
 جامعة تكريت

 كلية الصيدلة

 اللجنة األمتحانية

 2021 – 2020ات نهاية الفصل الدراسي االول الخاصة بامتحان المرحلة الثانيةلبة طخارطة جلوس 

 بناية قاعات كلية الصيدلة – 3قاعة رقم 

 رقم المقعد اسم الطالب اسم الطالب اسم الطالب اسم الطالب رقم المقعد

 1 براق غسان فاضل امنه بهجت نوري احمد منذر عبد الرزاق ابراهيم ثائر عبد اللطيف 1

 2 بكر صدام حسن امنه ياسين عبد اسامة خالد احمد ابراهيم جالل خليل 2

 3 بالل حسين علي انسام جاسم خضير أسامة طاهر علوان ابراهيم ذياب ابراهيم 3

 4 تبارك محمد باشا آيات محسن مجيد عطاهللا عبداسراء خليفه  ابنيان ابراهيم محمد 4

 5 ثريا احسان علي إيناس عباس خضير اسراء يحيى عبد الوهاب احمد اوميد فاضل 5

 6 حسن رشيد عواد آيه سامي أحمد الء زياد طارقآ احمد سعدي محمد 6

 7 حليمه ثاير محمود أيوب تحسين ياسين اماني سمير صدام احمد صباح صالح 7

 

 

 طالب 28العدد الكلي: 

 

 باب القاعة

 القاعة نهاية



 جامعة تكريت

 كلية الصيدلة

 اللجنة األمتحانية

 2021 – 2020ات نهاية الفصل الدراسي االول الخاصة بامتحان المرحلة الثانيةلبة طخارطة جلوس 

 بناية قاعات كلية الصيدلة – 4قاعة رقم 

 رقم المقعد سم الطالبا الطالب سما سم الطالبا اسم الطالب رقم المقعد

 1 سحر ثائر محمد زهراء صباح طويسان رغده قاسم حسن حوراء عدنان أحمد 1

 2 سليمان جالل علي زهراء قاسم عبد الكريم رفل حسن ياسين دعاء عباس ياور 2

 3 صالح حسن احمد زينب حسين خليفه رقية جعفر علي دنيا احمد علي 3

 4 ضفاف محمد صالح زينه ياسر حميد عامر خلف رماح ديانا غصوب طارق 4

 5 طيف خوام طه سارة عدنان عثمان رماح محمود حسن رسل امين سليمان بدوي 5

 6 عائشه خالد محمد سارة هاشم حمود عبد ريام عادل حسن رسل سعد محمود 6

 7 عبد اإلله امير طلب ساره محمد صالح زبيدة اسعد ذياب رشا سعد عبد الواحد 7

 

 

 طالب 28العدد الكلي: 

 باب القاعة

 القاعة نهاية



 جامعة تكريت

 كلية الصيدلة

 اللجنة األمتحانية

 2021 – 2020ات نهاية الفصل الدراسي االول الخاصة بامتحانالمرحلة الثانية لبة طخارطة جلوس 

 بناية قاعات كلية الصيدلة – 5قاعة رقم 

 رقم المقعد سم الطالبا سم الطالبا سم الطالبا اسم الطالب رقم المقعد

 1 قبس رعد اسماعيل عمر فاروق شالش علي حسن اسود عبد الصمد عبد هللا احمد 1

2 
عبدالباسط عبدالرحمن 

 رمضان
 2 قيسية خلف عبدالجادر عمر محمد يونس علي سامي بدوي

 3 محمد أبراهيم أحميد عهد حسن احمد علي طوفان ابراهيم عبدالخالق احمد حسين 3

 4 محمد اركان عارف غازي محمد خليفة علي عبدهللا علي حسون عبدالقهار حسن علي 4

 علي عبيد عبدهللا عبير محمد علي 5
فاتن صالح الدين 

 اسماعيل
 5 محمد صبحي عبد الحميد

 6 محمد عبد الوهاب عمر فاطمه زياد علي علي عدنان عبدهللا عقيل نجم عبدالعزيز 6

 7 مروه صفاء مجيد فراس اصباح شاكر عمر عبدالعال عباس الباريعال عادل عبد  7

 

 طالب 28العدد الكلي: 

 

 باب القاعة

 القاعة نهاية



 جامعة تكريت

 كلية الصيدلة

 اللجنة األمتحانية

 2021 – 2020ات نهاية الفصل الدراسي االول الخاصة بامتحان المرحلة الثانيةطلبة خارطة جلوس 

 بناية قاعات كلية الصيدلة )الطابق الثاني( – 6قاعة رقم 

 رقم المقعد اسم الطالب اسم الطالب اسم الطالب رقم المقعد

 1 هبة كمال رافي نور ثامر عزام مروه عبد الرحمن حسن 1

 2 ياقوته حامد عبدهللا نوركان فالح حسن مريم رعد خنفر 2

 3 يعقوب ولي قنبر ---------- مصطفى ماجد نعمت 3

 4 يوسف اكرم عبدالقادر ---------- مصطفى محمد أحمد 4

 5 يوسف شهاب حماد ---------- منار ربيع ممدوح 5

 6 اسماء عباس حسين ---------- مها حسين علي 6

 7 ريام قيس فرحان ---------- موج مؤيد لطيف 7

 8 نبأ أحمد خضير ---------- ميزر ميسر حمود 8

 9 يحيى صالح الدين عاصم ---------- نهى ابراهيم محمد 9

 

 

 طالب 20العدد الكلي: 

 

 

 

 باب القاعة

 القاعة نهاية


