
الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني
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ذي قار

اعدادية الكندي للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

011رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

66 راسب 0عشر28%50226415احمد حسين عبد علي شاطي221751011002 1  0.00

غ راسب 0غغغغغغاحمد عبد الرضا حنون حسين221751011003 2  0.00

71 راسب 5050605033270احمد قحطان عدنان فليح221751011004 3  0.00

74 راسب 3427502532380احمد نجم عبد عيسى221751011006 4  0.00

70 راسب 250%5021542017اركان م جبار شلكه221751011007 5  0.00

غ راسب 0غغغغغغامجد م عواد حسين221751011008 6  0.00

63 راسب 0غغغغغغباسل جواد مكطوف منشد221751011009 7  0.00

63 راسب 0خمس3850736342باقر علوي حسن ياسين221751011011 8  0.00

58 راسب 0غغغغغغثويني مطشر عدنان مخلف221751011013 9  0.00

69 راسب 0غغ6050غ53حازم علي حسوني عبد الحسين221751011014 10  0.00

59 راسب 0غغغ50غغحسن فيصل حسب صيهود221751011015 11  0.00

90 ناجح 576166687270484حسن هداوي جبير ناصر221751011016 12  69.14

50 راسب 0غغغغغغحسين سعيد حسين عبد221751011017 13  0.00

67 راسب 0غغ50705050حسين علي عبد حذيه221751011019 14  0.00

91 ناجح 645576725057465حسين نعيم مزهر سليمان221751011021 15  66.43

82 ناجح 635264615358433حيدر باسم سلطان عبد221751011022 16  61.86

89 راسب 500غغ77غ59حيدر حسين عيال فضاله221751011023 17  0.00

56 راسب 0غغغغغغحيدر شريف جبر ثامر221751011024 18  0.00

54 راسب 0%14واحداثنتان325050حيدر م حسين حمزه م221751011026 19  0.00

59 راسب 0غغغغغغحيدر مهدي صبر فرج221751011027 20  0.00

غ راسب 0غغغغغغسامي عباس ناعم حسن221751011029 21  0.00

79 راسب 0غغغغغغسجاد م بدن بدر221751011032 22  0.00

74 راسب 755450240%5014سعد ساير داخل نايف221751011033 23  0.00

غ راسب 0غغغغغغسيف نجم عبد ا عبد الحسن221751011034 24  0.00

53 راسب 0غغغغغغضياء اسعد خضير عجيل221751011035 25  0.00
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غ راسب 0غغغغغغعبد الحسين قمر ثامر جباره221751011036 26  0.00

76 راسب 0غغ67غغ50عبد العزيز سعود سلمان مهاوش221751011037 27  0.00

74 راسب 0غغصفر58صفرصفرعبد ا جمال كامل م221751011038 28  0.00

90 ناجح 716571585357465عبد ا ناصر عايد زغير221751011040 29  66.43

66 راسب 0غغغ50غغعلي جاسم صبار جلب221751011042 30  0.00

64 راسب 0غغغ50غغعلي حسين علي ذهيب221751011043 31  0.00

83 راسب 0غ707450غ68علي سعود سلمان مهاوش221751011044 32  0.00

70 راسب 0غغغغغغعلي سمير عبد الرضا منين221751011045 33  0.00

60 راسب 0غغغ50غغعلي عبيد فصيخ هليل221751011047 34  0.00

82 راسب 0%625075585014علي م كاظم شجر221751011050 35  0.00

77 راسب 0غغغ60غ50علي وصفي طاهر عجلن221751011053 36  0.00

69 راسب 0غغغغغغعيسى خليل ابراهيم رحومي221751011054 37  0.00

65 راسب 0غغغغغغكرار جبار مونس فيصل221751011057 38  0.00

71 راسب 0غغغ70غغكرار وليد جبير خصاف221751011059 39  0.00

78 راسب 5051622155530مالك اسماعيل كاظم وريور221751011061 40  0.00

82 ناجح 607760935572499م اسماعيل كاظم وريور221751011062 41  71.29

64 راسب 340%4066503115م حسن م حسون221751011064 42  0.00

73 راسب 0غغغ50غغم حسين علي غالي221751011065 43  0.00

غ راسب 0غغغغغغم شاكر صباح عبد221751011067 44  0.00

84 راسب 5650572226510م علي شنشول راهي221751011069 45  0.00

79 راسب 50500غ74غ55م مالك فيصل مزعل221751011070 46  0.00

69 راسب 29310عشر383150مصطفى امين جمعه خلف221751011071 47  0.00

73 راسب 689188890غغمصطفى عبد المير هليل دايخ221751011074 48  0.00

64 راسب 0غغغ64غ50منتظر حسن م عوده221751011075 49  0.00

82 ناجح 606563505062432منتظر عبد الحسين شذر حسان221751011076 50  61.71
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68 ناجح 585982596371460هيثم عمار طالب صالح221751011081 51  65.71
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