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ذي قار
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053رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

صفر معيد 370صفر7152م50اسعد يوسف محيبس سلمان221751053002 1  0.00

70 معيد 0م5050585232انور ناصر حسين سلمان221751053003 2  0.00

81 معيد 350صفر51صفر50صفرباقر جابر عطيه دوار221751053004 3  0.00

56 معيد 0صفرصفر40صفر56صفربرير اياد عبد عواد221751053005 4  0.00

50 معيد 0صفر%12صفر5050%17جعفر مسلم وطين منخي221751053006 5  0.00

78 معيد 0%5012صفر655464جليل عبد الحسين خضير ظاهر221751053007 6  0.00

85 معيد 55620صفر8876صفرحسن احمد عبد ا حوار221751053008 7  0.00

90 ناجح 718391837995592حسن سعد قاسم جاسم221751053009 8  84.57

م معيد 0ممصفرمصفرمحسن مجيد خاجي صحن221751053010 9  0.00

61 معيد 0%13صفر335635صفرحسين جليل كاظم عبيد221751053011 10  0.00

52 معيد 0مأربع245238صفرحسين حيدر قاسم باقر221751053012 11  0.00

صفر معيد 0ممصفرصفر35محسين راشد زعيبل خليف221751053013 12  0.00

58 معيد 0مم50235020حسين رحيم منصور سالم221751053014 13  0.00

36 معيد 390م313250%19حسين علي طالب دعيم221751053015 14  0.00

54 معيد 0%35392419%5016حسين مجيد كاظم كعود221751053016 15  0.00

77 معيد 240تسعصفر655042حسين م صاحب عمران221751053017 16  0.00

م معيد 0ممممممحمزه احمد هادي زغير221751053018 17  0.00

68 معيد 0تسعست383537%18حمزه م عبد الكاظم جواد221751053019 18  0.00

76 معيد 72546934720محيدر رياض بشير حامد221751053020 19  0.00

53 معيد 220صفرصفر382528حيدر عبد الرزاق كاظم عبيد221751053021 20  0.00

71 معيد 6150586040410سجاد رحمن شعلن عبيد221751053022 21  0.00

78 معيد 200مصفر5065صفرعباس العيوس طريج جبر221751053023 22  0.00

77 معيد 0%12مصفر50صفر52عباس جبار مهدي جباره221751053024 23  0.00

42 معيد 0عشر%3526502416عباس حسين علوان ياسين221751053025 24  0.00

66 معيد 0%11م50285050عبد المير هيثم ساجت دغيم221751053026 25  0.00
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72 معيد 300صفر5050صفر41عبد ا اسعد محيسن حسين221751053027 26  0.00

64 معيد 0%16ست53293650عبد المجيد سنان علي مزعل221751053028 27  0.00

75 معيد 0صفر6052505023عبد المحسن سالم عبد ا حوار221751053029 28  0.00

65 معيد 0صفر505021%5015علي احسان عوده سالم221751053030 29  0.00

88 معيد 0صفر607169مصفرعلي احمد عبد علي كاظم221751053031 30  0.00

84 معيد 220اثنتان39تسعصفر54علي اسعد حلو صالح221751053032 31  0.00

م معيد 5941503027310علي الكبر عبد الحسين داود نغيمش221751053033 32  0.00

72 معيد 30400صفر565651علي حسين كريدي حمدان221751053034 33  0.00

84 معيد 38510صفر5857معلي حسين مانع حسين221751053035 34  0.00

69 معيد 0تسعواحد50354050علي شمخي جبر غالي221751053036 35  0.00

91 معيد 0م7173صفرممعلي عامر كاظم مزيعل221751053037 36  0.00

63 معيد 50610صفر595763علي عناد وحيد ضاحي221751053038 37  0.00

61 معيد 0مصفر5050%5019علي لطيف جاسم عوده221751053039 38  0.00

76 معيد 0%18%13م503931علي مالك فارس عليوي221751053040 39  0.00

50 معيد 0ثلثم%12%19%12صفرعلي محسن رشك سلمان221751053041 40  0.00

75 معيد 33250صفر585850علي ناجي رسن وهيب221751053042 41  0.00

63 معيد 0صفر37صفر6950صفرعلي نافع داود نغيمش221751053043 42  0.00

83 معيد 7329650صفر7261عمار محمود خلوي مهنه221751053044 43  0.00

85 معيد 50560صفر757867كاظم بسام موسى عطا221751053045 44  0.00

73 معيد 273825500صفر39م باقر علء سلمان سرسوح221751053046 45  0.00

76 معيد 280م32323264م رضوان جبار جوده221751053047 46  0.00

82 ناجح 555050525550394م سعد زعين منصور221751053048 47  56.29

صفر معيد 310صفر54504135م شناوه صاحي فدعم221751053049 48  0.00

59 معيد 0ثلثخمس50232927م عادل عبد الحسن هلل221751053050 49  0.00

66 معيد 36390صفر525055م عباس لعيبي زعيط221751053051 50  0.00
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74 معيد 50500صفر636258م عبد الرزاق حسين مطر221751053052 51  0.00

صفر معيد 0ممممممم عوده عباس جبر221751053053 52  0.00

صفر معيد 0ممممممم فاضل ياسين فيصل221751053054 53  0.00

80 معيد 5250376150520مسلم علي يونس عذافه221751053056 54  0.00

62 معيد 0ممصفر5872%17مصطفى حسن خضير عبد الحسين221751053057 55  0.00

73 معيد 5055625536220مصطفى حسن كاظم معله221751053058 56  0.00

62 معيد 210%5053363012مصطفى فراق جاسم فاضل221751053059 57  0.00

م معيد 0خمسصفرصفر38صفر50منتظر سعد شويل زايد221751053060 58  0.00

79 ناجح 647660885681504مهدي صالح ديري ماضي221751053061 59  72.00

81 ناجح 617554505060431هاني عقيل ثامر عوده221751053062 60  61.57

79 معيد 5527503028310همام رياض عزيز جوده221751053063 61  0.00

75 معيد 0صفر%16عشر505440ياسين علء طه ياسين221751053064 62  0.00

83 معيد 500م61425050يونس موحان سمير جلود221751053065 63  0.00
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