
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 الفهود  للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

046رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

95 راسب 0غغغغ94غاحمد رائد شريف محمد221841046002 1  0.00

99 ناجح 9391939510086657احمد زكي حسين حنون221841046003 2  93.86

70 راسب 0غغغ60غ50احمد عادل داخل طاهر221841046004 3  0.00

غ راسب 0غغغغ94غاحمد عبد الباسط عودة داخل221841046005 4  0.00

91 ناجح 839190547890577احمد نزار جاسم سرحان221841046006 5  82.43

75 راسب 0غغغغغ63انور صباح داود علوان221841046008 6  0.00

69 راسب 0غ50غ50غ50باقر سجاد حبيب حميد221841046009 7  0.00

غ راسب 0غغغغغغباقر عادل عطشان محسن221841046010 8  0.00

94 ناجح 776973705672511حامد عطية حمزة عبود221841046011 9  73.00

89 راسب 0غ8687غ8894حسن احنيحن جابر صويفي221841046012 10  0.00

93 ناجح 907781899671597حسن عادل عبد الباري سفيح221841046013 11  85.29

82 راسب 510غغ82غغحسن فلح داود علوان221841046014 12  0.00

69 راسب 0غغغ51غ65حسن نبيل عريبي منصور221841046015 13  0.00

غ راسب 0غغغغغغحسين جخيور عباس غميس221841046016 14  0.00

95 راسب 0غ81غ95غ77حسين حيال ذياب داهش221841046018 15  0.00

78 راسب 0غغغ60غ66حسين رعد حمود عجيل221841046019 16  0.00

93 راسب 0غغغ696059حسين فرج حسين صالح221841046021 17  0.00

98 ناجح 9393869110094655حسين كامل صكبان هويس221841046022 18  93.57

96 راسب 8781840غ8891حسين وريوش محمد بريم221841046023 19  0.00

غ راسب 0غغغغغغحسين وهاب عودة علوان221841046024 20  0.00

86 راسب 82710غغ8070حيدر علي حنيش فارغ221841046026 21  0.00

76 راسب 0غ53غغغ50حيدر عماد حبيب حميد221841046027 22  0.00

81 راسب 0غغغغغ74حيدر مجيد ناصر سيد حسين221841046028 23  0.00

99 راسب 96910غغ9490زين العابدين محمد عويش مشري221841046029 24  0.00

94 راسب 8492970غ93غسجاد حسن كامل فعيل221841046030 25  0.00
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82 ناجح 755586585774487سجاد عدنان ذياب جميل221841046031 26  69.57

84 راسب 6830665050870سجاد علي جويمل عبد221841046032 27  0.00

100 راسب 88840غ849596سجاد هيثم رشيد قاسم221841046033 28  0.00

85 راسب 52500غ675050صادق ثائر ايوب ساجت221841046034 29  0.00

97 ناجح 928594859685634صادق زويد كريم معارج221841046035 30  90.57

95 راسب 0غ9386غ9095ضرغام احنيحن جابر صويفي221841046036 31  0.00

86 ناجح 616377505860455عباس طعمة اعمير انعيس221841046040 32  65.00

98 ناجح 737083868794591عدنان جواد مكطوف مري221841046041 33  84.43

98 ناجح 89939699100100675علي بهجت محمد فنجان221841046042 34  96.43

71 راسب 5750502950530علي حازم عنيد كاطع221841046043 35  0.00

93 ناجح 645977505450447علي حسين علي يوسف221841046045 36  63.86

98 ناجح 899595919390651علي لطيف عبد ا عاتي221841046046 37  93.00

90 ناجح 807989748475571علي موحان محمد جفرد221841046048 38  81.57

85 راسب 50500غغ5956علي نعيم سلمان سلطان221841046049 39  0.00

81 ناجح 685757546081458علي وحيد جاسم محمد221841046050 40  65.43

95 راسب 8785900غغ86علي ياسر كركان ناصر221841046051 41  0.00

69 ناجح 615068506572435غيث علي دليم جويد221841046052 42  62.14

90 ناجح 959085879791635فائق صالح عطب نافل221841046053 43  90.71

79 راسب 690غغ55غ69كرار مالك طاهر محيسن221841046054 44  0.00

غ راسب 0غغغغغغمؤمل باقر هاشم كزهور221841046055 45  0.00

89 ناجح 786553766172494مؤمل سلم قاسم جابر221841046057 46  70.57

74 راسب 500غغ635053مؤمل عدنان غني محمد221841046058 47  0.00

98 ناجح 968494939595655محمد حكيم صكبان هويس221841046060 48  93.57

82 راسب 0غغغ50غ50محمد عبد علي نعمه حسن221841046063 49  0.00

91 راسب 60610صفر798325محمد عدنان عريبي حميدي221841046064 50  0.00
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غ راسب 1001000غ82غ87محمد عزيز ديوان حنيش221841046065 51  0.00

90 راسب 0غغغ605050محمد لؤي غضبان خواف221841046066 52  0.00

87 راسب 0غغغ50غ64محمد مجيد كاظم عاشور221841046067 53  0.00

99 راسب 0غغغ888795مرتضى شرف جايان عبد ا221841046070 54  0.00

80 راسب 0غ50غغغ72مرتضى نصير معن عبد221841046071 55  0.00

97 ناجح 798283549281568مسلم فوزي ياسر منور221841046072 56  81.14

92 راسب 0غغغ62غ74مفيد فلح حسن بدر221841046073 57  0.00

82 راسب 500غغ50غ54مهيمن كاطع ضيدان جابر221841046074 58  0.00

93 راسب 760غغ75غ76موسى جبير عافص صيوان221841046075 59  0.00

97 راسب 77690غ626260ناظم مالح منور نجيرس221841046076 60  0.00

94 راسب 6131532936500نعيم غني كريم مفتن221841046077 61  0.00

96 راسب 704050620%6319هيثم كاظم بشارة نايف221841046078 62  0.00
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