
درجات االشعھ للمرحلة الثالثة 2017-2016
نصف السنة

ت اسم الطالب ف 1  نظري عملي ف2 السعي السنوي
1 17.1 ابراھیم علي نورالدین إبراھیم
2 24.6 احمد كامل حسین احمد
3 20.7 احمد كامل علي احمد
4 21.9 احمد مروان عبدالرحیم طھ
5 26.6 الیاس مدید طلب عوید
6 23.7 آزر حسین كامل علي
7 28.9 بدور سلمان خیري محمد
8 25.6 بالل شیت مطلك احمد نعمة
9 15.4 جمانة سعید حمید عبد الوھاب

10 19.2 حازم جاسم عبد حمادي
11 20.7 حسام عیسى محمد یوسف
12 18.7 حسن جابر حسن محمد
13 21.5 حسین منتصر محمد قاسم
14 26.5 دعاء محمود إسماعیل علي
15 20.2 رسل حمید حسین علیوي
16 23.3 روان داود سالم عباس
17 19.3 سجاد عبدهللا كریم صالح
18 26.2 سرى طالل ھالل محمد
19 21.5 شجاع ناظم احمد حسین
20 23.1 شھد صالح حسن عزیز
21 19.7 شیماء عبد الحمید سلیمان نجم
22 19.8 صكر مزحم داود رمیض
23 26.3 طلعت عبد محمود عبدهللا
24 20.8 طیبة غسان یونس عیسى
25 23.9 طیف ثائر سعدون عباس
26 15.4 عبد السالم محمد جاسم خلف
27 16.9 عبد القادر یوسف جھاد حمید
28 22.1 عبدهللا صالح حمد فرحان
29 24,6 عبدهللا محمد عطا سلمان
30 16.5 عالء عاصم عباس صالح
31 25.9 علي أسامة إبراھیم محمد
32 22.4 عماد ھاشم حمد خلف
33 27.3 غیث عماد مجید محمد
34 12.4 مثنى حیدر خلیف إبراھیم
35 20.6 محمد إبراھیم حسین علي
36 22.7 محمد فاضل جوامیر متعب
37 18.1 محمد مصطفى شھباز مردان
38 25.2 محمد نزال جوھر دخیل
39 22 معمر محمد فوزي عبدهللا
40 27.3 مھیوب حمید ندى حماد
41 18 نھى مجید فیض هللا عبدهللا
42 25.7 نور یوسف محمد احمد
43 23.9 ھدى سالم احمد محمود
44 20.3 ھدى طلب صبار محل
45 23.7 یسرى غازي كریم ھزاع
46 ھنادي كنعان بھاء(مقاصة) 17.4
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47 میدیا نھاد محمد 21.1
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