
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 العكيكة للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

041رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

82 ناجح 625750506067428علي كاظم مطلك حسن221751041057 1  61.14

72 راسب 0صفر50%55535014وليد خالد شعيبث عبود221751041098 2  0.00

69 راسب 0غغغ595056احمد شهاب حامد عطشان221851041003 3  0.00

83 راسب 0غ5650575056احمد عبد الهادي صخيل هديب221851041004 4  0.00

75 راسب 262550270%5015احمد نجاح سالم فرهود221851041005 5  0.00

75 راسب 0غ51غ6370غارشد مزهر غضبان عزيز221851041006 6  0.00

70 ناجح 606571736579483اسعد حليم خير ا علي221851041007 7  69.00

غ راسب 0غغغ51غغانور عويلي سمير عواد221851041009 8  0.00

62 راسب 0غغغغ50غجاسم عباس جاسم حماد221851041010 9  0.00

58 راسب 0غغ505255غجعفر محمد سعدون طويرش221851041011 10  0.00

غ راسب 0غغغ655269حبيب علي سعدون طويرش221851041012 11  0.00

70 راسب 0غ5650555050حسن صاحب سعدون طويرش221851041014 12  0.00

73 راسب 5630625656500حسن عبد الحسن محمد رخيص221851041015 13  0.00

82 راسب 5750655164300حسن علي ابو هنيك خفيف221851041016 14  0.00

52 راسب 0غ50غغاثنتانصفرحسين عبد الرحيم عبيد صالح221851041018 15  0.00

59 راسب 0غغغ50غغحسين عبد الزهرة حسين بجاي221851041019 16  0.00

81 راسب 0غغغ585676حسين عودة خصاف عطية221851041020 17  0.00

71 راسب 0غ5158585050حسين كمال طاهر دخيل221851041021 18  0.00

66 راسب 0غ5925673550حسين ناجي مجبل مسير221851041022 19  0.00

77 راسب 0غغغغغ50حسين هادي شلكة ثامر221851041023 20  0.00

76 راسب 540غغ637262حيدر احمد حسن عبد221851041025 21  0.00

غ راسب 0غغغغغ56حيدر عادل كاظم حماس221851041026 22  0.00

71 ناجح 645771585577453خير ا ناظم عبود منجور221851041027 23  64.71

70 راسب 0غ50غ50غ51رضا منصور خلف طاهر221851041028 24  0.00

74 راسب 0غغغ56%5714ستار جميل عبد الشريف ماهود221851041029 25  0.00
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74 ناجح 547584717150479سجاد ثائر قاسم عبد221851041031 26  68.43

غ راسب 0غغغغغغسجاد عبد الحسين مسعد ساجت221851041032 27  0.00

79 راسب 560غ63566850ضياء حمدي صابر رويضي221851041033 28  0.00

74 ناجح 817289918883578ضياء غضبان يوسف سكر221851041034 29  82.57

غ راسب 0غغغغغغعباس عبد ا عزيز عادم221851041037 30  0.00

82 راسب 5024857169640عباس عماد حسن جميل221851041038 31  0.00

غ راسب 0غغغغغغعبد ا عقيل علوان اسماعيل221851041039 32  0.00

77 راسب 0غ5450565350علء الدين محمد دخيل نعمه221851041040 33  0.00

غ راسب 0غغغغغغعلي احمد هاشم مختاض221851041042 34  0.00

83 ناجح 847290859486594علي حسين ستار هويدي221851041043 35  84.86

77 ناجح 565068685054423علي رياض فزيع نصار221851041044 36  60.43

72 راسب 5029572850250علي زكي حنون جفيت221851041045 37  0.00

67 ناجح 546570505050406علي سعد مهدي ماجد221851041046 38  58.00

73 ناجح 515366565050399علي صادق سبتي وجح221851041047 39  57.00

75 ناجح 727978877386550علي طعمه ونان شريده221851041048 40  78.57

84 ناجح 718079928265553علي عبد المحسن ابراهيم فرج221851041050 41  79.00

78 راسب 0غ50غ5851غعلي محمد ضيول مشيعل221851041053 42  0.00

64 راسب 5025505033350علي محيي عبد العال محمد221851041054 43  0.00

63 راسب 0غغغ50غ50علي مظفر سعدون نجي221851041055 44  0.00

66 راسب 0غغغغ50غعيسى يعقوب يوسف سكر221851041057 45  0.00

62 راسب 545050500غ55فلح حسن ريسان بشارة221851041058 46  0.00

غ راسب 0غغغ50غغكرار حامد خيون طويرش221851041059 47  0.00

71 راسب 0غغغغغ53كرار حليم عبيد ملجي221851041061 48  0.00

64 راسب 0غغ50غغ50مؤمل قاسم طلب يبير221851041063 49  0.00

81 راسب 0غغغ60غغمؤمل مهدي طالب راضي221851041064 50  0.00
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67 راسب 330غ7253%5616محمد تقي احمد شنان علي221851041065 51  0.00

غ راسب 500غ53586058محمد جاسب صابر تايه221851041066 52  0.00

غ راسب 0غ5064غغ50محمد عباس جابر كريدي221851041068 53  0.00

75 راسب 5334727260660محمد مشتاق عبد الواحد كاظم221851041069 54  0.00

81 راسب 0غ56966073غمحمد معن حصيود كاظم221851041070 55  0.00

79 ناجح 8476929310087611محمد وداد داحس نايف221851041071 56  87.29

غ راسب 0غغغغغغمرتضى حامد شنين جبر221851041072 57  0.00

79 ناجح 507672738665501مرتضى شهيد كاظم موازي221851041073 58  71.57

74 ناجح 676973646686499مسلم عبد الهادي داحس سعدون221851041074 59  71.29

72 راسب 0غ5961غغ50مسلم لزم حاوي عويد221851041075 60  0.00

63 راسب 0غ50غ50غ50مناف يحيى منصور حسن221851041077 61  0.00

71 راسب 50560غغغ59منتظر حاكم ريسان مناحي221851041078 62  0.00

61 راسب 0غ505050غغمنتظر ماجد ناصر حسين221851041079 63  0.00

63 راسب 0غ575966غ52موسى لزم حاوي عويد221851041080 64  0.00

81 ناجح 605488666950468نور الدين محمد دخيل نعمه221851041081 65  66.86

77 راسب 0غ61غ7983غياسر حميد كريم مسفر221851041083 66  0.00

76 راسب 0غغغ635873ياسر عبد ياسر لعيوس221851041084 67  0.00

76 راسب 0غ50غ6368غياسين حيدر هاشم خيون221851041085 68  0.00
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