
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 الكرمة  للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

039رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

71 راسب 770غ52527650ابا ذر حميد خداش محسن221751039001 1  0.00

81 ناجح 745959598180493احمد خالد كاظم خويط221751039002 2  70.43

73 راسب 735050500غ59احمد ضياء حميد كمون221751039003 3  0.00

75 راسب 220%18%64506113احمد عوده رزيج غافل221751039005 4  0.00

81 راسب 61500صفر605065احمد ماجد عبد ا شنيار221751039006 5  0.00

73 راسب 5732706366790احمد م عبد الصاحب سلمان221751039007 6  0.00

80 راسب 5053593251500اسعد سالم عبد الحسين ديوان221751039008 7  0.00

75 راسب 0غغغ53غصفرامير شريف بلهه شهد221751039009 8  0.00

82 راسب 5639658285520امير قيصر جبار علوان221751039010 9  0.00

86 ناجح 586189657785521باقر م جبار كاظم221751039012 10  74.43

85 ناجح 645777546657460جاسم م نعمه مخور221751039014 11  65.71

88 ناجح 718080778180557حبيب ياسر راشد عبيد221751039015 12  79.57

86 ناجح 815771729487548حسن موكر دايش وذاح221751039016 13  78.29

83 راسب 53730غ635869حسين حميد خشم كليب221751039018 14  0.00

75 راسب 560غ50505850حسين خميس خضير موسى221751039019 15  0.00

87 راسب 5051502725550حسين علي رزيج حسين221751039020 16  0.00

77 راسب 5056503425370حسين غانم م عوفان221751039021 17  0.00

74 راسب 540%16غ515067حسين فالح م فرهود221751039022 18  0.00

79 راسب 5151555138200حسين مالك حسن كاظم221751039023 19  0.00

85 ناجح 847580748789574حيدر احمد جاسم م221751039026 20  82.00

78 ناجح 505070656856437رحمن سالم محسن حسن221751039029 21  62.43

84 راسب 73740غ655378سجاد رحيم شنوف موشان221751039031 22  0.00

80 راسب 5034802533320سيف علي برزان حنون221751039032 23  0.00

غ راسب 0غغغغغغسيف قاسم ادرسي محسن221751039033 24  0.00

73 راسب 500غغ50غغعباس عبد علي سلطان ليهوب221751039035 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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85 راسب 5974780غ6772عباس غالب محسن سعدون221751039036 26  0.00

81 راسب 590غغ55غ54عباس يوسف راشد عبيد221751039037 27  0.00

62 راسب 0غغ5050غغعبد المهدي جبار مدلول خماط221751039038 28  0.00

77 راسب 5050513435500عقيل مزيعل شتيوي مري221751039040 29  0.00

78 ناجح 706681585775485علي حسن كاظم وادي221751039041 30  69.29

88 ناجح 546174506266455علي ساجد عبد ا شنيار221751039045 31  65.00

78 راسب 0غغغ50غ50علي عبد المير خصاف عيسى221751039047 32  0.00

79 راسب 0غغ79687965علي كريم جبار حمد221751039048 33  0.00

69 راسب 0غغغ53%5013كاظم م جبار كاظم221751039050 34  0.00

89 ناجح 505080515350423كرار ساجد رحمة ديوان221751039052 35  60.43

80 ناجح 555076575050418كرار عوده رزيج غافل221751039054 36  59.71

91 راسب 650غ57غ6353مؤمل علي عبد راضي221751039055 37  0.00

72 راسب 0غغ5050غ50م حامد غضبان زاجي221751039058 38  0.00

76 راسب 500غغ545050م عماد رمضان هديه221751039059 39  0.00

77 راسب 0%19غ6526غ55م كليب مكلل حبيب221751039060 40  0.00

83 راسب 0غغغ67غ50م مجيد ثامر ساجت221751039061 41  0.00

79 ناجح 636569607778491م مشتاق حسن علي221751039062 42  70.14

81 راسب 0غ503157غ68مرتضى صالح ثجيل بديوي221751039064 43  0.00

80 ناجح 795050505050409مرتضى غالب جخيور منصور221751039065 44  58.43

82 راسب 720غ71غغ74مشتاق عبد المام سلمان عربي221751039067 45  0.00

86 ناجح 7986911009893633مصطفى مؤيد مهدي ياسر221751039069 46  90.43

85 ناجح 525294636168475منتصر خالد عبد ا شنيار221751039071 47  67.86

76 راسب 5658544126500منتظر طالب علي غالب221751039072 48  0.00

74 راسب 0غغ7350غ50مهند كاظم عبد الحسين سكر221751039074 49  0.00

75 راسب 0غغغ60غغمهيمن علي ناصر حسين221751039075 50  0.00
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82 راسب 0غ60غ62غ50نجم حسين عبد الحسين سكر221751039076 51  0.00

79 راسب 605055500غ50وسام مراد يعقوب كريم221751039077 52  0.00
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