
جامعة تكريت  -نتائج المرحلة الثالثة كلية الصيدلة  

 

 المالحضات النتيجة اسم الطالب ت

 براءة ذمة حجب ادّذ طٗ خض١ز  1

  ناجح ادّذ ِذّذ دظ١ٓ  2

3   ٟ ٓ عٍ  مقبول  2مهارات م ناجحة  اطزاء دظ١

ْ ِٕٙذ ِذّذ ا١ِٓ  4  مهارات تواصل جيد ناجحة افٕا

  ناجح اٌفارٚق ٠ٛٔض واًِ  5

ُ صاٌخ دظٓ  6   ناجحة ا١ِّٗ اتزا١٘

  ناجحة ا٠ح ِذّذ عثذ اٌزدّٓ تٛف١ك  7

ُ رعذ ادّذ ِذّذ رؤٚف   8   ناجح إتزا١٘

 ناجحة  تٍم١ض فزِاْ عثاص  9
مقبول  2مهارات م
 مقبول بقرار 1عقاقير ك

ً ٘اشُ ِطٍه  11   ناجح خ١ٍ

  ناجحة  د١ٔا عصاَ عٍٟ   11

ً عثذ اٌزدّٓ ادّذ  12  ناجحة رجا ٚائ

مقبول بقرار  1امراض ك
مقبول  1, عقاقير ك

 بقرار

ً ٔاظُ فزداْ   13   ناجحة  رط

  ناجحة رغذ خاٌذ عّز ِذّذ عٍٟ  14

 مقبول بقرار 1امراض ك ناجحة ر٠اَ صاٌخ دّاع دظ١ٓ  15

  ناجحة ر٠ُ جاطُ ِذّٛد  16

ً صاٌخ  17   ناجحة ست١ذج ٘اشُ ج١ّ

ْ فائك  18   ناجحة س٘زاء ادظا

  ناجحة س٠ٕة جاطُ ٘ادٞ جاطُ  19

ٗ جثار طزفٗ ١٘الْ  21   مكملة س٠ٕ

  ناجحة  طارج خاٌذ ِج١ذ  21

22   ٓ   ناجحة طارج ِٙذٞ د١ّذ ا١ِ

  ناجحة طارٖ اوزَ طاٌُ دخ١ً  23

  ناجحة طزٚر ِظٙز عثذ  24

ً طٍّاْ عثذ  25   ناجح طعذ فاض

  ناجحة ط١ّاء فاضً رش١ذ خذاَ  26

  ناجحة  شٙذ ِش٘ز عاصٟ  27



  

 

 

   اسم الطالب ت

  ناجحة صفا ٔشار عادي  28

ٟ عثذ اٌٙادٞ 29   ناجح  صمز عٍ

ٝ ١ٌث عثذ اٌخاٌك دظ١ٓ 31  ناجحة ضذ
 2مهارات تواصل م

 جيدجدا

  ناجحة ط١ثح طاِز ِذّذ 31

  ناجحة عثذ هللا عصاَ عثذ هللا ِذّذ 32

33  ً   ناجحة  عذراء ٌط١ف خ١ٍ

34 
عّاد عثذ إٌّعُ عثذ اٌىز٠ُ 

 ناجح  صاٌخ
مقبول  1امراض ك

 بقرار

ْ صثاح ِج١ذ ٌط١ف 35  ناجحة بقرار غفزا
مقبول  1امراض ك

 بقرار

  ناجح وزار تاطُ داتُ  36

  مكملة  ٌماء عثذ اٌظتار دظٓ 37

 ناجح ِذّذ ل١ض عثذ اٌّٙذٞ  38
 1ص تكنلوجية ك

 مقبول بقرار 

39  ٟ   ناجح ِذّذ ِطٍة عثذ عٍ

  ناجحة ِزٖٚ غاسٞ خٍف دظٓ 41

 ناجح ِعٓ ا١ٔض اد٠ة 41

مهارات تواصل 
مقبول, ص تكنلوجيا 

 مقبول بقرار  1ك

  ناجحة ِالن عثاص ٘ادٞ 42

  ناجحة  ِٙا عثذ صاٌخ عٛاد 43

ً عثذ اٌزساق 44   ناجحة  ٔثأ عّاد إطّاع١

ٜ جالي عٛدج 45  ناجحة  ٔذ
مقبول  1امراض ك

 بقرار

 جيد 2طفيليات م ناجحة  ٔماء ٔاصز وز٠ُ ظا٘ز 46

ٜ ١ٌٚذ أدّذ صاٌخ 47   ناجحة  ٘ذ

    افنان غازي عبد المجيد 48

  ناجح  ٠عمٛب عثذ هللا جاطُ 49


