
 9191-9102الموائم الخطٌة الخاصة بالطلبة المؤهلٌن لالشتران فً االمتحانات العامة للعام الدراسً 

  01رلم المركز االمتحانً :                إعدادٌة الهندٌة للبنٌنأسم المدرسة األصلٌة : 

    الصرفة / الفٌزٌاء :  كلٌة التربٌة / علوماسم المركز االمتحانً             01رمز المدرسة :      

    ) فرٌحة ( 01، ق  2، ق 7ق                                                                         

  17788013111و      17000000890المرحلة : االعدادي                               موباٌل المدٌر :  

 17019601090و    17019618808موباٌل المعاون :                                 التطبٌمًالفرع    : 

 المالحظات  اسم الطالب  الرلم االمتحانً  ت

  إبراهٌم حٌدر جبار شعبون  979130101110 0

  احسان حسٌن دمحم حسن علً  979130101119 9

  احمد حسون غانم محً  979130101118 8

  احمد علً حمٌد عبود  979130101110 0

  احمد فاضل حبٌب فضل  979130101113 3

  احمد نعمه حسٌن اسود  979130101116 6

  اكرم حمزه عبٌس ذٌاب  979130101117 7

  الحسٌن ثامر رضا غازي  979130101110 0

  امٌر حامد عبد الكاظم عبٌس  979130101101 2

  امٌر سهل مجٌد ناصر  979130101100 01

  امٌر عباس عبد الكاظم مطرود  979130101109 00

  امٌر عواد عزٌز كرٌم  979130101100 09

  امٌر فراس جواد كاظم  979130101103 08

  امٌر ٌحٌى كرٌم سعدون  979130101106 00

  اٌمن فالح مهدي حرٌجه  979130101107 03

  جعفر حسٌن موسى دمحم  979130101100 06

  جعفر خضٌر جاسم دمحم  979130101102 07

  جالل مرسال عبد الحمٌد عوده  979130101191 00

  حبٌب رافد عبد السجاد سلمان  979130101190 02

  حسن عبد الحسن عبد الرزاق كاظم  979130101199 91

  حسن عالء شاكر فرحان  979130101198 90

  حسنٌن هادي عبٌس عطار   979130101190 99

  حسٌن احمد كاظم مصحب  979130101193 98

  حسٌن ثابت ظافر حبٌب  979130101196 90

  حسٌن جبل عبد األمٌر حسن  979130101197 93

  حسٌن خالد دمحم عبد الحسن  979130101190 96

  حسٌن طالل عبد األمٌر حسن  979130101192 97

  حسٌن عادل تكلٌف حسٌن  979130101181 90

  حسٌن لٌث طاهر حسٌن  979130101180 92

  حسٌن مصطفى صالح عباس  979130101188 81

  حسٌن نعمه شمخً علً  979130101180 80

  حٌدر إبراهٌم مالن هادي  979130101183 89

  حٌدر عبد الكاظم محسن عبود  979130101186 88



 9191-9102االمتحانات العامة للعام الدراسً الموائم الخطٌة الخاصة بالطلبة المؤهلٌن لالشتران فً 

  01رلم المركز االمتحانً :                إعدادٌة الهندٌة للبنٌنأسم المدرسة األصلٌة : 

    :  كلٌة التربٌة / علوم الصرفة / الفٌزٌاءاسم المركز االمتحانً             01رمز المدرسة :      

    ) فرٌحة ( 01، ق  2، ق 7ق                                                                         

  17788013111و      17000000890المرحلة : االعدادي                               موباٌل المدٌر :  

 17019601090و    17019618808موباٌل المعاون :                                 التطبٌمًالفرع    : 

 المالحظات  اسم الطالب  الرلم االمتحانً  ت

  حٌدر كامل محً جوده  979130101187 80

  خلٌل دمحم حسٌن هادي كاظم  979130101180 83

  ذوالفمار حسٌن جابر إبراهٌم  979130101182 86

  ذوالفمار علً هاشم كاظم  979130101101 87

  رسول دمحم حسن عبد دمحم علً  979130101100 80

  رضوان محمود مراد خلٌل  979130101109 82

  زٌد ثائر جفات حسٌن  979130101108 01

  زٌن العابدٌن حسن هادي علوان  979130101100 00

  زٌن العابدٌن علً داخل راهً  979130101103 09

  زٌن العابدٌن غانم عزٌز حتروش  979130101106 08

  سلمان مجٌب حبٌب عزٌز  979130101107 00

  عباس احمد فخري حسن  979130101100 03

  عبدهللا عالء صاحب كاظم  979130101102 06

  عبدهللا هشام عبدهللا جاسم  979130101131 07

  عبدهللا هٌاب متعب عبٌد  979130101130 00

  عبد المعطً حسن عبد الهادي كرٌم  979130101139 02

  عالء كرٌم عبٌس موازي  979130101138 31

 تعهد خطً  علً احمد حسن هادي  979130101130 30

  علً السجاد حسٌن سلمان حسون  979130101133 39

  علً المرتضى حسٌن سلمان حسون  979130101136 38

  علً اٌاد مٌري عباس  979130101137 30

  علً حسٌن مهدي جساب  979130101130 33

  علً رضا اٌاد هادي  979130101132 36

  علً ستار عبٌس رشٌد  979130101161 37

  علً صالح مهدي حمزه  979130101160 30

  علً صالح مهدي كاظم  979130101169 32

  علً عبد عطٌه عباس  979130101168 61

  علً فالح شٌاع زغٌر  979130101160 60

  راضً  علً دمحم طلٌفح 979130101163 69

  علً مهدي خلف هاشم  979130101166 68

  علً ناصر فٌصل رحمن  979130101167 60

  علً وائل شاكر عزت  979130101160 63

  علً ٌاسٌن كاظم عبود  979130101162 66

 



 9191-9102الموائم الخطٌة الخاصة بالطلبة المؤهلٌن لالشتران فً االمتحانات العامة للعام الدراسً 

  01رلم المركز االمتحانً :                إعدادٌة الهندٌة للبنٌنأسم المدرسة األصلٌة : 

    :  كلٌة التربٌة / علوم الصرفة / الفٌزٌاءاسم المركز االمتحانً             01رمز المدرسة :      

    ) فرٌحة ( 01، ق  2، ق 7ق                                                                         

  17788013111و      17000000890المرحلة : االعدادي                               موباٌل المدٌر :  

 17019601090و    17019618808موباٌل المعاون :                                 التطبٌمًالفرع    : 

 لمالحظات ا اسم الطالب  الرلم االمتحانً  ت

  عٌسى سعد كاظم سعدون  979130101171 67

  غٌث أٌوب حبٌب جواد  979130101170 60

  غٌث خلٌل عبود شاكر  979130101179 62

  غٌث عالء جاسم دمحم  979130101178 71

  كرار فراس عباس عبد الحسٌن  979130101170 70

  كرار مٌثم جواد كاظم 979130101173 79

  مؤمل دمحم بالر عبد الزهره نعمه  979130101176 78

  مجتبى سهٌل صالح عبد األمٌر  979130101177 70

  مجتبى موفك دمحم حسن علً  979130101170 73

  دمحم احمد عبٌد راهً  979130101172 76

  دمحم بالر سجاد جبر  979130101101 77

  دمحم حسٌن مهدي عباس  979130101109 70

  دمحم سالم صالح عباس  979130101108 72

  دمحم فاضل عبٌد حمزه  979130101100 01

  دمحم مجٌد سعٌد جاسم  979130101103 00

  دمحم مهدي عبٌد عبد علً  979130101106 09

  مرتضى بشٌر حسٌن عبود  979130101107 08

  مصطفى احمد عبد الحسٌن عبد  979130101100 00

  مصطفى عبد الجبار حسن كرٌدي  979130101102 03

  مصطفى كرٌم كوٌن حسن  979130101121 06

  مصطفى لٌث كاظم حسون  979130101120 07

  مصطفى دمحم طاهر محسن  979130101129 00

  مصطفى نزار هاشم فاهم  979130101128 02

  منتظر حسٌن داود صالح  979130101120 21

  منتظر رزاق عبد األمٌر ماهر  979130101123 20

  مهدي ثامر هاشم خضٌر  979130101126 29

  موسى الكاظم جعفر هاشم صادق  979130101120 28

  مٌثم رزاق صالح جبار  979130101122 20

  نبراس عبد الهادي دعٌم حسٌن  979130101011 23

  نوري مهدي عبد زٌد حرٌجه  979130101010 26

  ٌاسر فالح عبد الحسن عرٌبً  979130101019 27

  ٌوسف عماد حمٌد جاسم  979130101018 20
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