
 جامعة تكريت

 كلية الصيدلة

 اللجنة األمتحانية

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

 بناية قاعات كلية الصيدلة – 3قاعة رقم 

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

 1 صبحي عالء اسماء مجيد رشيد استبرق محمدسعيد عدنان احمد حسين عبدهللا ابتهال 1

 2 احمد محمد اسماء عطا القادر عبد استبرق مصطفى عزت احمد ابراهيم عقيل ابراهيم 2

 3 فرحان احمد اطياف كريم عزيز استبرق حسين علي احمد حسين موسى ابراهيم 3

 4 احمد يونس افنان رشيد حافظ اسراء جاسم فراس احمد سعدي رياض ابوبكر 4

 5 حميد مولود اڤان صالح علي اسراء احمد محمد احمد عبد رحيم اجوان 5

 6 خليل اسماعيل اكرام جاسم ابراهيم اسماء حمد خلف محمد اسامه خميس فوزي احالم 6

 7 عويد فائز اكرم عايد احمد اسماء داود غسان اساور احمد خلف احمد 7

 

 طالب 28العدد الكلي: 

 

 

 باب القاعة

 القاعة نهاية



 جامعة تكريت

 كلية الصيدلة

 اللجنة األمتحانية

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

 بناية قاعات كلية الصيدلة – 4قاعة رقم 

 رقم المقعد سم الطالبا الطالبسم ا سم الطالبا اسم الطالب رقم المقعد

 1 احمد جبار طارق أيناس فارس محمد ايه مجيد طالب اية احمد ابراهيم االء 1

 2 جاسم ابراهيم آمنة جاسم محمد إكرام  محمود السالم عبد ايمان هاشم وليد امنه 2

 3 فاضل عادل آمنة عبدعلي ياسين طارق أبوبكر غفور غازي ايمان حسين نشوان انديان 3

 4 انصيف عماد آمنة عبود شاكر أثير فتحي فيصل ايمان فرج رحيم انس 4

 5 يحيى محمد آمنة صالح ناصر محمود أسماء صخي محمود ايمان كريم عالء انفال 5

 6 حسن خميس آية عجاج زيدان أفنان اربيع جمعه مازن ايمن حسين ابراهيم ايات 6

 7 اكرم سعيد آية علوان حاتم ليث أنمار كاظم تحسين ايناس ابراهيم باسل اية 7
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 القاعة نهاية
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 كلية الصيدلة

 اللجنة األمتحانية

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

 بناية قاعات كلية الصيدلة – 5قاعة رقم 

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

 1 احمد شهاب حور تفاح يونس ثريا ابراهيم حكمت بنين سالمه سعد بان 1

 2 إبراهيم خليل خضر جلجرا عبد االمير عبد هللا ابراهيم خليل بنين احمد عامر بان 2

 3 علي حمدي دعاء فيصل عمار حبيبه جالل هاوار پهروا مهدي نعيم بان 3

 4 ابراهيم عباس دعاء صابر قيس حرير محمود سعد تبارك صادق جمال بتول 4

 5 سلطان فتحي دعاء صالح احمد حسن نايف صادق تبارك عبدالواحد هاشم براء 5

 6 خليل طالل دالل حسن محمد حسن كاظم نجاح تبارك فليح محمد بالل 6

 7 جسام وائل ديار محمد جاسم حسين نجم عماد تهاني صبحي عالء بلسم 7
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 القاعة نهاية
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 كلية الصيدلة

 اللجنة األمتحانية

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

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

 رقم المقعد اسم الطالب اسم الطالب اسم الطالب رقم المقعد

 1 يونس اياد زينب مشهد ثاير ريام جاسم حامد رحاب 1

 2 علي تايه عمر زينب عبدهللا اسماعيل زهراء حميد رياض رحاب 2

 3 جهاد عامر سارة حسين حيدر زهراء محمد جاسم رحمه 3

 4 مران هادي ساره مشكور عباس زهراء عبدهللا قيس رحمه 4

 5 عبد وليد ساره عبدهللا علي زهراء طه محمود رنا 5

 6 عبود خلف سامر خليل عماد زهراء الكريم عبد طارق رواء 6

 7 اسماعيل عمار سما عبدالكريم عزيز زيد سلمان داود رؤى 7

 8 ياسين قيس سما عواد ابراهيم زينب زنهير عباس رؤى 8

 خلف عبود رياض 9
 محمدصالح الهام زينب

 عبدهللا
 9 حميد ازاد سمية
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 2021 – 2020ات نهاية الفصل الدراسي االول الخاصة بامتحان المرحلة االولىلبة طخارطة جلوس 

 علوم الحاسوب )سابقا(بناية كلية  – 1قاعة رقم 

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

 1 نجم علوان طه عبدهللا علي شيماء كريم فريد سيناء عبدهللا نشوان سمية 1

 2 محمد ادريس طيبة صبحي عمر صبا حسين احمد شهد حسام انس سميه 2

 3 عزالدين نبراس طيبة محمد عزالدين صفا حمادي عايد حامد شهد صالح برزان سميه 3

 4 خليفه الكريم عبد عباس عبدهللا احمد صهيب رشيد حميد شهد خليل خضر سند 4

 5 عبدالصاحب دوهان عبدالحكيم جاسم غني ضحى مطشر سفيان شهد رشيد مرعي سوسن 5

 6 طارق زهير عبدالرحمن عيسى فؤاد ضحى محمد مؤيد شهد حسين علي سيالة 6

 7 مصطفى عادل عبدالرحمن احمد شهاب طه علي حسين شيماء صالح بشار سيف 7

 

 طالب 28العدد الكلي: 

 

 

 باب القاعة
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 كلية الصيدلة

 اللجنة األمتحانية

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

 علوم الحاسوب )سابقا(بناية كلية  – 2قاعة رقم 

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

 1 محمود حسين غادة ذيب صبار طارق علي عبدالرزاق عيسى عبدهللا كريم أحمد عبدالكريم 1

 2 حمدي عزيز غفران محمد طارق علي محمود كاظم عبدهللا فنر حارث عبدهللا 2

 3 محمد علي غفران عبدهللا محمد علی حسن مردان عبدهللا جياد حميد عبدهللا 3

 4 خيري محمد غيث علي حاتم عمر سعيد موفق عبيدة مهدي شاكر عبدهللا 4

 5 خضر صالح غيدان طه عبدالباسط عمر عزام جميل عبير مهدي صباح عبدهللا 5

 6 محمد سالم فاطمة خلف محمد عمر احمد ابراهيم عذراء خضر عباس عبدهللا 6

 7 محمد قاسم فاطمة غايب معاد عمر اسماعيل احمد علي علي عثمان عبدهللا 7
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 2021 – 2020ات نهاية الفصل الدراسي االول الخاصة بامتحان المرحلة االولىلبة طخارطة جلوس 

 علوم الحاسوب )سابقا(بناية كلية  – 1رقم  مختبر

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

 1 احمد فاضل محمد حسن خليل محمد كاظم حسن كاظم جابر محمود فاطمة 1

 2 خلف كمال محمد محمد رمزي محمد نمشان نزال عواد كواكب صبيح عقيل فاطمه 2

 3 حسن خلف محمود حسين سالم محمد فاضل محمد لمى احمد عيسى فاطمه 3

 4 خلف قحطان مروة فهمي سعدهللا محمد داود طالل مازن فاضل عزيز احمد فرح 4

 5 محمد صادق مروه محمود علي محمد احمد امجد محسن حسن جمال فرح 5

 6 كريم عباس مروه عبود عماد محمد سلطان احمد محمد عثمان يوسف ڤيان 6

 7 عداي زهير مريم نجم غانم محمد مسلط حماد محمد طعان خالد قمر 7
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 اللجنة األمتحانية

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

 علوم الحاسوب )سابقا(بناية كلية  – 2رقم  مختبر

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

 1  الحميد عبد عثمان هاجر سامي جاسم نسمه عجيل حسن موسى عبدالرزاق غانم مريم 1

 2 احمد حسام هاله حامد جمال نشوه خليل احمد مي أحمد حميد مصطفى 2

 3 حسن سامي هدى كريم عباس نور رشيد محمد ميسم علي دلشاد مصطفى 3

 4 صادق محمد هدى تركي محمد نور حسن اسعد ميعاد صبحي احمد منار 4

 5 محمود مجيد هديل صبحي اكرم نورس طارق عامر ناردين مزهر محمود منار 5

 6 أحمد عبد رافد هيفاء عواد رشيد نوره محمد هيثم نبأ سلمان داود منتظر 6

 7 داود كمال وردة برهان بيان نورهان جميل علي نرجس موسى اركان موج 7
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 2021 – 2020ات نهاية الفصل الدراسي االول الخاصة بامتحان المرحلة االولىلبة طخارطة جلوس 

 بناية كلية علوم الحاسوب )سابقا( – 3رقم  مختبر

 رقم المقعد اسم الطالب اسم الطالب اسم الطالب رقم المقعد

 1 جابر سعد ريم سبهان عبدالباسط يوسف وعدهللا بسام وعدهللا 1

 2 عبدهللا الطيف سجى ---------- فرحان خالد وليد 2

 3 قحطان غسان فاطمه عدنان طالب يومن ياسين طارق ياسر 3

 4 محمود ذاكر قبى ---------- ايوب عبدهللا ياسر 4

 5 سعيد خلف عطاهللا مهند حسن حميد فارس دنيا شريف عيدان ياسين 5

 6 صالح احمد نهاد ---------- عبدهللا احسان يثرب 6

 7 محمد صالح همام ---------- قابل زكي يحيى 7
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 القاعة نهاية


