
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 المرتضى  للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

019رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

63 ناجح 505056515050370احمد كريم عبد علي غلوم221751019011 1  52.86

69 راسب 6352783536580كاظم عامر عجيل معارج221751019088 2  0.00

97 ناجح 805082906777543أسد يوسف ريسان خليف221851019002 3  77.57

81 راسب 5550705066350احمد إبراهيم كاظم جاسم221851019003 4  0.00

96 ناجح 778786846176567احمد الطاهر خضير عباس إنعيمة221851019004 5  81.00

81 راسب 6250823450590احمد حميد حسان زمام221851019005 6  0.00

97 ناجح 575262835068469احمد رحيم حميد عليوي221851019006 7  67.00

81 راسب 0غغغغغ66المصطفى علي جبار طاهر221851019007 8  0.00

98 ناجح 656382656371507جعفر حميد جبار شيال221851019008 9  72.43

92 ناجح 697983768567551جعفر كاظم رحمن يوسف221851019009 10  78.71

97 ناجح 889195889690645حسن جبار عبد ا دافر221851019010 11  92.14

93 ناجح 668695598053532حسن طالب سلمان خضر221851019011 12  76.00

71 راسب 5050575040500حسين توفيق عطوان حسين221851019014 13  0.00

83 راسب 0غغغغ5565حسين جبار عواد حسن221851019015 14  0.00

76 ناجح 758185508461512حسين سعد عزيز أعطي221851019016 15  73.14

81 راسب 0غغغ505050حسين عبد الكريم حمود علي221851019017 16  0.00

92 ناجح 557576506750465حسين علي حسين حمود221851019018 17  66.43

96 ناجح 555883506955466حسين غانم تركي محمد221851019020 18  66.57

78 ناجح 575186796364478حمزة جابر عبد الحسن دنكي221851019021 19  68.29

93 ناجح 597195778171547حمزة رحمن خلف وادي221851019022 20  78.14

72 راسب 410غ50506027حمزة كريم محسن حمدان221851019023 21  0.00

94 ناجح 658157675063477حيدر إسماعيل محمد حميدي221851019024 22  68.14

89 ناجح 697665626577503حيدر عقيل عبد ا موسى221851019026 23  71.86

89 ناجح 627059606562467رحيم مصطفى محمد عامر221851019028 24  66.71

89 ناجح 777389789678580رضوان رشيد حسن ناهي221851019029 25  82.86

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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82 ناجح 686688527387516سجاد ناصر حسين علي221851019030 26  73.71

92 راسب 0غ675969غ78عباس أركان إبراهيم هويدي221851019032 27  0.00

غ راسب 0غغغغغغعباس جمال سلمان عزيز221851019033 28  0.00

90 ناجح 719074827075552عباس حسين محيل هليل221851019034 29  78.86

88 ناجح 606175555359451عباس صلح عبد الحسن شنيجل221851019035 30  64.43

88 راسب 6754923752500عباس كتاب كاظم جلب221851019036 31  0.00

82 ناجح 615658506253422عباس هليل رسن جودة221851019037 32  60.29

71 راسب 5069502671410عباس ياسر ثجيل بجاي221851019038 33  0.00

78 راسب 5350395960540علي باسم خزعل مفتاح221851019040 34  0.00

81 راسب 0غغ50غغغعلي باسم عواد عرار221851019041 35  0.00

69 راسب 0غغغغغ54علي صادق نوري هداد221851019043 36  0.00

92 ناجح 855995675959516علي عبد الحسن ثعبان ناصر221851019044 37  73.71

76 راسب 500%5730562513علي عبد الحسين كاظم عبد الرضا221851019045 38  0.00

64 ناجح 547650577969449علي فلح عجيل حسن221851019046 39  64.14

81 ناجح 525050725658419علي مهند رزاق شهد221851019047 40  59.86

98 ناجح 789083878780603علي ياسر عباس سريح221851019048 41  86.14

87 ناجح 696569505050440غيث محيسن علوان عبود221851019049 42  62.86

76 راسب 5023512238310قصي رحيم علوان عبود221851019050 43  0.00

غ راسب 0غغغغغ62مؤمل ناصر عبد الواحد حسين221851019052 44  0.00

98 ناجح 93981009410097680محمد جبار حسين لمي221851019053 45  97.14

93 ناجح 626585516150467محمد غالب مطشر جعاز221851019055 46  66.71

78 ناجح 615465505050408محمد كريم غضاب عبيد221851019056 47  58.29

83 راسب 0غغغغغ51محمد كريم هادي حسين221851019057 48  0.00

87 راسب 55640غ596563مرتضى عواد كريم طاهر221851019058 49  0.00

84 راسب 0غغ8864غ76مسلم رزاق حسن محمد221851019059 50  0.00
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64 راسب 0غغغغغ52مسلم صلح حسن محمد221851019060 51  0.00

75 راسب 0غغغغ5050مصطفى تحسين صكبان كشكول221851019061 52  0.00

95 ناجح 689073516058495منتظر حسين بدر إبراهيم221851019062 53  70.71

89 ناجح 749588869178601منتظر خالد رميض حطاب221851019063 54  85.86

غ راسب 0غغغغغغمنتظر سلم هادي حسين221851019064 55  0.00

92 ناجح 676472505972476ناطق فلح ثامر ناصر221851019067 56  68.00

84 ناجح 646682506861475ياسر جبار نعيم هادي221851019068 57  67.86
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