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الطالب محمد سمير عبد من 20.57ابا القاسم عالء باقر رمضان1
يابراهيم ضياء الدين سلمان2

 
مستوف

 36.91ابراهيم عماد ابراهيم علي3

31.9ابراهيم محمد حسين صادق4

20احمد باسم ناظم محمد5

31.68احمد حسام مهدي علي6

29.48احمد عادل نايف خضير7

20احمد عباس اسدخان جبر8

20احمد مقدام احمد سعد9

27.94اسامة ثعبان خلباص رخيص10

23.98اسماء علي جليف خنزير11

مستوفياطياف جاسب طعمة عبد هللا12
31.9اطياف حسين كاظم رسن13

20.13الحسين صباح عبد علي14

33.83الحسين عماد جواد عبيد15

29.59امنه جميل عبدالجبار سلمان16

30.31امنيه ايهم ناظم محمد17

20امير ابراهيم هالل هاشم18

25.63امير عبد المهدي عبد الحسين حسين19

32.4امير هاشم عبد الحسن منسي20

32.18انفال عبدالرحيم جليل جميل21

20انمار رستم احمد22

29.54اوس محمد مجيد حميد23

29.32ايات جمال ابراهيم جميل24

37.73ايالف حسن اغاجان25

المالحظات

الثالثة:   المرحلة الدراسية 
علم االدوية:   الفـــرع العلمــــــــــي 

2020-2019للعام الدراسي  pharmacology:   اســــــم المـــــــــــادة 

اسماء الطلبةت

الدرجــــــات
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37.18افنان عادل محمد علي كاظم26

30.03ايالف عبدهللا قاسم عزيز27

32.73بتول جواد ناجي عبدهللا28

26.68براء عزيز سبع خميس29

20براق حامد حسن عباس30

ي0بشير احمد محمود خليل31
 
مستوف

23.93تبارك رحيم عبد الصاحب عكله32

37.07تسنيم محمد عبد الحر كاظم33

31.52تقى حسين جميل عبد34

32.12تماره حسن علي عبد الرضا35

28.77تمام ساهر مزبان عبدهللا36

مستوفي0تهجد وليد عبد الشهيد حسن37
31.46جمال فايق حمدان نوار38

25.85حازم علي حيدر الصافي39

23.93حامد صالح مطرود بجاي40

20.24حسن ابراهيم محمد جاسم41

26.51حسن عبد االمير رشيد صالح42

26.9حسن كريم عبد عون عبدهللا43

31.63حسين جواد كاظم مناتي44

35.26حسين عبد الكريم ثجيل مرهج45

27.67حسين عالء عبد الحسين عبد االمير46

27.39حسين علي ابراهيم علي47

24.86حسين علي عبد الرزاق عباس48

27.28حسين علي عبد الكريم محمد رفيع49

32.34حسين كاظم خماط جيجان50
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26.29حسين كاظم محمد جابر51

27.23حسين كريم خلف ساجت52

28.49حنان قاسم مهدي53

33.5حوراء علي طالب محمد54

26.95حوراء قاسم حسن محمد55

25.96حورية رافد محمد شاتي56

30.03حيدر باسم حرز علي57

22.88حيدر صاحب هادي فارس58

29.65داليا غني صابر عبد هللا59

34.49دانيه وميض ابراهيم صاحب60

20دعاء سعد شاكر حسون61

32.29دعاء علي حسين علي62

28.33رافد صالح خلف صالح63

25.19رحمه ثامر جميل عبد64

25.14رسول عبد الصمد شنين علي65

24.53رضى حسن داود لفته66

21.01رفقه احمد عبد الرزاق محمد67

22.72رفل حيدر عبد الحسين احمد68

27.67رفل محمد جواد عبدالهادي نجم69

26.62رواء سالم ثجيل بجاي70

27.56رؤى خير هللا عبد هاشم71

37.4زهراء باسل فليح حسن72

25.63زهراء عبد االمير كاظم محمد73

32.84زهراء عزمي ناظم مجيد74

20زهراء عالء حبيب علوان75
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37.84زهراء محمد طالب غويلي76

24.15زهراء محمد مجيد موسى77

26.13زياد مجيد صكبان عبد78

35.20زين العابدين ماجد فرمان حجار79

28.6زينب احمد علي محمد80

20.24زينب شاكر جواد كاظم81

25.14زينب صالح جياد كاظم82

33.83زينب علي جبار محمد83

33.22زينب فارس مهدي شربة84

20زينب كامل كاظم فهد85

34.76زينب مجيد صكبان عبد86

24.31زينب محمد انور علي87

29.92ساره محمد شاهين يوسف88

20سامر فالح معجل رجه89

35.81سجاد عباس عبد الجليل عبد الحسين90

29.48سجاد محمد علي عبد الباقي91

20.52سجاد محمد علي كاظم92

24.64سجاد نعمه عبد الساده عوده93

21.56سكينة هادي عبدالمحسن عزيز94

29.04شفق محمد هاتف مظهر95

شكريه صبحي حسن علوان96
ي
 
مستوف

35.09شهد باسم ظاهر جهاد97

26.4شهد علي حسن عبد98

20ضحى كاظم ابراهيم مهدي99

20ضحى هيثم مهدي سعيد100
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20ضرغام عباس فاضل حسن101

32.34عباس كريم عيسى سعيد102

25.03عبد الحليم خليل حسين محمود103

26.57عبد هللا ليث جاسم كاظم104

35.26عبدالرحمن لؤي سفر عبدالقادر105

20عبدهللا خالد جمعة اهميل106

29.37عبدالمجيب عبدالرحمن عبدهللا صالح107

32.23عال احمد عباس عبد الرضا108

26.68علي اكبرازهر عبدالرزاق عبدالمهدي109

20علي امير شامل كامل110

20علي جمال لفته زويد111

27.06علي حازم عبداللطيف جواد112

29.32علي حسين علي حسين113

24.97علي حسين فاضل عيدان114

32.34علي خليل ابراهيم مهدي115

26.73علي رائد عبد الرزاق عباس116

21.23علي طه ابراهيم117

20علي عبد العظيم علي رضا118

21.73علي عبدالسالم عيسى خليل119

25.63علي عيسى جاسم كريم120

30.8علي فاضل عبد الغفور ستار121

28.66علي قصي عبدالنبي حمزة122

33.55علي كاظم خماط جيجان123

21.78علي مؤيد عبد الرضا عبيد124

28.93غاده حسين علي صاحب125

توقيع مسؤول المرحلة                         توقيع مسؤول المرحلة ختم الفرع                             توقيع رئيس الفرع  



اللجنة االمتحانية/ كلية الطب/ جامعة النهرين : رمــز المـــــــادة  
:  عدد الوحدات

االول: الفصـــــــل

االول: الــــــــــدور

المجموعالنظريالعمليالسعي

40

المالحظات

الثالثة:   المرحلة الدراسية 
علم االدوية:   الفـــرع العلمــــــــــي 

2020-2019للعام الدراسي  pharmacology:   اســــــم المـــــــــــادة 

اسماء الطلبةت

الدرجــــــات

24.7غدير عباس فرمان محمود126

32.51غدير ناجح حميد رشيد127

27.83غسق صالح هاشم محمد128

20غفران باسم هادي عبد الكريم129

27.56غيث محمد حاتم جواد130

27.5غيث محمد صالح لطيف131

23.38فاتن علي عبد الحسين عبود132

34.21فاطمة حسين عبد الرضا محمد133

32.95فاطمة فاضل عبداالمير كاظم134

26.51فاطمه علي صيهود خشان135

20فرات ايهم هاشم سعدون136

38.61فليح خضر فليح حسن137

33.06قمر هاشم كوثر عبدالحسن138

20كرار احمد كاظم عليوي139

20.00كرار عباس محمد علي140

20.00كرار محمود عباس هادي141

21.23كريم عدنان خليل ابراهيم142

30.64كميل مازن هادي فاضل143

20.00النه علي حسين عبود144

23.87لبنى عبد هللا صدام جعفر145

20.00محمد التقي فاضل صكبان ضهد146

31.00محمد حسب هللا عبد الكريم حسن147

35.26محمد حسن علي موسى148

35.42محمد خضير عباس علوان149

25.80محمد سرحان مرجان عيسى150
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38.39محمد صادق علي حسن151

20.00محمد علي محسن جبر جودة152

20.00محمد كريم عبد محسن153

25.91محمد ناظم مجيد اسماعيل154

24.64محمد نمير كريم قاسم155

35.92مرام ابراهيم عفوت جار هللا156

26.90مرتضى محمد نايف شحاذه157

20.00مرتضى مقدام مكي محمد158

31.13مريم احمد شهاب احمد159

20.00مريم حسني اسماعيل حيدر160

32.89مريم رحيم مجيد راضي161

20.00مريم علي حميد مجيد162

26.02مريم فاضل صباح محمد163

22.22مريم مجيد عبدالجبار احمد164

20.63مصطفى غياث صبري غني165

20.79مصطفى مطشر مشجل راشد166

25.47مقتدى محمد غازي عبدالحسين167

31.30مالك امين حميد ثويني168

29.59ملوك سلمان رحيم محمد169

36.47منتظر كاظم مطير جهلول170

20.00منتظر مجيد خضير171

24.15مهدي رضا عبد الجبار عبد الحسين172

يمهند محمود حسين جبارة173
 
مستوف

24.48مؤمل ولهان مالك عباس174

22.83مؤمنين رياض عناد مكطوف175
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35.42نادية خالد عبد الكريم حسون176

35.86نبا حمد عبد سالم177

23.10ندى طالب لطيف حمادي178

39.00نسرين نجم عبيد ناصر179

25.25نور الهدى غازي محمد عبود180

20.00نور رعد عزيز صالح181

20.00نور قاسم سعد هللا بستان182

26.40نور محمد محسن خلف183

30.09هاجر عبد الحسين ناصر عيسى184

34.43هدى رحمن حسين جاسم185

32.56وسام نزار جبار حسين186

23.82ياسين طه حسين فليح187

31.02يحيى صادق جعفر برغوث188

35.86يقين فرقد ناظم حمزه189

31.96يوسف احمد ياسين محمد صالح190

30.64يوسف عبدالكريم محسن حسن191
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