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م.د. منى محمد أسماعيلأ.                               م. مصطفى أحمد جاسم                        .م. خضير عبد الرحمن محمودم  

واألدويةرئيس فرع الفسلجة                              مدرس المادة                                   مدرس المادة                                         

 الدرجة كتابتا  

درجة 

السعي 

 النهائي

21 %  

مجموع 

الفصل 

 الثاني

 51 %  

 العملي

 2 %  

النظري 

02 %  

مجموع 

 الفصل

 االول

 51 %  

 

 العملي

2 % 

 

النظري 

02 % اءــــــاالســـم   ت 

فقطخمسة وعشرون وتسعة بالعشرة    .0 ابراهيم جاسم هيالن 8.8 2.2 11 11.4 3.5 14.9 25.9 

  .5 احمد فيصل غازي 8.8 2 10.8 6 2 8 18.8 ثمانية عشر وثمانية بالعشرة فقط

  .3 ارشد عدنان احمد هزاع 8 2 10 6 3.5 9.5 19.5 بالعشرة فقطتسعة عشر وخمسة 

  .2 استبرق رعد عبد الرسول 7.3 1.7 9 9 4 13 22 اثنان وعشرون فقط

  .2 اسراء فرحان محمد حسن 8.7 2.9 11.6 9.5 4 13.5 25.1 فقط وواحد بالعشرة خمسة وعشرون

  .6 انوار هزبر عباس  9.4 2.3 11.7 6 2 8 19.7 بالعشرة فقطتسعة عشر وسبعة 

  .7 ايالف نهاد محمد علي 6.4 1.8 8.2 8 3 11 19.2 بالعشرة فقطتسعة عشر واثنان 

  .8 اية مصطفى مهدي  9.8 1.9 11.7 9 2 11 22.7 فقطبالعشرة اثنان وعشرون وسبعة 

  .9 ايهاب رحيم تقي 7.8 2.8 10.6 9.5 3.6 13.1 23.7 بالعشرة فقطثالثة وعشرون وسبعة 

  .01 جوان خليل ابراهيم 9.9 3.3 13.2 10 4 14 27.2 بالعشرة فقطسبعة وعشرون واثنان 

  .00 الدين ناصر حوراء صالح 9.4 2.1 11.5 11 3.5 14.5 26 ستة وعشرون فقط

  .05 ودحيدر عامر محم 7.4 0.9 8.3 7.5 2.5 10 18.3 بالعشرة فقطثمانية عشر وثالثة 

  .03 ريام احمد جاسم محمد 13.1 4.3 17.4 13.5 4.2 17.7 35.1 بالعشرة فقطخمسة وثالثون وواحد 

  .02 ريفان زياد كاظم  8.2 1.9 10.1 8 3.3 11.3 21.4 بالعشرة فقطواحد وعشرون واربعة 

  .02 ريفين جميل اسماعيل 9.3 1.7 11 6 3 9 20 عشرون فقط

  .06 زكية خالد حسين 7.4 0.9 8.3 8 4.1 12.1 20.4 بالعشرة فقطعشرون واربعة 

  .07 زينب باسم حميد رشيد 9.9 1.5 11.4 10 3.5 13.5 24.9 بالعشرة فقطاربعة وعشرون وتسعة 

  .08 زينب جبر محمود 8.9 2.8 11.7 8.5 2.5 11 22.7 بالعشرة فقطاثنان وعشرون وسبعة 

  .09 زينب كريم حسب هللا علوان 9.6 3 12.6 11 3.5 14.5 27.1 بالعشرة فقطسبعة وعشرون وواحد 

  .51 سارة سالم ابراهيم 8.4 3.3 11.7 8 3 11 22.7 بالعشرة فقطاثنان وعشرون وسبعة 

  .50 عباسسارة علي  8.1 2.9 11 8.5 3 11.5 22.5 بالعشرة فقطاثنان وعشرون وخمسة 

  .55 سارة سلمان رحمان 8.8 2.2 11 7.5 2.5 10 21 واحد وعشرون فقط

  .53 سجى نبيل احمد 8.7 1.6 10.3 8.5 4.2 12.7 23 ثالثة وعشرون فقط

  .52 سرى شاكر محمود 9 1.1 10.1 7 3 10 20.1 بالعشرة فقطعشرون وواحد 

  .52 سرى هالل عبد الخالق 11.7 4.1 15.8 13.2 4.4 17.6 33.4 بالعشرة فقطثالثة وثالثون واربعة 

  .56 سماء خضير نصيف 6.4 1.2 7.6 9.4 3 12.4 20 عشرون فقط

  .57 شيرين حسين احمد 8.7 2.5 11.2 8.5 2 10.5 21.7 بالعشرة فقطواحد وعشرون وسبعة 

  .58 صابرين علي فاضل 5.5 2.3 7.8 10 2.5 12.5 20.3 بالعشرة فقطعشرون وثالثة 

  .59 عبدالستار طه عالوي 8.9 3.1 12 7.5 3.5 11 23 ثالثة وعشرون فقط

  .31 عالء فاضل زبار 8.5 1.1 9.6 10 3.5 13.5 23.1 بالعشرة فقطثالثة وعشرون وواحد 

  .30 عمار فؤاد مخيبر 9.6 3.3 12.9 8 3 11 23.9 بالعشرة فقطثالثة وعشرون وتسعة 

  .35 عمر عزيز فالح 8.3 1.4 9.7 6 3.2 9.2 18.9 بالعشرة فقطثمانية عشر وتسعة 

  .33 لمياء محمد حسن 9.4 3.3 12.7 10.5 4 14.5 27.2 بالعشرة فقطسبعة وعشرون واثنان 

  .32 محمد اسماعيل محمد 7.2 1.9 9.1 8 2.5 10.5 19.6 بالعشرة فقطتسعة عشر وستة 

  .32 محمد عامر سلمان 7.3 1.1 8.4 8.5 3.5 12 20.4 بالعشرة فقطعشرون واربعة 

  .36 مرتضى علي فاضل 10.9 1.9 12.8 9 3 12 24.8 فقطبالعشرة اربعة وعشرون وثمانية 

  .37 مروة قادر سلمان  12.3 2.5 14.8 11.5 4 15.5 30.3 بالعشرة فقطثالثون وثالثة 

  .38 مروة صباح حسن 6.5 1.3 7.8 8.2 3.3 11.5 19.3 بالعشرة فقطتسعة عشر وثالثة 

  .39 مريم عبد الكريم جليل 9.7 3.1 12.8 11 3.5 14.5 27.3 بالعشرة فقطوعشرون وثالثة  بعةس

  .21 مصطفى باسم مدحت 9 3 12 10.5 3.5 14 26 ستة وعشرون فقط

  .20 مصطفى صديق عبد الستار 8.7 3.3 12 11.5 4 15.5 27.5 بالعشرة فقطسبعة وعشرون وخمسة 

  .25 مصطفى علي داود 8.7 1.6 10.3 6.5 3.5 10 20.3 بالعشرة فقطعشرون وثالثة 

  .23 مصطفى علي عبد المحسن 7.2 2 9.2 7 4 11 20.2 فقطبالعشرة عشرون واثنان 

  .22 ناز عدنان بهرام 7.6 1.6 9.2 8 3.5 11.5 20.7 بالعشرة فقطعشرون وسبعة 

  .22 نور حسين عبد الرحمن 8.7 3.2 11.9 10 3.5 13.5 25.4 بالعشرة فقطخمسة وعشرون واربعة 

  .26 نور صالح حميد 8.8 1.5 10.3 7.5 2.5 10 20.3 بالعشرة فقطعشرون وثالثة 

  .27 نور غيدان عناد 8.6 3 11.6 10 4 14 25.6 بالعشرة فقطخمسة وعشرون وستة 

  .28 نورة صباح كريم 6.1 2.1 8.2 9 3.5 12.5 20.7 بالعشرة فقطعشرون وسبعة 

  .29 وسن عمر نجم 9.4 4 13.4 10 4 14 27.4 بالعشرة فقط سبعة وعشرون واربعة



 درجات السعي النهائي لمادة السموم - المرحلة الثالثة  -  5102  - 5102

 

 

 

 م.د. منى محمد أسماعيل أ.                 م.م. خضير عبد الرحمن محمود                                    

  رئيس فرع الفسلجة واالدوية                                                             مدرس املادة  

كتابتا   الدرجة ( % 21درجة السعي )   اءــــــاالســـم   ت 

  .0 ابراهيم جاسم هيالن 24 اربعة وعشرون فقط

  .5 احمد فيصل غازي 18 ثمانية عشر فقط

  .3 ارشد عدنان احمد هزاع 18 ثمانية عشر فقط

فقط وخمسة بالعشرة ثمانية وعشرون   .2 استبرق رعد عبد الرسول 28.5 

فقط اثنان وثالثون   .2 اسراء فرحان محمد حسن 32 

فقط واحد وعشرون   .6 انوار هزبر عباس  21 

فقط ثالثة وعشرون   .7 ايالف نهاد محمد علي 23 

  .8 اية مصطفى مهدي  20 عشرون فقط

  .9 ايهاب رحيم تقي 24 اربعة وعشرون فقط

فقط وخمسة بالعشرةخمسة وعشرون    .01 جوان خليل ابراهيم 25.5 

  .00 حوراء صالح الدين ناصر 20 عشرون فقط

  .05 ودحيدر عامر محم 20 عشرون فقط

  .03 ريام احمد جاسم محمد 30 ثالثون فقط

  .02 ريفان زياد كاظم  21 واحد وعشرون فقط

  .02 ريفين جميل اسماعيل 18 ثمانية عشر فقط

  .06 زكية خالد حسين 20 عشرون فقط

  .07 زينب باسم حميد رشيد 22 اثنان وعشرون فقط

  .08 زينب جبر محمود 26 ستة وعشرون فقط

  .09 زينب كريم حسب هللا علوان 24 اربعة وعشرون فقط

  .51 سارة سالم ابراهيم 21 واحد وعشرون فقط

  .50 سارة علي عباس 24 اربعة وعشرون فقط

  .55 سارة سلمان رحمان 17 سبعة عشر فقط

  .53 نبيل احمد سجى 27 سبعة وعشرون فقط

  .52 سرى شاكر محمود 20 عشرون فقط

فقط ستة وثالثون وخمسة بالعشرة   .52 سرى هالل عبد الخالق 36.5 

  .56 سماء خضير نصيف 51 عشرون فقط

  .57 شيرين حسين احمد 22 اثنان وعشرون فقط

  .58 صابرين علي فاضل 21 واحد وعشرون فقط

  .59 عبدالستار طه عالوي 26 ستة وعشرون فقط

فقط ثالثة وعشرون   .31 عالء فاضل زبار 23 

فقط اثنان وعشرون وخمسة بالعشرة   .30 عمار فؤاد مخيبر 22.5 

  .35 عمر عزيز فالح 20 عشرون فقط

  .33 لمياء محمد حسن 26 ستة وعشرون فقط

  .32 محمد اسماعيل محمد 19 تسعة عشر فقط

  .32 محمد عامر سلمان 20 عشرون فقط

  .36 مرتضى علي فاضل 23 ثالثة وعشرون فقط

وعشرون وخمسة بالعشرة فقطسبعة    .37 مروة قادر سلمان  27.5 

  .38 مروة صباح حسن 18.5 ثمانية عشر وخمسة بالعشرة فقط

  .39 مريم عبد الكريم جليل 32 اثنان وثالثون فقط

  .21 مصطفى باسم مدحت 23 ثالثة وعشرون فقط

  .20 مصطفى صديق عبد الستار 26 ستة وعشرون فقط

  .25 مصطفى علي داود 07 سبعة عشر فقط

  .23 مصطفى علي عبد المحسن 21 واحد وعشرون فقط

فقط ةعشربالاثنان وعشرون وخمسة    .22 ناز عدنان بهرام 22.5 

فقط ونعشروخمسة    .22 نور حسين عبد الرحمن 25 

  .26 نور صالح حميد 18 ثمانية عشر فقط

  .27 نور غيدان عناد 27 سبعة وعشرون فقط

  .28 نورة صباح كريم 20 عشرون فقط

  .29 وسن عمر نجم 32 اثنان وثالثون فقط
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 Pharmacology  درجات السعي النهائي لمادة االدوية للطلبة المحملين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
                                                                                               م.د. منى محمد أسماعيلأ.                               م. مصطفى أحمد جاسم                        .م. خضير عبد الرحمن محمودم

  رئيس فرع الفسلجة واالدوية                              مدرس املادة                                                     مدرس املادة  

 

 

 

 

 الدرجة كتابتا  

درجة 

السعي 

 النهائي

21%  

مجموع 

الفصل 

 الثاني

51 %  

 العملي

الفصل 

 الثاني

2 %  

 

  النظري

الفصل 

 الثاني

02 %  

 

مجموع 

الفصل 

 االول

51%  

العملي 

الفصل 

 االول

2%  

النظري 

الفصل 

 االول

02%  

اءــــــاالســـم  ت 

فقطأربعة وعشرون    .0 اية عادل علوان  8 1 00 01 1 01 52 

فقط عشرون    .5 وصال هادي ابراهيم  6 0 7 01 1 01 51 

فقط ستة وعشرون    .1 هدى مبدر مهيان  9 1 05 00 1 02 56 

فقط وعشروناربعة    .2 مصطفى زكي صيهود  7 1 01 00 1 02 52 



 درجات السعي النهائي لمادة السموم للطلبة المحملين  

   المرحلة الثالثة  -  5102  - 5102

Toxicology  درجات السعي النهائي لمادة السموم للطلبة المحملين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م.د. منى محمد أسماعيل أ.                    م.م. خضير عبد الرحمن محمود                       

  رئيس فرع الفسلجة واالدوية                                                             مدرس املادة                          

 

 

 الدرجة كتابتا  
 السعي

21 %  
اءــــــاالســـم  ت 

  .0  هدى مبدر مهيان  24 اربعة وعشرون فقط

  .5  حمزة لؤي كريم   27 سبعة وعشرون فقط

  .3  ئاسان محمد كامل  25 خمسة وعشرون فقط

  .2    تارا محمد حسن  25 خمسة وعشرون فقط

  .2 حسين سراء محمد  24 اربعة وعشرون فقط
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