
  

 
 

 جامعة ذي ق ار            

 كلية الصيدلة    

 2020-2019نتائج المرحلة الثالثة للعام الدراسي  

 الفصل الدراسي االول  
 
 

 احمد عمار سمير  االســم:  اسماء قاسم ضباب  االســم:

  الثالثة  المرحلة:   الثالثة  المرحلة:

 ت
اســــــــــــــــم 
 ت  جـــــــةالنتي المــــــــــــــــادة

اســــــــــــــــم 
 النتيجـــــــة المــــــــــــــــادة

 امتياز الكيمياء الحياتية  1  امتياز الكيمياء الحياتية  1

 امتياز العقاقير  2  امتياز العقاقير  2

 جيد جدا   اللغة االنكليزية  3  جيد جدا   اللغة االنكليزية  3

 مقبول الصيدلة التكنلوجية  4  طمتوس الصيدلة التكنلوجية  4

 جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5  جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5

 امتياز االمراض  6  امتياز االمراض  6

 بتقدير: ناجح النتيجة:  بتقدير: ناجح النتيجة:

 جيد جدا      جيد جدا    

 
 
 اللجنة االمتحانية   اللجنة االمتحانية 
       

 ايمان حسن فالح االســم:  ايناس فاضل صبيح  االســم:

  الثالثة  المرحلة:   الثالثة  المرحلة:

 ت
اســــــــــــــــم 
 ت  النتيجـــــــة المــــــــــــــــادة

اســــــــــــــــم 
 النتيجـــــــة المــــــــــــــــادة

 جيد حياتية الكيمياء ال 1  امتياز الكيمياء الحياتية  1

 جيد جدا   العقاقير  2  امتياز العقاقير  2

 متوسط اللغة االنكليزية  3  جيد جدا   اللغة االنكليزية  3

 متوسط الصيدلة التكنلوجية  4  متوسط الصيدلة التكنلوجية  4

 جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5  جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5

 جيد االمراض  6  امتياز االمراض  6

 بتقدير: ناجح النتيجة:  بتقدير: ناجح النتيجة:

 جيد    جيد جدا    

       

       

 



  

 

 جامعة ذي ق ار      

 كلية الصيدلة

   2020-2019نتائج المرحلة الثالثة للعام الدراسي  

 الفصل الدراسي االول  
 

 

 اساور هادي جاسم االســم:

  الثالثة  المرحلة: 

    

 ت 

ـــــــــــم اســـــ

 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ

 ة

 امتياز الكيمياء الحياتية  1 

 امتياز العقاقير  2 

 جيد اللغة االنكليزية  3 

 متوسط الصيدلة التكنلوجية  4 

 جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5 

 امتياز االمراض  6 

 بتقدير: ناجح النتيجة: 

 جيد جدا     

 اللجنة االمتحانية 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 جامعة ذي ق ار 

 كلية الصيدلة     

 ول  الفصل الدراسي اال  2020-2019نتائج المرحلة الثالثة للعام الدراسي  

 
 احمد علي حبيب االســم:  اية حيدر خضر مفتن االســم:

  الثالثة  المرحلة:   الثالثة  المرحلة:

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ت  ة

اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ة

 جيد جدا   اء الحياتية الكيمي 1  امتياز الكيمياء الحياتية  1

 امتياز العقاقير  2  امتياز العقاقير  2

 جيد اللغة االنكليزية  3  جيد جدا   اللغة االنكليزية  3

 متوسط الصيدلة التكنلوجية  4  جيد الصيدلة التكنلوجية  4

 جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5  جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5

 جيد جدا   االمراض  6  زامتيا االمراض  6

 بتقدير: ناجح النتيجة:  بتقدير: ناجح النتيجة:

 جيد جدا      جيد جدا    

 

 
 

 اللجنة االمتحانية   اللجنة االمتحانية

       

 جعفر حيدر عبد الرضا االســم:  تقى جاسم حمد  االســم:

  الثالثة  المرحلة:   الثالثة  المرحلة:

 
 

ــم اســــــــــــــ
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ت  ة

اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ة

 امتياز الكيمياء الحياتية  1  امتياز الكيمياء الحياتية  1

 امتياز العقاقير  2  امتياز العقاقير  2

 جدا  جيد  اللغة االنكليزية  3  جيد جدا   اللغة االنكليزية  3

 جيد الصيدلة التكنلوجية  4  جيد الصيدلة التكنلوجية  4

 جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5  جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5

 امتياز االمراض  6  جيد جدا   االمراض  6

 بتقدير: ناجح النتيجة:  بتقدير: ناجح النتيجة:

 جيد جدا      جيد جدا    

 

 
 
 

 اللجنة االمتحانية   ةاللجنة االمتحاني

       

 
 



  

 

 

 جامعة ذي ق ار    

 كلية الصيدلة     

      الفصل الدراسي االول  2020-2019نتائج المرحلة الثالثة للعام الدراسي              

 

 بتول كسرى شرباك االســم:  انسام جاسم محمد االســم:

  الثالثة  المرحلة:   الثالثة  المرحلة:

 ت
ـــــــــم اســـــــ

 المــــــــــــــــادة
النتيجـــــــ

 ت  ة
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ة

 امتياز الكيمياء الحياتية  1  جيد الكيمياء الحياتية  1

 امتياز العقاقير  2  جيد جدا   العقاقير  2

 جيد  اللغة االنكليزية 3  جيد جدا   اللغة االنكليزية  3

 جيد الصيدلة التكنلوجية  4  متوسط الصيدلة التكنلوجية  4

 جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5  جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5

 امتياز االمراض  6  متوسط االمراض  6

 بتقدير: ناجح النتيجة:  بتقدير: ناجح النتيجة:

 جيد جدا      جيد  

 
 ا

 جنة االمتحانيةالل   للجنة االمتحانية

       

       

       

       

 جمانة محمد احمد ابراهيم االســم:  تقى اسماعيل عبيد صياح االســم:

  الثالثة  المرحلة:   الثالثة  المرحلة:

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ت  ة

اســــــــــــــــم 
 ادةالمــــــــــــــــ

النتيجـــــــ
 ة

 امتياز الكيمياء الحياتية  1  امتياز الكيمياء الحياتية  1

 امتياز العقاقير  2  امتياز العقاقير  2

 جيد جدا   اللغة االنكليزية  3  جيد جدا   اللغة االنكليزية  3

 متوسط الصيدلة التكنلوجية  4  جيد الصيدلة التكنلوجية  4

 امتياز الكيمياء الصيدالنية  5  جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5

 امتياز االمراض  6  جيد جدا   االمراض  6

 بتقدير: ناجح النتيجة:  بتقدير: ناجح النتيجة:

 جيد جدا      جيد جدا    

 اللجنة االمتحانية   اللجنة االمتحانية 

       
 

 

 



  

 

 

 

 جامعة ذي ق ار        

 كلية الصيدلة      

 الفصل الدراسي االول  2020-2019ة الثالثة للعام الدراسي  نتائج المرحل

 
 جعفر عادل عيدان االســم:  جعفر محمد علي فالح االســم:

  الثالثة  المرحلة:   الثالثة  المرحلة:

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ت  ة

اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ة

 جيد جدا   الكيمياء الحياتية  1  امتياز الكيمياء الحياتية  1

 امتياز العقاقير  2  امتياز العقاقير  2

 جيد جدا   اللغة االنكليزية  3  جيد جدا   اللغة االنكليزية  3

 متوسط الصيدلة التكنلوجية  4  متوسط الصيدلة التكنلوجية  4

 جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5  جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5

 جيد جدا   االمراض  6  جيد جدا   االمراض  6

 بتقدير: ناجح النتيجة:  بتقدير: ناجح النتيجة:

 جيد جدا      جيد جدا    

 اللجنة االمتحانية   اللجنة االمتحانية 

       

       

       

       

 حسين طارق محيي ســم:اال  حيدر مانع غافل االســم:

  الثالثة  المرحلة:   الثالثة  المرحلة:

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ت  ة

اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ة

 امتياز الكيمياء الحياتية  1  جيد جدا   الكيمياء الحياتية  1

 امتياز العقاقير  2  امتياز العقاقير  2

 جيد اللغة االنكليزية  3  جيد جدا   اللغة االنكليزية  3

 جيد الصيدلة التكنلوجية  4  جيد الصيدلة التكنلوجية  4

 جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5  جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5

 جيد جدا   االمراض  6  جيد جدا   االمراض  6

 بتقدير: ناجح النتيجة:  بتقدير: جحنا النتيجة:

 جيد جدا      جيد جدا    

 اللجنة االمتحانية   اللجنة االمتحانية 

       

 



  

 

 جامعة ذي ق ار        

 كلية الصيدلة      

 الفصل الدراسي االول  2020-2019نتائج المرحلة الثالثة للعام الدراسي  
 محمد حيدر سالم االســم:  حسين صبار مارد االســم:

  الثالثة  المرحلة:   الثالثة  المرحلة:

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ت  ة

اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ة

 جيد جدا   الكيمياء الحياتية  1  جيد الكيمياء الحياتية  1

 امتياز  العقاقير 2  امتياز العقاقير  2

 جيد اللغة االنكليزية  3  جيد اللغة االنكليزية  3

 جيد الصيدلة التكنلوجية  4  متوسط الصيدلة التكنلوجية  4

 جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5  جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5

 جيد جدا   االمراض  6  جيد االمراض  6

 بتقدير: ناجح النتيجة:  بتقدير: ناجح النتيجة:

 جيد جدا      جيد  

 اللجنة االمتحانية   اللجنة االمتحانية 

       

       

       

       

 حمزة عبد الغفار سويلم االســم:  حيدر فهد جايان االســم:

  الثالثة  المرحلة:   الثالثة  المرحلة:

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ت  ة

اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ة

 امتياز الكيمياء الحياتية  1  جيد جدا   الكيمياء الحياتية  1

 جيد جدا   العقاقير  2  امتياز العقاقير  2

 متوسط اللغة االنكليزية  3  جيد جدا   اللغة االنكليزية  3

 متوسط يدلة التكنلوجية الص 4  متوسط الصيدلة التكنلوجية  4

 جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5  جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5

 جيد جدا   االمراض  6  جيد جدا   االمراض  6

 بتقدير: ناجح النتيجة:  بتقدير: ناجح النتيجة:

 جيد جدا      جيد جدا    

 اللجنة االمتحانية   اللجنة االمتحانية 

 

 

 

 



  

 

 معة ذي ق ارجا        

 كلية الصيدلة      

 الفصل الدراسي االول  2020-2019نتائج المرحلة الثالثة للعام الدراسي        
 حوراء عبد ريكان مزعل االســم:  حسين سلمان علي االســم:

  الثالثة  المرحلة:   الثالثة  المرحلة:

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ت  ة

اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ة

 امتياز الكيمياء الحياتية  1  امتياز الكيمياء الحياتية  1

 امتياز العقاقير  2  امتياز العقاقير  2

 جيد جدا   اللغة االنكليزية  3  جيد جدا   اللغة االنكليزية  3

 متوسط دلة التكنلوجية الصي 4  متوسط الصيدلة التكنلوجية  4

 جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5  جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5

 جيد جدا   االمراض  6  جيد جدا   االمراض  6

 بتقدير: ناجح النتيجة:  بتقدير: ناجح النتيجة:

 جيد جدا      جيد جدا    

 

 
 
 
 

 اللجنة االمتحانية   اللجنة االمتحانية

       

       

       

       

 روان محمد دهن االســم:  حواء ماجد هاشم االســم:

  الثالثة  المرحلة:   الثالثة  المرحلة:

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ت  ة

اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ة

 امتياز الكيمياء الحياتية  1  يازامت الكيمياء الحياتية  1

 امتياز العقاقير  2  امتياز العقاقير  2

 جيد جدا   اللغة االنكليزية  3  جيد جدا   اللغة االنكليزية  3

 متوسط الصيدلة التكنلوجية  4  متوسط الصيدلة التكنلوجية  4

 جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5  جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5

 امتياز االمراض  6  جيد جدا   االمراض  6

 بتقدير: ناجح النتيجة:  بتقدير: ناجح النتيجة:

 جيد جدا      جيد جدا    

 

 
 
 
 

 اللجنة االمتحانية   اللجنة االمتحانية

       



  

 

 

 جامعة ذي ق ار        

 كلية الصيدلة      

 الدراسي االولالفصل    2020-2019نتائج المرحلة الثالثة للعام الدراسي  
 حوراء محمد نجم االســم:  حوراء جواد كاظم االســم:

  الثالثة  المرحلة:   الثالثة  المرحلة:

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ت  ة

اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ة

 امتياز الكيمياء الحياتية  1  امتياز الكيمياء الحياتية  1

 امتياز العقاقير  2  امتياز العقاقير  2

 جيد جدا   اللغة االنكليزية  3  جيد جدا   اللغة االنكليزية  3

 متوسط الصيدلة التكنلوجية  4  متوسط الصيدلة التكنلوجية  4

 جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5  جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5

 امتياز االمراض  6  جيد جدا   المراض ا 6

 بتقدير: ناجح النتيجة:  بتقدير: ناجح النتيجة:

 جيد جدا      جيد جدا    

 
 

 اللجنة االمتحانية   اللجنة االمتحانية

       
       
       

       

 رباب والي شيال االســم:  روان حازم ناظم االســم:

  الثالثة  ة:المرحل   الثالثة  المرحلة:

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ت  ة

اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ة

 امتياز الكيمياء الحياتية  1  امتياز الكيمياء الحياتية  1

 امتياز العقاقير  2  امتياز العقاقير  2

 جيد اللغة االنكليزية  3  د جدا  جي اللغة االنكليزية  3

 متوسط الصيدلة التكنلوجية  4  جيد الصيدلة التكنلوجية  4

 جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5  جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5

 جيد جدا   االمراض  6  امتياز االمراض  6

 بتقدير: ناجح النتيجة:  بتقدير: ناجح النتيجة:

 يد جدا  ج    جيد جدا    

 

 
 

 اللجنة االمتحانية   اللجنة االمتحانية 

       

 



  

 

 

 جامعة ذي ق ار        

 كلية الصيدلة      

 الفصل الدراسي االول  2020-2019نتائج المرحلة الثالثة للعام الدراسي  

 
 روان لفتة جبر االســم:  رسل عبد االمير كاظم االســم:

  ثة الثال المرحلة:   الثالثة  المرحلة:

 ت
اســــــــــــــــم 
 ت  النتيجـــــــة المــــــــــــــــادة

اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ة

 جيد جدا   الكيمياء الحياتية  1  امتياز الكيمياء الحياتية  1

 امتياز العقاقير  2  امتياز العقاقير  2

 جيد جدا   اللغة االنكليزية  3  جيد جدا   اللغة االنكليزية  3

 متوسط الصيدلة التكنلوجية  4  متوسط الصيدلة التكنلوجية  4

 جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5  جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5

 جيد جدا   االمراض  6  جيد جدا   االمراض  6

 بتقدير: ناجح النتيجة:  بتقدير: ناجح النتيجة:

 جيد جدا      جيد جدا    

 

 
 

 اللجنة االمتحانية   اللجنة االمتحانية

       

       

       

       

 زينب عطية عبد العزيز االســم:  زينب حميد علوان االســم:

  الثالثة  المرحلة:   الثالثة  المرحلة:

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ت  ة

ــــــــم اســــــــ
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ة

 جيد جدا   الكيمياء الحياتية  1  امتياز الكيمياء الحياتية  1

 جيد جدا   العقاقير  2  امتياز العقاقير  2

 راسب اللغة االنكليزية  3  جيد جدا   اللغة االنكليزية  3

 راسب الصيدلة التكنلوجية  4  جيد الصيدلة التكنلوجية  4

 جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5  جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5

 جيد االمراض  6  امتياز االمراض  6

 بتقدير: 2مكمل ب النتيجة:  بتقدير: ناجح النتيجة:

 جيد    جيد جدا    

 
 
 
 اللجنة االمتحانية   اللجنة االمتحانية 



  

 

       

 

 جامعة ذي ق ار        

 الصيدلة    كلية    

 الفصل الدراسي االول  2020-2019نتائج المرحلة الثالثة للعام الدراسي  
 زهراء علي حسين االســم:  زهراء محمد مجيد االســم:

  الثالثة  المرحلة:   الثالثة  المرحلة:

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ت  ة

اســــــــــــــــم 
 ـــــــــــــادةالمـــ

النتيجـــــــ
 ة

 امتياز الكيمياء الحياتية  1  امتياز الكيمياء الحياتية  1

 امتياز العقاقير  2  امتياز العقاقير  2

 جيد اللغة االنكليزية  3  جيد جدا   اللغة االنكليزية  3

 متوسط الصيدلة التكنلوجية  4  متوسط الصيدلة التكنلوجية  4

 جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5  جيد جدا   لصيدالنية الكيمياء ا 5

 امتياز االمراض  6  جيد جدا   االمراض  6

 بتقدير: ناجح النتيجة:  بتقدير: ناجح النتيجة:

 جيد جدا      جيد جدا    

 

 
 

 اللجنة االمتحانية   اللجنة االمتحانية

       

       

       

       

 زهراء حيدر شالكة االســم:  ر عليزهراء حيد االســم:

  الثالثة  المرحلة:   الثالثة  المرحلة:

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ت  ة

اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ة

 جيد الكيمياء الحياتية  1  امتياز الكيمياء الحياتية  1

 جيد جدا   العقاقير  2  امتياز قاقير الع 2

 جيد اللغة االنكليزية  3  جيد جدا   اللغة االنكليزية  3

 متوسط الصيدلة التكنلوجية  4  متوسط الصيدلة التكنلوجية  4

 جيد الكيمياء الصيدالنية  5  جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5

 متوسط االمراض  6  جيد جدا   االمراض  6

 بتقدير: ناجح النتيجة:  بتقدير: ناجح ة:النتيج

 جيد    جيد جدا    

 

 
 

 اللجنة االمتحانية   اللجنة االمتحانية

       

  



  

        

 جامعة ذي ق ار      

 كلية الصيدلة      

 الفصل الدراسي االول  2020-2019نتائج المرحلة الثالثة للعام الدراسي  

 
 زهراء محسن حنتوش الســم:ا  زهراء شعالن عبد الحسين االســم:

  الثالثة  المرحلة:   الثالثة  المرحلة:

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ت  ة

اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ة

 جيد الكيمياء الحياتية  1  جيد جدا   الكيمياء الحياتية  1

 جيد جدا   العقاقير  2  جيد جدا   العقاقير  2

 جيد اللغة االنكليزية  3  جيد اللغة االنكليزية  3

 متوسط الصيدلة التكنلوجية  4  متوسط الصيدلة التكنلوجية  4

 جيد الكيمياء الصيدالنية  5  جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5

 جيد جدا   االمراض  6  جيد االمراض  6

 بتقدير: ناجح النتيجة:  دير:بتق ناجح النتيجة:

 جيد    جيد  

 اللجنة االمتحانية   اللجنة االمتحانية 

       

       
 
       

       

 زهراء سعيد حمودة االســم:  زهراء قاسم محمد االســم:

  الثالثة  المرحلة:   الثالثة  المرحلة:

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

نتيجـــــــال
 ت  ة

اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ة

 امتياز الكيمياء الحياتية  1  امتياز الكيمياء الحياتية  1

 امتياز العقاقير  2  امتياز العقاقير  2

 جيد جدا   اللغة االنكليزية  3  جيد جدا   اللغة االنكليزية  3

 متوسط الصيدلة التكنلوجية  4  توسطم الصيدلة التكنلوجية  4

 جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5  جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5

 جيد االمراض  6  جيد جدا   االمراض  6

 بتقدير: ناجح النتيجة:  بتقدير: ناجح النتيجة:

 جيد جدا      جيد جدا    

 

 
 
 

 اللجنة االمتحانية   اللجنة االمتحانية

 



  

 

 جامعة ذي ق ار      

 كلية الصيدلة      

 الفصل الدراسي االول  2020-2019نتائج المرحلة الثالثة للعام الدراسي  

 
 سيف رشاد مونس االســم: زهراء منعثر محيسن نصر هللا االســم:

  الثالثة  المرحلة:   الثالثة  المرحلة:

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

ــالنتيجـــــ
 ت  ة

اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ة

 امتياز الكيمياء الحياتية  1  امتياز الكيمياء الحياتية  1

 امتياز العقاقير  2  امتياز العقاقير  2

 جيد جدا   اللغة االنكليزية  3  جيد جدا   اللغة االنكليزية  3

 جيد لصيدلة التكنلوجية ا 4  متوسط الصيدلة التكنلوجية  4

 جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5  جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5

 جيد جدا   االمراض  6  جيد جدا   االمراض  6

 بتقدير: ناجح النتيجة:  بتقدير: ناجح النتيجة:

 جيد جدا      جيد جدا    

 

 
 
 

 اللجنة االمتحانية   اللجنة االمتحانية

       

       

       

       

 سجى سالم جري االســم:  سجى صالح علي االســم:

  الثالثة  المرحلة:   الثالثة  المرحلة:

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ت  ة

اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ة

 امتياز الكيمياء الحياتية  1  امتياز الكيمياء الحياتية  1

 امتياز العقاقير  2  جيد جدا   العقاقير  2

 جيد جدا   اللغة االنكليزية  3  جيد جدا   اللغة االنكليزية  3

 متوسط الصيدلة التكنلوجية  4  جيد الصيدلة التكنلوجية  4

 امتياز الكيمياء الصيدالنية  5  جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5

 جيد جدا   االمراض  6  جيد جدا   المراض ا 6

 بتقدير: ناجح النتيجة:  بتقدير: ناجح النتيجة:

 جيد جدا      جيد جدا    

 

 
 
 
 
 اللجنة االمتحانية   



  

 اللجنة االمتحانية

 

 جامعة ذي ق ار      

 كلية الصيدلة      

 الفصل الدراسي االول  2020-2019نتائج المرحلة الثالثة للعام الدراسي  

 
 سرى عقيل كاظم االســم:  سارة عبد الخضر ثجيل االســم:

  الثالثة  المرحلة:   الثالثة  المرحلة:

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ت  ة

اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ة

 امتياز ء الحياتية الكيميا 1  امتياز الكيمياء الحياتية  1

 امتياز العقاقير  2  امتياز العقاقير  2

 جيد اللغة االنكليزية  3  جيد جدا   اللغة االنكليزية  3

 متوسط الصيدلة التكنلوجية  4  متوسط الصيدلة التكنلوجية  4

 جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5  جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5

 امتياز االمراض  6  ا  جيد جد االمراض  6

 بتقدير: ناجح النتيجة:  بتقدير: ناجح النتيجة:

 جيد جدا      جيد جدا    

 

 
 

 اللجنة االمتحانية   اللجنة االمتحانية

       

       

       

       

 عامر فيصل خلف جبارة االســم:  شوق كريم حسن االســم:

   الثالثة المرحلة:   الثالثة  المرحلة:

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ت  ة

اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ة

 امتياز الكيمياء الحياتية  1  جيد جدا   الكيمياء الحياتية  1

 امتياز العقاقير  2  امتياز العقاقير  2

 جيد جدا   غتة االنكليزية الل 3  جيد اللغة االنكليزية  3

 متوسط الصيدلة التكنلوجية  4  متوسط الصيدلة التكنلوجية  4

 جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5  جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5

 امياز االمراض  6  جيد االمراض  6

 بتقدير: ناجح النتيجة:  بتقدير: ناجح النتيجة:

 جيد جدا      جيد  

 

 
 
 
 اللجنة االمتحانية   جنة االمتحانيةالل

       



  

 

 

 جامعة ذي ق ار       

 كلية الصيدلة      

 الفصل الدراسي األول  2020-2019نتائج المرحلة الثالثة للعام الدراسي      

 
 سجى سالم جري االســم:  سجى صالح علي االســم:

  الثالثة  المرحلة:   الثالثة  المرحلة:

 ت
ــــم اســــــــــــ

 المــــــــــــــــادة
النتيجـــــــ

 ت  ة
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ة

 امتياز الكيمياء الحياتية  1  امتياز الكيمياء الحياتية  1

 امتياز العقاقير  2  جيد جدا   العقاقير  2

 جيد جدا   اللغة االنكليزية  3  جيد جدا   اللغة االنكليزية  3

 متوسط الصيدلة التكنلوجية  4  جيد الصيدلة التكنلوجية  4

 امتياز الكيمياء الصيدالنية  5  جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5

 جيد جدا   االمراض  6  جيد جدا   االمراض  6

 بتقدير: ناجح النتيجة:  بتقدير: ناجح النتيجة:

 جيد جدا      جيد جدا    

 

 
 
 

 اللجنة االمتحانية   متحانيةاللجنة اال

       

       

       

       

 علي حسين عذيب االســم:  علي حامد ياسر جبر االســم:

  الثالثة  المرحلة:   الثالثة  المرحلة:

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ت  ة

اســــــــــــــــم 
 دةالمــــــــــــــــا

النتيجـــــــ
 ة

 امتياز الكيمياء الحياتية  1  امتياز الكيمياء الحياتية  1

 جيد جدا   العقاقير  2  امتياز العقاقير  2

 جيد اللغة االنكليزية  3  جيد جدا   اللغة االنكليزية  3

 متوسط الصيدلة التكنلوجية  4  متوسط الصيدلة التكنلوجية  4

 جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5  يد جدا  ج الكيمياء الصيدالنية  5

 جيد جدا   االمراض  6  جيد جدا   االمراض  6

 بتقدير: ناجح النتيجة:  بتقدير: ناجح النتيجة:

 جيد جدا      جيد جدا    

 

. 
 
 اللجنة االمتحانية   



  

 اللجنة االمتحانية

       

 

 جامعة ذي ق ار       

  كلية الصيدلة       

 الفصل الدراسي األول  2020-2019المرحلة الثالثة للعام الدراسي  نتائج      

 
 عال باقر تركي االســم:  عالء غانم نعمة االســم:

  الثالثة  المرحلة:   الثالثة  المرحلة:

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ت  ة

اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ة

 امتياز الكيمياء الحياتية  1  امتياز الكيمياء الحياتية  1

 امتياز العقاقير  2  امتياز العقاقير  2

 جيد جدا   اللغة االنكليزية  3  جيد اللغة االنكليزية  3

 جيد الصيدلة التكنلوجية  4  متوسط الصيدلة التكنلوجية  4

 جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5  جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5

 جيد جدا   االمراض  6  جيد االمراض  6

 بتقدير: ناجح النتيجة:  بتقدير: ناجح النتيجة:

 جيد جدا      جيد جدا    

 

 
 
 

 اللجنة االمتحانية   اللجنة االمتحانية

       

       

       

       

 عباس عبد الحي عباس االســم:  عقيل مكطوف خلف االســم:

  الثالثة  المرحلة:   الثالثة  المرحلة:

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ت  ة

اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ة

 امتياز الكيمياء الحياتية  1  جيد جدا   الكيمياء الحياتية  1

 امتياز العقاقير  2  د جدا  جي العقاقير  2

 جيد اللغة االنكليزية  3  جيد جدا   اللغة االنكليزية  3

 متوسط الصيدلة التكنلوجية  4  متوسط الصيدلة التكنلوجية  4

 جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5  جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5

 جيد جدا   االمراض  6  جيد االمراض  6

 بتقدير: ناجح النتيجة:  بتقدير: حناج النتيجة:

 جيد جدا      جيد  

 

 
 

 اللجنة االمتحانية   اللجنة االمتحانية



  

 

 

 جامعة ذي ق ار       

  كلية الصيدلة       

 الفصل الدراسي األول  2020-2019نتائج المرحلة الثالثة للعام الدراسي      
 يصل مزعلعبد هللا ف االســم:  عبد الكريم محمد مهدي االســم:

  الثالثة  المرحلة:   الثالثة  المرحلة:

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ت  ة

اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ة

 امتياز الكيمياء الحياتية  1  جيد جدا   الكيمياء الحياتية  1

 امتياز العقاقير  2  جيد جدا   العقاقير  2

 جيد اللغة االنكليزية  3  جيد جدا   اللغة االنكليزية  3

 متوسط الصيدلة التكنلوجية  4  متوسط الصيدلة التكنلوجية  4

 جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5  جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5

 جيد جدا   االمراض  6  جيد االمراض  6

 بتقدير: ناجح النتيجة:  بتقدير: ناجح النتيجة:

 جيد جدا      جيد جدا    

 
 

 اللجنة االمتحانية   اللجنة االمتحانية

       

       

       

       

 غدير ماجد غضبان االســم:  علي صالح غالي االســم:

  الثالثة  المرحلة:   الثالثة  المرحلة:

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ت  ة

اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ة

 امتياز الكيمياء الحياتية  1  امتياز الكيمياء الحياتية  1

 امتياز العقاقير  2  امتياز العقاقير  2

 جيد جدا   اللغة االنكليزية  3  جيد جدا   اللغة االنكليزية  3

 متوسط الصيدلة التكنلوجية  4  جيد الصيدلة التكنلوجية  4

 جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5  جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5

 جيد جدا   االمراض  6  جيد جدا   االمراض  6

 بتقدير: ناجح النتيجة:  بتقدير: ناجح النتيجة:

 جيد جدا      جيد جدا    

 

 
 
 
 

 اللجنة االمتحانية   اللجنة االمتحانية

 



  

 

 جامعة ذي ق ار      

  كلية الصيدلة    

 الفصل الدراسي األول  2020-2019نتائج المرحلة الثالثة للعام الدراسي  
 فاطمة عباس نجم االســم:  فاطمة محمود سفاح االســم:

  الثالثة  المرحلة:   الثالثة  المرحلة:

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ت  ة

اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ة

 امتياز الكيمياء الحياتية  1  جيد جدا   الكيمياء الحياتية  1

 امتياز العقاقير  2  جيد جدا   العقاقير  2

 جيد جدا   اللغة االنكليزية  3  جيد اللغة االنكليزية  3

 متوسط ة التكنلوجية الصيدل 4  متوسط الصيدلة التكنلوجية  4

 جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5  جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5

 جيد جدا   االمراض  6  متوسط االمراض  6

 بتقدير: ناجح النتيجة:  بتقدير: ناجح النتيجة:

 جيد جدا      جيد  

 

 
 

 اللجنة االمتحانية   اللجنة االمتحانية

       

       

       

       

 كوثر حامد جالب االســم:  فاطمة خليبص خلوفي ردام االســم:

  الثالثة  المرحلة:   الثالثة  المرحلة:

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ت  ة

اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ة

 امتياز الكيمياء الحياتية  1  امتياز الكيمياء الحياتية  1

 امتياز العقاقير  2  امتياز العقاقير  2

 جيد اللغة االنكليزية  3  جيد جدا   اللغة االنكليزية  3

 متوسط الصيدلة التكنلوجية  4  متوسط الصيدلة التكنلوجية  4

 جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5  جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5

 جيد جدا   االمراض  6  امتياز راض االم 6

 بتقدير: ناجح النتيجة:  بتقدير: ناجح النتيجة:

 جيد جدا      جيد جدا    

 

 
 
 

 اللجنة االمتحانية   اللجنة االمتحانية

       

 



  

 

 

 جامعة ذي ق ار      

  كلية الصيدلة    

 ولالفصل الدراسي األ  2020-2019نتائج المرحلة الثالثة للعام الدراسي  
 فرح محمد جواد محمود االســم:  فاطمة عباس تبن االســم:

  الثالثة  المرحلة:   الثالثة  المرحلة:

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ت  ة

اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ة

 امتياز ياء الحياتية الكيم 1  امتياز الكيمياء الحياتية  1

 امتياز العقاقير  2  امتياز العقاقير  2

 جيد جدا   اللغة االنكليزية  3  جيد جدا   اللغة االنكليزية  3

 متوسط الصيدلة التكنلوجية  4  جيد الصيدلة التكنلوجية  4

 جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5  امتياز الكيمياء الصيدالنية  5

 جيد جدا   االمراض  6  يازامت االمراض  6

 بتقدير: ناجح النتيجة:  بتقدير: ناجح النتيجة:

 جيد جدا      جيد جدا    

 

 
 

 اللجنة االمتحانية   اللجنة االمتحانية

       

       

       

       

 موسى صادق موسى االســم:  كرار قاسم كاظم االســم:

   الثالثة المرحلة:   الثالثة  المرحلة:

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ت  ة

اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ة

 جيد جدا   الكيمياء الحياتية  1  متوسط الكيمياء الحياتية  1

 جيد جدا   العقاقير  2  جيد العقاقير  2

 جيد االنكليزية  اللغة 3  جيد اللغة االنكليزية  3

 متوسط الصيدلة التكنلوجية  4  متوسط الصيدلة التكنلوجية  4

 جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5  جيد الكيمياء الصيدالنية  5

 جيد جدا   االمراض  6  متوسط االمراض  6

 بتقدير: ناجح النتيجة:  بتقدير: ناجح النتيجة:

 جيد جدا      متوسط  

 

 
 
 
 

 اللجنة االمتحانية   المتحانيةاللجنة ا

       



  

 

 جامعة ذي ق ار      

  كلية الصيدلة       

 الفصل الدراسي األول  2020-2019نتائج المرحلة الثالثة للعام الدراسي    
 مريم كريم بدر االســم:  مريم حسن بدر عباس االســم:

  الثالثة  المرحلة:   الثالثة  المرحلة:

 ت
ــم اســــــــــــــ

 المــــــــــــــــادة
النتيجـــــــ

 ت  ة
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ة

 امتياز الكيمياء الحياتية  1  امتياز الكيمياء الحياتية  1

 امتياز العقاقير  2  امتياز العقاقير  2

 جدا  جيد  اللغة االنكليزية  3  جيد جدا   اللغة االنكليزية  3

 متوسط الصيدلة التكنلوجية  4  متوسط الصيدلة التكنلوجية  4

 جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5  جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5

 جيد جدا   االمراض  6  جيد جدا   االمراض  6

 بتقدير: ناجح النتيجة:  بتقدير: ناجح النتيجة:

 جيد جدا      جيد جدا    

 

 
 

 اللجنة االمتحانية   تحانيةاللجنة االم

       

       

       

       

 مصطفى حسين علوان االســم:  مصطفى محمد حسب االســم:

  الثالثة  المرحلة:   الثالثة  المرحلة:

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ت  ة

اســــــــــــــــم 
 ةالمــــــــــــــــاد

النتيجـــــــ
 ة

 امتياز الكيمياء الحياتية  1  امتياز الكيمياء الحياتية  1

 امتياز العقاقير  2  امتياز العقاقير  2

 جيد جدا   اللغة االنكليزية  3  جيد جدا   اللغة االنكليزية  3

 متوسط الصيدلة التكنلوجية  4  متوسط الصيدلة التكنلوجية  4

 جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5  جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5

 جيد االمراض  6  جيد االمراض  6

 بتقدير: ناجح النتيجة:  بتقدير: ناجح النتيجة:

 جيد جدا      جيد جدا    

 

 
 
 

 اللجنة االمتحانية   اللجنة االمتحانية

 

 



  

 

 جامعة ذي ق ار     

  كلية الصيدلة    

 الفصل الدراسي األول  2020-2019دراسي  نتائج المرحلة الثالثة للعام ال

 
 مريم صالح غالي االســم:  مرتضى جبار موسى االســم:

  الثالثة  المرحلة:   الثالثة  المرحلة:

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ت  ة

اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ة

 امتياز الكيمياء الحياتية  1  امتياز مياء الحياتية الكي 1

 امتياز العقاقير  2  امتياز العقاقير  2

 جيد جدا   اللغة االنكليزية  3  جيد اللغة االنكليزية  3

 متوسط الصيدلة التكنلوجية  4  متوسط الصيدلة التكنلوجية  4

 جيد جدا   نية الكيمياء الصيدال 5  جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5

 امتياز االمراض  6  جيد االمراض  6

 بتقدير: ناجح النتيجة:  بتقدير: ناجح النتيجة:

 جيد جدا      جيد جدا    

 

 
 

 اللجنة االمتحانية   اللجنة االمتحانية

       

       

       

       

 محمد علي مانع دغيم االســم:  محمد عبد هللا شياع االســم:

  الثالثة  المرحلة:   الثالثة  حلة:المر

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ت  ة

اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ة

 امتياز الكيمياء الحياتية  1  مستوفي  الكيمياء الحياتية  1

 امتياز العقاقير  2  مستوفي  العقاقير  2

 جيد جدا   اللغة االنكليزية  3  مستوفي  اللغة االنكليزية  3

 متوسط الصيدلة التكنلوجية  4  مقبول الصيدلة التكنلوجية  4

 جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5  مستوفي  الكيمياء الصيدالنية  5

 جيد جدا   االمراض  6  مستوفي  االمراض  6

 بتقدير: ناجح النتيجة:  بتقدير: ناجح النتيجة:

 جيد جدا      راسب  

 

 
 

 اللجنة االمتحانية   اللجنة االمتحانية

       

 



  

 

 جامعة ذي ق ار     

  كلية الصيدلة    

 الفصل الدراسي األول  2020-2019نتائج المرحلة الثالثة للعام الدراسي  
 محمد حسين علي حسين االســم:  محمد برزان سالم االســم:

  الثالثة  المرحلة:   ثة الثال المرحلة:

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ت  ة

اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ة

 متوسط الكيمياء الحياتية  1  جيد جدا   الكيمياء الحياتية  1

 جيد العقاقير  2  جيد جدا   العقاقير  2

 متوسط اللغة االنكليزية  3  جيد نكليزية اللغة اال 3

 متوسط الصيدلة التكنلوجية  4  متوسط الصيدلة التكنلوجية  4

 جيد الكيمياء الصيدالنية  5  جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5

 جيد جدا   االمراض  6  جيد جدا   االمراض  6

 بتقدير: ناجح النتيجة:  بتقدير: ناجح النتيجة:

 جيد    جيد  

 

 
 

 اللجنة االمتحانية   اللجنة االمتحانية

       

       

       

       

 مصطفى جابر عودة االســم:  محمد خليل حيال االســم:

  الثالثة  المرحلة:   الثالثة  المرحلة:

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ت  ة

اســــــــــــــــم 
 لمــــــــــــــــادةا

النتيجـــــــ
 ة

 امتياز الكيمياء الحياتية  1  امتياز الكيمياء الحياتية  1

 امتياز العقاقير  2  امتياز العقاقير  2

 امتياز اللغة االنكليزية  3  جيد جدا   اللغة االنكليزية  3

 جيد الصيدلة التكنلوجية  4  جيد الصيدلة التكنلوجية  4

 جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5  جيد جدا   اء الصيدالنية الكيمي 5

 جيد جدا   االمراض  6  امتياز االمراض  6

 بتقدير: ناجح النتيجة:  بتقدير: ناجح النتيجة:

 جيد جدا      جيد جدا    

 

 
 

 اللجنة االمتحانية   اللجنة االمتحانية

       

 

 



  

 

 جامعة ذي ق ار

  كلية الصيدلة    

 الفصل الدراسي األول  2020-2019المرحلة الثالثة للعام الدراسي    نتائج
 محمد عبد المرتضى كاظم االســم:  محمد حميد جلود االســم:

  الثالثة  المرحلة:   الثالثة  المرحلة:

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ت  ة

اســــــــــــــــم 
 ــــادةالمــــــــــــ

النتيجـــــــ
 ة

 جيد جدا   الكيمياء الحياتية  1  جيد جدا   الكيمياء الحياتية  1

 جيد جدا   العقاقير  2  امتياز العقاقير  2

 جيد اللغة االنكليزية  3  جيد جدا   اللغة االنكليزية  3

 متوسط الصيدلة التكنلوجية  4  متوسط الصيدلة التكنلوجية  4

 جيد الكيمياء الصيدالنية  5  جيد جدا   دالنية الكيمياء الصي 5

 جيد جدا   االمراض  6  جيد جدا   االمراض  6

 بتقدير: ناجح النتيجة:  بتقدير: ناجح النتيجة:

 جيد جدا      جيد جدا    

 اللجنة االمتحانية   اللجنة االمتحانية 

       

       

       

       

 مصطفى نبيل مسلم  الســم:ا  محمد سالم عطية االســم:

  الثالثة  المرحلة:   الثالثة  المرحلة:

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ت  ة

اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ة

 امتياز الكيمياء الحياتية  1  مستوفي  الكيمياء الحياتية  1

 امتياز العقاقير  2  مستوفي  ر العقاقي 2

 جيد جدا   اللغة االنكليزية  3  مستوفي  اللغة االنكليزية  3

 متوسط الصيدلة التكنلوجية  4  مستوفي  الصيدلة التكنلوجية  4

 جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5  جيد الكيمياء الصيدالنية  5

 جيد جدا   االمراض  6  جيد االمراض  6

 بتقدير: ناجح النتيجة:  بتقدير: ناجح :النتيجة

 جيد جدا      جيد  

 

 
 

 اللجنة االمتحانية   اللجنة االمتحانية

 

 

 



  

 

 جامعة ذي ق ار

  كلية الصيدلة    

 الفصل الدراسي األول  2020-2019نتائج المرحلة الثالثة للعام الدراسي  

 
 نورس صادق سامي االســم:  نور وليد عبد الحميد االســم:

  الثالثة  المرحلة:   الثالثة  المرحلة:

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ت  ة

اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ة

 جيد الكيمياء الحياتية  1  امتياز الكيمياء الحياتية  1

 امتياز العقاقير  2  امتياز العقاقير  2

 جيد اللغة االنكليزية  3  جيد اللغة االنكليزية  3

 متوسط الصيدلة التكنلوجية  4  متوسط الصيدلة التكنلوجية  4

 امتياز الكيمياء الصيدالنية  5  جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5

 جيد جدا   االمراض  6  جيد جدا   االمراض  6

 ير:بتقد ناجح النتيجة:  بتقدير: ناجح النتيجة:

 جيد جدا      جيد جدا    

 

.. 
 

 اللجنة االمتحانية   اللجنة االمتحانية

       

       

       

       

 والء سعود رمضان االســم:  هالة جاسم محمد االســم:

  الثالثة  المرحلة:   الثالثة  المرحلة:

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ت  ة

اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ة

 امتياز الكيمياء الحياتية  1  جيد الكيمياء الحياتية  1

 جيد جدا   العقاقير  2  امتياز العقاقير  2

 جيد اللغة االنكليزية  3  جيد اللغة االنكليزية  3

 متوسط ية الصيدلة التكنلوج 4  متوسط الصيدلة التكنلوجية  4

 جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5  جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5

 جيد جدا   االمراض  6  جيد جدا   االمراض  6

 بتقدير: ناجح النتيجة:  بتقدير: ناجح النتيجة:

 جيد جدا      جيد جدا    

 

 
 
 
 

 اللجنة االمتحانية   اللجنة االمتحانية

       



  

 

 جامعة ذي ق ار

  كلية الصيدلة    

 الفصل الدراسي األول  2020-2019نتائج المرحلة الثالثة للعام الدراسي  

 
 هديل ربيح هالل االســم:  نوره كاظم حدوان االســم:

  الثالثة  المرحلة:   الثالثة  المرحلة:

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ت  ة

 اســــــــــــــــم
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ة

 امتياز الكيمياء الحياتية  1  جيد جدا   الكيمياء الحياتية  1

 امتياز العقاقير  2  امتياز العقاقير  2

 جيد جدا   اللغة االنكليزية  3  جيد جدا   اللغة االنكليزية  3

 متوسط الصيدلة التكنلوجية  4  متوسط الصيدلة التكنلوجية  4

 جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5  جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5

 جيد جدا   االمراض  6  جيد جدا   االمراض  6

 بتقدير: ناجح النتيجة:  بتقدير: ناجح النتيجة:

 جيد جدا      جيد جدا    

 

 
 

 اللجنة االمتحانية   اللجنة االمتحانية

       

       

       

       

 يقين جبار مخيلف االســم:  ياسر نغيمش تعيب ســم:اال

  الثالثة  المرحلة:   الثالثة  المرحلة:

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ت  ة

اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ة

 امتياز حياتية الكيمياء ال 1  جيد جدا   الكيمياء الحياتية  1

 امتياز العقاقير  2  امتياز العقاقير  2

 جيد اللغة االنكليزية  3  جيد جدا   اللغة االنكليزية  3

 متوسط الصيدلة التكنلوجية  4  متوسط الصيدلة التكنلوجية  4

 جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5  جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5

 امتياز االمراض  6  جيد جدا   االمراض  6

 بتقدير: ناجح النتيجة:  بتقدير: ناجح النتيجة:

 جيد جدا      جيد جدا    

 

 
 
 

 اللجنة االمتحانية   اللجنة االمتحانية

       



  

 

 

 جامعة ذي ق ار

  كلية الصيدلة   

 الفصل الدراسي األول    2020-2019نتائج المرحلة الثالثة للعام الدراسي  
 د عبد االله مهيمن حمي االســم:

  الثالثة  المرحلة:

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ة

 مستوفي  الكيمياء الحياتية  1

 مستوفي  العقاقير  2

 مستوفي  اللغة االنكليزية  3  

 مستوفي  الصيدلة التكنلوجية  4

 جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5

 في مستو االمراض  6

 بتقدير: ناجح النتيجة:

 جيد جدا  

 

 
 

 اللجنة االمتحانية

      
 
 
 

 بيداء خليف سريح االســم:

  الثالثة  المرحلة:

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ة

 جيد جدا   الكيمياء الحياتية  1

 امتياز العقاقير  2

 جيد اللغة االنكليزية  3

 متوسط لصيدلة التكنلوجية ا 4

 جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5

 جيد االمراض  6

 بتقدير: ناجح النتيجة:

 جيد  

 

 
 
 

 اللجنة االمتحانية



  

             
 

 

 

 جامعة ذي ق ار

  كلية الصيدلة   

 ول  الفصل الدراسي األ  2020-2019نتائج المرحلة الثالثة للعام الدراسي                       
 حيدر يوسف ضيغم االســم:  جعفر حيدر عبد الرضا االســم:

  الثالثة  المرحلة:   الثالثة  المرحلة:

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ت  ة

اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ة

 جيد كيمياء الحياتية ال 1  امتياز الكيمياء الحياتية  1

 امتياز العقاقير  2  امتياز العقاقير  2

 جيد اللغة االنكليزية  3  جيد جدا   اللغة االنكليزية  3

 مقبول الصيدلة التكنلوجية  4  جيد الصيدلة التكنلوجية  4

 جيد الكيمياء الصيدالنية  5  جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5

 جيد المراض ا 6  امتياز االمراض  6

 بتقدير: ناجح النتيجة:  بتقدير: ناجح النتيجة:

 جيد    جيد جدا    

 

 
 

 اللجنة االمتحانية   اللجنة االمتحانية

       

       

       

 حوراء مسلم درويش االســم:  حسن جاسم حسيب االســم:

  الثالثة  المرحلة:   الثالثة  المرحلة:

 ت
 اســــــــــــــــم

 المــــــــــــــــادة
النتيجـــــــ

 ت  ة
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ة

 امتياز الكيمياء الحياتية  1  امتياز الكيمياء الحياتية  1

 امتياز العقاقير  2  امتياز العقاقير  2

 جيد جدا   اللغة االنكليزية  3  جيد جدا   اللغة االنكليزية  3

 جيد الصيدلة التكنلوجية  4  متوسط الصيدلة التكنلوجية  4

 جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5  جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5

 جيد جدا   االمراض  6  جيد جدا   االمراض  6

 بتقدير: ناجح النتيجة:  بتقدير: ناجح النتيجة:

 جيد جدا      جيد جدا    

    

    



  

    

    
 

 

 

 جامعة ذي ق ار     

  كلية الصيدلة       

 الفصل الدراسي األول  2020-2019نتائج المرحلة الثالثة للعام الدراسي  
 شفاء حميد جخيم االســم:  رقية زاهد عباس االســم:

  الثالثة  المرحلة:   الثالثة  المرحلة:

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
  ة

 
 
 

اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ة

 امتياز الكيمياء الحياتية  1  امتياز الكيمياء الحياتية  1

 امتياز العقاقير  2  امتياز العقاقير  2

 جيد جدا   اللغة االنكليزية  3  جيد جدا   اللغة االنكليزية  3

 متوسط لة التكنلوجية الصيد 4  جيد الصيدلة التكنلوجية  4

 جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5  جيد الكيمياء الصيدالنية  5

 امتياز االمراض  6  جيد جدا   االمراض  6

 بتقدير: ناجح النتيجة:  بتقدير: ناجح النتيجة:

 جيد جدا      جيد جدا    

 

 
 

 اللجنة االمتحانية   اللجنة االمتحانية

       

       

       

       

 علي نزار عبهول االســم:  زينب علي حمود االســم:

  الثالثة  المرحلة:   الثالثة  المرحلة:

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ت  ة

اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ة

 امتياز يمياء الحياتية الك 1  امتياز الكيمياء الحياتية  1

 امتياز العقاقير  2  امتياز العقاقير  2

 جيد جدا   اللغة االنكليزية  3  جيد جدا   اللغة االنكليزية  3

 متوسط الصيدلة التكنلوجية  4  جيد الصيدلة التكنلوجية  4

 جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5  جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5

 جيد جدا   االمراض  6  امتياز االمراض  6

 بتقدير: ناجح النتيجة:  بتقدير: ناجح النتيجة:

 جيد جدا      جيد جدا    

 
 
 اللجنة االمتحانية   



  

 
 
 

 اللجنة االمتحانية

       

 

 جامعة ذي ق ار       

  كلية الصيدلة        

 الفصل الدراسي األول    2020-2019نتائج المرحلة الثالثة للعام الدراسي                     
 فيصل علي زبالة االســم:  عز الدين جالل عبد الصاحب االســم:

  الثالثة  المرحلة:   الثالثة  المرحلة:

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ت  ة

اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ة

 جيد جدا   الكيمياء الحياتية  1  جيد جدا   الحياتية  الكيمياء 1

 امتياز العقاقير  2  امتياز العقاقير  2

 جيد جدا   اللغة االنكليزية  3  جيد جدا   اللغة االنكليزية  3

 متوسط الصيدلة التكنلوجية  4  متوسط الصيدلة التكنلوجية  4

 امتياز صيدالنية الكيمياء ال 5  جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5

 امتياز االمراض  6  جيد االمراض  6

 بتقدير: ناجح النتيجة:  بتقدير: ناجح النتيجة:

 جيد جدا      جيد جدا    

 

 
 

 اللجنة االمتحانية   اللجنة االمتحانية

       

       

       

       

 منار حميد منصور االســم:  غدير عبد هللا نعيم االســم:

  الثالثة  المرحلة:   الثالثة  حلة:المر

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ت  ة

اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ة

 امتياز الكيمياء الحياتية  1  جيد جدا   الكيمياء الحياتية  1

 امتياز العقاقير  2  امتياز العقاقير  2

 جيد اللغة االنكليزية  3  جيد جدا   اللغة االنكليزية  3

 متوسط الصيدلة التكنلوجية  4  متوسط الصيدلة التكنلوجية  4

 جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5  جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5

 امتياز االمراض  6  جيد جدا   االمراض  6

 بتقدير: حناج النتيجة:  بتقدير: ناجح النتيجة:

 جيد جدا      جيد جدا    

 

 
 
 
 اللجنة االمتحانية   



  

 اللجنة االمتحانية

       

       

  

     

 جامعة ذي ق ار        

  كلية الصيدلة         

 الفصل الدراسي األول  2020-2019نتائج المرحلة الثالثة للعام الدراسي  
 مر عباسندى عا االســم:  محمد رشيد عبد الحسين االســم:

  الثالثة  المرحلة:   الثالثة  المرحلة:

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ت  ة

اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ة

 امتياز الكيمياء الحياتية  1  جيد جدا   الكيمياء الحياتية  1

 امتياز قاقير الع 2  امتياز العقاقير  2

 جيد اللغة االنكليزية  3  جيد جدا   اللغة االنكليزية  3

 جيد الصيدلة التكنلوجية  4  متوسط الصيدلة التكنلوجية  4

 جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5  جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5

 جيد جدا   االمراض  6  جيد جدا   االمراض  6

 بتقدير: ناجح النتيجة:  بتقدير: ناجح النتيجة:

 جيد جدا      جيد جدا    

 

 
 

 اللجنة االمتحانية   اللجنة االمتحانية

       

       

       

       

 هالة جمال حمودة االســم:  مها كريم محمد االســم:

  الثالثة  المرحلة:   الثالثة  المرحلة:

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ت  ة

اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ة

 امتياز الكيمياء الحياتية  1  امتياز الكيمياء الحياتية  1

 امتياز العقاقير  2  امتياز العقاقير  2

 جيد جدا   اللغة االنكليزية  3  جيد جدا   اللغة االنكليزية  3

 متوسط الصيدلة التكنلوجية  4  متوسط  الصيدلة التكنلوجية 4

 جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5  جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5

 جيد جدا   االمراض  6  جيد جدا   االمراض  6

 بتقدير: ناجح النتيجة:  بتقدير: ناجح النتيجة:

 جيد جدا      جيد جدا    

 

 
 
 حانيةاللجنة االمت   



  

 
 
 اللجنة االمتحانية  

 

 

 جامعة ذي ق ار        

  كلية الصيدلة        

 الفصل الدراسي األول  2020-2019نتائج المرحلة الثالثة للعام الدراسي                     

 
 يوسف محمد ناصر االســم: 

  الثالثة  المرحلة:

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

النتيجـــــــ
 ة

 جيد حياتية الكيمياء ال 1

 امتياز العقاقير  2

 جيد اللغة االنكليزية  3

 متوسط الصيدلة التكنلوجية  4

 جيد جدا   الكيمياء الصيدالنية  5

 جيد االمراض  6

 بتقدير: ناجح النتيجة:

 جيد  

 

 
 

 اللجنة االمتحانية

 


