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اللغاتالقتصادالجغرافيةالتاريخالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
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اعدادية النهضة للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

049رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

75 معيد 58320صفر503475بدر رياض داخل كشيش221721049002 1  0.00

51 معيد 0مممم3524تحسين رحيم رميض صبيح221721049003 2  0.00

87 معيد 905064380صفر51توفيق مشتاق شرشاب هبل221721049004 3  0.00

71 معيد 5024915760580حازم شاكر م حسين221721049005 4  0.00

84 ناجح 545095567660475حمزه فايز ريسان جلي221721049006 5  67.86

79 ناجح 766594866269531حيدر حمزه عدنان عبد221721049007 6  75.86

82 معيد 5728925464530سرمد حبيب مزهر مناتي221721049009 7  0.00

80 ناجح 635089677263484عباس ضايف كريم حسين221721049010 8  69.14

87 معيد 3027655255510عباس م هبل علي221721049011 9  0.00

85 ناجح 657099758172547عبد الكريم باقر جابر عنيد221721049012 10  78.14

91 ناجح 705689717664517علي توفيق حيدر عبد الحسن221721049013 11  73.86

83 ناجح 655094597362486غزوان رغاد عبد وحيد221721049014 12  69.43

85 معيد 0صفر7250909082كرار علي صالح مذخور221721049015 13  0.00

79 ناجح 615479887850489ليث رشيد خلف درويش221721049016 14  69.86

82 ناجح 646487927965533مؤمل سلم م امجازر221721049017 15  76.14

74 ناجح 505382927952482مازن مهدي شناوي يوسف221721049018 16  68.86

80 معيد 5050778276340مثنى عبد النبي حريز عليخ221721049019 17  0.00

90 ناجح 786688918874575م داخل حنين محسن221721049020 18  82.14

79 معيد 0%505565737717معتز حسين فهد خريبط221721049022 19  0.00

71 ناجح 565080687654455همام حيدر علي نزال221721049023 20  65.00
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