
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 الخاء للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

037رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

69 راسب 0%15غغ35غ31احمد علي بندر سلطان221751037002 1  0.00

78 راسب 0غ52غ52غ50احمد محسن حاجم حسين221751037004 2  0.00

80 راسب 0غ808681غ69احمد م علي حسن221751037005 3  0.00

87 راسب 680غ60567751اسعد جميل جويد عيسى221751037008 4  0.00

95 ناجح 809692947998634انس جواد كاظم محيسن221751037012 5  90.57

79 راسب 830غ82غغ70جعفر جليل شبرم خليف221751037013 6  0.00

80 راسب 0غ7965838161جعفر م عبد حمود221751037014 7  0.00

74 راسب 0غغ5250غغجعفر يوسف عبد المير خيون221751037015 8  0.00

غ راسب 0غغغغغغحسام علي شنيشل عبد ا221751037016 9  0.00

63 راسب 0%13خمسصفر285027حسن عبد الحسين حمد جكي221751037017 10  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشحسن هادي لفته طاهر221751037019 11  0.00

50 راسب 0غ505150غغحسين ثامر علوان مريشد221751037020 12  0.00

86 راسب 5050573750610حسين م عوده عبد221751037022 13  0.00

57 راسب 0غغ5050غغحسين مونس حسن عباس221751037023 14  0.00

60 راسب 0غغغ50غغحمزة ناجي ذرب شكاحي221751037024 15  0.00

81 راسب 0غغ5950غغحيدر ستار عبد العالي سركال221751037027 16  0.00

73 راسب 57540غ656271حيدر عبد العظيم زاجي جكنام221751037029 17  0.00

65 راسب 0غغ50غغغرسول مزهر عجيل حسين221751037030 18  0.00

90 ناجح 838090788075576سجاد رياض بدر مري221751037032 19  82.29

94 ناجح 728689857775578سجاد طارق راضي شراد221751037034 20  82.57

55 راسب 0غغغغغ50سجاد قاسم عودة هندوز221751037036 21  0.00

65 راسب 0غغغ58غغسجاد نعيم سلمان حسن221751037037 22  0.00

84 راسب 0غغ7860غ63سجاد هاني عباس عبد الرزاق221751037038 23  0.00

غ راسب 0غ736368غغسرمد عبد الحسين حميد م221751037040 24  0.00

72 راسب 0غغغغغ50سلطان نعيم معاط سلطان221751037042 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :

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

68 راسب 0غغغغغغسلوان احمد عبد علي م221751037043 26  0.00

83 راسب 640غ68546759شامل حسين م خضير221751037044 27  0.00

68 راسب 0غغغغغغصالح باسم حمود خويط221751037045 28  0.00

غ راسب 0غغغ69غغضياء جميل عبد ا م221751037047 29  0.00

89 ناجح 545067515550416عامر ضاحي هداد علي221751037050 30  59.43

غ راسب 0غغغ59غ50عبد الخالق لطيف ميس عبد الرزاق221751037051 31  0.00

74 ناجح 658473746183514عبد ا حميد عطية ثامر221751037053 32  73.43

82 ناجح 556294826756498عقيل حميد م دويج221751037054 33  71.14

غ راسب 0غغغغغغعلي حسين شناوة نايف221751037056 34  0.00

غ راسب 0غغغغغغعلي رائد ناصر محسن221751037058 35  0.00

91 راسب 0غغ93غ81غعلي مالح حسن نجم221751037060 36  0.00

78 راسب 0غغ6650غغعلي هاني عباس عبد الرزاق221751037062 37  0.00

77 راسب 500غ50505074علي يوسف حسن فرحان221751037063 38  0.00

89 ناجح 697981787074540عماد طارق راضي شراد221751037064 39  77.14

67 راسب 0غغغ50غ50قاسم م عناد علوان221751037067 40  0.00

83 راسب 65500غ84غ59كرار قاسم عودة هندوز221751037068 41  0.00

79 راسب 0غغ6458غ52ليث صباح حسن فرحان221751037070 42  0.00

65 راسب 0غغغ60غغمؤتمن رضا كاظم عبد221751037071 43  0.00

83 ناجح 505063555050401مجيد علوان عبد ا ظاهر221751037072 44  57.29

74 ناجح 505159596263418محسن فايز هاشم دوخي221751037073 45  59.71

90 ناجح 767086909989600م جواد كاظم طشر221751037075 46  85.71

غ راسب 0غغغغغغم حازم مفتن نغيمش221751037077 47  0.00

83 راسب 0غغغغغ52م عبد المير خيون حمود221751037078 48  0.00

65 راسب 0غغغغغغم مهدي عودة هندوز221751037079 49  0.00

غ راسب 0غغغغغغم هادي جاسم موسى221751037080 50  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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87 ناجح 576772545050437مرتضى قاسم صالح مطرود221751037082 51  62.43

89 ناجح 656960575061451مصطفى قاسم صالح مطرود221751037085 52  64.43

85 ناجح 556350635050416منتظر ستار جبر عناد221751037088 53  59.43

66 راسب 0غ505052غغنائل علي يوسف حسن221751037089 54  0.00

76 راسب 0غغغ51غغنذير عابر كاظم شبرم221751037090 55  0.00

73 راسب 50560غ62غغوسام عبد ا طاهر لفته221751037092 56  0.00

غ راسب 0غغغغغغوليد خالد جابر راضي221751037093 57  0.00

المشاركون

57 
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