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 2019/  2018 للصف الثالثدرجات األمتحان الفصلي األول لمادة األمراض 

 

 %8 األسماء ت

 3.25 ابراهيم داخل عليعل شرباك  .1

 4.75 احمد عبد الواحد عكله سدخان  .2

 5.25 ء محمد جاسماحمد عال  .3

 2.75 احمد علي ورور رشك  .4

 3.25 احمد صالح عبد  .5

 2 حسيناسراء جاسم فياض   .6

 4.75 اسماء قاسم محمد حسن  .7

 4.25 اسماء وليد خالد عبد هللا  .8

 6 امنة حميد سرهيد موسى  .9

 3.5 ايسر مكصد ابراهيم علي  .10

 4.75 آيه زهير خالد شهاب  .11

 3.25 ايوب ماجد شعالن راضي  .12

 2.25 بان غايب نجيب جابر  .13

 5.25 براء رعد علي جبار  .14

 5.25 بيداء حسين ياسين  .15

 2.25 الدين موفق مجيد حبيبتاج   .16

 4.75 تبارك حقي اسماعيل حميد  .17

 3 تبارك صفاء نصر هللا محمد  .18

 3 ثقيف توفيق عبد االمير علي  .19

 3.25 جعفر صدام مزاحم حارث  .20

 3 جنات حقي حافظ  .21

 2.25 جيهان عماد علي سمين  .22

 3.25 حسين حازم محمد محسن  .23

 3.25 حسين علي كامل علي  .24

 3 عبد هللاحميده علي طه   .25

 3.75 حنين صباح كريم مصطفى  .26

 2.25 حيدر عبد االمير كاظم جابر  .27

 1.75 حيدر عبد االمير كاظم خليفه  .28
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 6 حيدر كاظم محمد صالح هاشم  .29

 4.25 ختام نصر هللا محمد خلف  .30

 2.75 دعاء حسن دانه صالح  .31

 1 ذو الفقار حسن عبد الحسين علي  .32

 2.75 ربا عباس احمد عباس  .33

 2.75 رشيد خالد رشيد حمد  .34

 5.5 رفل اياد رمضان محمد  .35

 4.5 رند بديع ياسين اسماعيل  .36

 2.75 رواء خليل ابراهيم عبد هللا  .37

 1.25 روعه مجيد محمود حسين  .38

 2.5 ريام محمود حسين كاظم  .39

 5.25 زينب حسن كاظم عبد  .40

 3.25 زينب حسين علي مصطفى  .41

 2.5 زينب سلمان محمد كويهي  .42

زينب عامر عبد الخالق محمد   .43
 امين

3 

 1.75 زهراء حمزه عباس  .44

 3.25 ساره فيصل حمود فياض  .45

 1.75 سارة محمد مشعل حبيب  .46

 3.75 سجاد عبد الكريم عبد الحسن علي  .47

 3.57 سجى حمد محمد  .48

 3 سجى محمود احمد عطية  .49

 1.5 سرى هاشم عزيز عباس  .50

 7.25 سعيد مجبل احمد حماد  .51

 4.75 سليمان عمر خلف جواد  .52

 6.25 سمير حسين مصطفى احمد  .53

 2.5 سولين حازم شندوخ زيدان  .54

 1.75 سيف الدين عبد الحسن علي  .55

 2.25 سيف عبد هللا علي جميل  .56

 3.5 شمس احمد محمد عمر  .57

 4.75 شهد صدام مثكال نايف  .58

 5.25 شهد عدنان باقر محمد حسين  .59
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 4.25 صفا نجم عبد االمير حسن  .60

 2.25 صفاء سعدون غيدان خلف  .61

 3 ضحى علي حسين علي رضا  .62

 3.75 طيبه اسعد خضير شياع  .63

 3.75 عبد االله ساجد جابر عبيس  .64

 5.25 عبد هللا حاتم عبد هللا محمد  .65

 5.25 عبد المهيمن كمال لطيف  .66

 4 عبير صالح احمد حسين  .67

 3 عقيل حسين عباس ابراهيم  .68

 3 حسينعال محمد منصور   .69

 4.5 عمر حسن محمد جاسم  .70

 3.5 عمر حسن هادي عبد  .71

 4.5 عمر عبد الواحد محمد جاسم  .72

 6 عمر محمد عبد المحسن نصيف  .73

 6.5 عمران عبد الحكيم دهام خلف  .74

 2.75 غاده عز الدين احمد وهاب  .75

 2.75 غفران جاسم احمد حسين  .76

 6.75 غفران سالم عبد ابراهيم  .77

 3 عباسفائز احمد نافع   .78

 4.5 فرح احمد محمد احمد  .79

 5.5 فرقان مثنى احمد جاسم  .80

 2.75 فندي نوري احمد محمد  .81

 2 الفضل كريم طعمه  .82

 2.75 قاسم نجاح ابراهيم علي  .83

 2.25 ليالن محمد عويد حمدان  .84

 2.75 لينة موفق اسعد  .85

 2.75 مجتبى جواد جبار حسون  .86

 ----- محمد احمد سالم عباس  .87

 6 جمال عباس الطيفمحمد   .88

 2.25 محمد حكيم ياس علي  .89

 2 محمد سرمد احمد عبد العزيز  .90

 5.25 محمد نصرت ابراهيم حمزة  .91
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 3 مروه عبد الكريم محمد علوان  .92

 2 مريم جاسم عبد هللا م .93

 2.5 مريم عبد المنعم حمد  .94

 4.5 مريم عمر عدنان عبد الرحمن  .95

 2.25 مريم نهاد رجب عبد الحميد  .96

 4.75 المصطفى كامل محمود عتيوي  .97

 2.25 مصعب خالد جمال  .98

 4.5 منتظر دايخ عكروك عبد الحسين  .99

 3.75 موسى اسماعيل عالوي جايد  .100

 3.25 ميادة اكرم عبد مطر  .101

 3 ميس جهاد عبد حسن  .102

 3.25 ندى سبهان عبد هللا حمادي  .103

 5.5 نور دحام احمد ابراهيم  .104

 3 نور رؤوف سالم هادي  .105

 1.5 حقي حافظنوف   .106

 4 هاجر عبد الجبار طه محمود  .107

 2 هدير علي حميد عبد هللا  .108

 3.25 هديل سامي سعد ابراهيم  .109

 1.75 هديل فارس مسير فرحان  .110

 5.25 وجيه بشير حسن عبد هللا  .111

 4 وفاء سعد توفيق مجيد  .112

 2.75 عبير محمد سعيد  .113

 1.75 آسيا عبد الستار مزعل  .114

 2.5 إسراء أحمد حبيب  .115


