
الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

اعدادية الخوارزمي للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

009رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

92 ناجح 707953525764467حيدر حسين رسن راضي221611009040 1  66.71

88 ناجح 585060505050406عباس م جخيور كريدي221611009063 2  58.00

81 ناجح 715350626655438علي عباس هول بهاض221611009072 3  62.57

94 ناجح 716056505055436م صباح صخيل جري221611009096 4  62.29

64 راسب 5950500%505013احمد علي م خضر221741009002 5  0.00

78 ناجح 535950506255407أرشد رعد فليح حسن221741009003 6  58.14

83 راسب 5256500صفر7775أزهر طالب غيلن جلب221741009004 7  0.00

67 راسب 0غغ58غغغحسن فلح حسن عبد ا221741009006 8  0.00

68 راسب 0غغغغغ50حسن يوسف عطيه سعدون221741009007 9  0.00

63 راسب 7268550غ5050حسين حمد حسين عبد ا221741009008 10  0.00

79 راسب 0غغغ66غغحسين طاهر سالم خلوف221741009009 11  0.00

85 راسب 0غ74غ698564حسين علي حمزه خضير221741009011 12  0.00

64 راسب 0غغ50غغ61حسين علي رزاق مجلي221741009012 13  0.00

غ راسب 0غغغغغغحسين علي ناصر شداد221741009013 14  0.00

63 راسب 0غغغغغغحسين قاسم معيلي جبر221741009015 15  0.00

87 راسب 7677540غ7866حسين معارج جبار جاسم221741009016 16  0.00

75 راسب 0غ50غغغغحمزه كطران عواد زغير221741009017 17  0.00

غ راسب 0غغغغغغحيدر كطران خلف عبود221741009019 18  0.00

50 راسب 0غغغغغغزين العابدين علي ضمد عافص221741009021 19  0.00

85 راسب 52530غغغ60سجاد أنور ناصر علي221741009022 20  0.00

75 راسب 520غ50غغ60سجاد عباس عويد عبد221741009023 21  0.00

65 راسب 0غغغغغغسجاد علي ليلو حسين221741009024 22  0.00

86 راسب 5885388858730سلطان عامر مزعل جابر221741009025 23  0.00

77 راسب 76740غغ6669صادق نجم عبد ا ناصر221741009029 24  0.00

83 راسب 0غ8458غغغعباس حمزه عبد عبد ا221741009030 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

اعدادية الخوارزمي للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

009رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

79 راسب 550غغ50غ58عباس م عبيد شاطي221741009031 26  0.00

68 راسب 5053500غ5650علي جاسم م نادر221741009032 27  0.00

85 ناجح 607450505050419علي جمعه عطوان عكش221741009033 28  59.86

80 ناجح 717564809268530علي حسن ثامر هلل221741009034 29  75.71

85 ناجح 696279798580539كرار رياض داود سلمان221741009037 30  77.00

83 راسب 0غ5076غغ50م التفات طالب علي221741009038 31  0.00

86 راسب 0غغ50غغغم خالد مناحي عباس221741009039 32  0.00

83 راسب 5465265063610م خلف عبد واري221741009040 33  0.00

78 راسب 500غغغغ62م عبد العباس عسكر علي221741009041 34  0.00

86 راسب 5061500غ5050م قاسم كاطع ثامر221741009042 35  0.00

63 راسب 5050293331350مرتضى حميد معود عبود221741009043 36  0.00

84 ناجح 526256516250417مهيمن ذياب داود عباس221741009045 37  59.57

85 راسب 5967505050410هيثم جبار نغيمش حسوني221741009046 38  0.00

71 راسب 0غغغغغغوليد وارد ذياب سلمان221741009047 39  0.00
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


