
الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

اعدادية الكندي للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

011رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

60 راسب 0غغغغغغاحمد حسن ناصر حسين221851011002 1  0.00

88 راسب 0غ50غ86غغاحمد عبد الرضا حنون حسين221851011003 2  0.00

91 ناجح 675094615372488احمد كامل غضبان كاطع221851011005 3  69.71

74 راسب 21230سبع50%5016احمد محسن زيدان عطيه221851011006 4  0.00

76 راسب 6031805450670احمد محمد كاظم قاسم221851011007 5  0.00

75 راسب 5128615022280ازهر صبيح رملي داغر221851011008 6  0.00

80 راسب 0غغغغغ23امجد محمد عواد حسين221851011009 7  0.00

73 راسب 0غ50غ58غ50انور صباح ادهام عوض221851011010 8  0.00

89 راسب 5051505334420باقر اسماعيل كاظم وريور221851011012 9  0.00

93 ناجح 768567806779547باقر عمران موسى جعفر221851011014 10  78.14

75 راسب 500غ50505635ثويني مطشر عدنان مخلف221851011016 11  0.00

89 راسب 5821647653730حازم علي حسوني عبد الحسين221851011018 12  0.00

غ راسب 0غغغغغغحسن فؤاد هاشم محمد221851011020 13  0.00

92 ناجح 666275576256470حسن فيصل حسب صيهود221851011021 14  67.14

غ راسب 0غغ5022غ50حسين احمد كامل طاهر221851011022 15  0.00

62 راسب 0غغغ5850غحسين رزاق مطر جبر221851011023 16  0.00

67 راسب 0غغغ62غ55حسين عبد المير عشيعش هاني221851011024 17  0.00

69 راسب 0غغغغغ57حسين عظيم حسن هليل221851011025 18  0.00

81 راسب 50500غ50غ50حسين علي حسين جابر221851011026 19  0.00

78 راسب 5078675242580حسين علي عبد حذيه221851011027 20  0.00

68 راسب 5050595039550حسين علي كريم مهن221851011028 21  0.00

64 راسب 0غغ%5015غ56حسين علي محسن كامل221851011029 22  0.00

67 راسب 0غغصفر505050حسين فرحان عيسى حسين221851011030 23  0.00

غ راسب 0غغغغغغحسين مطشر سعيدان كاطع221851011031 24  0.00

85 راسب 0غغغ565071حسين ناصر حاجم محي221851011032 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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81 راسب 0غغغ78غ57حيدر صاحب علي مهدي221851011035 26  0.00

74 راسب 5022525055500حيدر مهدي صبر فرج221851011037 27  0.00

67 راسب 0غغغغ5050خالد علي كاظم قمر221851011038 28  0.00

غ راسب 0غغغغ53غخالد فلح عذيب شهد221851011039 29  0.00

79 راسب 0غ52غ65صفر50سامي عباس ناعم حسن221851011041 30  0.00

89 راسب 6450585026330سجاد صادق حميد صكبان221851011043 31  0.00

غ راسب 0غغغغغغسجاد علي حسين فليح221851011044 32  0.00

غ راسب 0غغغغغغسجاد كريم حجاي ناصر221851011046 33  0.00

92 ناجح 625067575769454سعد ساير داخل نايف221851011047 34  64.86

68 راسب 0غغغ50غغسيف نجم عبد ا عبد الحسن221851011048 35  0.00

97 ناجح 828888637574567صادق بهجت مزهر سليمان221851011049 36  81.00

77 راسب 0غغسبعغغغعباس رزاق عوده محي221851011051 37  0.00

87 ناجح 587280796156493عباس صباح كريوش جبير221851011052 38  70.43

79 راسب 0غغغ506273عباس فاضل غازي مسير221851011053 39  0.00

74 ناجح 635074555057423عباس مظفر عبد مهدي221851011054 40  60.43

81 راسب 7121867040580عبد الحسين قمر ثامر جباره221851011055 41  0.00

66 راسب 520غ59256536عبد ا عماد جواد زاجي221851011056 42  0.00

92 ناجح 607476647465505علي احمد جميل جبار221851011058 43  72.14

71 راسب 0غغغ55غغعلي احمد عبد الواحد يونس221851011059 44  0.00

85 راسب 6260625035690علي جاسم صبار جلب221851011060 45  0.00

74 راسب 0غغغغ51غعلي جواد كاظم هليل221851011061 46  0.00

87 راسب 5538855750540علي حبيب علوان مصدك221851011062 47  0.00

95 راسب 610ثمان60507523علي حسين علي ذهيب221851011063 48  0.00

88 راسب 620غ657450غعلي حسين ناصر رغيف221851011064 49  0.00

86 راسب 0غ57غ656585علي ستار بديوي نفس221851011065 50  0.00
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97 ناجح 819592857779606علي سعود سلمان مهاوش221851011066 51  86.57

71 راسب 3950602622210علي سمير عبد الرضا منين221851011067 52  0.00

74 راسب 753121260%5018علي عبيد فصيخ هليل221851011069 53  0.00

80 راسب 5527425020230علي كاظم داخل ناصر221851011070 54  0.00

66 راسب 0غغغ515065علي كريم مهدي صكبان221851011071 55  0.00

88 ناجح 676380825654490علي محسن علي حسين221851011072 56  70.00

80 راسب 0غغغ68غ54علي منذر ملبس محمد221851011073 57  0.00

85 راسب 0غغغ76غ53عمر عبد العزيز حمزه علي221851011074 58  0.00

75 راسب 0غغغ58غ50عمر عبد المنعم عبد الكاظم بندر221851011075 59  0.00

81 راسب 0غغغغ50غغافل ناصر حزام غافل221851011076 60  0.00

غ راسب 0غغغغغغفارس راشد جابر كشاش221851011077 61  0.00

70 راسب 5921535039500كاظم علي كريم مهن221851011079 62  0.00

82 راسب 0غغغ56غ61كرار وليد جبير خصاف221851011082 63  0.00

70 راسب 0غغغغغ53محسن رحيم عبد المحسن ربح221851011083 64  0.00

80 ناجح 717577886573529محمد اسامه هاشم موسى221851011084 65  75.57

89 راسب 5250563736630محمد حسن حبيب ناهي221851011087 66  0.00

96 راسب 0غغغ5055غمحمد حسين علي غالي221851011088 67  0.00

100 ناجح 848377929184611محمد شاكر صباح عبد221851011090 68  87.29

91 راسب 0%11%13ست535063محمد عبد الحسين جوده ياسر221851011092 69  0.00

81 راسب 0غغغ54غ55محمد كاظم ساجت مطر221851011094 70  0.00

96 ناجح 788186937485593محمد هادي سعدون هليل221851011096 71  84.71

87 راسب 50250تسع535050مرتضى علي يازع عساف221851011097 72  0.00

99 ناجح 758391879191617مصطفى عبد المير هليل دايخ221851011098 73  88.14

غ راسب 0غغغغغ55مصطفى كاظم معارج شاهر221851011099 74  0.00

غ راسب 0غغغغ59غمصطفى محسن ناطور عذافه221851011100 75  0.00
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86 راسب 800غ7450غ55مصطفى هادي يوسف جوده221851011102 76  0.00

76 راسب 0غغخمس65غ50منتظر حسن محمد عوده221851011104 77  0.00

70 راسب 0غغغغ69غمنتظر نبيل جعفر علي221851011106 78  0.00

50 راسب 0غغغغغغمنذر سعدي عطيه مايس221851011107 79  0.00

91 راسب 0غ66غ587367مهدي نعيم مزهر سليمان221851011109 80  0.00

68 راسب 230ستغ533653هشام سامي حميد حنون221851011110 81  0.00

82 راسب 20240صفر575050ياسين طه جثير صيوان221851011111 82  0.00

المشاركون

82 
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