
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 العكيكة للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

041رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

98 راسب 6768514052500فقار حسون فري عليوي221511041124 1  0.00

89 راسب 34500صفر585250احمد سعيد عبود رداد221611041010 2  0.00

85 راسب 5050613952500حيدر حسين خشن شمخي221611041055 3  0.00

96 ناجح 505050505056402سجاد عبد الحسين كريم شاهر221611041075 4  57.43

75 ناجح 535056505050384سلم عبد ا عطشان دخيل221611041081 5  54.86

90 راسب 7050775050280عبد الرسول عبد الغني منحر موسى221611041098 6  0.00

79 راسب 50650غغ5650علي راضي حاشوش محسن221611041111 7  0.00

97 ناجح 666371525366468علي هادي جابر ياسر221611041120 8  66.86

87 ناجح 605453595051414فهد عبد ا موحان حسن221611041128 9  59.14

92 راسب 500غغ505060كرار فايق صيوان حسن221611041137 10  0.00

61 راسب 0غغغغغغاثير حميد مجيد مرار221741041001 11  0.00

77 ناجح 567271736472485احمد جميل حسن جناح221741041002 12  69.29

53 راسب 0غغغ50غ50احمد عبد الحسين مكطوف حمد221741041005 13  0.00

70 راسب 820غغغغ53احمد كريم جخيم حسين221741041006 14  0.00

82 ناجح 578373869895574اركان عدنان ويطان جايد221741041007 15  82.00

غ راسب 0غغغغغغاسعد شهيد ناصر خلف221741041008 16  0.00

62 راسب 0غغغ53غغاكرم عطية جبار فارس221741041009 17  0.00

89 ناجح 858895969891642اكرم عودة م ماشي221741041010 18  91.71

72 راسب 0غ73غ505371حسن كاظم عباس حسين221741041015 19  0.00

81 ناجح 7387100889989617حسين ستار علي حسين221741041017 20  88.14

97 ناجح 7179100828493606حسين غالب عواد جفيت221741041019 21  86.57

74 راسب 0غغ51غ50غراسم جبار مكطوف كودان221741041021 22  0.00

84 راسب 0غ855068غ61رحمن عدنان فياض جناح221741041022 23  0.00

80 ناجح 686175846181510رضا حيال محي والي221741041024 24  72.86

90 راسب 7274623955500سعيد رياض مالك ضيغم221741041026 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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88 راسب 0غ100غ9398غشاكر صادق حبيب صادق حبيب221741041027 26  0.00

55 راسب 0غ54غغغغضياء علي طالب مطعم221741041028 27  0.00

84 راسب 0غغغغغغعباس رياض عوده لعيوس221741041031 28  0.00

94 راسب 5995950غ8491عباس علي حسين عمير221741041032 29  0.00

81 راسب 81760غ5263غعلي حسين شريف مرزوك221741041035 30  0.00

77 راسب 74600غ687661علي ستار عودة نعمه221741041036 31  0.00

97 ناجح 929793808798644علي ضيدان حسن عكله221741041037 32  92.00

96 راسب 650غغ676084علي عادل ناصر علوي221741041038 33  0.00

86 راسب 0غ719882غغعلي عبد الجبار هويدي صافي221741041040 34  0.00

68 راسب 0غ5063غغ50علي كاظم سالم ثجيل221741041041 35  0.00

63 راسب 6024505058510عواد كاظم ظنون عواد221741041042 36  0.00

96 ناجح 878497999696655كرار سامي نجم عبيد221741041043 37  93.57

76 راسب 0غغغ50غ50كرار كاظم جاحد غالي221741041044 38  0.00

78 راسب 0غغغ545057كرار كامل لفته برع221741041045 39  0.00

68 راسب 500غغ576057ليث حسن ناصر جاسم221741041046 40  0.00

74 راسب 0غغغغغ61م جميل جلب مال ا221741041049 41  0.00

71 راسب 505050500غ60م حاتم حيال حسين221741041050 42  0.00

82 ناجح 536593718983536م حسين وهيب صبيح221741041051 43  76.57

80 راسب 0غ56غ58غ62مرتضى حيدر زبيل كاظم221741041055 44  0.00

96 راسب 580غ52غ6864مصطفى زهير شنان فالح221741041056 45  0.00

88 راسب 56620غغ75غمصطفى كاظم اعميته جار ا221741041057 46  0.00

غ راسب 0غغغغغغهاني حسن طعمه حسين221741041061 47  0.00
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المشاركون

47 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

34 13 % 27.66
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