
 جامعة تكريت

 كلية الصيدلة

 اللجنة األمتحانية

 2021 – 2020ات نهاية الفصل الدراسي االول الخاصة بامتحان المرحلة الخامسة )المعادلة(لبة طخارطة جلوس 

 بناية قاعات كلية الصيدلة – 3قاعة رقم 

 المقعدرقم  اسم الطالب اسم الطالب اسم الطالب اسم الطالب رقم المقعد

 1 تيجان طه علوان مهود امجد مكرم مجيد عبدهللا احمد محمد سعيد شاكر احمد جاسم محمد رمضان 1

 2 حارث ابراهيم برجس دخيل اوس اسماعيل خليل عيادة احمد منعم ياسين خليل احمد حسن صالح 2

 3 حسام كمال لفتة اوس عيد حمد خليف احمد نوح قاسم احمد حلمي عباس محمد 3

 4 حسن خليل رشيد نيف ايوب هجران حسين صادق احمد وليد عطا سلمان احمد زينل جميل علي 4

 5 حسن علي محمود ناجي بكر محمد علي اسامة همام احمد خليفة احمد طارق حسن عبد 5

 6 حلمي محمد عطية احمد بكر وديع محمد صالح اسعد اياد جابر اسعد احمد عالء محمد علي 6

 7 خالد محسن خلف فرحان بالل خضر عيسى ابراهيم الوليد خالد عكاب غيدان محمداحمد فاضل  7

 

 طالب 28العدد الكلي: 

 

 

 باب القاعة

 القاعة نهاية



 جامعة تكريت

 كلية الصيدلة

 اللجنة األمتحانية

 2021 – 2020ات نهاية الفصل الدراسي االول الخاصة بامتحان الخامسة )المعادلة(المرحلة لبة طخارطة جلوس 

 بناية قاعات كلية الصيدلة – 4قاعة رقم 

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

1 
ذو الفقار صباح عبد 

 محسن
 1 علي أسماعيل جابر حسون صايغن ايواز طيب قادر سمير علي زكي حسن

 2 علي صفاء الدين علي محمدصفوان حازم  سند محمد رشيد رافع حمد عبدهللا حسين 2

 رند قيس محمد نصيب 3
سيف الدين احمد محمود 

 خلف
 3 علي عوني قاسم حيدر ضياء مظهر محي محمد

 4 عماد حمد سعيد البياتي عبد المهيمن فيصل نجم عبد سيف مجيد احمد حسن روشنا بكر هادي طاهر 4

 ريام نبيل صباح علي 5
شاهين فكرت نجم الدين 

 عزيز
 5 عمار جمعة خضر جاسم حسين محمدعبيده 

 6 عمار حافظ صالح اسماعيل عثمان احمد كاظم شريف جاسم محمد هالل زهراء خالد سعيد 6

 7 عمر محمد داود سلمان عطاهللا ابراهيم اخليف مغير شن اي نهاد عبدهللا سعد جبار محمد عطية 7

 

 

 طالب 28العدد الكلي: 

 باب القاعة

 القاعة نهاية



 جامعة تكريت

 كلية الصيدلة

 اللجنة األمتحانية

 2021 – 2020ات نهاية الفصل الدراسي االول الخاصة بامتحان المرحلة الخامسة )المعادلة(لبة طخارطة جلوس 

 بناية قاعات كلية الصيدلة – 5قاعة رقم 

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

 مؤيد توفيقعمر  1
محمد اسماعيل طه 

 ياسين

محمد عبد الواحد ابراهيم 

 عبد

مؤمن محمد يونس 

 1 صالح

 محمد قاسم حسن رضا محمد أياد حسين بكر عمر نجيب مهدي مريع 2
ميركو شداد ناصح 

 2 خورشيد

 عمر يونس عبدهللا محمود 3
محمد جميل إبراهيم 

 عزاوي

محمد موحان ابراهيم عبد 

 الرحمن
 3 عزة محمود نازك سنان

 غنام كصاي حسين 4
محمد حافظ فوزي 

 ابراهيم

محمود محمد كاظم 

 مصطفى

هارون محمد أسماعيل 

 4 احمد

 5 هيوا ستار محمد خضر مراد طارق فائق علي محمد حميد محمد حسين فرقد سامي رشيد 5

 6 (5)ممحمد فوزي البارق مصطفى عبد عطية حمد محمد صباح متعب علي قحطان حسين عطيه صالح 6

 7 (5)ممودة محمد ابراهيم مهند عريبي حسن محمد محمد عبد الجبار حسين ليث حسين علي راوي 7

 

 

 طالب 28العدد الكلي: 

 باب القاعة

 القاعة نهاية



 جامعة تكريت

 كلية الصيدلة

 اللجنة األمتحانية

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

 علوم الحاسوب )سابقا(بناية كلية  – 1قاعة رقم 

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

 1 حوراء عمار جبار اية احمد ابراهيم إسماعيل عبدهللا محيسن رعد تركي أحمد 1

 2 دنيا محمد احمد ايمان حسن علي اسيل عدنان مهدي احمد صالح متعب 2

 3 روكان زبير ديانا ايه سمير عويد امنه عدنان حمد ضياء جدوع احمد 3

 4 رحاب رمضان حسن شدهانبلسم داود  أمير أحمد نصيف اركان واروار حميد 4

 5 رقيه جمعه خليل خلف سلوم حسن حمد اسماعيل امير أمجد عبدهللا أروى 5

 6 ريهام سمير حميد حسين اوكتاي نامق محمد عبد المجيد أنسام منير عارف استبرق 6

 7 احسان شاكر حسن زبيده حسين عماد خليل انوار لطيف شويش خزعل ضاري اسراء 7

 

 طالب 28العدد الكلي: 

 

 

 باب القاعة

 القاعة نهاية



 جامعة تكريت

 كلية الصيدلة

 اللجنة األمتحانية

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

 علوم الحاسوب )سابقا(بناية كلية  – 2قاعة رقم 

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

 1 علي هيثم علي خضير حمود طيبة سجاد سعد ابراهيم ليعج ميزمن ابراه 1

 2 عمر احمد سليم عباس علي مطشر سجى سعد جاسم زهراء داود علي 2

 3 عمر تحسين فاضل عبدالرحمن علي حسين سراب جمعه جاسم زيد يوسف عبدهللا 3

 4 رائد مولود غادة عبدالقادر يونس عبدالرحمن سعد جاسم ممتاز زينب رياض عبد الرزاق 4

 5 هيثم خليل غزوان محمد مجبل عبير صابر جبار شاهو سارة رحيم احمد 5

 6 حسين اسماعيل فاطمة علي حسين كاظم إبراهيم فرحان شفاء ساره حميد شحاذه 6

 7 إسماعيلفرح جاسم  علي طه حسن مزاحم علي صعب ساره زياد ابراهيم 7

 

 

 طالب 28العدد الكلي: 

 باب القاعة

 القاعة نهاية



 جامعة تكريت

 كلية الصيدلة

 اللجنة األمتحانية

 2021 – 2020ات نهاية الفصل الدراسي االول الخاصة بامتحان ةالمرحلة الخامسطلبة خارطة جلوس 

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

 رقم المقعد اسم الطالب اسم الطالب اسم الطالب رقم المقعد

 1 نور مصدق عبد المجيد حسام عطا مهند حميد عبيد محمد 1

 2 جمال طالب هاجر مهند صالح خلف عالء حسين محمد 2

 3 ظافر سامي هند ل عالء محمدنبي محمود شاكر جابر 3

 4 عماد شفيق وجدان ندى عواد حسين محمد محمود محمود 4

 5 خالد حمد وليد عادل حسين نرجس مريم جودة جاهد 5

 6 ياسمين عماد محمد نغم قاسم احمد مريم كريم طالب 6

 7 ابراهيم عبيد ياسين نور زياد ابراهيم مريم هشام ذياب 7

 عادل ابراهيم نور مصطفى حميد هويدي 8
يوسف عبد الحق عبد 

 الكريم
8 

 9 افنان معاذ صابر نور كريم كامل مصطفى لواء عبداللطيف 9
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 باب القاعة

 القاعة نهاية


