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ذي قار

اعدادية الدارة المحلية المسائية للبنين
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2017/2016

المدرســــــــة :

306رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

83 معيد 5034542124320امير عبد الجبار العيوس زغير221751306001 1  0.00

74 معيد 0صفر5254633451تحسين جعيول نعيثل دخيل221751306002 2  0.00

53 معيد 0صفرصفر%36395019حسام فرج ميس منخي221751306003 3  0.00

74 معيد 0م5039422630حمزه عبد الرزاق علي مجلي221751306004 4  0.00

68 معيد 400%5655574017رضا رحيم جاسم مظلوم221751306005 5  0.00

70 معيد 5050502432320سيف الدين يوسف م عبد الرضا221751306006 6  0.00

77 معيد 5130544050290علي ثجيل عودة علوان221751306007 7  0.00

76 معيد 423139500صفر52علي رعد رحيم عبد221751306008 8  0.00

58 معيد 0%16مصفر2429صفرعماد عبد الكاظم عبد صياح221751306009 9  0.00

81 معيد 0صفر61صفر585371فلح عبيد فرحان منشد221751306010 10  0.00

76 معيد 0مصفر5035م39كرار علي حسن جويد221751306011 11  0.00

70 معيد 26400%52395818هيثم زايد خزعل غيلن221751306012 12  0.00

78 معيد 39500صفر504051ابراهيم حليم عناد جبار221751306013 13  0.00

82 معيد 21500%50345015احمد جاسم متعب جلود221751306014 14  0.00

58 معيد 0%19خمسصفر283539احمد شوقي جبير عيسى221751306015 15  0.00

67 معيد 2328545856670احمد عدنان حمدان رسن221751306016 16  0.00

70 معيد 270%15صفر52مصفربشير كريم نجم عبد الحسين221751306017 17  0.00

60 معيد 5050545033360حسام الدين عدنان احمد جمعة221751306018 18  0.00

71 معيد 0صفر%422619م50حسن جاسب ميس جبير221751306019 19  0.00

80 معيد 390صفر37205021حسن لفته ضباب جبار221751306020 20  0.00

78 معيد 4250643128610حسين جعفر عبد الرضا هليم221751306021 21  0.00

66 معيد 0%14ثمانصفر505050حسين خلف ساجت هادي221751306022 22  0.00

50 معيد 260سبعم41أربع41حسين علي عبد حسن221751306023 23  0.00

84 معيد 4050415026500حيدر اياد عبد الكاظم عبد221751306024 24  0.00

89 معيد 4150503630590خالد وليد مزعل ماجد221751306025 25  0.00
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صفر معيد 400م41صفر6354سجاد حيدر شامل عبد221751306026 26  0.00

88 معيد 360صفر51395941ضياء م مزعل جابر221751306027 27  0.00

86 معيد 340سبعاثنتان515050عبد العلى باسم عبد الواحد جسب221751306028 28  0.00

71 معيد 0%14ستصفر503538عبد الجبار ستار جبار ثجيل221751306029 29  0.00

76 معيد 37610صفر292750علء حسن ميس عواد221751306030 30  0.00

77 معيد 330صفرصفر50صفر50علي الهادي ركين عبد هادي221751306031 31  0.00

77 معيد 20320صفر372750علي حسن شريف حريز221751306032 32  0.00

95 معيد 5033563441580علي حسين موكر جيثوم221751306033 33  0.00

82 معيد 5030553523500علي رزاق حسين م221751306034 34  0.00

77 ناجح 515053596054404علي رشيد وهيب رحم221751306035 35  57.71

84 معيد 540م50335834علي صباح طاهر نعمة221751306036 36  0.00

83 معيد 240صفر50295420علي عيسى ثجيل مؤنس221751306037 37  0.00

57 معيد 700%5028603511عماد حمدي حمزة ياسين221751306038 38  0.00

80 معيد 270ثمان5028م40عمر احمد كريم سمير221751306039 39  0.00

79 معيد 0صفرم50507441كرار حيدر شامل عبد221751306040 40  0.00

55 معيد 0صفرصفرصفرصفرثلث50كرار صاحب علي كاطع221751306041 41  0.00

58 معيد 50652950590صفركرار صباح كريم مهوس221751306042 42  0.00

86 معيد 0مصفر5029صفر50كرار صلح جليل نعيثل221751306043 43  0.00

69 معيد 740ستصفر50صفر50كرار علي عودة كطافه221751306044 44  0.00

م معيد 820م68م6474كرار م عودة قاطع221751306045 45  0.00

66 معيد 780صفرصفر75م55كرار ناصر هاشم عكاب221751306046 46  0.00

94 ناجح 637882799764557مثنى نافع فجر طليع221751306047 47  79.57

75 معيد 0صفرصفرصفر506378م ابراهيم م هاشم221751306048 48  0.00

60 ناجح 525086685761434م باسم جبار كريم221751306049 49  62.00

74 معيد 5052760صفر5050م رحيم سفيح ابو هنين221751306050 50  0.00
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78 معيد 800صفر77صفر6250م عزاره مولى عداي221751306051 51  0.00

87 معيد 22580صفر405066م علي حسين عبد221751306052 52  0.00

80 معيد 0اثنتانصفر%19م50مم علي عثمان فالح221751306053 53  0.00

71 معيد 260أربع%36576216م مسلم حسون فرحان221751306054 54  0.00

85 ناجح 547284506973487م نصر ا غانم كريم221751306055 55  69.57

م معيد 800صفر51656980مصطفى حسين صالح حسن221751306057 56  0.00

85 معيد 620صفرصفر58صفر50مصطفى عباس حميد عزيز221751306058 57  0.00

م معيد 0مممممممصطفى فليح حسن عبد ا221751306059 58  0.00

84 معيد 5050703030630منتظر جعفر كاظم عطشان221751306060 59  0.00

78 معيد 500صفرمصفر5428منتظر فلح جاسم عجيل221751306061 60  0.00

صفر معيد 6668870صفر74صفرهشام علي محيسن جودة221751306062 61  0.00

77 معيد 4252633228360يوسف رعد حسن خلف221751306063 62  0.00
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