
 

 كلية الصيدلة-جامعة ذي ق ار

 9191-9102للعام الدراسي  ( الدور األول)نتائج االمتحانات النهائية الفصل الدراسي االول  
 

                  
 اللجنة االمتحانية                                     اللجنة االمتحانية                                          اللجنة االمتحانية  

 
 

 ابابيل عبد الرسول عبد الواحد حيدر :االســم
  

 احمد حسين جاسم محمد :االســم
  

 احمد عدنان مشاري زويني :االســم
 

 الثانية :المرحلة
  

 الثانية :المرحلة
  

 الثانية :المرحلة
 

 النتيجـــــــة اســــــــــــــــم المــــــــــــــــادة ت
 

 النتيجـــــــة ـــــــــــــادةاســــــــــــــــم المـــ ت
 

 النتيجـــــــة اســــــــــــــــم المــــــــــــــــادة ت

 جيد جدا   IIالكيمياء العضوية  1
 

 جيد جدا   IIالكيمياء العضوية  1
 

 متوسط IIالكيمياء العضوية  1

 جيد جدا   Iفسلجة  2
 

 امتياز Iفسلجة  2
 

 جيد جدا   Iفسلجة  2

 جيد Iرية احياء مجه 3
 

 جيد جدا   Iاحياء مجهرية  3
 

 جيد جدا   Iاحياء مجهرية  3

 جيد Iصيدلة فيزياوية  4
 

 جيد Iصيدلة فيزياوية  4
 

 جيد Iصيدلة فيزياوية  4

 امتياز IIحاسبات  5
 

 امتياز IIحاسبات  5
 

 امتياز IIحاسبات  5

 امتياز الحرية والديمقراطية 6
 

 امتياز الحرية والديمقراطية 6
 

 جيد جدا   الحرية والديمقراطية 6

 جيد جدا   IIاللغة االنكليزية  7
 

 جيد IIاللغة االنكليزية  7
 

 جيد IIاللغة االنكليزية  7

 امتياز اللغة العربية 8
 

 امتياز اللغة العربية 8
 

 امتياز اللغة العربية 8

 :بتقدير ناجح :النتيجة
 

 :بتقدير ناجح :النتيجة
 

 :ربتقدي ناجح :النتيجة

  
 جيد جدا  

   
 جيد جدا  

   
 جيد جدا  

 
 اللجنة االمتحانية

   
 اللجنة االمتحانية

   
 اللجنة االمتحانية

 
 



 

 كلية الصيدلة-جامعة ذي ق ار

 9191-9102للعام الدراسي  ( الدور األول)نتائج االمتحانات النهائية الفصل الدراسي االول  
 

                  
 اللجنة االمتحانية                                     اللجنة االمتحانية                                          اللجنة االمتحانية  

 
 

 

 اديان محمد منصور عبد علي :االســم
  

 ارجوان احمد مانع فيصل :االســم
  

 امامة صادق كاظم حيدر :االســم
 

 الثانية :المرحلة
  

 الثانية :المرحلة
  

 انيةالث :المرحلة
 

 النتيجـــــــة اســــــــــــــــم المــــــــــــــــادة ت
 

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

 النتيجـــــــة
 

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

 النتيجـــــــة

 امتياز IIالكيمياء العضوية  1
 

 جيد جدا   IIالكيمياء العضوية  1
 

 جيد IIكيمياء العضوية ال 1

 امتياز Iفسلجة  2
 

 امتياز Iفسلجة  2
 

 امتياز Iفسلجة  2

 جيد جدا   Iاحياء مجهرية  3
 

 جيد جدا   Iاحياء مجهرية  3
 

 جيد جدا   Iاحياء مجهرية  3

 جيد Iصيدلة فيزياوية  4
 

 جيد Iصيدلة فيزياوية  4
 

 جيد Iصيدلة فيزياوية  4

 امتياز IIحاسبات  5
 

 امتياز IIات حاسب 5
 

 امتياز IIحاسبات  5

 امتياز الحرية والديمقراطية 6
 

 امتياز الحرية والديمقراطية 6
 

 امتياز الحرية والديمقراطية 6

 جيد جدا   IIاللغة االنكليزية  7
 

 جيد جدا   IIاللغة االنكليزية  7
 

 جيد IIاللغة االنكليزية  7

 امتياز اللغة العربية 8
 

 متيازا اللغة العربية 8
 

 امتياز اللغة العربية 8

 :بتقدير ناجح :النتيجة
 

 :بتقدير ناجح :النتيجة
 

 :بتقدير ناجح :النتيجة

  
 جيد جدا  

   
 جيد جدا  

   
 جيد جدا  

 
 اللجنة االمتحانية

   
 اللجنة االمتحانية

   
 اللجنة االمتحانية

 



 

 كلية الصيدلة-جامعة ذي ق ار

 9191-9102للعام الدراسي  ( الدور األول)نتائج االمتحانات النهائية الفصل الدراسي االول  
 

                  
 اللجنة االمتحانية                                     اللجنة االمتحانية                                          اللجنة االمتحانية  

 
 

 ايات سعدون عكوش هراب :االســم
  

 هراية عالء يوسف طا :االســم
  

 ايمان عظيم عگاب جابر :االســم
 

 الثانية :المرحلة
  

 الثانية :المرحلة
  

 الثانية :المرحلة
 

 النتيجـــــــة اســــــــــــــــم المــــــــــــــــادة ت
 

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

 النتيجـــــــة
 

 ت
اســــــــــــــــم 

 ـادةالمـــــــــــــــ
 النتيجـــــــة

 متوسط IIالكيمياء العضوية  1
 

1 
   

 متوسط IIالكيمياء العضوية  1

 جيد Iفسلجة  2
 

2 
   

 جيد جدا   Iفسلجة  2

 جيد Iاحياء مجهرية  3
 

3 
   

 جيد Iاحياء مجهرية  3

 مقبول Iصيدلة فيزياوية  4
 

4 
   

 جيد Iصيدلة فيزياوية  4

 جيد IIحاسبات  5
 

5 
   

 جيد جدا   IIحاسبات  5

 جيد الحرية والديمقراطية 6
 

6 
   

 امتياز الحرية والديمقراطية 6

 جيد IIاللغة االنكليزية  7
 

7 
   

 جيد IIاالنكليزية اللغة  7

 جيد اللغة العربية 8
 

8 
   

 امتياز اللغة العربية 8

 :بتقدير ناجح :النتيجة
 

 :النتيجة
   

 :بتقدير ناجح :النتيجة

  
 جيد

       
 جيد جدا  

 
 اللجنة االمتحانية

   
 اللجنة االمتحانية

   
 اللجنة االمتحانية

 
 



 

 كلية الصيدلة-جامعة ذي ق ار

 9191-9102للعام الدراسي  ( الدور األول)نتائج االمتحانات النهائية الفصل الدراسي االول  
 

                  
 اللجنة االمتحانية                                     اللجنة االمتحانية                                          اللجنة االمتحانية  

 
 

 أصالة محمد بهلول الوي :ــماالس
  

 أيام جاسم عبد الصاحب محنه :االســم
  

 آالء جابر ثجيل أسحاله :االســم
 

 الثانية :المرحلة
  

 الثانية :المرحلة
  

 الثانية :المرحلة
 

 النتيجـــــــة اســــــــــــــــم المــــــــــــــــادة ت
 

 ت
اســــــــــــــــم 

 ــادةالمــــــــــــــ
 النتيجـــــــة

 
 ت

اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

 النتيجـــــــة

 جيد جدا   IIالكيمياء العضوية  1
 

 متوسط IIالكيمياء العضوية  1
 

 جيد جدا   IIالكيمياء العضوية  1

 امتياز Iفسلجة  2
 

 جيد Iفسلجة  2
 

 جيد جدا   Iفسلجة  2

 جيد Iاحياء مجهرية  3
 

 جيد Iاء مجهرية احي 3
 

 جيد جدا   Iاحياء مجهرية  3

 جيد Iصيدلة فيزياوية  4
 

 جيد جدا   Iصيدلة فيزياوية  4
 

 جيد Iصيدلة فيزياوية  4

 امتياز IIحاسبات  5
 

 جيد جدا   IIحاسبات  5
 

 امتياز IIحاسبات  5

 امتياز الحرية والديمقراطية 6
 

 جيد جدا   الحرية والديمقراطية 6
 

 امتياز لديمقراطيةالحرية وا 6

 جيد جدا   IIاللغة االنكليزية  7
 

 امتياز IIاللغة االنكليزية  7
 

 جيد IIاللغة االنكليزية  7

 امتياز اللغة العربية 8
 

 امتياز اللغة العربية 8
 

 امتياز اللغة العربية 8

 :بتقدير ناجح :النتيجة
 

 :بتقدير ناجح :النتيجة
 

 :بتقدير ناجح :النتيجة

  
 دا  جيد ج

   
 جيد

   
 جيد جدا  

 
 اللجنة االمتحانية

   
 اللجنة االمتحانية

   
 اللجنة االمتحانية

 
 



 

 كلية الصيدلة-جامعة ذي ق ار

 9191-9102للعام الدراسي  ( الدور األول)نتائج االمتحانات النهائية الفصل الدراسي االول  
 

                  
 اللجنة االمتحانية                                     اللجنة االمتحانية                                          اللجنة االمتحانية  

 
 

 آيه رياض سعدون ياسين :االســم
  

 براء جمال ابراهيم جبر :االســم
  

 بصائر ذياب عبادي عبود :االســم
 

 الثانية :المرحلة
  

 الثانية :المرحلة
  

 الثانية :المرحلة
 

 النتيجـــــــة ـــــــم المــــــــــــــــادةاســـــــــ ت
 

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

 النتيجـــــــة
 

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

 النتيجـــــــة

 جيد جدا   IIالكيمياء العضوية  1
 

 جيد جدا   IIالكيمياء العضوية  1
 

 جيد جدا   IIالكيمياء العضوية  1

 امتياز Iفسلجة  2
 

 جيد جدا   Iفسلجة  2
 

 جيد جدا   Iفسلجة  2

 جيد جدا   Iاحياء مجهرية  3
 

 جيد جدا   Iاحياء مجهرية  3
 

 جيد جدا   Iاحياء مجهرية  3

 جيد Iصيدلة فيزياوية  4
 

 جيد Iصيدلة فيزياوية  4
 

 جيد Iصيدلة فيزياوية  4

 امتياز IIحاسبات  5
 

 يازامت IIحاسبات  5
 

 امتياز IIحاسبات  5

 امتياز الحرية والديمقراطية 6
 

 امتياز الحرية والديمقراطية 6
 

 امتياز الحرية والديمقراطية 6

 جيد جدا   IIاللغة االنكليزية  7
 

 جيد جدا   IIاللغة االنكليزية  7
 

 جيد جدا   IIاللغة االنكليزية  7

 امتياز اللغة العربية 8
 

 زامتيا اللغة العربية 8
 

 امتياز اللغة العربية 8

 :بتقدير ناجح :النتيجة
 

 :بتقدير ناجح :النتيجة
 

 :بتقدير ناجح :النتيجة

  
 جيد جدا  

   
 جيد جدا  

   
 جيد جدا  

 
 اللجنة االمتحانية

   
 اللجنة االمتحانية

   
 اللجنة االمتحانية

 
 



 

 كلية الصيدلة-جامعة ذي ق ار

 9191-9102للعام الدراسي  ( الدور األول)نتائج االمتحانات النهائية الفصل الدراسي االول  
 

                  
 اللجنة االمتحانية                                     اللجنة االمتحانية                                          اللجنة االمتحانية  

 
 

 جاسم محمد منخي شريف :االســم
  

 جعفرجنه عبد الرزاق نعمه  :االســم
  

 حسين سمير مجيد حميد :االســم
 

 الثانية :المرحلة
  

 الثانية :المرحلة
  

 الثانية :المرحلة
 

 النتيجـــــــة اســــــــــــــــم المــــــــــــــــادة ت
 

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

 النتيجـــــــة
 

 ت
اســــــــــــــــم 

 ــادةالمــــــــــــــ
 النتيجـــــــة

 جيد IIالكيمياء العضوية  1
 

 جيد IIالكيمياء العضوية  1
 

 متوسط IIالكيمياء العضوية  1

 جيد جدا   Iفسلجة  2
 

 امتياز Iفسلجة  2
 

 جيد جدا   Iفسلجة  2

 جيد Iاحياء مجهرية  3
 

 جيد جدا   Iاحياء مجهرية  3
 

 جيد جدا   Iاحياء مجهرية  3

 متوسط Iصيدلة فيزياوية  4
 

 جيد Iصيدلة فيزياوية  4
 

 جيد Iصيدلة فيزياوية  4

 جيد جدا   IIحاسبات  5
 

 امتياز IIحاسبات  5
 

 امتياز IIحاسبات  5

 جيد جدا   الحرية والديمقراطية 6
 

 امتياز الحرية والديمقراطية 6
 

 امتياز الحرية والديمقراطية 6

 جيد IIاللغة االنكليزية  7
 

 جيد جدا   II اللغة االنكليزية 7
 

 جيد IIاللغة االنكليزية  7

 جيد جدا   اللغة العربية 8
 

 امتياز اللغة العربية 8
 

 امتياز اللغة العربية 8

 :بتقدير ناجح :النتيجة
 

 :بتقدير ناجح :النتيجة
 

 :بتقدير ناجح :النتيجة

  
 جيد

   
 جيد جدا  

   
 جيد جدا  

 
 اللجنة االمتحانية

   
 اللجنة االمتحانية

   
 اللجنة االمتحانية

 
 



 

 كلية الصيدلة-جامعة ذي ق ار

 9191-9102للعام الدراسي  ( الدور األول)نتائج االمتحانات النهائية الفصل الدراسي االول  
 

                  
 اللجنة االمتحانية                                     اللجنة االمتحانية                                          اللجنة االمتحانية  

 
 

 حوراء روضان شعير :االســم
  

 حوراء ميثم صادق نجم :االســم
  

 حيدر خليل شريف عطب :االســم
 

 الثانية :المرحلة
  

 الثانية :المرحلة
  

 الثانية :المرحلة
 

 النتيجـــــــة اســــــــــــــــم المــــــــــــــــادة ت
 

 ت
اســــــــــــــــم 

 ـــــــــــــــادةالمـ
 النتيجـــــــة

 
 ت

اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

 النتيجـــــــة

 جيد IIالكيمياء العضوية  1
 

 متوسط IIالكيمياء العضوية  1
 

 جيد جدا   IIالكيمياء العضوية  1

 جيد جدا   Iفسلجة  2
 

 جيد جدا   Iفسلجة  2
 

 جيد جدا   Iفسلجة  2

 جيد Iية احياء مجهر 3
 

 متوسط Iاحياء مجهرية  3
 

 جيد جدا   Iاحياء مجهرية  3

 متوسط Iصيدلة فيزياوية  4
 

 مقبول Iصيدلة فيزياوية  4
 

 جيد Iصيدلة فيزياوية  4

 جيد IIحاسبات  5
 

 متوسط IIحاسبات  5
 

 امتياز IIحاسبات  5

 جيد جدا   الحرية والديمقراطية 6
 

 جيد الحرية والديمقراطية 6
 

 امتياز حرية والديمقراطيةال 6

 جيد IIاللغة االنكليزية  7
 

 جيد IIاللغة االنكليزية  7
 

 جيد IIاللغة االنكليزية  7

 امتياز اللغة العربية 8
 

 امتياز اللغة العربية 8
 

 امتياز اللغة العربية 8

 :بتقدير ناجح :النتيجة
 

 :بتقدير ناجح :النتيجة
 

 :بتقدير ناجح :النتيجة

  
 جيد

   
 جيد

   
 جيد جدا  

 
 اللجنة االمتحانية

   
 اللجنة االمتحانية

   
 اللجنة االمتحانية

 
 



 

 كلية الصيدلة-جامعة ذي ق ار
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 اللجنة االمتحانية                                     اللجنة االمتحانية                                          اللجنة االمتحانية  

 
 

 حيدر مزهر خليل نعيمة :االســم
  

 خلود خضر كصاد مطر :االســم
  

 دعاء احمد مزيعل ضيغم :االســم
 

 الثانية :المرحلة
  

 الثانية :المرحلة
  

 الثانية :المرحلة
 

 النتيجـــــــة مــــــــــــــــادةاســــــــــــــــم ال ت
 

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

 النتيجـــــــة
 

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

 النتيجـــــــة

 جيد IIالكيمياء العضوية  1
 

1 
   

 جيد جدا   IIالكيمياء العضوية  1

 جيد جدا   Iة فسلج 2
 

2 
   

 جيد جدا   Iفسلجة  2

 جيد جدا   Iاحياء مجهرية  3
 

3 
   

 امتياز Iاحياء مجهرية  3

 متوسط Iصيدلة فيزياوية  4
 

4 
   

 جيد Iصيدلة فيزياوية  4

 امتياز IIحاسبات  5
 

5 
   

 امتياز IIحاسبات  5

 امتياز الحرية والديمقراطية 6
 

6 
   

 امتياز الحرية والديمقراطية 6

 جيد IIاللغة االنكليزية  7
 

7 
   

 جيد جدا   IIاللغة االنكليزية  7

 جيد جدا   اللغة العربية 8
 

8 
   

 امتياز ةاللغة العربي 8

 :بتقدير ناجح :النتيجة
 

 :النتيجة
 

 :بتقدير
 

 :بتقدير ناجح :النتيجة

  
 جيد

       
 جيد جدا  

 
 اللجنة االمتحانية

   
 اللجنة االمتحانية

   
 اللجنة االمتحانية

 
 



 

 كلية الصيدلة-جامعة ذي ق ار

 9191-9102للعام الدراسي  ( الدور األول)نتائج االمتحانات النهائية الفصل الدراسي االول  
 

                  
 اللجنة االمتحانية                                     اللجنة االمتحانية                                          اللجنة االمتحانية  

 
 

 رسل رائد محمد طعيمة :االســم
  

 رغد ناصر عزران عطوان :االســم
  

 سفيحرقية فاضل  :االســم
 

 الثانية :المرحلة
  

 الثانية :المرحلة
  

 الثانية :المرحلة
 

 النتيجـــــــة اســــــــــــــــم المــــــــــــــــادة ت
 

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

 النتيجـــــــة
 

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

 النتيجـــــــة

 جيد جدا   IIء العضوية الكيميا 1
 

 جيد IIالكيمياء العضوية  1
 

 جيد جدا   IIالكيمياء العضوية  1

 امتياز Iفسلجة  2
 

 جيد Iفسلجة  2
 

 جيد جدا   Iفسلجة  2

 جيد جدا   Iاحياء مجهرية  3
 

 جيد جدا   Iاحياء مجهرية  3
 

 راسب Iاحياء مجهرية  3

 جيد Iصيدلة فيزياوية  4
 

 يدج Iصيدلة فيزياوية  4
 

 متوسط Iصيدلة فيزياوية  4

 جيد جدا   IIحاسبات  5
 

 جيد جدا   IIحاسبات  5
 

 امتياز IIحاسبات  5

 امتياز الحرية والديمقراطية 6
 

 امتياز الحرية والديمقراطية 6
 

 جيد جدا   الحرية والديمقراطية 6

 جيد IIاللغة االنكليزية  7
 

 جيد جدا   IIاللغة االنكليزية  7
 

 جيد IIنكليزية اللغة اال 7

 امتياز اللغة العربية 8
 

 امتياز اللغة العربية 8
 

 متوسط اللغة العربية 8

 :بتقدير ناجح :النتيجة
 

 :بتقدير ناجح :النتيجة
 

 :بتقدير 1مكمل ب :النتيجة

  
 جيد جدا  

   
 جيد جدا  

   
 متوسط

 
 اللجنة االمتحانية

   
 اللجنة االمتحانية

   
 اللجنة االمتحانية

 
 



 

 كلية الصيدلة-جامعة ذي ق ار

 9191-9102للعام الدراسي  ( الدور األول)نتائج االمتحانات النهائية الفصل الدراسي االول  
 

                  
 اللجنة االمتحانية                                     اللجنة االمتحانية                                          اللجنة االمتحانية  

 
 

 روال توفيق خيون عباس :االســم
  

 ريام جاسم محمد سعدون :االســم
  

 زهراء احمد غثيث طاهر :االســم
 

 الثانية :المرحلة
  

 الثانية :المرحلة
  

 الثانية :المرحلة
 

 النتيجـــــــة اســــــــــــــــم المــــــــــــــــادة ت
 

 ت
اســــــــــــــــم 
 دةالمــــــــــــــــا

 النتيجـــــــة
 

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

 النتيجـــــــة

 جيد جدا   IIالكيمياء العضوية  1
 

 جيد جدا   IIالكيمياء العضوية  1
 

 جيد جدا   IIالكيمياء العضوية  1

 جيد جدا   Iفسلجة  2
 

 امتياز Iفسلجة  2
 

 امتياز Iفسلجة  2

 جيد جدا   Iاحياء مجهرية  3
 

 جيد جدا   Iاحياء مجهرية  3
 

 جيد جدا   Iاحياء مجهرية  3

 متوسط Iصيدلة فيزياوية  4
 

 جيد Iصيدلة فيزياوية  4
 

 جيد Iصيدلة فيزياوية  4

 جيد جدا   IIحاسبات  5
 

 امتياز IIحاسبات  5
 

 امتياز IIحاسبات  5

 متوسط الحرية والديمقراطية 6
 

 امتياز الحرية والديمقراطية 6
 

 امتياز حرية والديمقراطيةال 6

 جيد IIاللغة االنكليزية  7
 

 جيد جدا   IIاللغة االنكليزية  7
 

 جيد IIاللغة االنكليزية  7

 جيد جدا   اللغة العربية 8
 

 امتياز اللغة العربية 8
 

 امتياز اللغة العربية 8

 :بتقدير ناجح :النتيجة
 

 :بتقدير ناجح :النتيجة
 

 :بتقدير ناجح :النتيجة

  
 جيد جدا  

   
 جيد جدا  

   
 جيد جدا  

 
 اللجنة االمتحانية

   
 اللجنة االمتحانية

   
 اللجنة االمتحانية

 
 



 

 كلية الصيدلة-جامعة ذي ق ار

 9191-9102للعام الدراسي  ( الدور األول)نتائج االمتحانات النهائية الفصل الدراسي االول  
 

                  
 اللجنة االمتحانية                                     اللجنة االمتحانية                                          اللجنة االمتحانية  

 
 

 زهراء رحمن ضايف جابر :االســم
  

 زهراء رحيم عبد ماشي :االســم
  

 زهراء زويد سلطان ثجيل :االســم
 

 الثانية :المرحلة
  

 الثانية :المرحلة
  

 الثانية :المرحلة
 

 النتيجـــــــة ــــــــــــــــم المــــــــــــــــادةاس ت
 

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

 النتيجـــــــة
 

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

 النتيجـــــــة

 جيد جدا   IIالكيمياء العضوية  1
 

1 
   

 جيد جدا   IIوية الكيمياء العض 1

 امتياز Iفسلجة  2
 

2 
   

 جيد جدا   Iفسلجة  2

 جيد Iاحياء مجهرية  3
 

3 
   

 جيد جدا   Iاحياء مجهرية  3

 جيد Iصيدلة فيزياوية  4
 

4 
   

 جيد Iصيدلة فيزياوية  4

 جيد جدا   IIحاسبات  5
 

5 
   

 امتياز IIحاسبات  5

 امتياز الحرية والديمقراطية 6
 

6 
   

 امتياز الحرية والديمقراطية 6

 جيد IIاللغة االنكليزية  7
 

7 
   

 جيد جدا   IIاللغة االنكليزية  7

 امتياز اللغة العربية 8
 

8 
   

 امتياز اللغة العربية 8

 :بتقدير ناجح :النتيجة
 

 :النتيجة
 

 :بتقدير
 

 :بتقدير ناجح :النتيجة

  
 جيد جدا  

       
 جيد جدا  

 
 اللجنة االمتحانية

   
 اللجنة االمتحانية

   
 اللجنة االمتحانية

 
 



 

 كلية الصيدلة-جامعة ذي ق ار

 9191-9102للعام الدراسي  ( الدور األول)نتائج االمتحانات النهائية الفصل الدراسي االول  
 

                  
 اللجنة االمتحانية                                     اللجنة االمتحانية                                          اللجنة االمتحانية  

 
 

 زهراء عباس طاهر هاشم :االســم
  

 زهراء علي سلمان فيصل :االســم
  

 زهراء علي محمد جبر :االســم
 

 الثانية :المرحلة
  

 الثانية :المرحلة
  

 الثانية :المرحلة
 

 النتيجـــــــة اســــــــــــــــم المــــــــــــــــادة ت
 

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

 النتيجـــــــة
 

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

 النتيجـــــــة

 جيد جدا   IIالكيمياء العضوية  1
 

 جيد جدا   IIالكيمياء العضوية  1
 

 جيد جدا   IIالكيمياء العضوية  1

 جيد جدا   Iفسلجة  2
 

 امتياز Iفسلجة  2
 

 امتياز Iفسلجة  2

 جيد جدا   Iاحياء مجهرية  3
 

 جيد جدا   Iاحياء مجهرية  3
 

 جيد جدا   Iاحياء مجهرية  3

 جيد Iة فيزياوية صيدل 4
 

 جيد Iصيدلة فيزياوية  4
 

 جيد Iصيدلة فيزياوية  4

 امتياز IIحاسبات  5
 

 امتياز IIحاسبات  5
 

 جيد جدا   IIحاسبات  5

 امتياز الحرية والديمقراطية 6
 

 امتياز الحرية والديمقراطية 6
 

 امتياز الحرية والديمقراطية 6

 جيد جدا   IIاللغة االنكليزية  7
 

 جيد جدا   IIة االنكليزية اللغ 7
 

 جيد IIاللغة االنكليزية  7

 امتياز اللغة العربية 8
 

 امتياز اللغة العربية 8
 

 امتياز اللغة العربية 8

 :بتقدير ناجح :النتيجة
 

 :بتقدير ناجح :النتيجة
 

 :بتقدير ناجح :النتيجة

  
 جيد جدا  

   
 جيد جدا  

   
 جيد جدا  

 
 اللجنة االمتحانية

   
 نة االمتحانيةاللج

   
 اللجنة االمتحانية

 
 



 

 كلية الصيدلة-جامعة ذي ق ار

 9191-9102للعام الدراسي  ( الدور األول)نتائج االمتحانات النهائية الفصل الدراسي االول  
 

                  
 اللجنة االمتحانية                                     اللجنة االمتحانية                                          اللجنة االمتحانية  

 
 

 زهراء مضارب مفتن ناصر :االســم
  

 زهراء نجم عبدهللا عيسى :االســم
  

 زهراء رعد صعيوج رخيص :االســم
 

 الثانية :المرحلة
  

 الثانية :المرحلة
  

 الثانية :المرحلة
 

 النتيجـــــــة اســــــــــــــــم المــــــــــــــــادة ت
 

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

 النتيجـــــــة
 

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

 النتيجـــــــة

 متوسط IIالكيمياء العضوية  1
 

 جيد IIالكيمياء العضوية  1
 

 جيد جدا   IIالكيمياء العضوية  1

 جيد جدا   Iفسلجة  2
 

 امتياز Iفسلجة  2
 

 جيد جدا   Iفسلجة  2

 جيد جدا   Iاحياء مجهرية  3
 

 جيد جدا   Iاحياء مجهرية  3
 

 جيد جدا   Iاحياء مجهرية  3

 جيد Iصيدلة فيزياوية  4
 

 جيد Iصيدلة فيزياوية  4
 

 متوسط Iصيدلة فيزياوية  4

 جيد جدا   IIحاسبات  5
 

 جيد جدا   IIحاسبات  5
 

 جيد جدا   IIحاسبات  5

 د جدا  جي الحرية والديمقراطية 6
 

 جيد جدا   الحرية والديمقراطية 6
 

 جيد الحرية والديمقراطية 6

 جيد IIاللغة االنكليزية  7
 

 جيد IIاللغة االنكليزية  7
 

 جيد IIاللغة االنكليزية  7

 امتياز اللغة العربية 8
 

 امتياز اللغة العربية 8
 

 امتياز اللغة العربية 8

 :بتقدير ناجح :النتيجة
 

 :بتقدير ناجح :النتيجة
 

 :بتقدير ناجح :النتيجة

  
 جيد جدا  

   
 جيد جدا  

   
 جيد

 
 اللجنة االمتحانية

   
 اللجنة االمتحانية

   
 اللجنة االمتحانية

 
 



 

 كلية الصيدلة-جامعة ذي ق ار

 9191-9102للعام الدراسي  ( الدور األول)نتائج االمتحانات النهائية الفصل الدراسي االول  
 

                  
 اللجنة االمتحانية                                     اللجنة االمتحانية                                          اللجنة االمتحانية  

 
 

 زينب حسين كاظم جبير :االســم
  

 زينب خالد عبدهللا :االســم
  

 زينب رياض عباس كزار :االســم
 

 الثانية :المرحلة
  

 الثانية :المرحلة
  

 الثانية :المرحلة
 

 النتيجـــــــة اســــــــــــــــم المــــــــــــــــادة ت
 

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

 النتيجـــــــة
 

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

 النتيجـــــــة

 جيد جدا   IIالكيمياء العضوية  1
 

 جيد جدا   IIالكيمياء العضوية  1
 

 جيد IIالكيمياء العضوية  1

 جيد جدا   Iفسلجة  2
 

 جيد جدا   Iفسلجة  2
 

 جيد جدا   Iفسلجة  2

 جيد Iاحياء مجهرية  3
 

 جيد جدا   Iاحياء مجهرية  3
 

 جيد جدا   Iاحياء مجهرية  3

 جيد Iصيدلة فيزياوية  4
 

 جيد Iصيدلة فيزياوية  4
 

 متوسط Iصيدلة فيزياوية  4

 جيد جدا   II حاسبات 5
 

 جيد جدا   IIحاسبات  5
 

 جيد جدا   IIحاسبات  5

 امتياز الحرية والديمقراطية 6
 

 امتياز الحرية والديمقراطية 6
 

 امتياز الحرية والديمقراطية 6

 جيد جدا   IIاللغة االنكليزية  7
 

 جيد IIاللغة االنكليزية  7
 

 جيد IIاللغة االنكليزية  7

 امتياز اللغة العربية 8
 

 امتياز اللغة العربية 8
 

 امتياز اللغة العربية 8

 :بتقدير ناجح :النتيجة
 

 :بتقدير ناجح :النتيجة
 

 :بتقدير ناجح :النتيجة

  
 جيد جدا  

   
 جيد جدا  

   
 جيد

 
 اللجنة االمتحانية

   
 اللجنة االمتحانية

   
 اللجنة االمتحانية

 
 



 

 كلية الصيدلة-جامعة ذي ق ار

 9191-9102للعام الدراسي  ( الدور األول)نتائج االمتحانات النهائية الفصل الدراسي االول  
 

                  
 اللجنة االمتحانية                                     اللجنة االمتحانية                                          اللجنة االمتحانية  

 
 

 زينب قاسم فيصل حسن :االســم
  

 ب نجاح كاظم محمدزين :االســم
  

 ساره حسين عبد عطية :االســم
 

 الثانية :المرحلة
  

 الثانية :المرحلة
  

 الثانية :المرحلة
 

 النتيجـــــــة اســــــــــــــــم المــــــــــــــــادة ت
 

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

 النتيجـــــــة
 

 ت
اســــــــــــــــم 

 ـــــــــــــادةالمـــ
 النتيجـــــــة

 جيد جدا   IIالكيمياء العضوية  1
 

 جيد جدا   IIالكيمياء العضوية  1
 

 جيد جدا   IIالكيمياء العضوية  1

 جيد جدا   Iفسلجة  2
 

 جيد جدا   Iفسلجة  2
 

 جيد جدا   Iفسلجة  2

 جيد جدا   Iاحياء مجهرية  3
 

 جيد Iاحياء مجهرية  3
 

 يد جدا  ج Iاحياء مجهرية  3

 جيد Iصيدلة فيزياوية  4
 

 جيد Iصيدلة فيزياوية  4
 

 جيد Iصيدلة فيزياوية  4

 امتياز IIحاسبات  5
 

 جيد جدا   IIحاسبات  5
 

 امتياز IIحاسبات  5

 امتياز الحرية والديمقراطية 6
 

 جيد جدا   الحرية والديمقراطية 6
 

 امتياز الحرية والديمقراطية 6

 جيد IIاللغة االنكليزية  7
 

 جيد IIاللغة االنكليزية  7
 

 جيد IIاللغة االنكليزية  7

 امتياز اللغة العربية 8
 

 امتياز اللغة العربية 8
 

 امتياز اللغة العربية 8

 :بتقدير ناجح :النتيجة
 

 :بتقدير ناجح :النتيجة
 

 :بتقدير ناجح :النتيجة

  
 جيد جدا  

   
 جيد جدا  

   
 جيد جدا  

 
 اللجنة االمتحانية

   
 اللجنة االمتحانية

   
 اللجنة االمتحانية
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 ساره ناصر عليوي نقاش :االســم
  

 سجى بدر محمد علوان :االســم
  

 سجى هالل محارب ثويني :االســم
 

 الثانية :المرحلة
  

 الثانية :المرحلة
  

 الثانية :المرحلة
 

 النتيجـــــــة اســــــــــــــــم المــــــــــــــــادة ت
 

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

 النتيجـــــــة
 

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

 النتيجـــــــة

 جيد جدا   IIالكيمياء العضوية  1
 

 جيد جدا   IIالكيمياء العضوية  1
 

 جيد جدا   IIالكيمياء العضوية  1

 امتياز Iفسلجة  2
 

 امتياز Iفسلجة  2
 

 جيد جدا   Iفسلجة  2

 جيد Iاحياء مجهرية  3
 

 جيد Iاحياء مجهرية  3
 

 جيد جدا   Iاحياء مجهرية  3

 متوسط Iصيدلة فيزياوية  4
 

 متوسط Iصيدلة فيزياوية  4
 

 جيد Iصيدلة فيزياوية  4

 جيد جدا   IIحاسبات  5
 

 امتياز IIحاسبات  5
 

 جيد جدا   IIحاسبات  5

 جدا  جيد  الحرية والديمقراطية 6
 

 جيد جدا   الحرية والديمقراطية 6
 

 امتياز الحرية والديمقراطية 6

 جيد IIاللغة االنكليزية  7
 

 جيد جدا   IIاللغة االنكليزية  7
 

 جيد جدا   IIاللغة االنكليزية  7

 امتياز اللغة العربية 8
 

 امتياز اللغة العربية 8
 

 امتياز اللغة العربية 8

 :بتقدير ناجح :النتيجة
 

 :بتقدير ناجح :نتيجةال
 

 :بتقدير ناجح :النتيجة

  
 جيد جدا  

   
 جيد جدا  

   
 جيد جدا  

 
 اللجنة االمتحانية
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 صفا حيدر ابراهيم مطلك :االســم
  

 طيبه حسين كوسج حمد :االســم
  

 عباس حيدر خضر :االســم
 

 الثانية :المرحلة
  

 الثانية :لةالمرح
  

 الثانية :المرحلة
 

 النتيجـــــــة اســــــــــــــــم المــــــــــــــــادة ت
 

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

 النتيجـــــــة
 

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة
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 جيد جدا   IIالكيمياء العضوية  1
 

 جيد جدا   IIاء العضوية الكيمي 1
 

 جيد جدا   IIالكيمياء العضوية  1

 امتياز Iفسلجة  2
 

 جيد جدا   Iفسلجة  2
 

 جيد جدا   Iفسلجة  2

 جيد جدا   Iاحياء مجهرية  3
 

 جيد Iاحياء مجهرية  3
 

 جيد جدا   Iاحياء مجهرية  3

 جيد Iصيدلة فيزياوية  4
 

 جيد جدا   Iصيدلة فيزياوية  4
 

 متوسط Iوية صيدلة فيزيا 4

 امتياز IIحاسبات  5
 

 امتياز IIحاسبات  5
 

 امتياز IIحاسبات  5

 جيد جدا   الحرية والديمقراطية 6
 

 امتياز الحرية والديمقراطية 6
 

 امتياز الحرية والديمقراطية 6

 جيد IIاللغة االنكليزية  7
 

 جيد جدا   IIاللغة االنكليزية  7
 

 جيد IIاللغة االنكليزية  7

 امتياز غة العربيةالل 8
 

 امتياز اللغة العربية 8
 

 امتياز اللغة العربية 8

 :بتقدير ناجح :النتيجة
 

 :بتقدير ناجح :النتيجة
 

 :بتقدير ناجح :النتيجة

  
 جيد جدا  

   
 جيد جدا  

   
 جيد جدا  

 
 اللجنة االمتحانية
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 د كاظم طعمهعبدهللا احم :االســم
  

 :االســم
عبدهللا عبد الحسين ابراهيم 

   حبيب
 عذراء ريسان شعيبث بزيع :االســم

 

 الثانية :المرحلة
  

 الثانية :المرحلة
  

 الثانية :المرحلة
 

 النتيجـــــــة اســــــــــــــــم المــــــــــــــــادة ت
 

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

 نتيجـــــــةال
 

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة
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 جيد IIالكيمياء العضوية  1
 

 جيد جدا   IIالكيمياء العضوية  1

 جيد جدا   Iفسلجة  2
 

 جيد جدا   Iفسلجة  2
 

 امتياز Iفسلجة  2

 جيد جدا   Iاحياء مجهرية  3
 

 امتياز Iاء مجهرية احي 3
 

 امتياز Iاحياء مجهرية  3

 جيد Iصيدلة فيزياوية  4
 

 جيد Iصيدلة فيزياوية  4
 

 جيد Iصيدلة فيزياوية  4

 امتياز IIحاسبات  5
 

 امتياز IIحاسبات  5
 

 امتياز IIحاسبات  5

 امتياز الحرية والديمقراطية 6
 

 امتياز الحرية والديمقراطية 6
 

 امتياز يةالحرية والديمقراط 6

 جيد IIاللغة االنكليزية  7
 

 جيد IIاللغة االنكليزية  7
 

 امتياز IIاللغة االنكليزية  7

 امتياز اللغة العربية 8
 

 امتياز اللغة العربية 8
 

 امتياز اللغة العربية 8

 :بتقدير ناجح :النتيجة
 

 :بتقدير ناجح :النتيجة
 

 :بتقدير ناجح :النتيجة

  
 جيد جدا  

   
 ا  جيد جد

   
 امتياز

 
 اللجنة االمتحانية

   
 اللجنة االمتحانية

   
 اللجنة االمتحانية
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 علي عماد كاظم حسن :االســم
  

 علي قيس عبود شنين :االســم
  

 علي لعيبي كاظم جباره :االســم
 

 الثانية :المرحلة
  

 الثانية :المرحلة
  

 الثانية :المرحلة
 

 النتيجـــــــة ــــــــــادةاســــــــــــــــم المــــــ ت
 

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

 النتيجـــــــة
 

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

 النتيجـــــــة

 جيد جدا   IIالكيمياء العضوية  1
 

1 
   

 جيد جدا   IIالكيمياء العضوية  1

 امتياز Iفسلجة  2
 

2 
   

 امتياز Iفسلجة  2

 امتياز Iاحياء مجهرية  3
 

3 
   

 جيد جدا   Iاحياء مجهرية  3

 جيد Iصيدلة فيزياوية  4
 

4 
   

 جيد Iصيدلة فيزياوية  4

 امتياز IIحاسبات  5
 

5 
   

 زامتيا IIحاسبات  5

 امتياز الحرية والديمقراطية 6
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 امتياز الحرية والديمقراطية 6

 جيد جدا   IIاللغة االنكليزية  7
 

7 
   

 جيد IIاللغة االنكليزية  7

 امتياز اللغة العربية 8
 

8 
   

 امتياز اللغة العربية 8

 :بتقدير ناجح :جةالنتي
 

 :النتيجة
 

 :بتقدير
 

 :بتقدير ناجح :النتيجة

  
 جيد جدا  

       
 جيد جدا  

 
 اللجنة االمتحانية

   
 اللجنة االمتحانية

   
 اللجنة االمتحانية
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 غادة علي طبيش برتو :االســم
  

 غفران رياض جعفر عمران :االســم
  

 فاضل مهدي مشرف ياسر :االســم
 

 الثانية :المرحلة
  

 الثانية :المرحلة
  

 الثانية :المرحلة
 

 النتيجـــــــة اســــــــــــــــم المــــــــــــــــادة ت
 

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

 النتيجـــــــة
 

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

 النتيجـــــــة

 جيد جدا   IIضوية الكيمياء الع 1
 

 جيد جدا   IIالكيمياء العضوية  1
 

 متوسط IIالكيمياء العضوية  1

 جيد جدا   Iفسلجة  2
 

 امتياز Iفسلجة  2
 

 جيد جدا   Iفسلجة  2

 جيد Iاحياء مجهرية  3
 

 جيد جدا   Iاحياء مجهرية  3
 

 جيد جدا   Iاحياء مجهرية  3

 جيد Iصيدلة فيزياوية  4
 

 جيد Iصيدلة فيزياوية  4
 

 جيد Iصيدلة فيزياوية  4

 جيد جدا   IIحاسبات  5
 

 امتياز IIحاسبات  5
 

 جيد جدا   IIحاسبات  5

 جيد جدا   الحرية والديمقراطية 6
 

 امتياز الحرية والديمقراطية 6
 

 جيد جدا   الحرية والديمقراطية 6

 جيد IIاللغة االنكليزية  7
 

 جيد جدا   IIاللغة االنكليزية  7
 

 جيد IIنكليزية اللغة اال 7

 امتياز اللغة العربية 8
 

 امتياز اللغة العربية 8
 

 امتياز اللغة العربية 8

 :بتقدير ناجح :النتيجة
 

 :بتقدير ناجح :النتيجة
 

 :بتقدير ناجح :النتيجة

  
 جيد جدا  

   
 جيد جدا  

   
 جيد جدا  
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 فاطمه عبد جبر علي :االســم
  

 فاطمه عبدالواحد ظاهر :االســم
  

 فاطمه عالء عبد الرزاق طالب :االســم
 

 الثانية :المرحلة
  

 الثانية :المرحلة
  

 الثانية :المرحلة
 

 النتيجـــــــة اســــــــــــــــم المــــــــــــــــادة ت
 

 النتيجـــــــة ــــادةاســــــــــــــــم المــــــــــــ ت
 

 النتيجـــــــة اســــــــــــــــم المــــــــــــــــادة ت

 جيد جدا   IIالكيمياء العضوية  1
 

 جيد جدا   IIالكيمياء العضوية  1
 

1 
  

 امتياز Iفسلجة  2
 

 جيد جدا   Iفسلجة  2
 

2 
  

 د جدا  جي Iاحياء مجهرية  3
 

 جيد جدا   Iاحياء مجهرية  3
 

3 
  

 جيد Iصيدلة فيزياوية  4
 

 جيد Iصيدلة فيزياوية  4
 

4 
  

 امتياز IIحاسبات  5
 

 امتياز IIحاسبات  5
 

5 
  

 امتياز الحرية والديمقراطية 6
 

 جيد جدا   الحرية والديمقراطية 6
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 جيد جدا   IIاللغة االنكليزية  7
 

 جيد IIاللغة االنكليزية  7
 

7 
  

 امتياز اللغة العربية 8
 

 امتياز اللغة العربية 8
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 :بتقدير ناجح :النتيجة
 

 :بتقدير ناجح :النتيجة
 

 :النتيجة
 

 :بتقدير

  
 جيد جدا  

   
 جيد جدا  
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 ماس عبد الخالق فاضل :االســم
  

 مثاب احمد شهد عواد :االســم
  

 محمد رضا عبد علي عزيز :االســم
 

 الثانية :المرحلة
  

 الثانية :المرحلة
  

 الثانية :المرحلة
 

 النتيجـــــــة اســــــــــــــــم المــــــــــــــــادة ت
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 متوسط IIالعضوية الكيمياء  1
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 جيد Iصيدلة فيزياوية  4
 

 جيد Iصيدلة فيزياوية  4

 امتياز IIحاسبات  5
 

 امتياز IIحاسبات  5
 

 جيد جدا   IIحاسبات  5

 امتياز الحرية والديمقراطية 6
 

 جيد جدا   الحرية والديمقراطية 6
 

 امتياز الحرية والديمقراطية 6

 جيد IIاللغة االنكليزية  7
 

 جيد جدا   IIاللغة االنكليزية  7
 

 جيد IIاللغة االنكليزية  7

 امتياز اللغة العربية 8
 

 امتياز اللغة العربية 8
 

 امتياز اللغة العربية 8

 :بتقدير ناجح :النتيجة
 

 :بتقدير ناجح :النتيجة
 

 :بتقدير ناجح :النتيجة

  
 جيد جدا  

   
 جيد جدا  

   
 جيد

 
 اللجنة االمتحانية

   
 اللجنة االمتحانية

   
 اللجنة االمتحانية

 
 



 

 كلية الصيدلة-جامعة ذي ق ار

 9191-9102للعام الدراسي  ( الدور األول)نتائج االمتحانات النهائية الفصل الدراسي االول  
 

                  
 اللجنة االمتحانية                                     اللجنة االمتحانية                                          اللجنة االمتحانية  

 
 

 محمد ناصرحسين عبد :االســم
  

 مريم جاسم داود حسين :االســم
  

 مريم ناشي حسن دبس :ماالســ
 

 الثانية :المرحلة
  

 الثانية :المرحلة
  

 الثانية :المرحلة
 

 النتيجـــــــة اســــــــــــــــم المــــــــــــــــادة ت
 

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

 النتيجـــــــة
 

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

 ــــةالنتيجـــ

 جيد جدا   IIالكيمياء العضوية  1
 

 جيد جدا   IIالكيمياء العضوية  1
 

 جيد جدا   IIالكيمياء العضوية  1

 امتياز Iفسلجة  2
 

 امتياز Iفسلجة  2
 

 جيد جدا   Iفسلجة  2

 جيد جدا   Iاحياء مجهرية  3
 

 جيد جدا   Iاحياء مجهرية  3
 

 جيد جدا   Iاحياء مجهرية  3

 جيد I صيدلة فيزياوية 4
 

 جيد Iصيدلة فيزياوية  4
 

 جيد Iصيدلة فيزياوية  4

 امتياز IIحاسبات  5
 

 امتياز IIحاسبات  5
 

 امتياز IIحاسبات  5

 جيد جدا   الحرية والديمقراطية 6
 

 امتياز الحرية والديمقراطية 6
 

 امتياز الحرية والديمقراطية 6

 جيد IIاللغة االنكليزية  7
 

 جيد IIاللغة االنكليزية  7
 

 جيد IIاللغة االنكليزية  7

 امتياز اللغة العربية 8
 

 امتياز اللغة العربية 8
 

 امتياز اللغة العربية 8

 :بتقدير ناجح :النتيجة
 

 :بتقدير ناجح :النتيجة
 

 :بتقدير ناجح :النتيجة

  
 جيد جدا  

   
 جيد جدا  

   
 جيد جدا  

 
 اللجنة االمتحانية

   
 اللجنة االمتحانية

   
 جنة االمتحانيةالل

 
 



 

 كلية الصيدلة-جامعة ذي ق ار

 9191-9102للعام الدراسي  ( الدور األول)نتائج االمتحانات النهائية الفصل الدراسي االول  
 

                  
 اللجنة االمتحانية                                     اللجنة االمتحانية                                          اللجنة االمتحانية  

 
 

 مهدي صالح ثجيل موتان :االســم
  

 مهند محسن شنيذر قاضي :االســم
  

 نبأ زهير نجم :االســم
 

 الثانية :المرحلة
  

 الثانية :المرحلة
  

 الثانية :المرحلة
 

 النتيجـــــــة اســــــــــــــــم المــــــــــــــــادة ت
 

 ت
اســــــــــــــــم 

 ـــــــــادةالمـــــــ
 النتيجـــــــة

 
 ت

اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

 النتيجـــــــة

 جيد جدا   IIالكيمياء العضوية  1
 

 جيد جدا   IIالكيمياء العضوية  1
 

 جيد IIالكيمياء العضوية  1

 جيد جدا   Iفسلجة  2
 

 امتياز Iفسلجة  2
 

 جيد جدا   Iفسلجة  2

 جيد جدا   Iاحياء مجهرية  3
 

 امتياز Iاحياء مجهرية  3
 

 جيد Iاحياء مجهرية  3

 جيد Iصيدلة فيزياوية  4
 

 جيد Iصيدلة فيزياوية  4
 

 متوسط Iصيدلة فيزياوية  4

 جيد جدا   IIحاسبات  5
 

 امتياز IIحاسبات  5
 

 جيد جدا   IIحاسبات  5

 جيد جدا   الحرية والديمقراطية 6
 

 امتياز الحرية والديمقراطية 6
 

 جيد الحرية والديمقراطية 6

 جيد IIاللغة االنكليزية  7
 

 جيد جدا   IIاللغة االنكليزية  7
 

 جيد IIاللغة االنكليزية  7

 جيد جدا   اللغة العربية 8
 

 امتياز اللغة العربية 8
 

 جيد اللغة العربية 8

 :بتقدير ناجح :النتيجة
 

 :بتقدير ناجح :النتيجة
 

 :بتقدير ناجح :النتيجة

  
 جيد جدا  

   
 امتياز

   
 جيد

 
 اللجنة االمتحانية

   
 اللجنة االمتحانية

   
 اللجنة االمتحانية

 
 



 

 كلية الصيدلة-جامعة ذي ق ار

 9191-9102للعام الدراسي  ( الدور األول)نتائج االمتحانات النهائية الفصل الدراسي االول  
 

                  
 اللجنة االمتحانية                                     اللجنة االمتحانية                                          اللجنة االمتحانية  

 
 

 نوال شاكر محمود حبيب :االســم
  

 :االســم
نور الهدى حيدر جليل 

   سداوي
 نور الهدى رحيم مطر كوبان :االســم

 

 الثانية :المرحلة
  

 الثانية :المرحلة
  

 الثانية :المرحلة
 

 النتيجـــــــة ســــــــــــــــم المــــــــــــــــادةا ت
 

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

 النتيجـــــــة
 

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

 النتيجـــــــة

 جيد IIالكيمياء العضوية  1
 

 جيد جدا   IIالكيمياء العضوية  1
 

 جيد جدا   IIة الكيمياء العضوي 1

 جيد جدا   Iفسلجة  2
 

 جيد جدا   Iفسلجة  2
 

 جيد جدا   Iفسلجة  2

 جيد جدا   Iاحياء مجهرية  3
 

 جيد جدا   Iاحياء مجهرية  3
 

 جيد جدا   Iاحياء مجهرية  3

 جيد Iصيدلة فيزياوية  4
 

 جيد جدا   Iصيدلة فيزياوية  4
 

 جيد Iصيدلة فيزياوية  4

 امتياز IIحاسبات  5
 

 امتياز IIاسبات ح 5
 

 امتياز IIحاسبات  5

 امتياز الحرية والديمقراطية 6
 

 امتياز الحرية والديمقراطية 6
 

 امتياز الحرية والديمقراطية 6

 جيد جدا   IIاللغة االنكليزية  7
 

 جيد IIاللغة االنكليزية  7
 

 جيد جدا   IIاللغة االنكليزية  7

 امتياز اللغة العربية 8
 

 امتياز ةاللغة العربي 8
 

 امتياز اللغة العربية 8

 :بتقدير ناجح :النتيجة
 

 :بتقدير ناجح :النتيجة
 

 :بتقدير ناجح :النتيجة

  
 جيد جدا  

   
 جيد جدا  

   
 جيد جدا  

 
 اللجنة االمتحانية

   
 اللجنة االمتحانية

   
 اللجنة االمتحانية

 
 



 

 كلية الصيدلة-جامعة ذي ق ار

 9191-9102للعام الدراسي  ( الدور األول)نتائج االمتحانات النهائية الفصل الدراسي االول  
 

                  
 اللجنة االمتحانية                                     اللجنة االمتحانية                                          اللجنة االمتحانية  

 
 

 نور ناجي تاية مطر :االســم
  

 يخنورماجد ثامر دو :االســم
  

 هبه صبار هاشم حمادي :االســم
 

 الثانية :المرحلة
  

 الثانية :المرحلة
  

 الثانية :المرحلة
 

 النتيجـــــــة اســــــــــــــــم المــــــــــــــــادة ت
 

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

 النتيجـــــــة
 

 ت
اســــــــــــــــم 
 ادةالمــــــــــــــــ

 النتيجـــــــة

 جيد جدا   IIالكيمياء العضوية  1
 

 جيد جدا   IIالكيمياء العضوية  1
 

 جيد جدا   IIالكيمياء العضوية  1

 امتياز Iفسلجة  2
 

 جيد جدا   Iفسلجة  2
 

 جيد جدا   Iفسلجة  2

 امتياز Iاحياء مجهرية  3
 

 جيد جدا   Iاحياء مجهرية  3
 

 جيد جدا   Iاحياء مجهرية  3

 جيد Iيدلة فيزياوية ص 4
 

 جيد Iصيدلة فيزياوية  4
 

 جيد Iصيدلة فيزياوية  4

 امتياز IIحاسبات  5
 

 جيد جدا   IIحاسبات  5
 

 امتياز IIحاسبات  5

 امتياز الحرية والديمقراطية 6
 

 جيد جدا   الحرية والديمقراطية 6
 

 امتياز الحرية والديمقراطية 6

 جيد جدا   IIاللغة االنكليزية  7
 

 جيد جدا   IIاللغة االنكليزية  7
 

 جيد IIاللغة االنكليزية  7

 امتياز اللغة العربية 8
 

 امتياز اللغة العربية 8
 

 امتياز اللغة العربية 8

 :بتقدير ناجح :النتيجة
 

 :بتقدير ناجح :النتيجة
 

 :بتقدير ناجح :النتيجة

  
 جيد جدا  

   
 جيد جدا  

   
 جيد جدا  

 
 اللجنة االمتحانية

   
 اللجنة االمتحانية

   
 اللجنة االمتحانية

 
 



 

 كلية الصيدلة-جامعة ذي ق ار

 9191-9102للعام الدراسي  ( الدور األول)نتائج االمتحانات النهائية الفصل الدراسي االول  
 

                  
 اللجنة االمتحانية                                     اللجنة االمتحانية                                          اللجنة االمتحانية  

 
 

 احمد كاظم ريسان :االســم 
 

 الثانية :المرحلة
 

 النتيجـــــــة اســــــــــــــــم المــــــــــــــــادة ت

 مستوفي IIالكيمياء العضوية  1

 مستوفي Iفسلجة  2

 جيد جدا   Iاحياء مجهرية  3

 مستوفي Iصيدلة فيزياوية  4

 مستوفي IIسبات حا 5

 مستوفي الحرية والديمقراطية 6

 مستوفي IIاللغة االنكليزية  7

 مستوفي اللغة العربية 8

 :بتقدير ناجح :النتيجة

  
 ناجح

 
 اللجنة االمتحانية

 

 هديل حميد جبار محمد :االســم
 

 الثانية :المرحلة
 

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

 ــــةالنتيجـــ

 جيد جدا   IIالكيمياء العضوية  1

 امتياز Iفسلجة  2

 جيد جدا   Iاحياء مجهرية  3

 متوسط Iصيدلة فيزياوية  4

 جيد جدا   IIحاسبات  5

 امتياز الحرية والديمقراطية 6

 جيد IIاللغة االنكليزية  7

 امتياز اللغة العربية 8

 :بتقدير ناجح :النتيجة

  
 جيد جدا  



 

 كلية الصيدلة-جامعة ذي ق ار

 9191-9102للعام الدراسي  ( الدور األول)نتائج االمتحانات النهائية الفصل الدراسي االول  
 

                  
 اللجنة االمتحانية                                     اللجنة االمتحانية                                          اللجنة االمتحانية  

 
 

 احمد قحطان عدنان عبد :االســم
  

 احمد كريم فليح خليفة :االســم
 

 الثانية :المرحلة
  

 الثانية :المرحلة
 

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

 النتيجـــــــة
 

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

 النتيجـــــــة

 جيد جدا   IIالكيمياء العضوية  1
 

 جيد IIياء العضوية الكيم 1

 جيد جدا   Iفسلجة  2
 

 جيد جدا   Iفسلجة  2

 جيد جدا   Iاحياء مجهرية  3
 

 جيد جدا   Iاحياء مجهرية  3

 جيد Iصيدلة فيزياوية  4
 

 جيد Iصيدلة فيزياوية  4

 امتياز IIحاسبات  5
 

 جيد جدا   IIحاسبات  5

 امتياز الحرية والديمقراطية 6
 

 جيد جدا   الحرية والديمقراطية 6

 جيد جدا   IIاللغة االنكليزية  7
 

 جيد IIاللغة االنكليزية  7

 امتياز اللغة العربية 8
 

 امتياز اللغة العربية 8

 :بتقدير ناجح :النتيجة
 

 :بتقدير ناجح :النتيجة

  
 جيد جدا  

   
 جيد جدا  

 
 اللجنة االمتحانية

   
 اللجنة االمتحانية

 
 



 

 كلية الصيدلة-جامعة ذي ق ار

 9191-9102للعام الدراسي  ( الدور األول)نتائج االمتحانات النهائية الفصل الدراسي االول  
 

                  
 اللجنة االمتحانية                                     اللجنة االمتحانية                                          اللجنة االمتحانية  

 
 

 مدانوار حيدر خزعل ح :االســم
  

 انور هاشم سعد ذويب :االســم
 

 الثانية :المرحلة
  

 الثانية :المرحلة
 

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

 النتيجـــــــة
 

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

 النتيجـــــــة

 جيد جدا   IIالكيمياء العضوية  1
 

 جيد IIالكيمياء العضوية  1

 امتياز Iفسلجة  2
 

 امتياز Iفسلجة  2

 جيد جدا   Iاحياء مجهرية  3
 

 جيد جدا   Iاحياء مجهرية  3

 جيد Iصيدلة فيزياوية  4
 

 جيد Iصيدلة فيزياوية  4

 امتياز IIحاسبات  5
 

 امتياز IIحاسبات  5

 امتياز الحرية والديمقراطية 6
 

 امتياز الحرية والديمقراطية 6

 جيد جدا   IIاللغة االنكليزية  7
 

 جيد IIاللغة االنكليزية  7

 امتياز اللغة العربية 8
 

 امتياز اللغة العربية 8

 :بتقدير ناجح :النتيجة
 

 :بتقدير ناجح :النتيجة

  
 جيد جدا  

   
 جيد جدا  

 
 اللجنة االمتحانية

   
 اللجنة االمتحانية

 
 



 

 كلية الصيدلة-جامعة ذي ق ار

 9191-9102للعام الدراسي  ( الدور األول)نتائج االمتحانات النهائية الفصل الدراسي االول  
 

                  
 اللجنة االمتحانية                                     اللجنة االمتحانية                                          اللجنة االمتحانية  

 
 

 إسراء عبد غضبان راضي :االســم
  

 ر جلود هدادإنتضار عبداألمي :االســم
 

 الثانية :المرحلة
  

 الثانية :المرحلة
 

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

 النتيجـــــــة
 

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

 النتيجـــــــة

 جيد IIالكيمياء العضوية  1
 

 جيد جدا   IIالكيمياء العضوية  1

 امتياز Iفسلجة  2
 

 جيد جدا   Iجة فسل 2

 جيد جدا   Iاحياء مجهرية  3
 

 جيد جدا   Iاحياء مجهرية  3

 جيد Iصيدلة فيزياوية  4
 

 جيد Iصيدلة فيزياوية  4

 امتياز IIحاسبات  5
 

 امتياز IIحاسبات  5

 امتياز الحرية والديمقراطية 6
 

 امتياز الحرية والديمقراطية 6

 جيد IIاللغة االنكليزية  7
 

 جيد IIكليزية اللغة االن 7

 امتياز اللغة العربية 8
 

 امتياز اللغة العربية 8

 :بتقدير ناجح :النتيجة
 

 :بتقدير ناجح :النتيجة

  
 جيد جدا  

   
 جيد جدا  

 
 اللجنة االمتحانية

   
 اللجنة االمتحانية

 
 



 

 كلية الصيدلة-جامعة ذي ق ار

 9191-9102للعام الدراسي  ( الدور األول)نتائج االمتحانات النهائية الفصل الدراسي االول  
 

                  
 اللجنة االمتحانية                                     اللجنة االمتحانية                                          اللجنة االمتحانية  

 
 

 آيات رياض كاظم :االســم
  

 آيه أحمد سالم عليوي :االســم
 

 الثانية :المرحلة
  

 الثانية :حلةالمر
 

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

 النتيجـــــــة
 

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

 النتيجـــــــة

 جيد جدا   IIالكيمياء العضوية  1
 

 جيد جدا   IIالكيمياء العضوية  1

 امتياز Iفسلجة  2
 

 جيد جدا   Iفسلجة  2

 امتياز Iاحياء مجهرية  3
 

 امتياز Iاحياء مجهرية  3

 جيد Iصيدلة فيزياوية  4
 

 جيد Iصيدلة فيزياوية  4

 امتياز IIحاسبات  5
 

 امتياز IIحاسبات  5

 امتياز الحرية والديمقراطية 6
 

 امتياز الحرية والديمقراطية 6

 جيد جدا   IIاللغة االنكليزية  7
 

 جيد جدا   IIاللغة االنكليزية  7

 امتياز ربيةاللغة الع 8
 

 امتياز اللغة العربية 8

 :بتقدير ناجح :النتيجة
 

 :بتقدير ناجح :النتيجة

  
 جيد جدا  

   
 جيد جدا  

 
 اللجنة االمتحانية

   
 اللجنة االمتحانية

 
 



 

 كلية الصيدلة-جامعة ذي ق ار

 9191-9102للعام الدراسي  ( الدور األول)نتائج االمتحانات النهائية الفصل الدراسي االول  
 

                  
 اللجنة االمتحانية                                     اللجنة االمتحانية                                          اللجنة االمتحانية  

 
 

 تبارك رحيم موسى :االســم
  

 تهاني علي حسين :االســم
 

 الثانية :المرحلة
  

 الثانية :المرحلة
 

 ت
ـــــم اســـــــــــ

 المــــــــــــــــادة
 النتيجـــــــة

 
 ت

اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

 النتيجـــــــة

 جيد IIالكيمياء العضوية  1
 

 جيد جدا   IIالكيمياء العضوية  1

 امتياز Iفسلجة  2
 

 جيد جدا   Iفسلجة  2

 جيد جدا   Iاحياء مجهرية  3
 

 جيد Iاحياء مجهرية  3

 جيد Iيدلة فيزياوية ص 4
 

 متوسط Iصيدلة فيزياوية  4

 امتياز IIحاسبات  5
 

 جيد جدا   IIحاسبات  5

 امتياز الحرية والديمقراطية 6
 

 امتياز الحرية والديمقراطية 6

 جيد جدا   IIاللغة االنكليزية  7
 

 جيد IIاللغة االنكليزية  7

 امتياز اللغة العربية 8
 

 جيد جدا   اللغة العربية 8

 :بتقدير ناجح :النتيجة
 

 :بتقدير ناجح :النتيجة

  
 جيد جدا  

   
 جيد

 
 اللجنة االمتحانية

   
 اللجنة االمتحانية

 
 



 

 كلية الصيدلة-جامعة ذي ق ار

 9191-9102للعام الدراسي  ( الدور األول)نتائج االمتحانات النهائية الفصل الدراسي االول  
 

                  
 اللجنة االمتحانية                                     اللجنة االمتحانية                                          اللجنة االمتحانية  

 
 

 حسين علي خيون ثويني :االســم
  

 حميد عبدهللا كاظم :االســم
 

 الثانية :المرحلة
  

 الثانية :المرحلة
 

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

 تيجـــــــةالن
 

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

 النتيجـــــــة

 جيد جدا   IIالكيمياء العضوية  1
 

 جيد جدا   IIالكيمياء العضوية  1

 جيد جدا   Iفسلجة  2
 

 جيد جدا   Iفسلجة  2

 امتياز Iاحياء مجهرية  3
 

 جيد جدا   Iاحياء مجهرية  3

 جيد Iصيدلة فيزياوية  4
 

 متوسط Iصيدلة فيزياوية  4

 امتياز IIحاسبات  5
 

 امتياز IIحاسبات  5

 امتياز الحرية والديمقراطية 6
 

 امتياز الحرية والديمقراطية 6

 جيد IIاللغة االنكليزية  7
 

 جيد IIاللغة االنكليزية  7

 امتياز اللغة العربية 8
 

 امتياز اللغة العربية 8

 :بتقدير ناجح :النتيجة
 

 :بتقدير ناجح :النتيجة

  
 جيد جدا  

   
 جيد جدا  

 
 اللجنة االمتحانية

   
 اللجنة االمتحانية

 
 



 

 كلية الصيدلة-جامعة ذي ق ار

 9191-9102للعام الدراسي  ( الدور األول)نتائج االمتحانات النهائية الفصل الدراسي االول  
 

                  
 اللجنة االمتحانية                                     اللجنة االمتحانية                                          اللجنة االمتحانية  

 
 

 حيدر عبد الجليل حسن غافل :االســم
  

 حيدر غالب علي جاسم :االســم
 

 الثانية :المرحلة
  

 الثانية :المرحلة
 

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

 النتيجـــــــة
 

 ت
ــــــــــــم اســــ

 المــــــــــــــــادة
 النتيجـــــــة

 جيد جدا   IIالكيمياء العضوية  1
 

 جيد جدا   IIالكيمياء العضوية  1

 جيد جدا   Iفسلجة  2
 

 جيد جدا   Iفسلجة  2

 جيد جدا   Iاحياء مجهرية  3
 

 جيد Iاحياء مجهرية  3

 جيد Iصيدلة فيزياوية  4
 

 جيد Iصيدلة فيزياوية  4

 امتياز IIحاسبات  5
 

 جيد جدا   IIحاسبات  5

 امتياز الحرية والديمقراطية 6
 

 جيد جدا   الحرية والديمقراطية 6

 جيد IIاللغة االنكليزية  7
 

 جيد IIاللغة االنكليزية  7

 امتياز اللغة العربية 8
 

 امتياز اللغة العربية 8

 :بتقدير ناجح :النتيجة
 

 :بتقدير ناجح :النتيجة

  
 جدا  جيد 

   
 جيد جدا  

 
 اللجنة االمتحانية

   
 اللجنة االمتحانية

 
 



 

 كلية الصيدلة-جامعة ذي ق ار

 9191-9102للعام الدراسي  ( الدور األول)نتائج االمتحانات النهائية الفصل الدراسي االول  
 

                  
 اللجنة االمتحانية                                     اللجنة االمتحانية                                          اللجنة االمتحانية  

 
 

 دعاء شهد وهيب رحم :االســم
  

 رحاب مشتاق طالب كاظم :االســم
 

 الثانية :المرحلة
  

 الثانية :المرحلة
 

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

 النتيجـــــــة
 

 ت
اســــــــــــــــم 

 ــــــادةالمــــــــــ
 النتيجـــــــة

 جيد جدا   IIالكيمياء العضوية  1
 

1 
  

 جيد جدا   Iفسلجة  2
 

2 
  

 امتياز Iاحياء مجهرية  3
 

3 
  

 جيد Iصيدلة فيزياوية  4
 

4 
  

 امتياز IIحاسبات  5
 

5 
  

 جيد جدا   الحرية والديمقراطية 6
 

6 
  

 جيد جدا   IIاللغة االنكليزية  7
 

7 
  

 امتياز عربيةاللغة ال 8
 

8 
  

 :بتقدير ناجح :النتيجة
 

 :النتيجة
 

 :بتقدير

  
 جيد جدا  

    

 
 اللجنة االمتحانية

   
 اللجنة االمتحانية

 
 



 

 كلية الصيدلة-جامعة ذي ق ار

 9191-9102للعام الدراسي  ( الدور األول)نتائج االمتحانات النهائية الفصل الدراسي االول  
 

                  
 اللجنة االمتحانية                                     اللجنة االمتحانية                                          اللجنة االمتحانية  

 
 

 :االســم
رند احمد محمد سمير عبد 

   الوهاب
 روان حسن خيون ضاحي :االســم

 

 الثانية :المرحلة
  

 الثانية :المرحلة
 

 ت
اســــــــــــــــم 

 ــــــــــــــادةالمــ
 النتيجـــــــة

 
 ت

اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

 النتيجـــــــة

 جيد جدا   IIالكيمياء العضوية  1
 

 جيد جدا   IIالكيمياء العضوية  1

 جيد جدا   Iفسلجة  2
 

 جيد جدا   Iفسلجة  2

 جيد Iاحياء مجهرية  3
 

 جيد جدا   Iاحياء مجهرية  3

 جيد Iفيزياوية صيدلة  4
 

 متوسط Iصيدلة فيزياوية  4

 امتياز IIحاسبات  5
 

 جيد جدا   IIحاسبات  5

 امتياز الحرية والديمقراطية 6
 

 امتياز الحرية والديمقراطية 6

 جيد جدا   IIاللغة االنكليزية  7
 

 جيد جدا   IIاللغة االنكليزية  7

 امتياز اللغة العربية 8
 

 امتياز اللغة العربية 8

 :بتقدير ناجح :النتيجة
 

 :بتقدير ناجح :النتيجة

  
 جيد جدا  

   
 جيد جدا  

 
 اللجنة االمتحانية

   
 اللجنة االمتحانية

 
 



 

 كلية الصيدلة-جامعة ذي ق ار

 9191-9102للعام الدراسي  ( الدور األول)نتائج االمتحانات النهائية الفصل الدراسي االول  
 

                  
 اللجنة االمتحانية                                     اللجنة االمتحانية                                          اللجنة االمتحانية  

 
 

 زهراء احمد كامل طاهر :االســم
  

 زهراء جابر عبد هنون :االســم
 

 الثانية :المرحلة
  

 الثانية :المرحلة
 

 ت
اســــــــــــــــم 
 دةالمــــــــــــــــا

 النتيجـــــــة
 

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

 النتيجـــــــة

 جيد IIالكيمياء العضوية  1
 

 جيد جدا   IIالكيمياء العضوية  1

 جيد جدا   Iفسلجة  2
 

 جيد جدا   Iفسلجة  2

 جيد جدا   Iاحياء مجهرية  3
 

 جيد جدا   Iاحياء مجهرية  3

 طمتوس Iصيدلة فيزياوية  4
 

 جيد Iصيدلة فيزياوية  4

 امتياز IIحاسبات  5
 

 امتياز IIحاسبات  5

 جيد الحرية والديمقراطية 6
 

 جيد جدا   الحرية والديمقراطية 6

 جيد IIاللغة االنكليزية  7
 

 جيد IIاللغة االنكليزية  7

 امتياز اللغة العربية 8
 

 امتياز اللغة العربية 8

 :بتقدير ناجح :النتيجة
 

 :بتقدير ناجح :جةالنتي

  
 جيد جدا  

   
 جيد جدا  

 
 اللجنة االمتحانية

   
 اللجنة االمتحانية

 
 



 

 كلية الصيدلة-جامعة ذي ق ار

 9191-9102للعام الدراسي  ( الدور األول)نتائج االمتحانات النهائية الفصل الدراسي االول  
 

                  
 اللجنة االمتحانية                                     اللجنة االمتحانية                                          اللجنة االمتحانية  

 
 

 زهراء ستار جباري ضيدان :االســم
  

 زهراء صبحي محمد شجس :االســم
 

 الثانية :المرحلة
  

 الثانية :المرحلة
 

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

 النتيجـــــــة
 

 ت
ـــــــــــــم اســـ

 المــــــــــــــــادة
 النتيجـــــــة

 مقبول IIالكيمياء العضوية  1
 

 جيد جدا   IIالكيمياء العضوية  1

 جيد جدا   Iفسلجة  2
 

 امتياز Iفسلجة  2

 جيد Iاحياء مجهرية  3
 

 جيد جدا   Iاحياء مجهرية  3

 مقبول Iصيدلة فيزياوية  4
 

 جيد Iصيدلة فيزياوية  4

 جيد IIسبات حا 5
 

 امتياز IIحاسبات  5

 جيد جدا   الحرية والديمقراطية 6
 

 امتياز الحرية والديمقراطية 6

 جيد جدا   IIاللغة االنكليزية  7
 

 جيد جدا   IIاللغة االنكليزية  7

 امتياز اللغة العربية 8
 

 امتياز اللغة العربية 8

 :بتقدير ناجح :النتيجة
 

 :بتقدير ناجح :النتيجة

  
 يدج

   
 جيد جدا  

 
 اللجنة االمتحانية

   
 اللجنة االمتحانية

 
 



 

 كلية الصيدلة-جامعة ذي ق ار

 9191-9102للعام الدراسي  ( الدور األول)نتائج االمتحانات النهائية الفصل الدراسي االول  
 

                  
 اللجنة االمتحانية                                     اللجنة االمتحانية                                          اللجنة االمتحانية  

 
 

 زهراء محمد عنيد عليوي :االســم
  

 زهراء محمد مطشر نعيم :االســم
 

 الثانية :المرحلة
  

 الثانية :المرحلة
 

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

 النتيجـــــــة
 

 ت
اســــــــــــــــم 

 ــــــــادةالمــــــــ
 النتيجـــــــة

 جيد جدا   IIالكيمياء العضوية  1
 

1 
  

 جيد جدا   Iفسلجة  2
 

2 
  

 جيد جدا   Iاحياء مجهرية  3
 

3 
  

 جيد Iصيدلة فيزياوية  4
 

4 
  

 جيد جدا   IIحاسبات  5
 

5 
  

 امتياز الحرية والديمقراطية 6
 

6 
  

 جيد IIاللغة االنكليزية  7
 

7 
  

 امتياز ربيةاللغة الع 8
 

8 
  

 :بتقدير ناجح :النتيجة
 

 :النتيجة
 

 :بتقدير

  
 جيد جدا  

    

 
 اللجنة االمتحانية

   
 اللجنة االمتحانية

 
 



 

 كلية الصيدلة-جامعة ذي ق ار

 9191-9102للعام الدراسي  ( الدور األول)نتائج االمتحانات النهائية الفصل الدراسي االول  
 

                  
 اللجنة االمتحانية                                     اللجنة االمتحانية                                          اللجنة االمتحانية  

 
 

 :االســم
زين العابدين باسم طعمه 

   حسين
 زينب ايوب صكبان بعنون :االســم

 

 الثانية :المرحلة
  

 الثانية :المرحلة
 

 ت
اســــــــــــــــم 

 ــــــــــــــادةالمــ
 النتيجـــــــة

 
 ت

اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

 النتيجـــــــة

1 
   

 جيد جدا   IIالكيمياء العضوية  1

2 
   

 جيد جدا   Iفسلجة  2

3 
   

 جيد جدا   Iاحياء مجهرية  3

4 
   

 جيد جدا   Iصيدلة فيزياوية  4

5 
   

 امتياز IIحاسبات  5

6 
   

 امتياز لحرية والديمقراطيةا 6

7 
   

 جيد جدا   IIاللغة االنكليزية  7

8 
   

 امتياز اللغة العربية 8

 :النتيجة
 

 :بتقدير
 

 :بتقدير ناجح :النتيجة

      
 جيد جدا  

 
 اللجنة االمتحانية

   
 اللجنة االمتحانية

 
 



 

 كلية الصيدلة-جامعة ذي ق ار

 9191-9102للعام الدراسي  ( الدور األول)نتائج االمتحانات النهائية الفصل الدراسي االول  
 

                  
 اللجنة االمتحانية                                     اللجنة االمتحانية                                          اللجنة االمتحانية  

 
 

 زينب رياض كامل راهي :االســم
  

 زينب علي رضا عطيه :االســم
 

 الثانية :مرحلةال
  

 الثانية :المرحلة
 

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

 النتيجـــــــة
 

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

 النتيجـــــــة

 جيد جدا   IIالكيمياء العضوية  1
 

 جيد جدا   IIالكيمياء العضوية  1

 امتياز Iفسلجة  2
 

 ا  جيد جد Iفسلجة  2

 جيد جدا   Iاحياء مجهرية  3
 

 جيد جدا   Iاحياء مجهرية  3

 جيد Iصيدلة فيزياوية  4
 

 جيد Iصيدلة فيزياوية  4

 امتياز IIحاسبات  5
 

 امتياز IIحاسبات  5

 جيد جدا   الحرية والديمقراطية 6
 

 امتياز الحرية والديمقراطية 6

 جيد جدا   IIاللغة االنكليزية  7
 

 جيد جدا   IIية اللغة االنكليز 7

 امتياز اللغة العربية 8
 

 امتياز اللغة العربية 8

 :بتقدير ناجح :النتيجة
 

 :بتقدير ناجح :النتيجة

  
 جيد جدا  

   
 جيد جدا  

 
 اللجنة االمتحانية

   
 اللجنة االمتحانية

 
 



 

 كلية الصيدلة-جامعة ذي ق ار

 9191-9102للعام الدراسي  ( الدور األول)نتائج االمتحانات النهائية الفصل الدراسي االول  
 

                  
 اللجنة االمتحانية                                     اللجنة االمتحانية                                          اللجنة االمتحانية  

 
 

 ساره رحمن جابر سعود :االســم
  

 ساره رعد علي خلف :االســم
 

 الثانية :المرحلة
  

 الثانية :لمرحلةا
 

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

 النتيجـــــــة
 

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

 النتيجـــــــة

 جيد IIالكيمياء العضوية  1
 

 جيد IIالكيمياء العضوية  1

 امتياز Iفسلجة  2
 

 جيد جدا   Iفسلجة  2

 امتياز Iاحياء مجهرية  3
 

 جيد جدا   Iاحياء مجهرية  3

 جيد Iصيدلة فيزياوية  4
 

 جيد Iصيدلة فيزياوية  4

 امتياز IIحاسبات  5
 

 امتياز IIحاسبات  5

 امتياز الحرية والديمقراطية 6
 

 امتياز الحرية والديمقراطية 6

 جيد جدا   IIاللغة االنكليزية  7
 

 جيد IIاللغة االنكليزية  7

 زامتيا اللغة العربية 8
 

 امتياز اللغة العربية 8

 :بتقدير ناجح :النتيجة
 

 :بتقدير ناجح :النتيجة

  
 جيد جدا  

   
 جيد جدا  

 
 اللجنة االمتحانية

   
 اللجنة االمتحانية

 
 



 

 كلية الصيدلة-جامعة ذي ق ار

 9191-9102للعام الدراسي  ( الدور األول)نتائج االمتحانات النهائية الفصل الدراسي االول  
 

                  
 اللجنة االمتحانية                                     اللجنة االمتحانية                                          اللجنة االمتحانية  

 
 

 سرى صابر حسون مهدي :االســم
  

 :االســم
شيماء عبد االمير جعاز 

  عيسئ

 الثانية :المرحلة
  

 الثانية :المرحلة
 

 ت
ــــــــــم اســــــ

 المــــــــــــــــادة
 النتيجـــــــة

 
 ت

اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

 النتيجـــــــة

 جيد جدا   IIالكيمياء العضوية  1
 

 جيد جدا   IIالكيمياء العضوية  1

 امتياز Iفسلجة  2
 

 امتياز Iفسلجة  2

 امتياز Iاحياء مجهرية  3
 

 د جدا  جي Iاحياء مجهرية  3

 جيد Iصيدلة فيزياوية  4
 

 جيد Iصيدلة فيزياوية  4

 امتياز IIحاسبات  5
 

 امتياز IIحاسبات  5

 امتياز الحرية والديمقراطية 6
 

 جيد جدا   الحرية والديمقراطية 6

 جيد جدا   IIاللغة االنكليزية  7
 

 جيد جدا   IIاللغة االنكليزية  7

 امتياز اللغة العربية 8
 

 امتياز عربيةاللغة ال 8

 :بتقدير ناجح :النتيجة
 

 :بتقدير ناجح :النتيجة

  
 جيد جدا  

   
 جيد جدا  

 
 اللجنة االمتحانية

   
 اللجنة االمتحانية

 
 



 

 كلية الصيدلة-جامعة ذي ق ار

 9191-9102للعام الدراسي  ( الدور األول)نتائج االمتحانات النهائية الفصل الدراسي االول  
 

                  
 اللجنة االمتحانية                                     اللجنة االمتحانية                                          اللجنة االمتحانية  

 
 

 عباس ربيح هالل عليوي :االســم
  

 عبدالغفار ستار جبار علي :االســم
 

 الثانية :المرحلة
  

 الثانية :المرحلة
 

 ت
اســــــــــــــــم 

 مــــــــــــــــادةال
 النتيجـــــــة

 
 ت

اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

 النتيجـــــــة

 متوسط IIالكيمياء العضوية  1
 

 جيد جدا   IIالكيمياء العضوية  1

 جيد جدا   Iفسلجة  2
 

 جيد جدا   Iفسلجة  2

 جيد جدا   Iاحياء مجهرية  3
 

 جيد جدا   Iاحياء مجهرية  3

 جيد Iيدلة فيزياوية ص 4
 

 جيد Iصيدلة فيزياوية  4

 جيد جدا   IIحاسبات  5
 

 امتياز IIحاسبات  5

 امتياز الحرية والديمقراطية 6
 

 امتياز الحرية والديمقراطية 6

 جيد IIاللغة االنكليزية  7
 

 جيد جدا   IIاللغة االنكليزية  7

 امتياز اللغة العربية 8
 

 امتياز اللغة العربية 8

 :بتقدير ناجح :نتيجةال
 

 :بتقدير ناجح :النتيجة

  
 جيد جدا  

   
 جيد جدا  

 
 اللجنة االمتحانية

   
 اللجنة االمتحانية

 
 



 

 كلية الصيدلة-جامعة ذي ق ار

 9191-9102للعام الدراسي  ( الدور األول)نتائج االمتحانات النهائية الفصل الدراسي االول  
 

                  
 اللجنة االمتحانية                                     اللجنة االمتحانية                                          اللجنة االمتحانية  

 
 

 عال حسن عبدالحسين :االســم
  

 علي عدنان أطريم فرج :االســم
 

 الثانية :المرحلة
  

 الثانية :المرحلة
 

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

 نتيجـــــــةال
 

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

 النتيجـــــــة

 متوسط IIالكيمياء العضوية  1
 

 جيد جدا   IIالكيمياء العضوية  1

 امتياز Iفسلجة  2
 

 جيد جدا   Iفسلجة  2

 جيد Iاحياء مجهرية  3
 

 امتياز Iاحياء مجهرية  3

 متوسط Iصيدلة فيزياوية  4
 

 جيد Iيزياوية صيدلة ف 4

 امتياز IIحاسبات  5
 

 امتياز IIحاسبات  5

 جيد جدا   الحرية والديمقراطية 6
 

 امتياز الحرية والديمقراطية 6

 جيد IIاللغة االنكليزية  7
 

 جيد IIاللغة االنكليزية  7

 جيد جدا   اللغة العربية 8
 

 امتياز اللغة العربية 8

 :بتقدير ناجح :النتيجة
 

 :بتقدير حناج :النتيجة

  
 جيد

   
 جيد جدا  

 
 اللجنة االمتحانية

   
 اللجنة االمتحانية

 

       



 

 كلية الصيدلة-جامعة ذي ق ار

 9191-9102للعام الدراسي  ( الدور األول)نتائج االمتحانات النهائية الفصل الدراسي االول  
 

                  
 اللجنة االمتحانية                                     اللجنة االمتحانية                                          اللجنة االمتحانية  

 
 

 علي هادي عبد الكاظم مزبان :االســم
  

 علياء مجيد حسب علي :االســم
 

 الثانية :المرحلة
  

 الثانية :المرحلة
 

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

 النتيجـــــــة
 

 ت
ــــــــــم اســــــ

 المــــــــــــــــادة
 النتيجـــــــة

 متوسط IIالكيمياء العضوية  1
 

 جيد جدا   IIالكيمياء العضوية  1

 جيد جدا   Iفسلجة  2
 

 امتياز Iفسلجة  2

 جيد جدا   Iاحياء مجهرية  3
 

 امتياز Iاحياء مجهرية  3

 جيد Iصيدلة فيزياوية  4
 

 جيد Iصيدلة فيزياوية  4

 امتياز IIات حاسب 5
 

 امتياز IIحاسبات  5

 جيد جدا   الحرية والديمقراطية 6
 

 امتياز الحرية والديمقراطية 6

 جيد IIاللغة االنكليزية  7
 

 جيد جدا   IIاللغة االنكليزية  7

 امتياز اللغة العربية 8
 

 امتياز اللغة العربية 8

 :بتقدير ناجح :النتيجة
 

 :بتقدير ناجح :النتيجة

  
 دا  جيد ج

   
 جيد جدا  

 
 اللجنة االمتحانية

   
 اللجنة االمتحانية

 
 



 

 كلية الصيدلة-جامعة ذي ق ار

 9191-9102للعام الدراسي  ( الدور األول)نتائج االمتحانات النهائية الفصل الدراسي االول  
 

                  
 اللجنة االمتحانية                                     اللجنة االمتحانية                                          اللجنة االمتحانية  

 
 

 فاطمة عبدالحسن خلوفي ردام :االســم
  

 فاطمه طالب بهلول صياح :االســم
 

 الثانية :المرحلة
  

 الثانية :المرحلة
 

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

 النتيجـــــــة
 

 ت
اســــــــــــــــم 

 ــــــــــــــادةالمــ
 النتيجـــــــة

 متوسط IIالكيمياء العضوية  1
 

 جيد جدا   IIالكيمياء العضوية  1

 جيد جدا   Iفسلجة  2
 

 جيد جدا   Iفسلجة  2

 جيد جدا   Iاحياء مجهرية  3
 

 جيد جدا   Iاحياء مجهرية  3

 جيد Iصيدلة فيزياوية  4
 

 جيد جدا   Iصيدلة فيزياوية  4

 تيازام IIحاسبات  5
 

 امتياز IIحاسبات  5

 امتياز الحرية والديمقراطية 6
 

 امتياز الحرية والديمقراطية 6

 جيد جدا   IIاللغة االنكليزية  7
 

 جيد جدا   IIاللغة االنكليزية  7

 امتياز اللغة العربية 8
 

 امتياز اللغة العربية 8

 :بتقدير ناجح :النتيجة
 

 :بتقدير ناجح :النتيجة

  
 جيد جدا  

   
 جيد جدا  

 
 اللجنة االمتحانية

   
 اللجنة االمتحانية

 
 



 

 كلية الصيدلة-جامعة ذي ق ار

 9191-9102للعام الدراسي  ( الدور األول)نتائج االمتحانات النهائية الفصل الدراسي االول  
 

                  
 اللجنة االمتحانية                                     اللجنة االمتحانية                                          اللجنة االمتحانية  

 
 

 كوثر ستار جبار فياض :االســم
  

 ليث حميد غالي علي :االســم
 

 الثانية :المرحلة
  

 الثانية :المرحلة
 

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

 النتيجـــــــة
 

 ت
اســــــــــــــــم 
 دةالمــــــــــــــــا

 النتيجـــــــة

 متوسط IIالكيمياء العضوية  1
 

 جيد جدا   IIالكيمياء العضوية  1

 جيد جدا   Iفسلجة  2
 

 جيد جدا   Iفسلجة  2

 جيد جدا   Iاحياء مجهرية  3
 

 جيد جدا   Iاحياء مجهرية  3

 جيد Iصيدلة فيزياوية  4
 

 جيد Iصيدلة فيزياوية  4

 امتياز IIحاسبات  5
 

 د جدا  جي IIحاسبات  5

 جيد جدا   الحرية والديمقراطية 6
 

 جيد جدا   الحرية والديمقراطية 6

 جيد جدا   IIاللغة االنكليزية  7
 

 جيد جدا   IIاللغة االنكليزية  7

 امتياز اللغة العربية 8
 

 امتياز اللغة العربية 8

 :بتقدير ناجح :النتيجة
 

 :بتقدير ناجح :النتيجة

  
 جيد جدا  

   
 جيد جدا  

 
 للجنة االمتحانيةا

   
 اللجنة االمتحانية

 
 



 

 كلية الصيدلة-جامعة ذي ق ار

 9191-9102للعام الدراسي  ( الدور األول)نتائج االمتحانات النهائية الفصل الدراسي االول  
 

                  
 اللجنة االمتحانية                                     اللجنة االمتحانية                                          اللجنة االمتحانية  

 
 

 :االســم
محمد عدنان جفيل عبد 

   الحسين
 محمد مصدق مالك :االســم

 

 الثانية :المرحلة
  

 الثانية :المرحلة
 

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

 النتيجـــــــة
 

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

 ــــــةالنتيجـ

 جيد جدا   IIالكيمياء العضوية  1
 

 جيد جدا   IIالكيمياء العضوية  1

 جيد جدا   Iفسلجة  2
 

 جيد جدا   Iفسلجة  2

 امتياز Iاحياء مجهرية  3
 

 جيد جدا   Iاحياء مجهرية  3

 جيد Iصيدلة فيزياوية  4
 

 جيد Iصيدلة فيزياوية  4

 امتياز IIحاسبات  5
 

 امتياز IIحاسبات  5

 امتياز لحرية والديمقراطيةا 6
 

 امتياز الحرية والديمقراطية 6

 جيد جدا   IIاللغة االنكليزية  7
 

 جيد IIاللغة االنكليزية  7

 امتياز اللغة العربية 8
 

 امتياز اللغة العربية 8

 :بتقدير ناجح :النتيجة
 

 :بتقدير ناجح :النتيجة

  
 جيد جدا  

   
 جيد جدا  

 
 اللجنة االمتحانية

   
 اللجنة االمتحانية

 
 



 

 كلية الصيدلة-جامعة ذي ق ار

 9191-9102للعام الدراسي  ( الدور األول)نتائج االمتحانات النهائية الفصل الدراسي االول  
 

                  
 اللجنة االمتحانية                                     اللجنة االمتحانية                                          اللجنة االمتحانية  

 
 

 منتظر اخالص زامل معيوف :االســم
  

 منى علي شريف حميد :االســم
 

 الثانية :المرحلة
  

 الثانية :المرحلة
 

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

 النتيجـــــــة
 

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

 النتيجـــــــة

 جيد جدا   IIلعضوية الكيمياء ا 1
 

 جيد جدا   IIالكيمياء العضوية  1

 امتياز Iفسلجة  2
 

 جيد جدا   Iفسلجة  2

 جيد جدا   Iاحياء مجهرية  3
 

 جيد Iاحياء مجهرية  3

 جيد Iصيدلة فيزياوية  4
 

 جيد Iصيدلة فيزياوية  4

 جيد جدا   IIحاسبات  5
 

 جيد جدا   IIحاسبات  5

 يازامت الحرية والديمقراطية 6
 

 امتياز الحرية والديمقراطية 6

 جيد جدا   IIاللغة االنكليزية  7
 

 جيد جدا   IIاللغة االنكليزية  7

 امتياز اللغة العربية 8
 

 امتياز اللغة العربية 8

 :بتقدير ناجح :النتيجة
 

 :بتقدير ناجح :النتيجة

  
 جيد جدا  

   
 جيد جدا  

 
 اللجنة االمتحانية

   
 اللجنة االمتحانية

 
 



 

 كلية الصيدلة-جامعة ذي ق ار

 9191-9102للعام الدراسي  ( الدور األول)نتائج االمتحانات النهائية الفصل الدراسي االول  
 

                  
 اللجنة االمتحانية                                     اللجنة االمتحانية                                          اللجنة االمتحانية  

 
 

 ندى باهر ماجد :االســم
  

 ندى محسن حسين علي :االســم
 

 الثانية :المرحلة
  

 الثانية :المرحلة
 

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

 النتيجـــــــة
 

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

 النتيجـــــــة

1 
   

 جيد IIالكيمياء العضوية  1

2 
   

 امتياز Iفسلجة  2

3 
   

 جيد جدا   Iاحياء مجهرية  3

4 
   

 جيد Iصيدلة فيزياوية  4

5 
   

 امتياز IIحاسبات  5

6 
   

 امتياز الحرية والديمقراطية 6

7 
   

 جيد جدا   IIاللغة االنكليزية  7

8 
   

 امتياز اللغة العربية 8

 :النتيجة
 

 :بتقدير
 

 :بتقدير ناجح :النتيجة

      
 جدا  جيد 

 
 اللجنة االمتحانية

   
 اللجنة االمتحانية

 
 



 

 كلية الصيدلة-جامعة ذي ق ار

 9191-9102للعام الدراسي  ( الدور األول)نتائج االمتحانات النهائية الفصل الدراسي االول  
 

                  
 اللجنة االمتحانية                                     اللجنة االمتحانية                                          اللجنة االمتحانية  

 
 

 :االســم
نور الهدى ياسين صبار عبد 

   هللا
 نور علي خليوي شالش :االســم

 

 الثانية :المرحلة
  

 الثانية :المرحلة
 

 ت
اســــــــــــــــم 
 المــــــــــــــــادة

 النتيجـــــــة
 

 ت
اســــــــــــــــم 

 ــــادةالمــــــــــــ
 النتيجـــــــة

 جيد IIالكيمياء العضوية  1
 

 جيد جدا   IIالكيمياء العضوية  1

 امتياز Iفسلجة  2
 

 امتياز Iفسلجة  2

 جيد Iاحياء مجهرية  3
 

 جيد جدا   Iاحياء مجهرية  3

 جيد Iصيدلة فيزياوية  4
 

 جيد Iصيدلة فيزياوية  4

 امتياز IIحاسبات  5
 

 امتياز IIحاسبات  5

 امتياز الحرية والديمقراطية 6
 

 امتياز الحرية والديمقراطية 6

 جيد جدا   IIاللغة االنكليزية  7
 

 جيد جدا   IIاللغة االنكليزية  7

 امتياز اللغة العربية 8
 

 امتياز اللغة العربية 8

 :بتقدير ناجح :النتيجة
 

 :بتقدير ناجح :النتيجة

  
 جيد جدا  

   
 جيد جدا  

 
 انيةاللجنة االمتح

   
 اللجنة االمتحانية

 
 


