
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 البصرتين للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

029رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

99 راسب 510غغ505970ابراهيم عزيز طاهر شهاب221851029001 1  0.00

87 راسب 0غغغغغغاحمد خليف حسين مهوس221851029003 2  0.00

87 ناجح 645065505881455احمد رسول رزاك ساجت221851029004 3  65.00

94 ناجح 625475597872494احمد فليح كبيص دحام221851029007 4  70.57

90 راسب 5670582150500احمد نصار نعيمه دخيل221851029008 5  0.00

92 ناجح 636470595572475احمد هادي عبد الحسين هلول221851029009 6  67.86

89 راسب 0غغغغغغاحمد هيثم عوده كاظم221851029010 7  0.00

83 راسب 0غغغ50غغازهر زيدان ضبيع كاظم221851029011 8  0.00

85 راسب 535050500%5018امجد راشد جويد حبوب221851029012 9  0.00

84 راسب 0غغغغغغامين شمخي جبر علوي221851029014 10  0.00

86 راسب 0غغغ57غ50باقر صالح باعي مرار221851029015 11  0.00

84 راسب 530غغ5050غحازم ناجي ورش جعفر221851029017 12  0.00

93 ناجح 517375636472491حسنين غني لعيبي مرار221851029019 13  70.14

89 راسب 0صفرغ50505021حسنين كامل جلب عجيل221851029020 14  0.00

غ راسب 0غغغغغ50حسين طلب مزبان جاسم221851029022 15  0.00

83 ناجح 555076615050425حسين علوان منشد عباس221851029023 16  60.71

89 ناجح 535050505051393حيدر حسن عكيلي زنيهر221851029026 17  56.14

90 راسب 635059500غ51حيدر سعد ساجت كرمود221851029027 18  0.00

94 راسب 0غ5050505350حيدر كامل خضير رفه221851029028 19  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشخالد كريم ثجيل فياض221851029029 20  0.00

87 راسب 50510غ53غ58رسول جلوي عبد الحسين ياسر221851029030 21  0.00

93 ناجح 717991877382576سعد محمد راشد شكر221851029032 22  82.29

93 راسب 0غ6759795062سعد يبر جاسم سعود221851029033 23  0.00

89 راسب 5550703650250سلم ناصر عويد خليف221851029035 24  0.00

92 راسب 0غ505650غ51سلمان عادل زامل سلمان221851029036 25  0.00

مدير المركز
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68 راسب 0غغغغغغسيف جمهور جلب خصيب221851029037 26  0.00

81 راسب 0غصفر50506650صادق حميد سلمان دليفي221851029038 27  0.00

56 راسب 0غغ50غغغصباح حامد عجيل نعيثل221851029039 28  0.00

97 راسب 5523713631600عباس تركي عطيه عبد221851029042 29  0.00

91 راسب 5050660غ6053عباس ساهر ضبيع كاظم221851029043 30  0.00

82 راسب 0غغغ60غ51عباس محمد سالم داخل221851029044 31  0.00

69 راسب 0غغغغغغعبد ا شريف جويد عجاج221851029045 32  0.00

81 راسب 0غغ5550غ50علي تبين مهنا حمود221851029046 33  0.00

92 راسب 50500غ5077غعلي قاسم عطيه دايس221851029050 34  0.00

87 راسب 6829675059550علي محسن شلل خليف221851029053 35  0.00

96 ناجح 656985656566511علي ناصر صبيح عبد ازيرج221851029055 36  73.00

80 راسب 500غغ60غغعمار كامل حنون فرحان221851029056 37  0.00

غ راسب 0غغغغغغفلح حامد عجيل نعيثل221851029057 38  0.00

84 راسب 0غغغغ5057كاظم طالب محسن حمود221851029059 39  0.00

89 راسب 0غغغغغغكرار ياسر جخري ساجت221851029060 40  0.00

89 راسب 50610صفر594076محمد حاكم كايم موسى221851029061 41  0.00

80 راسب 5022505650500محمد صبيح عبد ازيرج زاجي221851029062 42  0.00

94 راسب 6366752364680محمد عباس محمد زوير221851029063 43  0.00

77 راسب 0%5315%25506013محمد فيصل عنيد حامي221851029064 44  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشمحمد نصار حسون شوندي221851029065 45  0.00

90 راسب 0غ7488845967مرتضى ريسان جويد حبوب221851029066 46  0.00

92 ناجح 576566505762449مرتضى علي ناصر حسين221851029067 47  64.14

83 راسب 0غغغ60غ50مروان عبد الحسين زويني رومي221851029068 48  0.00

92 راسب 0غ5361635050مسلم عزيز عبد الحسن صلل221851029069 49  0.00

84 راسب 0غغغغ52غمصطفى خضير عباس محيسن221851029070 50  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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :3
ذي قار

اعدادية البصرتين للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

029رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشمصطفى صبيح عبد عوده221851029071 51  0.00

92 راسب 5034553750320مصطفى ناصر عيه دخيل221851029072 52  0.00

88 راسب 0غ50غ556763وسام سمير عطيه حسين221851029073 53  0.00
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