
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 النجاح للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

067رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

56 ناجح 535156575050373محمد باقر جميل كاظم عبيد221751067097 1  53.29

96 راسب 520غ60537051احمد ثجيل ميش عباس221851067001 2  0.00

88 راسب 550غ72508250احمد حبيب كاطع لهمود221851067003 3  0.00

99 ناجح 767693737087574احمد حلو راشد جخيري221851067006 4  82.00

98 ناجح 647286596473516احمد صالح حمود مرزوق221851067007 5  73.71

89 راسب 36240غ82%5217اسعد جمعه حاشوش عجه221851067011 6  0.00

96 ناجح 757777756376539اسعد رحيم منصور حسين221851067012 7  77.00

غ راسب 0غ575450غ61اسماعيل جبر فياض رحيل221851067013 8  0.00

78 راسب 5050555629500امجد هادي عليخ خضر221851067014 9  0.00

89 راسب 0%503058242012امير سامي محمد عبد221851067015 10  0.00

80 راسب 0غغغ61غ52باقر يونس بنون سلطان221851067016 11  0.00

80 راسب 500غغ63غ56باقر يونس عكله صيوان221851067017 12  0.00

70 راسب 0غغغغغ50برزان مسمار عكله راشد221851067018 13  0.00

93 ناجح 708681678071548بشار شبيب ياسر مسير221851067019 14  78.29

غ راسب 0غغغغغغجابر غالب لفته جابر221851067021 15  0.00

82 راسب 0غ6050582023جعفر صادق كريم لفي221851067022 16  0.00

77 راسب 5330625250500حامد كامل ناصر سلمان221851067025 17  0.00

92 راسب 0غغغ50غ50حسن داخل غركان مطلك221851067026 18  0.00

69 راسب 0غغغ57غغحسن علي حسن ثامر221851067027 19  0.00

82 راسب 0غغ50غغ30حسون محمد خضير حسون221851067030 20  0.00

92 راسب 0غغ7369غغحسين يوسف منذور عاجل221851067035 21  0.00

87 راسب 5754742450420حيدر جبير موسى علي221851067037 22  0.00

73 راسب 0عشر5726653231حيدر هادي خواف عبد الخضر221851067040 23  0.00

غ راسب 0غغغغغغرسول يونس رزاق شبوط221851067041 24  0.00

98 ناجح 839096528278579سالم خشان جعينه مطر221851067042 25  82.71
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70 راسب 0غغغغغ50سجاد عطيه حسين ادهيمي221851067045 26  0.00

غ راسب 0غغغغغغسيف علي رحيل ساجت221851067047 27  0.00

97 ناجح 645082705052465صابر غانم حاشوش عجه221851067048 28  66.43

74 راسب 5023554022200ضياء عبد العالي جبار حاجم221851067051 29  0.00

83 راسب 5129665151500عباس حسن عبود عايش221851067052 30  0.00

84 راسب 0غغغغ52غعبد ا حسن علي فشاخ221851067055 31  0.00

87 ناجح 586677595055452عبد ا خليل نعمه داود221851067056 32  64.57

88 راسب 0غ30%56597719عبد ا عبد الخالق سمير تيموز221851067057 33  0.00

78 راسب 0غغغ55غ50عبد ا هلل وداي عبار221851067058 34  0.00

81 راسب 5052672822380عقيل رشيد عزيز سلمان221851067059 35  0.00

68 راسب 500غ50505250علء حسين زوير حسين221851067061 36  0.00

84 راسب 0غغغغغ50علي حسين ردام بردي221851067062 37  0.00

86 راسب 0غغ53636552علي عاجل جبار ثجيل221851067065 38  0.00

98 ناجح 81921009310099663علي عاشور لفته كطين221851067066 39  94.71

89 راسب 500غغ505253علي عجيل والي امسلم221851067067 40  0.00

90 ناجح 606382695162477عماد فهد جبار علي221851067070 41  68.14

82 راسب 6056813250540عماد مجبل زعال زراك221851067072 42  0.00

87 ناجح 686878595160471عمار ياسر ثامر عور221851067073 43  67.29

99 ناجح 616386898381562غزوان رحم ملحم علي221851067075 44  80.29

80 ناجح 566969505464442قاسم عوده بهلول عاصي221851067078 45  63.14

76 راسب 0غغغغغغكاظم جواد حنون كاظم221851067079 46  0.00

74 راسب 0غغ50غغ50كاظم كريم نصار صياد221851067081 47  0.00

78 راسب 5029503738290كامل جوده خباله حفيت221851067082 48  0.00

75 راسب 50500غغ6150كرار تركي عبد ا صخي221851067083 49  0.00

86 ناجح 777289779494589كرار علي حسين جواد221851067086 50  84.14
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غ راسب 0غغغغغغماهر فرحان فزاع جراد221851067088 51  0.00

89 ناجح 677273505064465محسن فزع حسن علي221851067090 52  66.43

94 ناجح 698491846771560محمد عبد ا عبد الخضر جاسم221851067092 53  80.00

90 راسب 5226592128250محمود شاكر يساس اكيوش221851067094 54  0.00

80 راسب 0غغغ505050مرتضى كاظم مطشر كيطان221851067096 55  0.00

93 راسب 67786753610اثنتانمسلم خليل عطشان عيدان221851067097 56  0.00

80 راسب 502825220عشر54مسلم كاظم بلوص دخيل221851067098 57  0.00

91 راسب 6465623950510منتظر عبد الكاظم كريم سلطان221851067101 58  0.00

84 راسب 500غغغ6461مهدي حمود شعلن سري221851067103 59  0.00

غ راسب 0غغغغغغمهدي خلف مهدي عوده221851067104 60  0.00

غ راسب 0غغغغ6260ياسر علي عبد سلطان221851067108 61  0.00
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