
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 التاميم المسائية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

310رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

67 راسب 5353295050390احمد جاسم شاكر كريم221741310001 1  0.00

78 راسب 6177673075630احمد حسن احمد جالي221741310002 2  0.00

81 راسب 7352624255360احمد مالك م محسن221741310004 3  0.00

83 ناجح 685655515150414احمد ناظم ثامر سعدون221741310005 4  59.14

73 ناجح 525051605555396امير حسين خيون شيحان221741310007 5  56.57

75 راسب 5937682758590امير وحيد كاصد منهل221741310008 6  0.00

80 راسب 0غ5058غ6056انور كامل عبد حسين221741310009 7  0.00

65 راسب 5352385550690جعفر هاشم م جعفر221741310012 8  0.00

87 ناجح 838669826968544جهاد عادل ناهض منشد221741310013 9  77.71

غ راسب 0غغغغ5756جواد كاظم عبد الحسين محيل221741310014 10  0.00

80 ناجح 678254506359455حسن حيدر حميد عوده221741310016 11  65.00

89 راسب 8483840صفر80صفرحسن شاكر حسين فضاله221741310017 12  0.00

80 راسب 5237363150400حسن شاكر حمود خويط221741310018 13  0.00

83 راسب 6055623555530حسن نعيم عبد علي مطير221741310020 14  0.00

76 راسب 522850560غ58حسنين عبد كطافه بشيث221741310022 15  0.00

81 ناجح 756467928880547حسين علي جخر فيصل221741310023 16  78.14

62 راسب 5039504050520حسين كريم محسن عذيب221741310024 17  0.00

81 راسب 6369803550510حيدر عبد علي ورش حسن221741310026 18  0.00

92 ناجح 746488818887574حيدر محسن مدلول شيال221741310027 19  82.00

85 ناجح 707785846170532حيدر هشام عوده داخل221741310029 20  76.00

غ راسب 0غغغغغغسجاد عبد الكريم عطشان حبيب221741310030 21  0.00

73 راسب 6569583960760سجاد علي معن فرهود221741310031 22  0.00

77 راسب 5050590أربع5440سجاد كريم علي صالح221741310032 23  0.00

87 ناجح 919976726267554سجاد مشتاق حسن علي221741310033 24  79.14

76 ناجح 545054536350400صادق جعفر ذياب جواد221741310035 25  57.14
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68 ناجح 595354526362411صلح رشيد عدنان صالح221741310036 26  58.71

88 ناجح 877180728479561طالب حسين بداي حمود221741310038 27  80.14

82 ناجح 685969595458449ظلل جبار ناصر حسين221741310039 28  64.14

84 راسب 0غغغ665450عباس عبد الرضا ناصر حسين221741310043 29  0.00

72 ناجح 535161605050397عقيل عبد الحسن غلطه حمد221741310045 30  56.71

40 راسب 360غ85%202411علي باسم عبد فرعون221741310047 31  0.00

94 ناجح 969598979198669علي جاسب حسن خضير221741310048 32  95.57

70 راسب 5164500صفر5559علي عبد الحسن راضي شنان221741310053 33  0.00

59 راسب 5439503538400علي عبد دلي حمد221741310054 34  0.00

92 راسب 10080990صفر8895علي عدنان عبد الرزاق مصطفى221741310055 35  0.00

80 راسب 35240%60505014علي مكي عبد ا جمعان221741310057 36  0.00

69 راسب 5023353037240علي نعيم حسن خلف221741310058 37  0.00

88 ناجح 798372798079560عمار حاتم م كحامي221741310059 38  80.00

86 راسب 6654613024300عمران جاسم خصاف جوده221741310060 39  0.00

65 راسب 0غغغغغ50غسان فاضل هلل صالح221741310062 40  0.00

76 راسب 0غغغغصفر59غيث م جخيور راضي221741310063 41  0.00

74 راسب 620%5252506414م تقي عبد الرضا كريم221741310066 42  0.00

غ راسب 570غغغغ50م سامي م حسن221741310068 43  0.00

70 راسب 5650502122510م سمير جبر احمد221741310069 44  0.00

92 ناجح 8785959110096646م عامر موسى راضي221741310071 45  92.29

90 راسب 6935805479830م قاسم حمد عبود221741310074 46  0.00

71 ناجح 505674516250414م مبدر فاضل كاظم221741310075 47  59.14

79 راسب 0%3813اثنتان753720محمود توفيق م عيسى221741310076 48  0.00

81 ناجح 839283825991571معاذ عبد الستار علي غيلن221741310081 49  81.57

67 ناجح 547167976953478منتظر عدنان عوده رميح221741310082 50  68.29
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80 ناجح 625866698871494هشام حسن محسن علي221741310084 51  70.57

82 راسب 5040775450500وائل علي يوسف حسن221741310086 52  0.00

87 ناجح 665263595653436يحيى نجاح احمد حاتم221741310087 53  62.29

50 راسب 500غ%39355018مرتضى حميد عبد الحسين عناد221741310088 54  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشكرار يوسف مطير هليل221741310089 55  0.00

84 ناجح 556280709285528عبد ا كريم حسن ثامر221741310090 56  75.43

65 راسب 0%12%2215%502613مرتضى حسين جويس باشخ221741310092 57  0.00

57 راسب 0غغغغغغحيدر عقيل فاضل حسن221741310094 58  0.00

59 راسب 0غغغغغغاحمد صافي عبد ا خيون221741310095 59  0.00

81 راسب 7652285050500فؤاد كاظم جخير سلمان221741310096 60  0.00

61 راسب 6157563025500م حيدر عقيل كاطع221741310097 61  0.00

67 ناجح 605072555062416كرار ستار جابر عزيز221741310098 62  59.43

82 راسب 6431606550640امير مهدي عباس كاظم221741310099 63  0.00

72 ناجح 506155566158413صفاء داخل عبد مهوس221741310100 64  59.00

74 راسب 200%5050203019حسام حسين دخيل جابر221741310101 65  0.00

69 راسب 210%5023395416احمد حميد عطيه عبود221741310104 66  0.00

76 راسب 5250373550400كرار علي عبد الحسين سكر221741310105 67  0.00

83 راسب 5550503141500مصطفى جعفر سلمان ليهوب221741310106 68  0.00

86 راسب 6037515377530سعود عايد خليفه طارش221741310107 69  0.00

غ راسب 0غغغغغغمصطفى علوان بديوي كهيز221741310109 70  0.00
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