
الفـــــرع :

المديرية :
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ذي قار

اعدادية الخوارزمي للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

009رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

83 معيد 696850310%7117احمد حسين العيوس خلف221751009001 1  0.00

69 معيد 70750صفر706871احمد رزاق م حسين221751009002 2  0.00

65 معيد 0صفر5226525328احمد شهاب شاكر عواد221751009003 3  0.00

62 معيد 0%13%5124292214احمد شيال كامل غافل221751009004 4  0.00

82 ناجح 735963685072467ازهر حميد خضير مسعد221751009007 5  66.71

77 معيد 4021200صفر37صفرحسن علي ذياب طارش221751009009 6  0.00

70 معيد 300ثمان4030%4318حسن علي غانم خلوف221751009010 7  0.00

91 معيد 7150696350310حسن فالح خلف عبود221751009011 8  0.00

صفر معيد 0مم6172م57حسين رزاق كسار هاشم221751009012 9  0.00

78 معيد 6236825056640حسين صالح جمعه عاشور221751009013 10  0.00

90 ناجح 745073605065462حسين علي جليل كريم221751009014 11  66.00

86 معيد 37390م633669حسين علي عبد الحسين صادق221751009015 12  0.00

85 ناجح 695068785864472حسين علي كاظم ابو دوخه221751009016 13  67.43

86 معيد 41320عشر685168حسين عواد فرهود جلود221751009017 14  0.00

89 ناجح 835174757078520حسين عواد كريم ساجت221751009018 15  74.29

80 معيد 0عشرمصفر62ممحسين قاسم زوير عوده221751009019 16  0.00

64 معيد 0ثمان%3831343115حسين كاظم سمير عبد221751009020 17  0.00

83 معيد 57530صفر585069حسين م حسين زغير221751009021 18  0.00

71 معيد 5823503824260سجاد علي محسن نعيمه221751009023 19  0.00

79 معيد 86660صفر555369سجاد مشتاق طالب ذرب221751009025 20  0.00

83 معيد 6650660صفر6850سجاد هاشم طلب علي221751009026 21  0.00

صفر معيد 0صفر37صفر82م66سعد فاهم مسير حمود221751009027 22  0.00

79 معيد 0صفرم50235450سيف علي عليل عناد221751009029 23  0.00

90 معيد 0م97م9294معباس مسلم ناصر بحر221751009030 24  0.00

82 معيد 500م606450معبد ا صبار زويد خليف221751009031 25  0.00
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86 معيد 5637715236500علي احمد جاسم م221751009032 26  0.00

76 معيد 79770صفر665081علي الكبر ضياء يحيى طالب221751009033 27  0.00

90 معيد 0ممممممعلي حسين مسلم علي221751009034 28  0.00

72 معيد 0%16م25صفر5050علي خالد ضمد عبد221751009035 29  0.00

90 معيد 340م8338م68علي طاهر مزهر جايد221751009037 30  0.00

66 معيد 3924390م5842علي فياض جويد رباط221751009038 31  0.00

77 معيد 5937556350550علي كاظم جواد كاظم221751009039 32  0.00

78 معيد 6550615036300علي م كريم علي221751009040 33  0.00

77 معيد 6038523835500فهد ساير عواد سويف221751009042 34  0.00

85 ناجح 595058765056434كرار عادل قيس جازع221751009043 35  62.00

85 معيد 0م52م5937صفركريم هادي حسين وداي221751009044 36  0.00

79 معيد 0صفرمم635059م احسان خضير لفته221751009045 37  0.00

89 معيد 690م8995صفر76م الجواد ظافر جواد كاظم221751009046 38  0.00

73 معيد 26642830300صفرم جواد كاظم صولغ221751009047 39  0.00

88 ناجح 665074555267452م حسن موسى سمير221751009049 40  64.57

83 معيد 410م55405633م شنيور داخل ناصر221751009051 41  0.00

81 معيد 5128345038240م شهاب عبد خلوهن221751009052 42  0.00

69 معيد 560م77506641م صباح ثعبان مانع221751009053 43  0.00

89 ناجح 785774777376524م عمار ياسر سريح221751009054 44  74.86

76 معيد 0مصفر59صفرصفرصفرمرتجى عمار جباري مطر221751009055 45  0.00

72 معيد 28370م573329مرتضى حميد شمخي كعيد221751009056 46  0.00

82 معيد 0%342716صفر6323مرتضى علي عبد الحسن لعيبي221751009057 47  0.00

76 معيد 0%15م5039م52مرتضى قادر حسين ساجت221751009058 48  0.00

83 معيد 740م63518086مسلم سعود جواد رباب221751009059 49  0.00

86 معيد 50540صفر67م69مصطفى رائد بجاي جبير221751009061 50  0.00
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94 معيد 0مم84939894منتظر كاظم عبد علي حسن221751009062 51  0.00

58 معيد 28220م5450صفريونس سلمان م زياره221751009063 52  0.00
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