
الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

اعدادية العكيكة للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

041رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

86 راسب 5070730غ6967أمير احمد غازي حمود221841041001 1  0.00

89 راسب 5050390ست5034اثير حميد مجيد مرار221841041002 2  0.00

75 راسب 0غغغغغغاحمد جمال مهلهل دخيل221841041003 3  0.00

غ راسب 0غغغغغغاحمد ستار حسن عكلة221841041004 4  0.00

74 راسب 0غغغغ5154احمد عبد الحسين مسعد خفي221841041005 5  0.00

81 راسب 5036503426310احمد عبد الحسين مكطوف حمد221841041006 6  0.00

94 راسب 5938797061720اسعد شهيد ناصر خلف221841041007 7  0.00

غ راسب 0غ69غغ80غاشرف حسين رهيف ساجت221841041008 8  0.00

84 راسب 6850355050660امير حسين عبد محمد221841041009 9  0.00

غ راسب 0غغغغغغجودة عبد الكريم جودة علي221841041011 10  0.00

88 راسب 0غ77غغغ73حسن فالح خليف حالوب221841041012 11  0.00

89 ناجح 735681606970498حسن كاظم عباس حسين221841041013 12  71.14

89 راسب 5627543939500حسنين عكاب عوفي هلل221841041014 13  0.00

83 راسب 0غغغغ6471حسين احمد جاسم محمد221841041015 14  0.00

79 راسب 0غ50غغغ62حسين صالح عبد علي عبد الحسن221841041016 15  0.00

99 ناجح 9210092869694659حيدر حيران جخيور علي221841041018 16  94.14

غ راسب 0غ76غغ8995حيدر رحمن راضي عباس221841041019 17  0.00

83 راسب 380غ25غ5450راسم جبار مكطوف كودان221841041021 18  0.00

92 راسب 7235592050510رزاق كاظم حميد عبد221841041023 19  0.00

87 راسب 920غغ93غ85زيد علي هداوي صالح221841041024 20  0.00

78 راسب 0غ50غ335027ضياء علي طالب مطعم221841041027 21  0.00

67 راسب 0غغغغغغطه حيدر عبد نعمه221841041028 22  0.00

84 راسب 5830346035500عادل حليم فاخر علوان221841041029 23  0.00

غ راسب 0غغغغغغعباس رياض عوده لعيوس221841041030 24  0.00

غ راسب 0غغغغغغعباس محمد نعمة رمام221841041032 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :
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غ راسب 0غغغغغغعلي احمد صبير مانع221841041034 26  0.00

98 ناجح 849788639588613علي ستار عودة نعمة221841041037 27  87.57

77 راسب 0غغغغغغعلي عكاب عوفي هلل221841041039 28  0.00

89 ناجح 755073775282498علي كاظم سالم ثجيل221841041040 29  71.14

71 راسب 0غغغغغغعلي مسلم جباري حنون221841041042 30  0.00

77 راسب 0غغغغغ50عواد كاظم ظنون عواد221841041043 31  0.00

88 راسب 580غ50غغ60عوض عبد الزهرة كريم شاهر221841041044 32  0.00

غ راسب 0غغغغغغغزوان مجيعد حسين شريدة221841041045 33  0.00

غ راسب 0غغغ648551كرار اسعد عبد الواحد نعيم221841041046 34  0.00

95 ناجح 696873507695526كرار سالم محمد ساجت221841041047 35  75.14

90 ناجح 615069506158439كرار كاظم جاحد غالي221841041048 36  62.71

89 ناجح 787966505156469كرار كامل لفته برع221841041049 37  67.00

غ راسب 0غغغغ70غمؤمل نعمة جاسم محمد221841041050 38  0.00

88 راسب 500غغغغ73محمد جميل جلب مال ا221841041052 39  0.00

88 راسب 0غغغغ7250محمد طالب شجر بديوي221841041053 40  0.00

90 راسب 0غ62غغ7079محمد عباس محمد زاجي221841041054 41  0.00

99 ناجح 969899969483665محمد عبد ا عويد جبر221841041055 42  95.00

95 ناجح 836282537884537محمد علي داخل حاشوش221841041056 43  76.71

83 راسب 385130650%6117محمد محسن حنون حسن221841041057 44  0.00

84 ناجح 887484845956529مرتضى حيدر زبيل كاظم221841041058 45  75.57

97 ناجح 858469736075543مصطفى زهير شنان فالح221841041059 46  77.57

79 راسب 530غغ50%5016مصطفى عبد العباس عاصي علوان221841041060 47  0.00

96 ناجح 848574557983556مصطفى كاظم اعميته جار ا221841041061 48  79.43

78 راسب 0غ50غ50غ63مقتدى مشتاق عبد الواحد كاظم221841041062 49  0.00

97 راسب 0غ60غ86غ74منتظر داخل غضبان زعماك221841041063 50  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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78 راسب 0غغغغ5658مهدي داخل فاضل كاظم221841041065 51  0.00

75 راسب 0غغغ57غ60وائل محمد جويد حسين221841041066 52  0.00

المشاركون

52 
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40 12 % 23.08
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