
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 البصرتين للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

029رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

78 راسب 6935555062520ضرغام سالم جلب عجيل221611029094 1  0.00

94 راسب 93900غ828195ابراهيم كريم فرج سهيل221741029001 2  0.00

86 ناجح 725970706362482احسان اسعد كاظم عزيز221741029002 3  68.86

50 راسب 0غغ5061غ62احمد ناصر فليح ناصر221741029008 4  0.00

71 راسب 0غ6679718652امجد ناصر حلو كاطع221741029010 5  0.00

71 راسب 640غ506657غبدر حسن موسى صفوك221741029014 6  0.00

67 راسب 0غغ50785050تحسين علي حسين جعاز221741029015 7  0.00

62 راسب 7854605439550جعفر رحيم مويح مجلي221741029016 8  0.00

79 راسب 0غ6977827768جليل نغيمش مزيد هربد221741029017 9  0.00

69 راسب 0غغ82غ63غحسين رسمي مهدي جولن221741029021 10  0.00

72 راسب 0غ30تسع508056حسين علي جبير عطاس221741029022 11  0.00

68 راسب 500غ50غ5569حسين غني جبار حسن221741029024 12  0.00

77 راسب 5850530غ6855حسين ناصر شذر شغناب221741029026 13  0.00

78 راسب 0غغ75928184حسين هداب شنته حمزه221741029027 14  0.00

75 راسب 0غ5650505050حمد حطيحط مجبل خليف221741029028 15  0.00

83 راسب 0غغ5881غ63حمزه جاسم شلش جبال221741029029 16  0.00

85 راسب 690غ62687854حمود علوان محسن عاشور221741029031 17  0.00

75 ناجح 868291957677582حيدر اياد كاظم عبد221741029032 18  83.14

89 ناجح 8580821008687609حيدر محسن م جلود221741029033 19  87.00

86 راسب 720غ73808168زين العابدين موسى صفوك هيجل221741029034 20  0.00

84 راسب 540غ70غغغسجاد جبار عاجل علي221741029035 21  0.00

79 راسب 750غ78748778سجاد حمدان محسن عاشور221741029036 22  0.00

60 راسب 0غغغغ5051سجاد سعد علي ياسر221741029037 23  0.00

80 راسب 0غغغغغ67سجاد لعيبي هاشم حافظ221741029039 24  0.00

غ راسب 0غغغ5660غسجاد ناصر حسين حميد221741029040 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :
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86 ناجح 635250686650435سعود عبد ا سعود راشد221741029041 26  62.14

75 راسب 670غغ577966صادق احمد حسين حبيب221741029042 27  0.00

80 ناجح 727873775886524ضيف ا م كاطع علي221741029043 28  74.86

90 ناجح 728797907485595علء عبد الحميد نخال حافظ221741029046 29  85.00

72 راسب 0غ9087غ57غعلي ابراهيم طعمه عطيوي221741029048 30  0.00

75 راسب 0غغغ636966علي حسن جبر ابو اللوخ221741029051 31  0.00

65 راسب 0غغ50غ5157علي حسين رزاق لفته221741029052 32  0.00

72 راسب 0غغ66507050علي طالب جابر حسن221741029055 33  0.00

72 راسب 750غ8860غ50علي طالب نعيثل عباس221741029056 34  0.00

84 راسب 700غ73867970علي طلب مزبان جاسم221741029057 35  0.00

73 راسب 620غ50505850علي عمير طريف عياده221741029060 36  0.00

80 ناجح 717375588179517علي فيصل عنيد حامي221741029061 37  73.86

84 ناجح 758165686562500علي ماجد مهدي علي221741029062 38  71.43

غ راسب 0غغغغغغفاضل عطيه هليل شجر221741029064 39  0.00

80 ناجح 756991799190575فلح زعيبل هاشم حافظ221741029065 40  82.14

85 راسب 0غ6772897161قصي علي حسين حميد221741029066 41  0.00

74 ناجح 587560825655460كرار ابراهيم خليل تايه221741029067 42  65.71

54 راسب 0غ5550غغغكرار تعبان عبد الواحد درش221741029068 43  0.00

84 ناجح 527071918796551كرار علي هلمه كاطع221741029071 44  78.71

غ راسب 0غغغغغغكرار يوسف فليح حسن221741029073 45  0.00

60 راسب 5027425730500م جواد كاظم عباس221741029076 46  0.00

69 راسب 0غغ57غغ50م حسن عجيل عليوي221741029078 47  0.00

76 راسب 500غ67657472م حسين حلو مطلك221741029079 48  0.00

55 راسب 0غغ7571غ50م داخل رحيمه ثامر221741029080 49  0.00

90 ناجح 626670616575489م صبيح عبيد لفي221741029083 50  69.86
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57 راسب 0غغ66غغ50مرتضى وادي كاظم م221741029088 51  0.00

68 راسب 0غ6059507571مسلم ابراهيم حمزه جدعان221741029089 52  0.00

85 راسب 850غ9891صفر78مسلم ثامر دينار خضير221741029090 53  0.00

91 ناجح 757978916778559مسلم فيصل عوده خليف221741029091 54  79.86

68 راسب 5026655038400مصطفى حسن حمد ساجت221741029092 55  0.00

71 راسب 0غغ55505863مصطفى لطيف جويد عجاج221741029094 56  0.00

77 راسب 0غ6269719066منتظر اسماعيل حمزه جدعان221741029095 57  0.00

72 ناجح 757071647197520نعمه جبار عبد الواحد نعمه221741029098 58  74.29

74 راسب 0غغ50غغ59يحيى زكريا عيسى عطيه221741029100 59  0.00
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