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 النتيجو اسم الماده ت
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 امتٌاز األحٌاء الطبٌة  .2
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 امتٌاز اللغة العربٌة

المصطلحات   .7
 امتٌاز الطبٌة
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 النتيجو اسم الماده ت
الكٌمٌاء   .1

 متوسط التحلٌلٌة

 جٌد جداًا  األحٌاء الطبٌة  .2
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المصطلحات  7             

 امتٌاز الطبٌة
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الكٌمٌاء   .1
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 النتيجو اسم الماده ت

الكٌمٌاء  -1
 النتٌجـــــــة التحلٌلٌة

 جٌد جداًا  األحٌاء الطبٌة 2

 امتٌاز مبادئ الصٌدلة 3

 جٌد الحاسبات 4

الرٌاضٌات  5
 جٌد جداًا  واالحصاء
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 النتيجو اسم المادهت 
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 امتٌاز األحٌاء الطبٌة 2

 جٌد جداًا  مبادئ الصٌدلة 3

 جٌد جداًا  الحاسبات 4

الرٌاضٌات  5
 امتٌاز واالحصاء

 امتٌاز اللغة العربٌة 6

المصطلحات  7             

 امتٌاز الطبٌة

 جٌد جداًا  اللغة االنكلٌزٌة 8             

 النتيجو اسم الماده ت
الكٌمٌاء   .16

 جٌد جداًا  التحلٌلٌة
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 امتٌاز واالحصاء

21.  
 امتٌاز اللغة العربٌة

المصطلحات   .22
 امتٌاز الطبٌة

 امتٌاز اللغة االنكلٌزٌة  .23

 النتيجو اسم الماده ت
الكٌمٌاء  1

 جٌد جداًا  التحلٌلٌة

 امتٌاز األحٌاء الطبٌة 2

 جٌد مبادئ الصٌدلة 3

 جٌد جداًا  الحاسبات 4

الرٌاضٌات  5
 امتٌاز واالحصاء
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 جٌد مبادئ الصٌدلة 3

 جٌد جداًا  الحاسبات 4

الرٌاضٌات  5

 امتٌاز واالحصاء

 امتٌاز اللغة العربٌة 6

المصطلحات  7             
 امتٌاز الطبٌة
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 امتٌاز: بتقدٌر  ناجح 

 النتيجو اسم الماده ت
الكٌمٌاء   .1
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 امتٌاز األحٌاء الطبٌة  .2

 جٌد مبادئ الصٌدلة  .3

 جٌد جداًا  الحاسبات  .4

الرٌاضٌات   .5
 امتٌاز واالحصاء

6.  
 امتٌاز اللغة العربٌة

المصطلحات   .7

 امتٌاز الطبٌة

 جٌد جداًا  اللغة االنكلٌزٌة 8             

 امتٌاز: بتقدٌر  ناجح 

 النتيجو اسم الماده ت
الكٌمٌاء   .1
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 راسب األحٌاء الطبٌة  .2

 راسب مبادئ الصٌدلة  .3
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 امتٌاز األحٌاء الطبٌة 2

 جٌد مبادئ الصٌدلة 3

 جٌد جداًا  الحاسبات 4
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 امتٌاز واالحصاء

 امتٌاز اللغة العربٌة 6

المصطلحات  7             
 امتٌاز الطبٌة

 امتٌاز اللغة االنكلٌزٌة 8             

 بتقدٌر جٌد جدا ناجح 

 النتيجو اسم الماده ت
الكٌمٌاء   .1

 جٌد جداًا  التحلٌلٌة

 امتٌاز األحٌاء الطبٌة  .2

 جٌد جداًا  مبادئ الصٌدلة  .3

 جٌد جداًا  الحاسبات  .4

الرٌاضٌات   .5
 امتٌاز واالحصاء

6.  
 امتٌاز اللغة العربٌة

المصطلحات   .7
 امتٌاز الطبٌة

 جٌد جداًا  اللغة االنكلٌزٌة 8             

 امتٌاز: بتقدٌر  ناجح  

 النتيجو اسم الماده ت
الكٌمٌاء   .1

 جٌد جداًا  التحلٌلٌة

 امتٌاز األحٌاء الطبٌة  .2

 جٌد مبادئ الصٌدلة  .3

 جٌد جداًا  الحاسبات  .4

الرٌاضٌات   .5
 امتٌاز واالحصاء

 امتٌاز اللغة العربٌة  .6

المصطلحات   .7
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 النتيجو اسم الماده ت

الكٌمٌاء  -1
 جٌد جداًا  التحلٌلٌة

 امتٌاز األحٌاء الطبٌة 2

 جٌد جداًا  مبادئ الصٌدلة 3

 جٌد جداًا  الحاسبات 4

الرٌاضٌات  5
 امتٌاز واالحصاء

 امتٌاز اللغة العربٌة 6

المصطلحات  7             

 امتٌاز الطبٌة

 امتٌاز اللغة االنكلٌزٌة 8             

 النتيجو اسم الماده ت
الكٌمٌاء   .1

 جٌد جداًا  التحلٌلٌة

 امتٌاز األحٌاء الطبٌة  .2

 جٌد جداًا  مبادئ الصٌدلة  .3

 جٌد جداًا  الحاسبات  .4

الرٌاضٌات   .5
 امتٌاز واالحصاء

6.  
 امتٌاز اللغة العربٌة

المصطلحات   .7
 امتٌاز الطبٌة

 جٌد جداًا  اللغة االنكلٌزٌة 8

 النتيجو اسم الماده ت
الكٌمٌاء   .1

 جٌد جداًا  التحلٌلٌة

 امتٌاز األحٌاء الطبٌة  .2

 جٌد مبادئ الصٌدلة  .3

 جٌد جداًا  الحاسبات  .4

الرٌاضٌات   .5

 امتٌاز واالحصاء

 امتٌاز اللغة العربٌة  .6

المصطلحات   .7

 امتٌاز الطبٌة

 امتٌاز اللغة االنكلٌزٌة  .8
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 النتيجو اسم الماده ت

الكٌمٌاء  -1
 جٌد جداًا  التحلٌلٌة

 امتٌاز األحٌاء الطبٌة 2

 جٌد مبادئ الصٌدلة 3

 جٌد جداًا  الحاسبات 4

الرٌاضٌات  5
 امتٌاز واالحصاء

 امتٌاز اللغة العربٌة 6

المصطلحات  7             

 امتٌاز الطبٌة

 امتٌاز اللغة االنكلٌزٌة 8             

 النتيجو اسم الماده ت
الكٌمٌاء   .1

 جٌد التحلٌلٌة

 امتٌاز األحٌاء الطبٌة  .2

 متوسط مبادئ الصٌدلة  .3

 جٌد جداًا  الحاسبات  .4

الرٌاضٌات   .5
 امتٌاز واالحصاء

6.  
 امتٌاز اللغة العربٌة

المصطلحات   .7
 جٌد جداًا  الطبٌة

 جٌد جداًا  اللغة االنكلٌزٌة  .8

 النتيجو اسم الماده ت
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األولل  : األولل                                                                       المرحلة  : األولل                                                                                  المرحلة  : المرحلة  

 

 

 

 

 

 

 

 

جيد جدا  : ناجح                      بتقدير: جيد جدا                                   النتيجو: ناجح            بتقدير  : امتياز                                         النتيجة  : ناجح                     بتقدير  :النتيجو  

 اللجنةاالمتحانية                                        اللجنةاالمتحانية                                            اللجنةاالمتحانية

 

 

 النتيجو اسم الماده ت

الكٌمٌاء  -1
 جٌد جداًا  التحلٌلٌة

 امتٌاز األحٌاء الطبٌة 2

 جٌد جداًا  مبادئ الصٌدلة 3

 جٌد جداًا  الحاسبات 4

الرٌاضٌات  5
 امتٌاز واالحصاء

 امتٌاز اللغة العربٌة 6

المصطلحات  7             

 امتٌاز الطبٌة

 امتٌاز اللغة االنكلٌزٌة 8             

 النتيجواسم الماده   ت
الكٌمٌاء  -1

 جٌد جداًا  التحلٌلٌة

 امتٌاز األحٌاء الطبٌة 2

 جٌد مبادئ الصٌدلة 3

 جٌد جداًا  الحاسبات 4

الرٌاضٌات  5
 امتٌاز واالحصاء

6 
 امتٌاز اللغة العربٌة

المصطلحات  7             

 امتٌاز الطبٌة

 جٌد جداًا  اللغة االنكلٌزٌة 8             

 النتيجو اسم الماده ت
الكٌمٌاء  -1

 جٌد جداًا  التحلٌلٌة

 امتٌاز األحٌاء الطبٌة 2

 جٌد مبادئ الصٌدلة 3

 جٌد جداًا  الحاسبات 4

الرٌاضٌات  5
 امتٌاز واالحصاء

 امتٌاز اللغة العربٌة 6

المصطلحات  7             
 امتٌاز الطبٌة

 جٌد جداًا  اللغة االنكلٌزٌة 8             



                                                             

 

  كلية الصيدلة–جامعة ذي ق ار  

 2019-2020الدراسي للعام )الدوراألول( االول اللكرس  النيائية االمتحانات نتائج

مالال سلمان محمد  : كرار سعد حبيب                                                                االسم  : ككثر صالح حربي                                                               االسم  :  االسم  

األولل  : األولل                                                                           المرحلة  :األولل                                                                               الملرحلة  : المرحلة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جيد جدا  : ناجح                        بتقدير:  جيد                                      النتيجو: ناجح                   بتقدير  :  امتياز                                                      النتيجو:ناجح           بتقدير:    النتيجو

 اللجنةاالمتحانية                                        اللجنةاالمتحانية                                            اللجنةاالمتحانية

 

 النتيجو اسم الماده ت

الكٌمٌاء  -1
 جٌد جداًا  التحلٌلٌة

 امتٌاز األحٌاء الطبٌة 2

 جٌد مبادئ الصٌدلة 3

 جٌد جداًا  الحاسبات 4

الرٌاضٌات  5

 امتٌاز واالحصاء

 امتٌاز اللغة العربٌة 6

المصطلحات  7             

 امتٌاز الطبٌة

 جٌد جداًا  اللغة االنكلٌزٌة 8             

 النتيجواسم الماده   ت
الكٌمٌاء  -1

 جٌد جداًا  التحلٌلٌة

 امتٌاز األحٌاء الطبٌة 2

 جٌد جداًا  مبادئ الصٌدلة 3

 جٌد جداًا  الحاسبات 4

الرٌاضٌات  5

 امتٌاز واالحصاء

6 
 امتٌاز اللغة العربٌة

المصطلحات  7             
 جٌد جداًا  الطبٌة

 جٌد جداًا  اللغة االنكلٌزٌة 8             

 النتيجو اسم الماده ت
الكٌمٌاء  -1

 جٌد التحلٌلٌة

 امتٌاز األحٌاء الطبٌة 2

 متوسط مبادئ الصٌدلة 3

 جٌد جداًا  الحاسبات 4

الرٌاضٌات  5
 امتٌاز واالحصاء

 امتٌاز اللغة العربٌة 6

المصطلحات  7             
 جٌد جداًا  الطبٌة

 راسب اللغة االنكلٌزٌة 8             



 

 

            كلية الصيدلة–                                                             جامعة ذي ق ار                                                                    

 2019-2020الدراسي للعام )الدوراألول( االول اللكرس  النيائية االمتحانات نتائج

محمد عبد هللا حسٌن: مصطفى محمد لفته                                                   االسم : مرٌم رحٌم حشٌش                                                        االسم : االسم   

األولل  : األولل                                                                            المرحلة  : األولل                                                                               المرحلة  : المرحلة  

 

 

 

 

 

 

 

 

جيد جدا  :ناجح                    بتقدير: جيد جدا                                                النتيجو: ناجح                   بتقدير  :  جيد جدا                                          النتيجو:  ناجح                    بتقدير:  النتيجو

 اللجنةاالمتحانية                                        اللجنةاالمتحانية                                            اللجنةاالمتحانية

 

 

 النتيجو اسم الماده ت

الكٌمٌاء  -1

 جٌد جداًا  التحلٌلٌة

 امتٌاز األحٌاء الطبٌة 2

 جٌد جداًا  مبادئ الصٌدلة 3

 جٌد جداًا  الحاسبات 4

الرٌاضٌات  5
 امتٌاز واالحصاء

 امتٌاز اللغة العربٌة 6

المصطلحات  7             
 جٌد جداًا  الطبٌة

 جٌد جداًا  اللغة االنكلٌزٌة 8             

 النتيجواسم الماده   ت
الكٌمٌاء  -1

 جٌد جداًا  التحلٌلٌة

 امتٌاز األحٌاء الطبٌة 2

 جٌد مبادئ الصٌدلة 3

 جٌد الحاسبات 4

الرٌاضٌات  5
 امتٌاز واالحصاء

6 
 امتٌاز اللغة العربٌة

المصطلحات  7             
 امتٌاز الطبٌة

 جٌد جداًا  اللغة االنكلٌزٌة 8             

 النتيجو اسم الماده ت
الكٌمٌاء  -1

 جٌد جداًا  التحلٌلٌة

 امتٌاز األحٌاء الطبٌة 2

 جٌد مبادئ الصٌدلة 3

 جٌد جداًا  الحاسبات 4

الرٌاضٌات  5
 امتٌاز واالحصاء

 امتٌاز اللغة العربٌة 6

المصطلحات  7             
 امتٌاز الطبٌة

 امتٌاز اللغة االنكلٌزٌة 8             



 

 

 

 

                          كلية الصيدلة                                                                                –             جامعة ذي ق ار  

 2019-2020الدراسي للعام )الدوراألول( االول اللكرس  النيائية االمتحانات نتائج

محمد الجواد رابً مطٌر: محمد باقر صادق                                                  االسم : محمد حامد عبد الحسٌن                                                        االسم : االسم   

األولل  : األولل                                                                 المرحلة  : األولل                                                                                          المرحلة  : المرحلة  

 

 

 

 

 

 

 

 

جيد جدا  :ناجح               بتقدير:امتياز                                                      النتيجو: ناجح                  بتقدير:  جيد جدا                                                         النتيجو:ناجح                 بتقدير: النتيجو

 اللجنةاالمتحانية                                        اللجنةاالمتحانية                                            اللجنةاالمتحانية

 

 النتيجو اسم الماده ت

الكٌمٌاء  -1
 جٌد التحلٌلٌة

 امتٌاز األحٌاء الطبٌة 2

 متوسط مبادئ الصٌدلة 3

 جٌد جداًا  الحاسبات 4

الرٌاضٌات  5
 جٌد جداًا  واالحصاء

 امتٌاز اللغة العربٌة 6

المصطلحات  7             
 امتٌاز الطبٌة

 جٌد اللغة االنكلٌزٌة 8             

 النتيجواسم الماده   ت
الكٌمٌاء  -1

 جٌد جداًا  التحلٌلٌة

 امتٌاز األحٌاء الطبٌة 2

 جٌد مبادئ الصٌدلة 3

 جٌد جداًا  الحاسبات 4

الرٌاضٌات  5
 امتٌاز واالحصاء

6 
 امتٌاز اللغة العربٌة

المصطلحات  7             
 جٌد جداًا  الطبٌة

 جٌد جداًا  اللغة االنكلٌزٌة 8             

 النتيجو اسم الماده ت
الكٌمٌاء  -1

 جٌد جداًا  التحلٌلٌة

 امتٌاز األحٌاء الطبٌة 2

 جٌد جداًا  مبادئ الصٌدلة 3

 جٌد جداًا  الحاسبات 4

الرٌاضٌات  5

 امتٌاز واالحصاء

 امتٌاز اللغة العربٌة 6

المصطلحات  7             

 امتٌاز الطبٌة

 جٌد جداًا  اللغة االنكلٌزٌة 8             



 

  

 

   كلية الصيدلة                                                                                –                                           جامعة ذي ق ار  

 2019-2020الدراسي للعام )الدوراألول( االول اللكرس  النيائية االمتحانات نتائج

مالذ غسان عبد الواحد: محمد ٌاسر حسٌن                                                    االسم :                                                 االسم   محمد باقر حمد عطوان:االسم   

األولل  : األولل                                                                       المرحلة  : األولل                                                                                المرحلة  : المرحلة  

 

 

 

 

 

 

 

 

جيد جدا  :ناجح               بتقدير:  امتياز                                     النتيجو:  ناجح           بتقدير  :   جيد جدا                                                    النتيجو: ناجح           بتقدير  :  النتيجو

 اللجنةاالمتحانية                                        اللجنةاالمتحانية                                            اللجنةاالمتحانية

 

 النتيجو اسم الماده ت

الكٌمٌاء  -1
 جٌد جداًا  التحلٌلٌة

 جٌد جداًا  األحٌاء الطبٌة 2

 جٌد مبادئ الصٌدلة 3

 جٌد جداًا  الحاسبات 4

الرٌاضٌات  5
 امتٌاز واالحصاء

 امتٌاز اللغة العربٌة 6

المصطلحات  7             

 امتٌاز الطبٌة

 جٌد اللغة االنكلٌزٌة 8             

 النتيجواسم الماده   ت
الكٌمٌاء  -1

 جٌد جداًا  التحلٌلٌة

 امتٌاز األحٌاء الطبٌة 2

 متوسط مبادئ الصٌدلة 3

 جٌد جداًا  الحاسبات 4

الرٌاضٌات  5
 امتٌاز واالحصاء

6 
 امتٌاز اللغة العربٌة

المصطلحات  7             

 امتٌاز الطبٌة

 جٌد جداًا  اللغة االنكلٌزٌة 8             

 النتيجو اسم الماده ت
الكٌمٌاء  -1

 جٌد جداًا  التحلٌلٌة

 امتٌاز األحٌاء الطبٌة 2

 جٌد جداًا  مبادئ الصٌدلة 3

 جٌد جداًا  الحاسبات 4

الرٌاضٌات  5
 امتٌاز واالحصاء

 امتٌاز اللغة العربٌة 6

المصطلحات  7             
 امتٌاز الطبٌة

 امتٌاز اللغة االنكلٌزٌة 8             



 

 

 

 

  كلية الصيدلو–جامعة ذي ق ار  

 2019-2020الدراسي للعام )الدوراألول( االول اللكرس  النيائية االمتحانات  نتائج
علً رٌحان جاسم: علً منصور انعٌم                                                  االسم :  مصطفى أحمد عبود                                                        االسم : االسم   

اأولل  : األولل                                                                      المرحلة  :األولل                                                                                        المرحلة  : المرحلة  

 

 

 

 

 

 

 

 

جيد جدا  : ناجح                 بتقدير: راسب                                          النتيجو: راسب                بتقدير   :     امتياز                                            النتيجو:ناجح                     بتقدير  :  النتيجو

 اللجنةاالمتحانية                                        اللجنةاالمتحانية                                            اللجنةاالمتحانية

 

 النتيجو اسم الماده ت

الكٌمٌاء  -1
 جٌد جداًا  التحلٌلٌة

 امتٌاز األحٌاء الطبٌة 2

 جٌد جداًا  مبادئ الصٌدلة 3

 جٌد جداًا  الحاسبات 4

الرٌاضٌات  5
 امتٌاز واالحصاء

 امتٌاز اللغة العربٌة 6

المصطلحات  7             
 امتٌاز الطبٌة

 امتٌاز اللغة االنكلٌزٌة 8             

 النتيجواسم الماده   ت
الكٌمٌاء  -1

 جٌد التحلٌلٌة

 امتٌاز األحٌاء الطبٌة 2

 جٌد جداًا  مبادئ الصٌدلة 3

 جٌد جداًا  الحاسبات 4

الرٌاضٌات  5
 امتٌاز واالحصاء

6 
 امتٌاز اللغة العربٌة

المصطلحات  7             
 جٌد جداًا  الطبٌة

 جٌد اللغة االنكلٌزٌة 8             

 النتيجو اسم الماده ت
الكٌمٌاء  -1

 راسب التحلٌلٌة

 راسب األحٌاء الطبٌة 2

 راسب مبادئ الصٌدلة 3

 راسب الحاسبات 4

الرٌاضٌات  5

 راسب واالحصاء

 راسب اللغة العربٌة 6

المصطلحات  7             

 راسب الطبٌة

 راسب اللغة االنكلٌزٌة 8             



 

 

 

  كلية الصيدلو–جامعة ذي ق ار   

 2019-2020الدراسي للعام )الدوراألول( االول اللكرس  النيائية االمتحانات نتائج

مثاب سلٌم ضٌول  : منتظر اٌاد محٌسن                                                    االسم : مصطفى محمد عزٌز                                                          االسم :االسم   

األولل  : األولل                                                                        المرحلة  : األولل                                                                                        المرحلة  : المرحلة  

 

 

 

 

 

 

 

 

امتياز  :ناجح               بتقدير: امتياز                                                           النتيجو: ناجح                 بتقدير  :  امتياز                                                   النتيجو:   ناجح           بتقدير  :  النتيجو

 اللجنةاالمتحانية                                        اللجنةاالمتحانية                                            اللجنةاالمتحانية

  

 النتيجو اسم الماده ت

الكٌمٌاء  -1
 جٌد جداًا  التحلٌلٌة

 امتٌاز األحٌاء الطبٌة 2

 جٌد جداًا  مبادئ الصٌدلة 3

 جٌد جداًا  الحاسبات 4

الرٌاضٌات  5
 امتٌاز واالحصاء

 امتٌاز اللغة العربٌة 6

المصطلحات  7             

 امتٌاز الطبٌة

 جٌد جداًا  اللغة االنكلٌزٌة 8             

 النتيجواسم الماده   ت
الكٌمٌاء  -1

 جٌد جداًا  التحلٌلٌة

 امتٌاز األحٌاء الطبٌة 2

 جٌد جداًا  مبادئ الصٌدلة 3

 جٌد جداًا  الحاسبات 4

الرٌاضٌات  5
 امتٌاز واالحصاء

6 
 امتٌاز اللغة العربٌة

المصطلحات  7             

 امتٌاز الطبٌة

 امتٌاز اللغة االنكلٌزٌة 8             

 النتيجو اسم الماده ت
الكٌمٌاء  -1

 جٌد جداًا  التحلٌلٌة

 امتٌاز األحٌاء الطبٌة 2

 جٌد مبادئ الصٌدلة 3

 جٌد جداًا  الحاسبات 4

الرٌاضٌات  5
 امتٌاز واالحصاء

 امتٌاز اللغة العربٌة 6

المصطلحات  7             
 امتٌاز الطبٌة

 امتٌاز اللغة االنكلٌزٌة 8             



 

 

 

  كلية الصيدلو–جامعة ذي ق ار  

 2019-2020الدراسي للعام )الدوراألول( االول اللكرس  النيائية االمتحانات نتائج

                                                                                                         

نكر اليدد مميد عبد الجبار  : نكر اليدد عباس ياسر                                                          االسم  : نكر علي سلمان                                                                    االسم  : االسم

األولل  : المرحلة   األولل: المرحلة   األولل: المرحلة  

 

 

 

 

 

 

 

 

امتياز  : ناجح             بتقدير:  جيد جدا                                        النتيجو:   ناجح           بتقدير   :   جيد جدا                                                 النتيجو: ناجح                 بتقدير  :   النتيجو

 اللجنةاالمتحانية                                        اللجنةاالمتحانية                                            اللجنةاالمتحانية

 

 

 النتيجو اسم الماده ت

الكٌمٌاء  -1
 جٌد جداًا  التحلٌلٌة

 امتٌاز األحٌاء الطبٌة 

 جٌد مبادئ الصٌدلة 3

 جٌد جداًا  الحاسبات 4

الرٌاضٌات  5
 امتٌاز واالحصاء

 امتٌاز اللغة العربٌة 6

المصطلحات  7             
 امتٌاز الطبٌة

 جٌد جداًا  اللغة االنكلٌزٌة 8             

 النتيجواسم الماده   ت
الكٌمٌاء  -1

 جٌد جداًا  التحلٌلٌة

 امتٌاز األحٌاء الطبٌة 2

 جٌد جداًا  مبادئ الصٌدلة 3

 جٌد جداًا  الحاسبات 4

الرٌاضٌات  5
 امتٌاز واالحصاء

6 
 امتٌاز اللغة العربٌة

المصطلحات  7             
 امتٌاز الطبٌة

 امتٌاز اللغة االنكلٌزٌة 8             

 النتيجو اسم الماده ت
الكٌمٌاء  -1

 جٌد جداًا  التحلٌلٌة

 جٌد جداًا  األحٌاء الطبٌة 2

 جٌد مبادئ الصٌدلة 3

 متوسط الحاسبات 4

الرٌاضٌات  5

 امتٌاز واالحصاء

 امتٌاز اللغة العربٌة 6

المصطلحات  7             

 امتٌاز الطبٌة

 امتٌاز اللغة االنكلٌزٌة 8             



 

 

 

  كلية الصيدلو–جامعة ذي ق ار  

 

 2019-2020الدراسي للعام )الدوراألول( االول اللكرس  النيائية االمتحانات نتائج

نورة حسٌن علً: نور عاٌد محمد                                                  االسم : نور الهدى أحمد عبد الكاظم                                                        االسم : االسم   

االولل  : االولل                                                                        المرحلة  : المرحلة   األولل: المرحلة  

 

 

 

 

 

 

 

 

جيد جدا   :ناجح                   بتقدير:  امتياز                                            النتيجو: ناجح      بتقدير  :  النتيجو:                                             جيد جدا:ناجح                بتقدير  :  النتيجو

 اللجنةاالمتحانية                                        اللجنةاالمتحانية                                            اللجنةاالمتحانية

  

 النتيجو اسم الماده ت

الكٌمٌاء  -1

 جٌد التحلٌلٌة

 جٌد األحٌاء الطبٌة 2

 متوسط مبادئ الصٌدلة 3

 جٌد جداًا  الحاسبات 4

الرٌاضٌات  5
 امتٌاز واالحصاء

 امتٌاز اللغة العربٌة 6

المصطلحات  7             
 امتٌاز الطبٌة

 جٌد اللغة االنكلٌزٌة 8             

 النتيجواسم الماده   ت
الكٌمٌاء  -1

 جٌد جداًا  التحلٌلٌة

 امتٌاز األحٌاء الطبٌة 2

 متوسط مبادئ الصٌدلة 3

 جٌد جداًا  الحاسبات 4

الرٌاضٌات  5
 امتٌاز واالحصاء

6 
 امتٌاز اللغة العربٌة

المصطلحات  7             
 امتٌاز الطبٌة

 جٌد جداًا  اللغة االنكلٌزٌة 8             

 النتيجو اسم الماده ت
الكٌمٌاء  -1

 جٌد جداًا  التحلٌلٌة

 امتٌاز األحٌاء الطبٌة 2

 جٌد جداًا  مبادئ الصٌدلة 3

 جٌد جداًا  الحاسبات 4

الرٌاضٌات  5

 امتٌاز واالحصاء

 امتٌاز اللغة العربٌة 6

المصطلحات  7             

 امتٌاز الطبٌة

 امتٌاز اللغة االنكلٌزٌة 8             



 

 

  كلية الصيدلو–جامعة ذي ق ار  

 

 2019-2020الدراسي للعام )الدوراألول( االول اللكرس  النيائية االمتحانات نتائج

نرجس صباح نسٌم: نوافل عالء جار هللا                                                   االسم : نورة حسن مهنا                                                           االسم : االسم   

األولل  : األولل                                                                المرحلة  : األولل                                                                                      المرحلة  : المرحلة  

 

 

 

 

 

 

 

 

امتياز  ناجح                        بتقدير:  امتياز                                  النتيجو: ناجح                   بتقدير  :    ناجح                      بتقدير     امتياز                                         النتيجو:      النتيجو

 اللجنةاالمتحانية                                        اللجنةاالمتحانية                                            اللجنةاالمتحانية

 النتيجو اسم الماده ت

الكٌمٌاء  -1
 جٌد جداًا  التحلٌلٌة

 امتٌاز األحٌاء الطبٌة 2

 جٌد مبادئ الصٌدلة 3

 جٌد جداًا  الحاسبات 4

الرٌاضٌات  5
 امتٌاز واالحصاء

 امتٌاز اللغة العربٌة 6

المصطلحات  7             

 امتٌاز الطبٌة

 امتٌاز اللغة االنكلٌزٌة 8             

 النتيجواسم الماده   ت
الكٌمٌاء  -1

 جٌد جداًا  التحلٌلٌة

 امتٌاز األحٌاء الطبٌة 2

 جٌد مبادئ الصٌدلة 3

 جٌد جداًا  الحاسبات 4

الرٌاضٌات  5
 امتٌاز واالحصاء

6 
 امتٌاز اللغة العربٌة

المصطلحات  7             
 جٌد جداًا  الطبٌة

 امتٌاز اللغة االنكلٌزٌة 8             

 النتيجو اسم الماده ت
الكٌمٌاء  -1

 جٌد جداًا  التحلٌلٌة

 امتٌاز األحٌاء الطبٌة 2

 جٌد جداًا  مبادئ الصٌدلة 3

 جٌد جداًا  الحاسبات 4

الرٌاضٌات  5
 امتٌاز واالحصاء

 امتٌاز اللغة العربٌة 6

المصطلحات  7             
 امتٌاز الطبٌة

 امتٌاز اللغة االنكلٌزٌة 8             



  

  

  كلية الصيدلو–جامعة ذي ق ار   

  

 2019-2020الدراسي للعام )الدوراألول( االول اللكرس  النيائية االمتحانات نتائج

هدى محمد عبد العباس: هجران علً حسن                                                  االسم :  نور الزهراء عالء حسب                                                        االسم :االسم   

االولل  : المرحلة   االولل: االولل                                                                                      المرحلة  : المرحلة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 جيد جدا  ناجح                    بتقدير:  ناجح                      بتقدير     امتياز                                      النتيجو: ناجح                        بتقدير    امتياز                                          النتيجو:    النتيجو

 اللجنةاالمتحانية                                        اللجنةاالمتحانية                                            اللجنةاالمتحانية

 النتيجو اسم الماده ت

الكٌمٌاء  -1
 جٌد جداًا  التحلٌلٌة

 امتٌاز األحٌاء الطبٌة 2

 جٌد جداًا  مبادئ الصٌدلة 3

 جٌد جداًا  الحاسبات 4

الرٌاضٌات  5
 امتٌاز واالحصاء

 امتٌاز اللغة العربٌة 6

المصطلحات  7             

 امتٌاز الطبٌة

 جٌد جداًا  اللغة االنكلٌزٌة 8             

 النتيجواسم الماده   ت
الكٌمٌاء  -1

 جٌد جداًا  التحلٌلٌة

 امتٌاز األحٌاء الطبٌة 2

 جٌد مبادئ الصٌدلة 3

 جٌد جداًا  الحاسبات 4

الرٌاضٌات  5
 امتٌاز واالحصاء

6 
 امتٌاز اللغة العربٌة

المصطلحات  7             
 جٌد جداًا  الطبٌة

 جٌد جداًا  اللغة االنكلٌزٌة 8             

 النتيجو اسم الماده ت
الكٌمٌاء  -1

 جٌد جداًا  التحلٌلٌة

 امتٌاز األحٌاء الطبٌة 2

 جٌد جداًا  مبادئ الصٌدلة 3

 جٌد جداًا  الحاسبات 4

الرٌاضٌات  5
 امتٌاز واالحصاء

 امتٌاز اللغة العربٌة 6

المصطلحات  7             
 امتٌاز الطبٌة

 امتٌاز اللغة االنكلٌزٌة 8             



 

 

 

   كلية الصيدلو–جامعة ذي ق ار   

 2019-2020الدراسي للعام ) لالدوراألو( االول اللكرس  النيائية االمتحانات نتائج
هدى خلٌل حاتم : هبة ماهر جبار                                                       االسم :                         االسم  هاجر علً كاظم: االسم  

االولل  : االولل                                                                    المرحلة  : المرحلة   االولل:            المرحلة  

 

 

 

 

 

 

 

 

جيد جدا  :ناجح              بتقدير:  امتياز                               النتيجو: ناجح                 بتقدير  :   جيد جدا                                             النتيجو: ناجح                  بتقدير  :   النتيجو

 اللجنةاالمتحانية                                        اللجنةاالمتحانية                                            اللجنةاالمتحانية

 النتيجو اسم الماده ت

الكٌمٌاء  -1
 جٌد جداًا  التحلٌلٌة

 امتٌاز األحٌاء الطبٌة 2

 جٌد جداًا  مبادئ الصٌدلة 3

 جٌد جداًا  الحاسبات 4

الرٌاضٌات  5
 امتٌاز واالحصاء

 امتٌاز اللغة العربٌة 6

المصطلحات  7             

 امتٌاز الطبٌة

 جٌد جداًا  اللغة االنكلٌزٌة 8             

 النتيجواسم الماده   ت
الكٌمٌاء  -1

 جٌد التحلٌلٌة

 امتٌاز األحٌاء الطبٌة 2

 جٌد مبادئ الصٌدلة 3

 جٌد جداًا  الحاسبات 4

الرٌاضٌات  5
 امتٌاز واالحصاء

6 
 امتٌاز اللغة العربٌة

المصطلحات  7             
 امتٌاز الطبٌة

 جٌد جداًا  اللغة االنكلٌزٌة 8             

 النتيجو اسم الماده ت
الكٌمٌاء  -1

 جٌد جداًا  التحلٌلٌة

 امتٌاز األحٌاء الطبٌة 2

 جٌد مبادئ الصٌدلة 3

 جٌد جداًا  الحاسبات 4

الرٌاضٌات  5
 امتٌاز واالحصاء

 امتٌاز اللغة العربٌة 6

المصطلحات  7             
 امتٌاز الطبٌة

 امتٌاز اللغة االنكلٌزٌة 8             



   

 

 كلية الصيدلو        –                                                                جامعة ذي ق ار  

 2019-2020الدراسي للعام )الدوراألول( االول اللكرس  النيائية االمتحانات نتائج

آٌة جالل فاخر : ٌحٌى عبد هللا فرحان                                                    االسم : والء زبالة خضٌر                                                       االسم : االسم   

االولل  :    المرحلة   االولل: االولل                                                                             المرحلة  : المرحلة  

 

 

 

 

 

 

 

 

جيد جدا  :ناجح            بتقدير: امتياز                                         النتيجو: ناجح               بتقدير   : امتياز                                                النتيجو: ناجح                 بتقدير   :  النتيجو

 اللجنةاالمتحانية                                        اللجنةاالمتحانية                                            اللجنةاالمتحانية

  

 النتيجو اسم الماده ت

الكٌمٌاء  -1

 جٌد جداًا  التحلٌلٌة

 امتٌاز األحٌاء الطبٌة 2

 جٌد مبادئ الصٌدلة 3

 جٌد جداًا  الحاسبات 4

الرٌاضٌات  5
 امتٌاز واالحصاء

 امتٌاز اللغة العربٌة 6

المصطلحات  7             
 امتٌاز الطبٌة

 امتٌاز اللغة االنكلٌزٌة 8             

 النتيجواسم الماده   ت
الكٌمٌاء  -1

 جٌد جداًا  التحلٌلٌة

 امتٌاز األحٌاء الطبٌة 2

 جٌد مبادئ الصٌدلة 3

 جٌد جداًا  الحاسبات 4

الرٌاضٌات  5
 امتٌاز واالحصاء

6 
 امتٌاز اللغة العربٌة

المصطلحات  7             
 جٌد جداًا  الطبٌة

 جٌد اللغة االنكلٌزٌة 8             

 النتيجو اسم الماده ت
الكٌمٌاء  -1

 جٌد جداًا  التحلٌلٌة

 امتٌاز األحٌاء الطبٌة 2

 جٌد جداًا  مبادئ الصٌدلة 3

 جٌد جداًا  الحاسبات 4

الرٌاضٌات  5
 امتٌاز واالحصاء

 امتٌاز اللغة العربٌة 6

المصطلحات  7             
 امتٌاز الطبٌة

 امتٌاز اللغة االنكلٌزٌة 8             



 

 

 

 2019-2020الدراسي للعام )الدوراألول( االول اللكرس  النيائية االمتحانات نتائج

: االسم :                                                                                                              االسم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بتقدير:                          بتقدير                                  النتيجو:                                 بتقدير                                              النتيجو:                            النتيجو  
 اللجنةاالمتحانية                                        اللجنةاالمتحانية                                            اللجنةاالمتحانية

 

  

 النتيجو اسم الماده ت

الكٌمٌاء  -1

  التحلٌلٌة

  األحٌاء الطبٌة 2

  مبادئ الصٌدلة 3

  الحاسبات 4

الرٌاضٌات  5
  واالحصاء

  اللغة العربٌة 6

المصطلحات  7             
  الطبٌة

  اللغة االنكلٌزٌة 8             

 النتيجواسم الماده   ت
الكٌمٌاء  -1

  التحلٌلٌة

  األحٌاء الطبٌة 2

  مبادئ الصٌدلة 3

  الحاسبات 4

الرٌاضٌات  5
  واالحصاء

6 
  اللغة العربٌة

المصطلحات  7             
  الطبٌة

  اللغة االنكلٌزٌة 8             

 النتيجو اسم الماده ت
الكٌمٌاء  -1

  التحلٌلٌة

  األحٌاء الطبٌة 2

  مبادئ الصٌدلة 3

  الحاسبات 4

الرٌاضٌات  5
  واالحصاء

  اللغة العربٌة 6

المصطلحات  7             
  الطبٌة

  اللغة االنكلٌزٌة 8             



 

 

 

 2019-2020الدراسي للعام )الدوراألول( االول اللكرس  النيائية االمتحانات نتائج

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بتقدير:                          بتقدير                                  النتيجو:                                 بتقدير                                              النتيجو:                            النتيجو  
 اللجنةاالمتحانية                                        اللجنةاالمتحانية                                            اللجنةاالمتحانية

  

 النتيجو اسم الماده ت

الكٌمٌاء  -1

  التحلٌلٌة

  األحٌاء الطبٌة 2

  مبادئ الصٌدلة 3

  الحاسبات 4

الرٌاضٌات  5
  واالحصاء

  اللغة العربٌة 6

المصطلحات  7             
  الطبٌة

  اللغة االنكلٌزٌة 8             

 النتيجواسم الماده   ت
  الكٌمٌة -1

  األحٌاء الطبٌة 2

  مبادئ الصٌدلة 3

  الحاسبات 4

الرٌاضٌات  5

  واالحصاء

6 
  اللغة العربٌة

المصطلحات  7             
  الطبٌة

  اللغة االنكلٌزٌة 8             

 النتيجو اسم الماده ت
الكٌمٌاء  -1

  التحلٌلٌة

  األحٌاء الطبٌة 2

  مبادئ الصٌدلة 3

  الحاسبات 4

الرٌاضٌات  5
  واالحصاء

  اللغة العربٌة 6

المصطلحات  7             
  الطبٌة

  اللغة االنكلٌزٌة 8             



 

 

 

 2019-2020الدراسي للعام )الدوراألول( االول اللكرس  النيائية االمتحانات نتائج

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بتقدير:                          بتقدير                                  النتيجو:                                 بتقدير                                              النتيجو:                            النتيجو  
 اللجنةاالمتحانية                                        اللجنةاالمتحانية                                            اللجنةاالمتحانية

 

  

 النتيجو اسم الماده ت

الكٌمٌاء  -1

  التحلٌلٌة

  األحٌاء الطبٌة 2

  مبادئ الصٌدلة 3

  الحاسبات 4

الرٌاضٌات  5
  واالحصاء

  اللغة العربٌة 6

المصطلحات  7             
  الطبٌة

  اللغة االنكلٌزٌة 8             

 النتيجواسم الماده   ت
الكٌمٌاء  -1

  التحلٌلٌة

  األحٌاء الطبٌة 2

  مبادئ الصٌدلة 3

  الحاسبات 4

الرٌاضٌات  5
  واالحصاء

6 
  اللغة العربٌة

المصطلحات  7             
  الطبٌة

  اللغة االنكلٌزٌة 8             

 النتيجو اسم الماده ت
الكٌمٌاء  -1

  التحلٌلٌة

  األحٌاء الطبٌة 2

  مبادئ الصٌدلة 3

  الحاسبات 4

الرٌاضٌات  5
  واالحصاء

  اللغة العربٌة 6

المصطلحات  7             
  الطبٌة

  اللغة االنكلٌزٌة 8             



 

 

 

 2019-2020الدراسي للعام )الدوراألول( االول اللكرس  النيائية االمتحانات نتائج

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بتقدير:                          بتقدير                                  النتيجو:                                 بتقدير                                              النتيجو:                            النتيجو  
 اللجنةاالمتحانية                                        اللجنةاالمتحانية                                            اللجنةاالمتحانية

 

 النتيجو اسم الماده ت

الكٌمٌاء  -1

  التحلٌلٌة

  األحٌاء الطبٌة 2

  مبادئ الصٌدلة 3

  الحاسبات 4

الرٌاضٌات  5
  واالحصاء

  اللغة العربٌة 6

المصطلحات  7             
  الطبٌة

  اللغة االنكلٌزٌة 8             

 النتيجواسم الماده   ت
الكٌمٌاء  -1

  التحلٌلٌة

  األحٌاء الطبٌة 2

  مبادئ الصٌدلة 3

  الحاسبات 4

الرٌاضٌات  5
  واالحصاء

6 
  اللغة العربٌة

المصطلحات  7             
  الطبٌة

  اللغة االنكلٌزٌة 8             

 النتيجو اسم الماده ت
الكٌمٌاء  -1

  التحلٌلٌة

  األحٌاء الطبٌة 2

  مبادئ الصٌدلة 3

  الحاسبات 4

الرٌاضٌات  5
  واالحصاء

  اللغة العربٌة 6

المصطلحات  7             
  الطبٌة

  اللغة االنكلٌزٌة 8             


