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اللغاتالقتصادالجغرافيةالتاريخالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

اعدادية المامين العسكريين للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

254رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

68 راسب 532663500%5018انمار جاسم موشي كواك221721254001 1  0.00

57 راسب 0غغ5050غغانور رافد حساب رداد221721254002 2  0.00

80 راسب 0غ50غ57غ50جاسم م معيجل معود221721254003 3  0.00

87 ناجح 505083505957436حسين ستار حسون حميدي221721254004 4  62.29

72 راسب 0غ54غ75غغحسين م عطيه عنقود221721254005 5  0.00

74 ناجح 505985507667461رزاق عبادي كسار مزعل221721254007 6  65.86

75 راسب 0%506563505615زين العابدين جهاد جحيل جخيور221721254008 7  0.00

غ راسب 0غغغغغغسعد مجيد كاظم عويد221721254009 8  0.00

80 ناجح 535578817061478سلر حميد مطشر كاطع221721254010 9  68.29

77 ناجح 556989877968524صادق كريم م حبيش221721254011 10  74.86

71 راسب 5027635050540طالب شمخي جبار عطيه221721254012 11  0.00

76 راسب 550غغ80غ50عباس عبد الكاظم عبد الحسين فجر221721254013 12  0.00

72 راسب 5734753261610قيصر خلف ناصر حميدي221721254017 13  0.00

79 راسب 0غ843768%5017كرار حسين علي كاصد221721254018 14  0.00

59 راسب 0غ59غ82غغماجد نعيم عبد غاوي221721254019 15  0.00

غ راسب 56590غ70غ50م عزيز صكبان جار ا221721254020 16  0.00

76 ناجح 575076515050410مصطفى سالم ضيدان شاتي221721254021 17  58.57

69 راسب 4136665037560مهند رحمن خضير شناوه221721254022 18  0.00

66 ناجح 505076506161414مهند شيال عذاب غالي221721254024 19  59.14

81 ناجح 505087637357461يوسف كاظم ناصر بدر221721254026 20  65.86
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