
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 الفهود  للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

046رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

92 راسب 53580غ73غ63عزيز عادل عطشان محسن221751046058 1  0.00

86 ناجح 575473635055438علي حسين جبار معارج221751046063 2  62.57

78 ناجح 625073555068436مرتضى ستار حسين صالح221751046095 3  62.29

99 راسب 7889906038710احسان عادل جايان عبد ا221851046001 4  0.00

97 ناجح 706581565061480احمد رحيم زوري غيلن221851046004 5  68.57

80 راسب 560غغغغ51احمد عبد الرحمن ابراهيم كاظم221851046005 6  0.00

75 راسب 670غغ74%5019انور ازغير حرب جابر221851046006 7  0.00

93 راسب 6334716974620جعفر سلمان شنين هاشم221851046007 8  0.00

79 راسب 530غغ52غغحامد ابراهيم حمد عبود221851046008 9  0.00

95 راسب 0غغ64746835حسن علي حنيش فازع221851046009 10  0.00

91 راسب 6652855036700حسين برزان عجيل كاطع221851046011 11  0.00

غ راسب 82920غ7796غحسين جاسم محمد رهيج221851046012 12  0.00

88 ناجح 675262535050422حسين رميض كحامي محمد221851046014 13  60.29

88 راسب 5975730صفر6350حسين صالح عليوي حمود221851046015 14  0.00

99 ناجح 8694961007991645حسين عبد اليمه جاسم محسن221851046017 15  92.14

89 راسب 5656675020580حسين عبد مهوس منخي221851046018 16  0.00

91 ناجح 806791886872557حسين علي دينار محمد221851046019 17  79.57

93 ناجح 848095728686596حسين مالك اسكندر مهلهل221851046020 18  85.14

100 راسب 570صفر64778157حقي اسماعيل هاشم كامل221851046022 19  0.00

92 ناجح 656284688175527حيدر مجيد نعمه عبود221851046023 20  75.29

92 ناجح 665062546569458ذو الفقار عادل كريم مجيبل221851046024 21  65.43

78 راسب 0صفر%18غ505061رشيد مؤيد ضوه يعقوب221851046025 22  0.00

98 ناجح 727596738988591زهير جامل خوير منحر221851046026 23  84.43

98 راسب 0صفر8696787989زين العابدين نعيم جوير مطيلج221851046027 24  0.00

88 راسب 50500غغ68غسجاد جهاد جعفر وهام221851046028 25  0.00
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غ راسب 0غغ77غ7580سجاد حسن شري غيلن221851046029 26  0.00

82 راسب 25550غ545968سجاد ذياب خلف معل221851046030 27  0.00

86 راسب 0غغغغغ53سجاد معيوف عبود علوان221851046032 28  0.00

89 راسب 50500غغ5350سلمان جميل نويص سلمان221851046033 29  0.00

87 راسب 5050633638500صادق احمد عبد عايد221851046034 30  0.00

81 راسب 6150863979770صادق عبد الكاظم مشكور فريح221851046035 31  0.00

غ راسب 0غ53غغ63غعباس جاسم محمد رهيج221851046036 32  0.00

95 ناجح 808685919086613عباس جامل خوير منحر221851046037 33  87.57

79 راسب 600غغ565260عباس ريحان هوير فهد221851046038 34  0.00

86 ناجح 648171508163496عقيل ناجي مالك عبود221851046040 35  70.86

82 راسب 0غغغ5864غعلء عبد الحسين رزاق حسين221851046041 36  0.00

97 راسب 50660غ617864علي ثائر رسن شندوخ221851046043 37  0.00

77 راسب 0غغ505033غعلي جاسم احمد عبود221851046044 38  0.00

97 ناجح 848989889385625علي حازم فاضل ملوح221851046045 39  89.29

72 راسب 680غ51565962علي راضي عويد رخيص221851046048 40  0.00

96 ناجح 677791536570519علي صباح يعقوب عبود221851046049 41  74.14

92 راسب 0غ935074غ62علي عباس موسى بدير221851046050 42  0.00

82 ناجح 6361100505678490علي كامل ماجد محمد221851046052 43  70.00

87 راسب 0غغغ74غ50علي كريم كاظم كبان221851046053 44  0.00

غ راسب 0غغغغغغعلي هشام مري محمد221851046055 45  0.00

88 راسب 640صفر51548150فاضل شناوه حسين سويجت221851046056 46  0.00

86 راسب 0غغغ5085غكرار مجيد نعمه عبود221851046057 47  0.00

77 راسب 560غغ5658غكريم طعمه ماجد هميان221851046059 48  0.00

90 ناجح 688565625058478مؤمل احمد قاسم حاتم221851046060 49  68.29

97 راسب 6531875050730محمد ابراهيم مشكور فريح221851046061 50  0.00
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94 ناجح 687494768469559محمد ثائر كامل علي221851046062 51  79.86

غ راسب 0غغغغغغمحمد جاسم صكبان داغر221851046063 52  0.00

90 ناجح 667574595155470محمد عبد اليمه جبير كشكول221851046065 53  67.14

94 راسب 6533865550720محمد عصفور جبار عايش221851046066 54  0.00

غ راسب 0غغغغغغمحمد مهلهل موسى بدير221851046067 55  0.00

93 راسب 32260غ567178محمد واثق جباره عبود221851046068 56  0.00

75 راسب 0غغغ50غ50مرتضى جليل سلطان شرهان221851046069 57  0.00

90 راسب 6464846731810مشتاق سلمان قاسم رضيوي221851046070 58  0.00

غ راسب 0غ9174غغغمصطفى ابراهيم حمد عبود221851046072 59  0.00

95 راسب 0غ52غ78غ60مصطفى مهدي عبود سلطان221851046074 60  0.00

95 راسب 510غغ516664منتظر جواد عبد الكاظم كاطع221851046075 61  0.00

92 راسب 0غغغ73غ50نائل خميس مطير سعد221851046077 62  0.00
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