
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 شمس المل للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

374رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

97 ناجح 686981735676520احمد حسين كاظم عبود221851374002 1  74.29

75 راسب 60590غ73غغاحمد حسين ملك عسكر221851374003 2  0.00

94 ناجح 728077867880567انور عاشور عمير ديوان221851374007 3  81.00

76 راسب 50500غ512463باقر صباح حافظ جابر221851374009 4  0.00

غ راسب 0غغغغغغجعفر داخل ضميد عباس221851374010 5  0.00

غ راسب 54500غ655065جواد كاظم خضير مشحوت221851374012 6  0.00

61 راسب 0غ56غغ6656حبيب جبار عبد مسير221851374013 7  0.00

87 راسب 6973903135640حسام محمد جاسم زبين221851374015 8  0.00

90 راسب 530غغ63غغحسين عكاب محسن عبد ا221851374021 9  0.00

غ راسب 0غغغ51غغحسين علي كاظم عبود221851374023 10  0.00

88 راسب 0غ63غ6277غحيدر قاسم عبيد وريج221851374028 11  0.00

96 راسب 500غغ765576ذياب غانم شلل سهيل221851374032 12  0.00

62 راسب 0غغغغغغسجاد حسن ناصر سعدون221851374035 13  0.00

83 راسب 0غ50غ50غ50سجاد ياسر رغيف وهيد221851374038 14  0.00

غ راسب 0غغغغغغصادق حميد جابر فرحان221851374041 15  0.00

87 راسب 570غغغغ54عباس جعفر لكن عبيد221851374042 16  0.00

85 راسب 590غ6651غ54عباس حمود عبد ا سالم221851374044 17  0.00

88 ناجح 505477505969447عدنان زامل نعيمه جابر221851374046 18  63.86

97 راسب 540غ7353غ67علي جبار ناصر حسين221851374047 19  0.00

88 راسب 50530غ59غ50علي حسن كاظم حمد221851374048 20  0.00

93 راسب 5750913936600علي ريسان مهدي صالح221851374049 21  0.00

74 راسب 5040582535500علي صادق طاهر طعيمه221851374050 22  0.00

95 راسب 0غغغغغغعلي عدنان حمدان سكر221851374052 23  0.00

89 راسب 0غغغ57غ54علي كريم سدخان عبيد221851374053 24  0.00

90 راسب 0غغغ5173غعلي نعيم علي صالح221851374054 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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94 راسب 500غغغغ64قحطان زامل نعيمه جابر221851374055 26  0.00

88 راسب 500غ63غغغكرار علي حسين نزال221851374058 27  0.00

84 راسب 0غ70غغ59غكرار علي كاظم علي221851374059 28  0.00

93 ناجح 575064525067433كرار فليح حسن حميدي221851374060 29  61.86

61 راسب 0غغغغغ50كريم حسين سعدون كاظم221851374061 30  0.00

غ راسب 0غغغ5868غمجيد عبد ا والي ثنيان221851374063 31  0.00

غ راسب 50720غ62غ52محمد خليل سلمان دحام221851374065 32  0.00

غ راسب 0غغغغغغمحمد راشد صكبان سلمان221851374066 33  0.00

غ راسب 0غغغ72غ54محمد رحيم خلف هليل221851374067 34  0.00

غ راسب 0غغغغغغمحمد سلمان صابر فرحان221851374069 35  0.00

87 راسب 74630غ655775محمد علي سفيح عليوي221851374070 36  0.00

92 ناجح 656383507275500مرتضى سالم عجيل عبيد221851374073 37  71.43

79 راسب 0غغغغ5050مسلم جميل لفته كريدي221851374075 38  0.00

93 راسب 57560غ75غغمسلم رزاق جابر راضي221851374076 39  0.00

91 ناجح 755696545650478مسلم عاتي شريف ذبيح221851374077 40  68.29

غ راسب 0غغغ50غغمصطفى حسن علي جبر221851374080 41  0.00

93 راسب 6078780غصفر83منتظر فاخر داجي عفات221851374084 42  0.00

91 ناجح 676986676479523مهدي حسان خماط بارح221851374085 43  74.71

78 راسب 0غ61غغغ51مهند نعيم بعرور جلوه221851374086 44  0.00

91 راسب 510غ705050صفرموسى غالب ملوح شير221851374089 45  0.00

95 راسب 7150832264590نزار غانم شلل سهيل221851374090 46  0.00

89 راسب 6358623161590هادي نعيم دهيرب يوسف221851374091 47  0.00

94 راسب 75710غ76غ71هيثم موسى عجيل عبيد221851374093 48  0.00

92 ناجح 678378506658494وسام حكيم عجيل عبيد221851374094 49  70.57

91 راسب 0غغ50غغ54وسام رحيم ناصر حسين221851374095 50  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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