
 جامعة تكريت

 كلية الصيدلة

 اللجنة األمتحانية

 2021 – 2020ات نهاية الفصل الدراسي االول الخاصة بامتحان ةالمرحلة الثالثلبة طخارطة جلوس 

 بناية كلية علوم الحاسوب )سابقا( – 1قاعة رقم  

 المقعدرقم  اسم الطالب اسم الطالب اسم الطالب اسم الطالب رقم المقعد

 1 تبارك حمدان حسن ايمان فرحان خلف درويش آمنة بسام طعمة احمد عبد صالح 1

 2 تبارك طه عبدهللا ايه ساعد حسن أميرة طه صالح اخالص صبحي احمد 2

 3 تبارك كروم محجوب آيه طاهر علي أنهار ياس علي لطيف إسراء فاروق علي 3

 4 تحسين سامي محيميد عقيل حسينايهم  اواب اثير صالح افراح جويد محمد 4

 5 حارث اكرم مجيد بارق صالح عبدهللا آيات رياض حسن اقبال وهاب متعب 5

 6 حسين بدر رسول بشير عبد الرزاق محمود سعد علي آيات أكرم عبدالمنعم محمود 6

 7 حسين علي طامي بكر مزهر كامل إيالف صالح حسن أَماني خالد عمر 7

 

 طالب 28العدد الكلي: 

 

 

 باب القاعة

 القاعة نهاية



 جامعة تكريت

 كلية الصيدلة

 اللجنة األمتحانية

 2021 – 2020ات نهاية الفصل الدراسي االول الخاصة بامتحان ةالمرحلة الثالثلبة طخارطة جلوس 

 بناية كلية علوم الحاسوب )سابقا( – 2قاعة رقم  

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

 1 ضحى عبد الكريم إبراهيم زيد احمد محمد رسل نقيب سامي حسين فرج كريم 1

 2 طه جمال مصطفى زينب هاشم عدنان گاطع رضوان محمد صغير حسين محمد ادهم 2

 3 عائشة محمد سعد سرور هيثم علي رغد جاسم محمد حكم شريف اصلبي 3

 4 عبدالرحمن صباح مرير سلوى ابراهيم عبدهللا عمار محمدرفل  دعاء حمود عفتان 4

 5 عبدالغفار رزكار كريم سناء خضير محمد رواء صالح حسن ذوالفقار انور محمد خلف 5

 6 عبدالكريم حازم حسن محمد صالح حاتم نايف زهراء جواد حسن رانيا عامر دوبان 6

 7 عبدالوهاب فاضل احمد صالح حسن فليح زهراء موفق محمد رحمه صائب صالح 7

 

 

 طالب 28العدد الكلي: 

 باب القاعة

 القاعة نهاية



 جامعة تكريت

 كلية الصيدلة

 اللجنة األمتحانية

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

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

 رقم المقعد اسم الطالب اسم الطالب اسم الطالب رقم المقعد

 1 ماجد طارق جاسم ---------- عذراء شاكر محمود 1

 2 ماهر زكي محسن ---------- علي جمهور شاطي 2

 3 مثنى صالح خلف ---------- علي مرعي رشيد 3

 4 محمد اسامة وديع ---------- عمر أحمد عبدالرحمن 4

 5 محمد جاسم محمد كاظم ---------- عمر يوسف كاظم 5

 6 محمد عزيز احمد ---------- نجديفاطمه خيرهللا  6

 7 محمد علي ابراهيم ---------- فاطمه محمد صالح 7

 8 ُمريدين ُمنذر عبدالحسين ---------- فرح فاضل عبد الحسن 8

 9 مريم إسماعيل طه ---------- قائد سالم حسين جويد 9

 

 

 طالب 18العدد الكلي: 

 

 

 

 باب القاعة

 القاعة نهاية



 جامعة تكريت

 كلية الصيدلة

 اللجنة األمتحانية

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

 بناية كلية علوم الحاسوب )سابقا( – 3رقم  مختبر

 رقم المقعد اسم الطالب اسم الطالب اسم الطالب رقم المقعد

 1 موج عدنان سعيد هواري مدين شراد مصطفى ابراهيم سعيد 1

 2 مئال ربيع علي ---------- مصطفى حسن محمد 2

 3 نبراس خلف سلطان وسن مرعي رشيد مصطفى غسان محمد 3

 4 نور جاسم محمد ---------- مصطفى نبيل محمد 4

5 
مصطفى نظير رزوقي 

 ويس
 5 سعيدنور قيس  يوسف جاسم محمد

 6 نوفه ممدوح هوير ---------- مصعب حسن علي 6

 7 هاله محمد كاظم يوسف شهاب احمد المعتصم رشيد حماد عسل 7

 

 طالب 18العدد الكلي: 

 

 

 باب القاعة

 القاعة نهاية


