
المادة 
 الدراسية

 1029 – 1028 كلية الصيدلة –جامعة تكريت  صيدلة تكنولوجية

اسم 
 التدريسي

 ولاأل الفصل لثةالمرحلة الثا م.م. يوسف كمال

 

سعً  اسم الطالب ت
 %53نظري

سعً عملً 
53% 

مجوع السعً من 
35% 

نهائً نظري 
05% 

نهائً عملً 
55% 

مجموع النهائً 
35% 

درجة 
 %555نهائٌة

امتحان نهائً دور 
 %05ثانً نظري

درجة نهائٌة دور 
 %555ثانً

       42 13.4 28.7 ابتهال احمد جاسم احمد  .1

          ابرار حاتم صادق  .2

       30 12.8 17.3 احمد رعد تركً  .3

       34 10 23.5 احمد صالح متعب  .4

       31 12.6 18.7 احمد ضٌاء جدوع  .5

       37 12.3 24.2 روار حمٌدااركان و  .6

       36 13.7 22.2 اروى امجد عبدهللا  .7

       38 13.2 25.2 استبرق منٌر عارف  .8

       28 11 16.8 اسراء خزعل ضاري  .9

       38 14 23.8 اسماعيل عبذ هللا محيسه معيوف  .10

       38 14  23.5 اسٌل عدنان مهدي صالح  .11

       44 14.4 29.4 أمنة عدنان حمد  .12

       34 11.3 22.4 امٌر احمد نصٌف  .13

       31 12.4 18.2 امٌر حمد اسماعٌل  .14

       32 12.2 20.1 انسام محمد عبد المجٌد  .15

       39 13 25.6 أنوار لطٌف شوٌش  .16

       36 12 23.5 آٌة أحمد إبراهٌم  .17

       35 13 21.7 اٌة سمٌر عوٌد  .18

       32 12.6 18.9 حسن خلف سلوم  .19

       29 13.4 15.1 حسيه اوكتاي وامك  .20

       31 10.5 20 حسٌن عماد خلٌل  .21

       27 13.7 13.3 حوراء عمار جبار  .22

       36 12.5 23.1 دويا محمذ احمذ  .23

       36 13.6 22.4 دٌانا روكان زبٌر  .24

       28 11 16.5 رحاب رمضان حسن  .25

       41 13.3 28 رقٌة جمعة خلٌل  .26



       26 12.6 13.8 سمٌر حمٌد نصٌف رٌهام  .27

       28 14.4 14 زبٌدة احسان شاكر  .28

       32 12.6 19.3 زمن ابراهٌم عجٌل  .29

       36 12.6 23.1 زهراء داود علً  .30

       41 13 27.7 زيذ يوسف عبذ هللا مخلف  .31

       34 11.6 22.8 زٌنب رٌاض عبد الرزاق  .32

       43 13.6 29.8 سارة رحٌم احمد  .33

       37 12.5 24.9 سارة زٌاد ابراهٌم  .34

       46 14 31.9 سجاد سعد ابراهٌم  .35

       34 12.5 21.4 سجى سعد جاسم  .36

       34 13 21.4 سراب جمعة جاسم  .37

       53 5253 2352 شاهو صابر جبار ابراهيم  .38

       34 14 19.8 شفاء ابراهٌم فرحان  .39

       37 12 24.9 صعب مزاحم علً  .40

       29 13 16.3 طٌبة خضٌر حمود  .41

ً حسٌن  .42        40 14.3 25.2 عبد الرحمن عل

       39 13.1 26.3 عبذ القادر يووس عبذ الرحمه  .43

       37 14 23.1 عبٌر محمد مجبل  .44

ً حسٌن كاظم  .45        22 11 11.2 عل

ً طه حسن  .46        37 11 26.3 عل

ً هٌثم علً  .47        35 11.3 23.5 عل

       39 13 26.3 عمر أحمد سلٌم  .48

       39 12.6 26.6 عمر تحسٌن فاضل  .49

       23 12 10.5 عمر علي حكمت  .50

       40 14 25.9 غادة رائد مولود باشا  .51

       21 10 10.9 غزوان هٌثم خلٌل  .52

       30 13.2 17.2 فاطمة حسٌن إسماعٌل  .53

       39 12.7 15.8 فرح جاسم إسماعٌل  .54

       30 11.4 18.2 محمد حمٌد عبٌد  .55

       35 11.5 23.8 محمد عالء حسٌن  .56

       43 13.7 29.4 محمود شاكر جابر  .57

       41 11.5 29.1 محمود محمد محمود  .58

       22 11.8 10.5 مرٌم جودة جاهد  .59

       34 11.8 21.7 مرٌم كرٌم طالب  .60



       29 12.6 16.8 مرٌم هشام ذٌاب  .61

       38 12.1 25.6 مصطفى حمٌد هوٌدي  .62

       30 13 17.2 مصطفى لواء عبد اللطٌف  .63

       39 13.1 25.6 مهند حسام عطا  .64

       37 11.5 25.6 مهند صالح خلف  .65

       29 12.8 16.5 نبٌل عالء محمد  .66

       22 11.3 10.3 ندى عواد حسٌن  .67

       27 13.3 13.5 نرجس عادل حسٌن  .68

       43 14.5 28.7 نغم قاسم احمد  .69

       37 12.2 24.5 نور زٌاد ابراهٌم  .70

       43 13.6 29.1 نور عادل ابراهٌم  .71

       44 12.3 31.2 نور كرٌم كامل  .72

       29 12.2 16.8 وور مصذق عبذ المجيذ  .73

       26 11 15.1 هاجر جمال طالب  .74

       32 13.8 18.6 هند ظافر سامً  .75

       34 13.4 20.7 وجذان عماد شفيك مخيلف  .76

       23 11.6 11.4 ولٌد خالد حمد  .77

       38 12.5 25.6 ٌاسمٌن عماد محمد  .78

       33 12.8 20 دٌٌاسٌن ابراهٌم عب  .79

       26 11 15.2 ٌوسف عبد الحق عبد الكرٌم  .80

 

 / المستضافٌن اسم الطالب ت
سعً 

 %53نظري
سعً عملً 

53% 
وع السعً من ممج

35% 
نهائً نظري 

05% 
نهائً عملً 

55% 
مجموع النهائً 

35% 
درجة 

 %555نهائٌة

امتحان نهائً 
دور ثانً 

 %05نظري

درجة نهائٌة 
دور 

 %555ثانً

1 
       25 5551 5551 احمد اٌاد امٌن 

2 
       55 553 553 أفنان معاذ صابر

3 
       21 5252 50  البارق محمذ فوزي

4 
       21 5251 5153      محمد ابراهٌم  ةمود

 
          



 

) تحمٌل  فاضل رشٌد سٌماء
)  

5052 5553 23       

 


