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 كلية الصيدلة–جامعة ذي قار 

 2020-2019الدور األول  –الكورس الثاني  -نتائج املرحلة الرابعة 

 املالحظـــــات النتيجة اسم الطالب ت
برع امحد جوده حسني 1   ناجح  
  ناجح امحد سعدي علوان كاظم 2
 جيب مراجعة الكلية حمجوبة امحد عبد اهلل مزبان صيهود 3
قاسم كاطع امحد عماد الدين 4   ناجح 
حممد أمحد هاشم جاسم 5   ناجح  
  ناجحة  اريج حيدر ریسان مزید 6
  ناجحة  ازهار فاهم خالد حمسن 7
لعيبي ازهر كاظم وهيب 8   ناجح مبادة العبور )الصيدلة الصناعية( 
  ناجحة  اسراء امني حبيب حنون 9

  ناجحة  اسراء حسن كاظم زغري 10
ن فرهود جساساسالم عبد الرمح 11   ناجح  
  ناجحة  أمساء حطحوط سلمان نفيلة 12
  ناجحة ايات حسني مهدي صاحل 13
  ناجحة  ايات عطشان راضي حسني 14
  ناجحة براق عائد بلسم عودة 15
 جيب مراجعة الكلية حمجوبة  بنني حسني خميلف حممد 16
نايف تقى جواد كاظم 17   ناجحة  
م نعيمهجراح سفاح كاظ 18   ناجح 
  ناجح  حسن مسري جايان عبيان 19
 جيب مراجعة الكلية حمجوبة حسن علي يونس عذافة 20
  ناجح حسنني ابراهيم خيون عبد العزيز 21
  ناجح حسني خالد حنش حسني 22
  ناجح حسني عبد الكاظم حسني ياسني 23
  ناجح  حسني عواد مزهر نزال 24
جابر سلطانمحزة عبد الكريم  25   ناجح  
  ناجحة حنني علي شهد مطلك 26
 جيب مراجعة الكلية حمجوبة  حوراء حسني خلف كاطع 27
شاهر حوراء رعد حشف 28  جيب مراجعة الكلية حمجوبة  
  ناجحة  حوراء عباس علوان عزيز 29



 4من  2الصفحة 
 

  ناجحة خلود ناهي سلمان عليوي 30
اندعاء عبد احلسني ابو كيف شكب 31   ناجحة 
  ناجح ذوالفقار أمحد جبار جعفر 32
 جيب مراجعة الكلية حمجوبة رؤى عواد دهام حسني 33
  ناجحة رباب حطحوط سلمان نفيلة 34
  ناجحة رحاب عدنان نعمة عباس 35
عطار رسل اليج غضبان 36   ناجحة 
  ناجحة  محدانرمسية علي جرب 37
  ناجح رسول حسن مهنا يوسف 38
  ناجحة  روان عدنان عباس حممد 39
  ناجحة رويدة رائد حممد حسن 40
  ناجحة زهراء جواد عبد حممد 41
 جيب مراجعة الكلية حمجوبة  زهراء حيدر عادل علي 42
  ناجحة زهراء عدنان عبد الرزاق 43
  ناجحة زهراء عقيل نعيم جليب 44
  ناجحة  زهراء عماد محيد سلمان 45
راء عمار عبد الرضا حسونزه 46   ناجحة  
  ناجحة  زهراء عوده شريف شنيار 47
  ناجحة  زهراء فاضل حسني عنايه 48
  ناجحة  زهراء هاشم علي حسني 49
  ناجحة زينب حامد عبيد نعمة 50
  ناجحة  زينب حيدر جابر زغري 51
  ناجحة زينب طعمة غافل حممد 52
  ناجحة زينب علي هاشم سلمان 53
  ناجحة زينب حمسن خلف ديل 54
  ناجحة زينب نوري سعد فرحان 55
  ناجحة  ساره سعيد مكي سامل 56
  ةناجح ساره حممد فهد جياد 57
  ناجح سامان حسون زوري صاحل 58
  ناجح ستار خالد عبد العايل شبيب 59
  ناجح سجاد كريم طالب عبود 60
سفيح سجى حممد عزيز 61  جيب مراجعة الكلية حمجوبة  
خيون سرى سامي عبداهلل 62   ناجحة 
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رسن سرى كريم ناصر 63   ناجحة  
  ناجحة  مسا عبد احلسن عبد الرزاق جرب 64
  اجحةن  موسى مشس عبد احلسن عبد الكريم 65
  ناجحة  شهد ليث عبد الرضا بدهان 66
واعي صابرين حسن عبداهلل 67   ناجحة 
  ناجحة ضحى جبار عطية جعفر 68
  ناجح ضرغام قيس فيصل عبود 69
  ناجحة طيبه جالل شنني هاشم 70
  ناجح  عبدالرمحن كامل رويح علي 71
  ناجحة عذراء جاسم صويح حسون 72
  ناجحة عذراء جبار الزم موسى 73
  ناجحة  عال علي عبداهلل ابراهيم 74
  ناجح  علي مهند جاسم حممد 75
  ناجح  مهبشعلي ناصر عبداحلسني 76
 جيب مراجعة الكلية حمجوبة  علي هشام ناصر مطشر 77
  مكمل مبادة املهارات عمر علي حكمت كاظم 78
  ناجحة  غدير خليل لطيف عجيل 79
  ناجحة  غفران ماجد بصري عليوي 80
  ناجحة فاطمة سالم طراد ثامر 81
  ناجحة فاطمة سليم شريف يوسف  82
  ناجحة لكريم مسري كزارفاطمة عبد ا 83
  ناجحة فاطمة عدنان حممد حسن 84
  ناجحة فاطمة علوان لفتة نعيمة 85
  ناجحة فاطمة ماجد حامي عويد 86
  ناجحة فاطمة مطشر هاشم عيدان 87
  ناجحة فاطمة ناجي صاحل وايل 88
  ناجحة  فرح حسن عباس محدان 89
  ناجح كاظم غالب فيصل منشد 90
رياض حمسن شدود كوثر 91   ناجحة 
  ناجح حممد عكار نصري وايل 92
  ناجح حممد غائب بداي مهاوي 93
  ناجح مرتضى حامت خضري طبيج 94
  ناجح  مرتضى عبداالمام عبداحلسني جابر 95
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  ناجح  مرتضى كاظم ساجت فزيع 96
  ناجحة مروة حامد مكطوف خطاب 97
  ناجحة  مروه حبيب لفتة فرج 98
  ناجح مصطفى ظافر حمسن كاظم 99

جوشي مكارم عبد فارس 100   ناجحة  
جربة اهلل منتظر عبد الكريم حنون 101   ناجح 
  ناجح منتظر غامن لفته جبري 102
  ناجح مهيمن محيد عبداالله جميد 103
  ناجحة  ميس رحيم علي صاحل 104
نعيم نبأ حيدر عبد اهلادي 105   ناجحة  
ان صنيدحنبع خضري خش 106   ناجحة 
  ناجحة  نرجس عبد احلميد غضيب حرجية 107
  ناجحة نها ضرغام عزيز سليمان 108
  ناجحة  نور أركان كاظم حممد 109
  ناجحة  نور الزهراء حسني فاضل علي 110
  ناجحة  نور اهلدى هادي فيصل حمسن 111
  ناجحة نور امري حميي ديل 112
سنينور حازم وهاب عبد احل 113   ناجحة  
  ناجحة  نور سليم مطشر خلف 114
  ناجحة  نورا فيصل مزعل وايل 115
  ناجحة نوراء ازهر عبد الرزاق عبد املهدي 116
اهلل رمحان مويش عذاب هبة 117   ناجحة  
بديوي هبه علي عبد الرسول 118   ناجحة  
  ناجحة هدى عبد احملسن جعفر عيسى 119
ابراهيم امساعيلهويدة عبد اجلليل  120   ناجحة  
 جيب مراجعة الكلية حمجوبة وئام علي صنف غافل 121
  ناجحة  وفاء داخل ميس سامل 122
  ناجحة وفاء نعيم حممد محود 123

 

 أ.م.د. عدي عبد الرضا حسني                                                                  

       مسؤول املرحلة الرابعة                                                             


