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ـــــــــــــــــ1830

ـــــــــــــــــ1840

ـــــــــــــــــ1850

ـــــــــــــــــ1860

ـــــــــــــــــ1870

ـــــــــــــــــ1880

ـــــــــــــــــ1890

ـــــــــــــــــ1900

ـــــــــــــــــ1910

ـــــــــــــــــ1920



جامعة االنبار

كليــة العلــوم

ـ

333333200000الوحدات

الدورالتقدير النتيجة00000االرشادتقانة حياتيةفسلجة حيوانتصنيف نبات2وراثةفطرياتحشرات تطبيقيةاالسم ت

النتــــــــائــج

قائمة بنتائج الطلبة

الثالث مسائي:الصف 

ـــــــــــــــــ1930

ـــــــــــــــــ1940

ـــــــــــــــــ1950

ـــــــــــــــــ1960

ـــــــــــــــــ1970

ـــــــــــــــــ1980

ـــــــــــــــــ1990

ـــــــــــــــــ2000


