
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 الشطرة للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

018رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

65 ناجح 505050506652383اسعد ضاحي سوادي منصور221751018009 1  54.71

77 ناجح 607062505979457حسين علء حسين حمود221751018023 2  65.29

78 راسب 6228747885620محمد حسن جاسم محمد221751018071 3  0.00

96 ناجح 556877586661481احمد جبار عبد راضي221851018002 4  68.71

85 راسب 620غغغ5164احمد ضياء فليح راهي221851018003 5  0.00

93 راسب 0غغغ51غغاحمد عبيد عطي خيون221851018005 6  0.00

67 راسب 0غغغغ50غاحمد فليح حميدي مري221851018006 7  0.00

93 ناجح 637355735060467امجد خالد مطشر عذيب221851018008 8  66.71

97 راسب 50660غ6564غايوب سعد فاضل مطير221851018009 9  0.00

96 راسب 0غ50غ645150باقر هيثم حسين علي221851018010 10  0.00

84 راسب 50500غ505056حسن محمد جزري سلطان221851018011 11  0.00

96 راسب 50600غ655062حسن هادي علي ضاحي221851018012 12  0.00

79 راسب 620غغ5357غحسين باسم جويد كاظم221851018013 13  0.00

97 راسب 6357620غ92غحسين علي هاشم محمد221851018018 14  0.00

غ راسب 0غغ67غغ78حسين كاظم مجيد عمر221851018020 15  0.00

89 راسب 6373566157380حسين ليث كولي عبد العالي221851018021 16  0.00

88 راسب 0غغ65837759حيدر عبد المير نعمة عطيه221851018023 17  0.00

86 راسب 5250503154390سجاد خالد مطشر عذيب221851018024 18  0.00

83 راسب 0غغغغ54غسجاد عبد الزهرة عبد الرضا جحيل221851018026 19  0.00

72 راسب 0غغغغغغسيف مرداس جمعه مطير221851018029 20  0.00

غ راسب 0غ6450غ61غعباس حكيم عباس علوي221851018033 21  0.00

97 راسب 6250503263500عباس حويل حسين سعيد221851018034 22  0.00

87 راسب 0غ50غصفر5952عباس رشيد جليب والي221851018035 23  0.00

89 راسب 5033605059500عباس طالب جاسم محمد221851018036 24  0.00

86 راسب 5674615659330عبد الحسين عبد الرحيم موسى عوفان221851018037 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :

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

غ راسب 0غغغغغغعبد ا هملن دنيف حسن221851018038 26  0.00

85 راسب 0غغغ525250عبد المهدي غازي فيصل حسين221851018039 27  0.00

96 ناجح 625860535673458عبد الهادي محمد علي بشار جفات221851018040 28  65.43

66 راسب 0غغغغغغعقيل كريم مناحي علي221851018041 29  0.00

83 راسب 550غغ505150علي اياد نجم عبد ا221851018042 30  0.00

85 راسب 0غغغ51غ50علي حسين زغير عذيب221851018044 31  0.00

89 راسب 0غغغغغغعلي سعد جبار عجيل221851018046 32  0.00

77 راسب 5037562650320علي عبد الرحيم طاهر جبر221851018048 33  0.00

75 راسب 0غغغغغ54علي محمد جخيور نايف221851018049 34  0.00

88 راسب 7125565550500علي نجاح مريح عايز221851018051 35  0.00

85 راسب 0غغغغغ29غيث صالح حميدي مري221851018054 36  0.00

81 راسب 5671643161590كرار تايه حسن ناهي221851018056 37  0.00

90 راسب 0غغغغغغكرار حيدر سلمان عكاب221851018057 38  0.00

72 راسب 5039736081690كرار كاظم محمد حسن221851018059 39  0.00

75 ناجح 747280507750478مؤمل حليم عبد الرزاق محمد221851018060 40  68.29

غ راسب 6272706275680مؤيد كاظم علي شبيب221851018061 41  0.00

83 راسب 605457510%5119محمد المهدي صادق مطشر نجم221851018064 42  0.00

80 راسب 700غ%50547411محمد صلح هليل عطي221851018065 43  0.00

74 راسب 0غغغغ81غمحمد عامر عزيز مجيد221851018066 44  0.00

91 راسب 778970770غ50محمد ماجد جبار هاشم221851018069 45  0.00

72 راسب 0غ66602740غمحمد محسن عبود مهنا221851018070 46  0.00

94 ناجح 595060505450417محمد مريح عايز محمد221851018071 47  59.57

89 راسب 500غغ5450غمحمود علي حسين عبد ا221851018072 48  0.00

87 ناجح 506281595065454منتظر احسان علي سلمان221851018074 49  64.86

94 راسب 5636805063370منتظر علء ياسين عوده221851018075 50  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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98 راسب 0غ91خمس899981منير غازي فليح عبد العباس221851018076 51  0.00

87 راسب 740غغغ5056مهيمن علء فليح راهي221851018077 52  0.00

94 ناجح 648082505464488موسى جاسم محمد كاظم221851018078 53  69.71

73 راسب 500غغغغغهيثم علي عبد جابر221851018079 54  0.00

56 راسب 500غغ507150وليد محمد فاضل مطير221851018080 55  0.00

غ راسب 5968690غ75غيعقوب سلم غلم جلب221851018081 56  0.00

67 راسب 520غغغ73غيوسف حسين محمد عبد221851018082 57  0.00
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