
الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني
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ذي قار

اعدادية الخاء للبنين

التسلسل

2018/2017
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037رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

70 راسب 0غغغ61غغاحمد فالح حسن نجم221851037001 1  0.00

90 ناجح 795288998772567احمد محمد علي حسن221851037002 2  81.00

89 ناجح 566267605456444اكرم حسين دخيل جابر221851037004 3  63.43

88 راسب 0سبع5035585026امير عباس مانع فيصل221851037005 4  0.00

91 ناجح 857089847174564جعفر جليل شبرم خليف221851037006 5  80.57

78 راسب 320غ50225050حسام علي شنيشل عبد ا221851037008 6  0.00

80 راسب 0تسع%5050522217حسن عبد الحسين حمد جكي221851037009 7  0.00

70 راسب 510غ5070غغحسن هادي سعود عذافه221851037010 8  0.00

91 راسب 0غ50غ572863حسين جاسم فرج زاروع221851037012 9  0.00

79 راسب 500غغ505269حسين حافظ علي ناصر221851037013 10  0.00

77 راسب 72740غ83غ79حسين علي شناوه نايف221851037014 11  0.00

71 راسب 0غغ5550غ60حمزه ناجي ذرب شكاحي221851037015 12  0.00

88 راسب 5658603750280حمزه هادي تركي خيون221851037016 13  0.00

77 راسب 0غغغ50غغحيدر ستار عبد العالي سركال221851037019 14  0.00

92 راسب 0غ57غ68غ61حيدر سعد عوده طاهر221851037020 15  0.00

70 راسب 0غغ50505053حيدر عادل طلل عزوز221851037021 16  0.00

88 راسب 580غغ645973رياض نعيم مريود هاشم221851037023 17  0.00

85 راسب 0غغغ75غ50زين العابدين عبد الحسن مشاي عواد221851037024 18  0.00

92 ناجح 778685947397604سجاد خضر علوان عبيد221851037027 19  86.29

84 راسب 500غغ54غ52سجاد قاسم عوده هندوز221851037028 20  0.00

81 راسب 6264643551500سجاد نعيم سلمان حسن221851037029 21  0.00

92 ناجح 775099688089555سجاد هاني عباس عبد الرزاق221851037030 22  79.29

86 راسب 0%53315017%5018سجاد يحيى عطشان موحان221851037031 23  0.00

84 راسب 50500غ72غ57سجاد يحيى هادي حاتم221851037032 24  0.00

86 راسب 6733715872670سرمد عبد الحسين حميد محمد221851037033 25  0.00
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80 راسب 0غغغ62غ55سعدون صباح سعدون فرعون221851037034 26  0.00

78 راسب 0غ598058غ61سلوان احمد عبد علي محمد221851037035 27  0.00

86 راسب 500غغ605053صالح باسم حمود خويط221851037037 28  0.00

غ راسب 0غغغ50غ51صالح عبد الحسين كامل صالح221851037038 29  0.00

96 راسب 5163873525500ضياء جميل عبد ا محمد221851037039 30  0.00

91 راسب 5233735050500ضياء ناصر حسين حمدان221851037040 31  0.00

76 راسب 0غغغ58غ54طاهر رياض شاكر طاهر221851037041 32  0.00

74 راسب 0غغغ505550عبد ا جبار جاسم راضي221851037043 33  0.00

97 ناجح 716381918180564عبد علي يونس حسن عطيوي221851037044 34  80.57

84 راسب 0غغغ60%5017علي جاسم طلب عطيه221851037045 35  0.00

77 راسب 0%525358383018علي حسن حمود فهد221851037046 36  0.00

94 راسب 7634939188910علي حسين شناوه نايف221851037047 37  0.00

80 ناجح 615074525058425علي حميد دويش جابر221851037048 38  60.71

89 راسب 56690غ76غ61علي رائد فارس حثال221851037049 39  0.00

90 راسب 560غغ90غ59علي رائد ناصر محسن221851037050 40  0.00

88 راسب 6558733154700علي محمد عواد جثير221851037052 41  0.00

86 راسب 0غ50غ62%5719عمار ماجد مشني عداي221851037054 42  0.00

75 راسب 5721555050620قاسم محمد عناد علوان221851037055 43  0.00

87 راسب 5024612920610ليث خالد رسول مهدي221851037057 44  0.00

76 راسب 0غصفر61506138مؤتمن رضا كاظم عبد221851037059 45  0.00

82 راسب 540غغ58غ51محمد جلل برزان عكاب221851037060 46  0.00

74 راسب 5829695350500محمد جويد هويدي عليوي221851037061 47  0.00

66 راسب 500غغ5250غمحمد حازم مفتن نغيمش221851037062 48  0.00

74 راسب 720غ65555350محمد عبد الكاظم منعثر خزعل221851037063 49  0.00

81 راسب 0غ60غ5066غمحمد عطيه عبد ا ظاهر221851037064 50  0.00
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88 راسب 0غغغ78غ52محمد محسن ثجيل مسعد221851037065 51  0.00

69 راسب 0غغغ51غغمحمد مشتاق حسن جايد221851037066 52  0.00

85 راسب 610غغ57غ50محمد مهدي عوده هندوز221851037067 53  0.00

89 ناجح 816476858484563مرتضى شاكر عبد المير عباس221851037070 54  80.43

93 راسب 73610غ565070مرتضى وجدان حيران باهض221851037072 55  0.00

77 راسب 500غغ56غ50مسلم طاهر جاسم محمد221851037073 56  0.00

67 راسب 640غ6521%5014مسلم قاسم فارس شريده221851037075 57  0.00

88 ناجح 626178516874482مصطفى محمد مناحي سماوي221851037077 58  68.86

80 راسب 5050590غغ52مهدي جواد كاظم طشر221851037079 59  0.00

92 راسب 0غغغ5050غنائل حسن عبد صلل221851037080 60  0.00

68 راسب 520غغ65غغنجوان محمود جاسم حمزه221851037081 61  0.00

87 راسب 795150630%5519نذير عابر كاظم شبرم221851037082 62  0.00

82 ناجح 506281505059434نور الدين لقمان خماط احثال221851037083 63  62.00

70 راسب 600غغ575050هاشم مريود هاشم سكران221851037084 64  0.00

60 راسب 0غغغغ50غيقين علي حسن حنون221851037085 65  0.00
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