
كتابًةرقمًا
1L170319244.5ع واربعون ونصف ارب  

2L160311418.25ع ثمان عشر ورب  

3L190336647.5سبع واربعون ونصف

4L160304028.75ون وثالث ارباع ثمان وعشر

5L160307937.75سبع وثالثون وثالث ارباع

6L170322625.25 ع ون ورب   خمس وعشر

7L170315244.25ع ع واربعون ورب   ارب  

8L170313234.25 ع ع وثالثون ورب   ارب  

9L170318846ست واربعون

10L170321643.25ع ثالث واربعون ورب  

11L1703186WW

12L170312640.25 ع عون ورب   أرب

13L170318338ثمان وثالثون

14L170318445.5خمس واربعون ونصف

15L160300831.25ع واحد وثالثون ورب  

16L160308027ون سبع وعشر

17L170319337.25ع سبع وثالثون ورب  

18L170313842.75اثنا واربعون وثالث ارباع

19L160306841 واحد واربعون

20L170320044ع واربعون ارب  

21L170314330ثالثون

22L170323336.25ع ست وثالثون ورب  

23L160301136.75ست وثالثون وثالث ارباع

24L160305125.5ون ونصف خمس وعشر

25L170319723.75ون وثالث ارباع ثالث وعشر

26L160301330.5ثالثون ونصف

27L190336526.25ع ون ورب   ست وعشر

28L160302030.25ع ثالثون ورب  

29L170320244.5ع واربعون ونصف ارب  

30L170313538.75 ثمان وثالثون وثالث ارباع

31L170315433.75ثالث وثالثون وثالث ارباع

32L170320633.5ثالث وثالثون ونصف

33L170319637 سبع وثالثون

34L160304832 اثنان وثالثون

35L160300126.5ون ونصف ست وعشر

36L160306419 تسع عشر
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37L170316032.25 ع اثنان وثالثون وورب  

38L170313630.5ثالثون ونصف

39L170316643.5ثالث واربعون ونصف

40L170316143.5ثالث واربعون ونصف

41L170321737سبع وثالثون

42L170312846.75ست واربعون وثالث ارباع

43L170316347 سبع واربعون

44L170314437.75سبع وثالثون وثالث ارباع

45L1803354WW

46L190343932.5اثنان وثالثون ونصف

47L160310029.75ون وثالث ارباع تسع وعشر

48L170314848.25ع ثمان واربعون ورب  

49L160307742.75اثنان واربعون وثالث ارباع

50L170321230ثالثون

51L170316446.25ع ست واربعون ورب  

52L160312130.5ثالثون ونصف

53L160311734.5ع وثالثون ونصف ارب  

54L160305340.75عون وثالث ارباع أرب

55L170317228 ون ثمان وعشر

56L180327822.25ع ون ورب   اثنان وعشر

57L160302429.5ون ونصف تسع وعشر

58L170313039.75تسع وثالثون وثالث ارباع

59L170317141.5واحد واربعون ونصف

60L170314532اثنان وثالثون

61L170315639.25ع تسع وثالثون ورب  

62L160310236.5ست وثالثون ونصف

63L160310321.25ع ون ورب   واحد وعشر



كتابًةرقمًا

كلية الصيدلة
(حمصلة أعمال ) 2مقرر علم األدوية 

2019/2020العام الدراسي - الفصل الثاين - نتائج حمصلة أعمال الفصل

IDم
(50)الدرجة من 

64L170319130.25ع ثالثون ورب  

65L170317932.25ع اثنان وثالثون ورب  

66L170320746.25ع ست واربعون ورب  

67L170315540.25 ع عون ورب   أرب

68L190344341واحد واربعون

69L160300632.75اثنان وثالثون وثالث ارباع

70L170314732اثنان وثالثون

71L170316742.25ع اثنان واربعون ورب  

72L160301430.25ع ثالثون ورب  

73L160305919 تسع عشر

74L160303327.75ون وثالث ارباع سبع وعشر

75L170320334.25 ع ع وثالثون ورب   ارب  

76L170319020.75ون وثالث ارباع عشر

77L170319535 خمس وثالثون

78L160307135.25ع خمس وثالثون ورب  

79L160310827.75ون وثالث ارباع سبع وعشر

80L160301732اثنان وثالثون

81L170318042.25ع اثنان واربعون ورب  

82L160303546.25ع ست واربعون ورب  

83L170313133 ثالث وثالثون

84L170322544.75ع واربعون وثالث ارباع ارب  

85L170321325.5ون ونصف خمس وعشر

86L170315935.75خمس وثالثون وثالث ارباع

87L160312441 واحد واربعون


