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 (8102/8102)استمارة درجات الفصل االول  للعام الدراسي 

 درجة الدوراالول %04درجة السعي  االسم  ت
04% 

 الدرجة النهائية
044% 

 درجة الدور الثاني
04% 

 الدرجة النهائية
044% 

 المالحظات

  كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما

          خمس وعشرون 52 استبرق اسماعيل فاضل  0

          خمس وعشرون 52 اسراء ماهر خلف طعمه 5

          خمس وثالثون 32 اسماعيل ابراهيم محمد  3

          وثالثون ثالث 33 اسيل عباس علي 0

          تسع وعشرون 52 ثابت سلطان حسن 2

          ثالث وعشرون 53 جهاد حميد احمد نجم 0

          سبع وعشرون 57 حسين علي عبدهللا 7

          ثالث وعشرون 53 حيدر مزهر خليفة خاطر  8

          ثمان وعشرون 58 رسل اياد سعدي 2

          تسع وعشرون 52 سلمانرفل كاظم حسين  04

          خمس وعشرون 52 رقية عرب حسن حميد 00

          عشرون 54 رياض حمود 05

          ثالث وعشرون 53 سجى رافع قاسم 03

          اربع وعشرون 50 سفانة نوري جبر فاضل 00

          ثالث وثالثون 33 شفاء حامد عبيد  02

          خمس وثالثون 32 خلف فرجعبدالسالم  00

          خمس وعشرون 52 علياء ظاهر خسارة  07

          اربع وعشرون 50 عماد محمد حسين 08

          واحد وعشرون 50 غفران جاسم 02

          خمس وعشرون 52 فادية ذياب احمد 54

          اثنان وثالثون 35 فارس خوام كعيد خلف 50

          سبع وعشرون 57 كامران احمد علي 55

          ثمانية عشر 08 الماس منصور حسين 53

          واحد وعشرون 50 مجبل محمد ابراهيم 50

          ثالثون 34 محمد احمد محمد حسن 52

          اثنان وثالثون 35 محمد حسن رحيم 50

          اربع وثالثون 30 محمد رجب سليم 57

          خمس وعشرون 52 محمد عاصي محمد  58

 مستوفي         ـــــــ ـــــــ محمد عبدالرحمن)ر( 52

          سبع وعشرون 57 محمد عبود حسين نعمة 34

          ثالث وعشرون 53 محمد عقاب احمد 30

          اربع وعشرون 50 مصطفى حميد مجيد  35

          اثنا عشر 05 ميسم عنتر حاتم 33

          سبع وعشرون 57 نريمان قحطان احمد  30

          ثمان وعشرون 58 نعمان احمد عبد 32

          تسعة عشر 02 نوران عبدالحي فهد  30

          ثالث وثالثون 33 وليد عبدالمنعم شوكت  37

          واحد وعشرون 50 يونس عباس زيدان احمد  38
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