
الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

اعدادية الخوارزمي للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

009رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

83 راسب 7134696850500احمد حسين العيوس خلف221751009001 1  0.00

69 راسب 70750غ706871احمد رزاق م حسين221751009002 2  0.00

65 راسب 0غغ5253غ52احمد شهاب شاكر عواد221751009003 3  0.00

62 راسب 20350%51283617احمد شيال كامل غافل221751009004 4  0.00

77 راسب 0غغغغغغحسن علي ذياب طارش221751009009 5  0.00

70 راسب 290%17%24235119حسن علي غانم خلوف221751009010 6  0.00

91 ناجح 715069635059453حسن فالح خلف عبود221751009011 7  64.71

غ راسب 0غغ6172غ57حسين رزاق كسار هاشم221751009012 8  0.00

78 راسب 6236825056640حسين صالح جمعه عاشور221751009013 9  0.00

86 راسب 6353692552550حسين علي عبد الحسين صادق221751009015 10  0.00

86 راسب 6851682041500حسين عواد فرهود جلود221751009017 11  0.00

80 راسب 0غغغ62غغحسين قاسم زوير عوده221751009019 12  0.00

64 راسب 0غغغغغغحسين كاظم سمير عبد221751009020 13  0.00

83 ناجح 585069595753429حسين م حسين زغير221751009021 14  61.29

71 راسب 5838503030240سجاد علي محسن نعيمه221751009023 15  0.00

79 راسب 5553694186660سجاد مشتاق طالب ذرب221751009025 16  0.00

83 ناجح 685084665066467سجاد هاشم طلب علي221751009026 17  66.71

غ راسب 0غغغ82غ66سعد فاهم مسير حمود221751009027 18  0.00

79 راسب 5050545037500سيف علي عليل عناد221751009029 19  0.00

90 راسب 0غ92948397%15عباس مسلم ناصر بحر221751009030 20  0.00

82 ناجح 506064505950415عبد ا صبار زويد خليف221751009031 21  59.29

86 راسب 5624715229500علي احمد جاسم م221751009032 22  0.00

76 راسب 79770غ665081علي الكبر ضياء يحيى طالب221751009033 23  0.00

90 راسب 0غغغغغغعلي حسين مسلم علي221751009034 24  0.00

72 راسب 0غغغغ5050علي خالد ضمد عبد221751009035 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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90 راسب 6868835031650علي طاهر مزهر جايد221751009037 26  0.00

66 راسب 0غغغغغ58علي فياض جويد رباط221751009038 27  0.00

77 راسب 5936556350550علي كاظم جواد كاظم221751009039 28  0.00

78 راسب 6550615039500علي م كريم علي221751009040 29  0.00

77 راسب 6050523661500فهد ساير عواد سويف221751009042 30  0.00

85 راسب 0غ52غغ59غكريم هادي حسين وداي221751009044 31  0.00

79 راسب 6350592925390م احسان خضير لفته221751009045 32  0.00

89 ناجح 769389956669577م الجواد ظافر جواد كاظم221751009046 33  82.43

73 راسب 0غغغ64غغم جواد كاظم صولغ221751009047 34  0.00

83 راسب 5537563733370م شنيور داخل ناصر221751009051 35  0.00

81 راسب 5125595034530م شهاب عبد خلوهن221751009052 36  0.00

69 راسب 560غغ775066م صباح ثعبان مانع221751009053 37  0.00

76 راسب 0غغ59غغغمرتجى عمار جباري مطر221751009055 38  0.00

72 راسب 50410%57616517مرتضى حميد شمخي كعيد221751009056 39  0.00

82 راسب 6337753633590مرتضى علي عبد الحسن لعيبي221751009057 40  0.00

76 راسب 220خمس%52335019مرتضى قادر حسين ساجت221751009058 41  0.00

83 ناجح 635180866274499مسلم سعود جواد رباب221751009059 42  71.29

86 راسب 50540غ67غ69مصطفى رائد بجاي جبير221751009061 43  0.00

94 ناجح 849398948796646منتظر كاظم عبد علي حسن221751009062 44  92.29

58 راسب 27380%37545015يونس سلمان م زياره221751009063 45  0.00
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