
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 الشهيد حسين عزيز ناصر للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

020رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

78 راسب 6450325450510حيدر هامل عبد تعبان221611020055 1  0.00

88 ناجح 635059655573453خالد علي شريف ناصر221611020057 2  64.71

89 راسب 5052215173780علي رياض هادي مهدي221611020115 3  0.00

56 راسب 0غغغغغغابراهيم خليل خشان عذاب221741020001 4  0.00

91 راسب 510غغغ5066اثير راضي خيون ماحصل221741020002 5  0.00

79 راسب 0غغغغغغاحمد بدر حساب فلغوص221741020003 6  0.00

88 ناجح 777885948790599احمد عنيسي جودة فلك221741020004 7  85.57

83 راسب 7894810غ6766اركان شهد عكله عيدان221741020005 8  0.00

67 راسب 0غ5050غغغاسعد جواد عبد فرحان221741020006 9  0.00

83 راسب 7483790صفر6488المنتظر عباس عطيه سالم221741020007 10  0.00

87 راسب 5474770غ5264حسن رحم جبير بدر221741020008 11  0.00

76 ناجح 587360608777491حسن صالح حسن راهي221741020009 12  70.14

غ راسب 0غ9896غغغحسن فليح حسن راهي221741020010 13  0.00

80 راسب 630غ7056غ63حسن كريم دخيل حسين221741020011 14  0.00

90 ناجح 696480907770540حسن محسن صبر عباس221741020012 15  77.14

89 راسب 59600غ736365حسين باسم نايف شلل221741020013 16  0.00

78 راسب 0غ70غ58غ50حسين رحيم فهد طوكان221741020014 17  0.00

70 راسب 0غغغغ5050حسين رحيم كشيش عوده221741020015 18  0.00

82 راسب 0غغغغغ50حسين رحيم مهدي صالح221741020016 19  0.00

59 راسب 0غغغغغغحسين علي حسين صبيح221741020018 20  0.00

88 راسب 0غغغغغغحسين ناصر حسين عذيب221741020019 21  0.00

88 ناجح 556470536285477حيدر خلف عطيه جامول221741020020 22  68.14

78 ناجح 687959605754455حيدر سالم عبد الحسين جابر221741020021 23  65.00

79 ناجح 595061978182509حيدر عباس موسى جاسم221741020022 24  72.71

89 راسب 0غ58غ505261سجاد عباس فالح سعد221741020023 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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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 الشهيد حسين عزيز ناصر للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

020رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

86 راسب 0غغ60غغغسجاد علي سلمان سدخان221741020024 26  0.00

83 راسب 28500%51415914سجاد هادي فرج مطرود221741020025 27  0.00

80 راسب 0غغغ5854غسجاد هيثم دخيل طعيم221741020026 28  0.00

88 ناجح 835777828782556سيف م محسن جابر221741020028 29  79.43

83 راسب 0غغغ505060ضياء غانم ناصر حسين221741020029 30  0.00

83 ناجح 565657505062414طارق حسن عبد الهادي خافور221741020030 31  59.14

81 راسب 0غ50صفر502126عادل رحيم ماضي عفريت221741020031 32  0.00

86 ناجح 516453505750411عباس محسن زغير ديوان221741020033 33  58.71

93 ناجح 828990879077608عبد ا صباح مانع دغيم221741020035 34  86.86

85 ناجح 695750545050415عبد ا م جعفر كاطع221741020036 35  59.29

65 راسب 0غغغغغغعلء صلح فليح محيل221741020037 36  0.00

87 راسب 0غغ59غ6155علي حمود خضير زناد221741020039 37  0.00

92 ناجح 616277755479500علي زايد خضير لفته221741020040 38  71.43

91 راسب 0غ96غ8370غعلي ظاهر كامل داود221741020041 39  0.00

77 راسب 0غغغغغ50علي عزارة عكيلي جابر221741020042 40  0.00

84 راسب 0غغغغغغعلي عماد رشيد جازع221741020043 41  0.00

92 راسب 0غغغغغ59علي محيسن مكطوف كاظم221741020044 42  0.00

90 راسب 0غغغغغغعلي مطر داخل ساجت221741020045 43  0.00

50 راسب 0غغغغغغعمار عباس رشيد دنيف221741020046 44  0.00

77 ناجح 505265505050394فارس عمار عبد ياسر حمود221741020048 45  56.29

غ راسب 0غغغغغغقاسم داخل م مصارع221741020050 46  0.00

94 راسب 560غغغ5762كرار جبار حسين حاشوش221741020051 47  0.00

68 راسب 0غغ54خمسغغكرار حسين كاصد جلود221741020052 48  0.00

84 راسب 320%19%18%384219كرار م فضل علوان221741020054 49  0.00

92 راسب 80545465610غلطيف م ساجت كيطان221741020055 50  0.00
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91 ناجح 505650655362427مجتبى نعيم جبر بجاي221741020056 51  61.00

83 راسب 500غغغغغم المنتظر حسين برغوث ناصح221741020057 52  0.00

86 راسب 0غ8178غ7192م باقر مهدي طعيمه عبد ا221741020058 53  0.00

53 راسب 0غغغغغغم بوشي هاني جبر221741020059 54  0.00

83 راسب 5371386956780م حسين قاسم فهد221741020060 55  0.00

90 راسب 0غ56غ766177م خضر ثامر صالح221741020061 56  0.00

92 ناجح 767379879194592م رحيم خضر عيسى221741020062 57  84.57

82 راسب 0غغغغغ50م صبيح رزوقي عبد221741020063 58  0.00

86 راسب 5350510غغغم عطية محيسن فارس221741020064 59  0.00

63 راسب 0غغغغغغم غالب خشان رشاك221741020065 60  0.00

81 راسب 0غغ50غغغم قاسم م عودة221741020066 61  0.00

80 راسب 0غغغ545055م محسن مظلوم سرحان221741020067 62  0.00

71 راسب 0غغغغغغم مصطفى حسين برغوث ناصح221741020068 63  0.00

66 راسب 0غغغغغغمرتضى رزاق شريف عواد221741020069 64  0.00

84 ناجح 576183766671498مرتضى صادق باهض عودة221741020070 65  71.14

90 ناجح 605070605064444مرتضى عاشور مظلوم نصار221741020071 66  63.43

85 راسب 0غغ51635050مرتضى عباس علوان سيد221741020072 67  0.00

68 راسب 0غغغغ51غمرتضى علي خليل ابراهيم221741020073 68  0.00

67 راسب 5041436127500مرتضى ياسين ابراهيم حسين221741020074 69  0.00

88 راسب 590غ7450غ61مصطفى احمد غضب حمادي221741020075 70  0.00

86 راسب 560غ59577060مصطفى عباس كاطع دغيم221741020076 71  0.00

92 راسب 728075540غ68مصطفى هادي علي م221741020077 72  0.00

83 راسب 0غغ%12غ5820مناحي صبر جياد دعيج221741020078 73  0.00

83 راسب 760غ8071صفر65منتظر خالد نعمه خلف221741020079 74  0.00

70 راسب 550غغصفرغغمهدي مالح حسن علي221741020080 75  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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74 راسب 0غغغغغغنزار ناصر حسن وادي221741020081 76  0.00

89 راسب 5333253450580وائل عبيد صالح وادي221741020083 77  0.00
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