
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 الشباب للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

033رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

60 ناجح 545073505350390سجاد عبد المير محيسن عليوي221751033033 1  55.71

81 راسب 702933560غغصلح سعد صباح ليج221851033001 2  0.00

66 راسب 0غغ%50235015ابراهيم صادق خميس شنان221851033002 3  0.00

86 راسب 0غغواحد525069ابراهيم يونس سيد صحن221851033003 4  0.00

62 راسب 0غغغ695069ابو طالب كامل لذيذ حسن221851033004 5  0.00

79 راسب 5838505641410احمد سعد رزاق شويع221851033005 6  0.00

85 راسب 0غغغ532064احمد محمد ثجيل سلمان221851033006 7  0.00

74 راسب 5435373520360احمد محمد شعلن مجيفي221851033007 8  0.00

65 راسب 0%19%19%54225016احمد محمد وادي خليف221851033008 9  0.00

81 راسب 0غغغغ5050احمد نعيم كطان مطر221851033009 10  0.00

51 راسب 0غغغ585050ازهر حيدر وطين منخي221851033012 11  0.00

69 راسب 0غغ50غ5751باقر باسل علي طعمه221851033014 12  0.00

88 راسب 0غ66غ6978غحامد نعيم عاشور محيسن221851033015 13  0.00

90 راسب 570غ857581غحسن احمد عبد علي كاظم221851033016 14  0.00

96 ناجح 726889747165535حسن رزاق عطيه معيوف221851033017 15  76.43

غ راسب 50520غ63غ63حسن زهير حلوهن محمد221851033018 16  0.00

91 راسب 0غغغغغغحسن مجيد خاجي صحن221851033019 17  0.00

87 ناجح 656492686466506حسين جليل ابراهيم خيون221851033021 18  72.29

71 راسب 0غغغ54غ55حسين زهير حلوهن محمد221851033022 19  0.00

74 راسب 35320%55285819حسين علي محمد عبد الحسين221851033024 20  0.00

98 ناجح 785386735570513حسين هلل مطشر ساجت221851033028 21  73.29

89 راسب 5733525729360رضوان عصام حسين عباس221851033034 22  0.00

76 راسب 0غغغ63غ57ستار حسين عدل عذافة221851033035 23  0.00

95 راسب 6656823350500سجاد خليل خوير معيش221851033037 24  0.00

86 ناجح 725087505450449سجاد رشيد سالم داود221851033038 25  64.14
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69 راسب 0غغغ555254سجاد علوي غازي عزيز221851033039 26  0.00

71 راسب 6069733650630سجاد محمد نعيم محسن221851033040 27  0.00

97 ناجح 809495747566581سجاد نزار مبارك عبيد221851033041 28  83.00

91 راسب 7187833150570سعد عزيز معيوف طعمه221851033042 29  0.00

96 راسب 0غغغ76غ66سلم حميد عودة شاهين221851033043 30  0.00

87 ناجح 617487597356497سمير سلمان رسن مظلوم221851033044 31  71.00

غ راسب 0غغغغغغصفاء احمد حسن موسى221851033045 32  0.00

91 ناجح 565558505250412ضياء الدين مجيد ارحيم حميد221851033047 33  58.86

95 راسب 7241815050600طالب عاشور دفتر رداد221851033048 34  0.00

95 راسب 500غغ6679غعابر عبد علي داود مشلح221851033049 35  0.00

94 راسب 6254502524320عباس عبد الحسن رسن كمر221851033054 36  0.00

98 ناجح 657150625073469عبد ا اسعد محيسن حسين221851033055 37  67.00

98 ناجح 756279505058472عبد ا جودة معيش طوكان221851033056 38  67.43

96 ناجح 626570626868491عبد ا صلح كاظم مهوس221851033057 39  70.14

93 راسب 6150505040670علء محمد صدام داغر221851033060 40  0.00

87 ناجح 595279646556462علي احسان عودة سالم221851033061 41  66.00

81 راسب 0غغغغغ50علي حميد خلف عزر221851033062 42  0.00

87 راسب 5459500غ73غعلي رمضان شكاحي كيطان221851033065 43  0.00

92 ناجح 625463575267447علي رياض علي حسين221851033066 44  63.86

93 راسب 590صفر76507550علي قاسم خلف منخي221851033068 45  0.00

88 راسب 0غ50غ545757علي ناصر عبد حمزه221851033070 46  0.00

99 راسب 5087734150500علي نافع داود نغيمش221851033071 47  0.00

60 راسب 0غغغغ5050عون علي شريف غانم221851033072 48  0.00

70 راسب 0غغغ525126كاظم ابراهيم ساجت صياد221851033073 49  0.00

82 راسب 0غغغغ5550كرار ابراهيم عويد حمد221851033074 50  0.00
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92 راسب 0غغغ75غ64كرار حسين عدل عذافة221851033075 51  0.00

78 راسب 50500غ78غ74كرار عبد المير سلمان عبيد221851033076 52  0.00

88 راسب 5931713634410ليث عامر ثجيل عطا221851033078 53  0.00

79 راسب 5782625033500مؤمل جبار محيسن علي221851033080 54  0.00

85 ناجح 675978785867492مؤيد ناصر جلب خابط221851033082 55  70.29

86 راسب 69510غغ6668محمد حسين فجر سمرمد221851033085 56  0.00

96 راسب 0غغغ62غ60محمد خليل عيسى محمد221851033086 57  0.00

70 راسب 0غغ33285026محمد ربيع كامل مهدي221851033087 58  0.00

80 راسب 500غ50غ6874محمد رزاق فضيح صالح221851033088 59  0.00

81 راسب 5660535340510محمد رضوان جبار جودة221851033089 60  0.00

69 راسب 0غ50غ72غ56محمد ناصر حميد ضلم221851033092 61  0.00

98 راسب 88840صفر9594100مسلم صاحب كريم عزيز221851033094 62  0.00

100 ناجح 949997949394671منتظر مناع هادي محمد221851033098 63  95.86

غ راسب 0غغغ52غ52ناصر جمعه منصور سالم221851033100 64  0.00

غ راسب 0غغغغ6563نبيل نعاس عويد حمد221851033101 65  0.00

86 ناجح 655151525069424ايثار فيصل عاجل مشلوخ221851033102 66  60.57
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