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 (2019 – 2018درجات امتحان الشهر األول / الفصل الدراسي األول / العام الدراسي )
 / المرحلة الثالثة شبكات اإلسالة والصرف الصحي ومياه األمطار

 

 الدرجة اسم الطالب ت

 23 حمدااحمد حسين   .1

 60 اسراء حمود سلمان  .2

 75 اسماء علي حمد  .3

 57 ايمان صالح احمد  .4

 45 أستبرق عبد حمود  .5

 75 الدآية منيب خ  .6

 70 بارق خلف جعدان  .7

 50 بنين صالح جواد  .8

 54 تبارك مصطفى منذر  .9

 63 تقى صافي خليل  .10

 80 تمارا لؤي رسول  .11

 60 حسين فائق عثمان  .12

 53 حنين حسن خلف  .13

 83 خطاب سلطان عبدهللا  .14

 80 ديانه عدنان صالح  .15

 70 رقية كريم عداي  .16

 30 زينة فارس شكر  .17

 62 ساره سلمان كردي  .18

 85 جى محمد صالحس  .19

 75 سندس حافظ عزاوي  .20

 60 سيف الدين عبد مصلح  .21

 50 طه عمر طه  .22

 75 عائشة حسين هادي  .23

 58 عائشة شريف ضاري  .24

 50 عائشة عبدالرزاق طه  .25

 0 عائشة غانم جاسم  .26

 65 عبد الرحمن قاسم طه  .27

 75 عبدالرقيب مزبان عكاب  .28
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 55 عبدهللا خيرهللا عاصي  .29

 52 سينعبير ابراهيم ح  .30

 55 عالء الدين محمد فاضل  .31

 55 علي اياد علي  .32

 33 عمر الفاروق سبهان جاسم  .33

 60 محمد عودة علي  .34

 85 مروان سعد اسماعيل  .35

 50 مريم جبار شذر  .36

 34 مساري اسماعيل حميد  .37

 58 مؤيد مهدي حسن  .38

 80 نبراس عبدالسالم محمد  .39

 40 ندى نذير علي  .40

 75 نغم سعود صبري  .41

 40 هبة صالح كريم  .42

 50 هبه جابر جمال  .43

 60 وضاح ابراهيم كريم  .44

 43 ياسر طه داوود  .45

 
 

 الخالصة:
 45عدد الطلبة الكلي = 

 44عدد الطلبة الممتحنين = 
 36عدد الطلبة الناجحين = 

 %82 ≈نسبة النجاح 
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