     وعشرون ست 26 باوي غدير عبد الكاظم خمخال 43

     وعشرون ست 26 غافل فاطمو حمود عبد الحسين 44

     وثالثون أربع 34 خميل فاطمو عالء الدين موجد 45

     عشرونأثنان و 22 سممان كرار حيدر فاضل 46

     وعشرونث  ثال 23 عيدان كرار نجاح حمزه 47

     وثالثون ست 36 كميل لمى حيدر عباس 48

     عشرونن وأثنا 22 جبر ليث حسين عميوي 49

     وعشرون خمس 25 عبد الشييد ليث محمد جاسم 53
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 كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما

     وعشرون خمس 25 جبر مثنى كريم موحان 51

     وعشرون سبع 27 يوسف مصطفى احمد حمزه 52

     وعشرون ست 26 عنون منى عمي صايل 53

     مستوفية  محمد عبد عمي نور عدي 54

     وعشرون سبع 27 صدام نور كاظم حسن 55

     وثالثون ثالث 33 مخيف نور ميدي شنشول 56

     عشرونواحد و 21 ثامر نور نمير كامل 57

     وعشرون أثنان 22 سممان ىالو محمد حسن 58

     خمس وعشرون 25 عطشان زامل ىبو حمودي 59

     وعشرون ثالث 23 خمخال ىدى محمد عبد الزىره 63

     وثالثون ثالث 33 حبيب يوسف ابراىيم عبد الزىره 61
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