
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 البصرتين للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

029رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

88 راسب 0غ50غ73غ51احمد سلمان مطر ناصر221751029002 1  0.00

93 راسب 0غغغ67غ50احمد فليح كبيص دحام221751029003 2  0.00

80 راسب 50520صفر505672احمد نصار نعيمه دخيل221751029004 3  0.00

88 راسب 0غ53غ505055احمد هادي عبد الحسين هلول221751029005 4  0.00

97 ناجح 617584697884548ارغد جباري عودة حمود221751029006 5  78.29

84 راسب 0غ6152غ5651اكرم علي حسين حبن221751029008 6  0.00

53 راسب 0غغغ50غغباقر صالح باعي مرار221751029010 7  0.00

66 راسب 0غغغ65غغبهاء حميد خلف جليل221751029011 8  0.00

73 راسب 510غغغ50غحسن علي حياوي هاشم221751029014 9  0.00

83 راسب 0غغغ57غ50حسنين غني لعيبي مرار221751029016 10  0.00

88 ناجح 507583547082502حسين سلمان منشد عباس221751029017 11  71.71

82 راسب 0غ575150غ51حسين طارش عبد عوده221751029018 12  0.00

68 راسب 35500صفر313552حسين علوان منشد عباس221751029020 13  0.00

81 ناجح 505367507559435حيدر علي حسين جبر221751029022 14  62.14

86 راسب 0غغغ60غ51خالد كريم ثجيل فياض221751029024 15  0.00

76 راسب 500غ62505653ذو الفقار كاظم صفوك شغناب221751029025 16  0.00

85 راسب 5954643755640زين العابدين كامل جلب عجيل221751029027 17  0.00

70 راسب 0غغغ61غغسجاد خضير عسوري عبيد221751029028 18  0.00

90 ناجح 667960505256453سجاد مزهر عزيز صلل221751029030 19  64.71

92 راسب 0غ5062غ5050سعد م راشد شكر221751029031 20  0.00

غ راسب 0غغغغغغسلمان عادل زامل سلمان221751029033 21  0.00

90 راسب 50500غ73غ54سيف حسين جبار حسوني221751029034 22  0.00

77 راسب 0غغغغغغشاكر هيال خضر عباس221751029035 23  0.00

84 راسب 0غغغ59غ50صادق حميد سلمان دليفي221751029036 24  0.00

85 راسب 0%522456353416صادق صالح باعي مرار221751029037 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :
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95 راسب 0غغغ685175صلح مهدي خضر عباس221751029038 26  0.00

90 راسب 0غغغ625075عامر غني سلمان جاسم221751029039 27  0.00

89 راسب 0غغغ60غ50عبد الحسن فليح محسن عبيد221751029044 28  0.00

89 ناجح 585974505560445عبد اللطيف خالد عبد ا مصارع221751029045 29  63.57

83 راسب 0غغغ55غغعقيل هيال خضر عباس221751029046 30  0.00

87 راسب 0غ50غ60غ59علي كريم بحر حسن221751029049 31  0.00

87 راسب 7557923768650علي مجيد صعيب مظلوم221751029050 32  0.00

84 راسب 0غ50غ53غ53علي محسن شلل خليف221751029051 33  0.00

90 راسب 50700غ535068علي ناصر صبيح عبد221751029054 34  0.00

88 ناجح 505063515080432فهد ياسر رهيف علي221751029056 35  61.71

87 راسب 0غ6568784150قاسم خميس عطيه زنيهر221751029057 36  0.00

75 راسب 0غغ50507850كامل عبد الحسن عوض منخي221751029058 37  0.00

80 ناجح 627572655066470مجتبى اسعد جابر صلل221751029059 38  67.14

89 ناجح 706886606458495م حافظ عبد الواحد نعمه221751029060 39  70.71

82 ناجح 556676637457473م حميد علي كاظم221751029061 40  67.57

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشم عباس م زوير221751029062 41  0.00

92 راسب 75817969700سبعم موسى سلمان موسى221751029066 42  0.00

99 راسب 500غغ85غ59م ناصر ناشد كطران221751029067 43  0.00

80 راسب 5350693030500مرتضى احمد فلغوص عبد221751029068 44  0.00

غ راسب 0غغغغغغمرتضى ريسان جويد حبوب221751029069 45  0.00

85 راسب 0غغغ73غغمرتضى علي ناصر حسين221751029070 46  0.00

95 ناجح 705989508278523مسلم سعيد ردام عباس221751029071 47  74.71

87 ناجح 517372505961453مشتاق طالب زويد شجر221751029072 48  64.71

89 ناجح 625093536191499معتز نهاد صلل عطيه221751029073 49  71.29

84 راسب 0غغغ76غ54موسى منصور رحيمه يعكوب221751029074 50  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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79 راسب 0غ545050غغنبيل سعد عيه رسن221751029075 51  0.00

83 راسب 0غغغ78غ60هيثم زامل دينار خضر221751029076 52  0.00

88 ناجح 555077626486482هيثم فهد ردام عباس221751029077 53  68.86

79 راسب 0غغ7450غ63وليد حمد عبد الحسن سعيد221751029078 54  0.00

86 راسب 0%363264234117وليد خالد رحيم محسن221751029079 55  0.00
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