
الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالقتصادالجغرافيةالتاريخالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

اعدادية المختار للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

047رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

77 راسب 5639515076580م باسم عبد الكريم حسن221521047138 1  0.00

58 راسب 6050625650240حسين علي مكطوف حسين221621047038 2  0.00

84 ناجح 515850505052395حيدر عامر رمضان شمخي221621047046 3  56.43

59 ناجح 505888535450412عبد ا فاضل كامل مايع221621047079 4  58.86

77 ناجح 506050555950401علي عبد ا حسين جاسم221621047095 5  57.29

58 ناجح 575155576363404كميل م حبيب أسماعيل221621047119 6  57.71

65 ناجح 505052745050391م حازم خالد راشد221621047126 7  55.86

73 ناجح 667156617380480مصطفى حبيب عبد الرضا عليخان221621047146 8  68.57

76 راسب 0غ5053565069أزهر مؤيد جمعه حميد221721047001 9  0.00

70 ناجح 606090816062483أنس احمد حسن بدر221721047002 10  69.00

63 راسب 3739503250350اباذر م محسن دويش221721047003 11  0.00

74 راسب 0غ69غ545067ابو الغيث علي عبد اللطيف مطوس221721047005 12  0.00

75 راسب 0غ50غغ50غاحمد حكمت م راضي221721047006 13  0.00

57 راسب 3339505050290احمد خليل عطيه تركي221721047007 14  0.00

74 ناجح 655050736250424احمد عادل خلف جبر221721047008 15  60.57

66 راسب 5438705467910احمد قيصر حسن مناحي221721047009 16  0.00

85 ناجح 625653576150424احمد م حسن عبد221721047010 17  60.57

70 ناجح 515358725850412اكرام مجيد جوده زراك221721047012 18  58.86

74 راسب 5023505063330جعفر عاصم عبد الهادي خضير221721047014 19  0.00

85 ناجح 615153506150411حبيب ا جعفر حبيب حسين221721047015 20  58.71

85 ناجح 545058588350438حسن حميد سعدون مزهر221721047017 21  62.57

91 ناجح 506777777461497حسن علي عباس صالح221721047019 22  71.00

92 ناجح 717377738950525حسين علي سمير عوده221721047023 23  75.00

86 راسب 5050625066270حسين علي هوني جلو221721047025 24  0.00

89 ناجح 638651616454468حسين م سعيد عبد ا221721047026 25  66.86

مدير المركز

عماد كاظم سلمان



الفـــــرع :

المديرية :
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الثاني الدور

المعدل

الدبي

83 راسب 5550615976330حمزه عبد المطلب نعمه موسى221721047027 26  0.00

65 ناجح 525656547250405حيدر رزاق ناصر هميم221721047028 27  57.86

70 راسب 0غ5852غ53غحيدر م كاظم سعدون221721047030 28  0.00

87 ناجح 635651707152450رحمن حسن كوني عبود221721047033 29  64.29

82 ناجح 575377708057476سجاد جميل كاظم شنجار221721047036 30  68.00

83 ناجح 585174737579493سجاد راضي بشاره جفات221721047037 31  70.43

73 راسب 5051505374370سجاد عباس جليل جاسم221721047038 32  0.00

65 راسب 0غ53غغغ50سجاد علي حسن ثجيل221721047039 33  0.00

67 راسب 5265603350510سرمد نعيم عبد الحسن جبر221721047043 34  0.00

90 ناجح 705068716877494سيف الدين جمال عبد المير ابراهيم221721047045 35  70.57

63 ناجح 667967677655473سيف الدين صلح كاظم خلف221721047046 36  67.57

88 ناجح 646565608064486سيف ا حيدر عبد زعماك221721047047 37  69.43

66 راسب 0غ58غ50غ50ضياء الدين جواد كاظم هادي221721047048 38  0.00

74 ناجح 605471846650459عباس صباح عبد ا عبد الوهاب221721047050 39  65.57

73 راسب 5235545068380عباس عجيل زغير ابوالهيل221721047052 40  0.00

88 ناجح 688555927674538عبد الرزاق خالد عبد ا م221721047054 41  76.86

74 ناجح 546150606055414عقيل محسن عبيد محيسن221721047057 42  59.14

62 راسب 0غ77صفر502350علء صالح هاشم عزيز221721047058 43  0.00

53 راسب 796062560اثنتان54علي حسان فرهود جساس221721047061 44  0.00

74 ناجح 625050706955430علي خالد مجيد عباس221721047063 45  61.43

72 ناجح 585252607269435علي رحيم عجيمي عوده221721047067 46  62.14

88 ناجح 505050658750440علي صباح صخيل جري221721047069 47  62.86

82 ناجح 505156506366418علي عادل عبد الرحمن جبر221721047071 48  59.71

86 ناجح 505062595458419علي عبد العباس عبد علي مطلك221721047074 49  59.86

79 راسب 5050503579360عمار حيدر هادي سعدون221721047080 50  0.00
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عماد كاظم سلمان
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85 راسب 5057506451370عمر عزيز عباس جاسم221721047081 51  0.00

72 ناجح 505051506150384فهد عواد م ثامر221721047083 52  54.86

86 راسب 5040655072500قاسم جابر وحيد داود221721047084 53  0.00

67 راسب 5050555450220كرار باسم ثجيل عبد النبي221721047085 54  0.00

67 ناجح 575362506859416كرار علي كاظم والي221721047087 55  59.43

78 راسب 5435646142370كرار ياسر حسين بدر221721047089 56  0.00

69 ناجح 505057515050377كمال اكرم احمد عجه221721047090 57  53.86

51 راسب 3533503450320ليث علي عبد عذيب221721047091 58  0.00

61 راسب 3550405330360م اسعد م محسن221721047093 59  0.00

79 راسب 5025516653380م جمال عبد المير ابراهيم221721047094 60  0.00

76 ناجح 505552505964406م سالم حسين هلم221721047098 61  58.00

62 راسب 6250503050500م عباس علي مهلهل221721047099 62  0.00

80 راسب 0غ50505055غم عبد الكريم منخي منديل221721047101 63  0.00

59 راسب 0غغغ50غ36م علي جاسم م هاشم221721047102 64  0.00

66 راسب 5050523650500م علي حريب جبار221721047103 65  0.00

83 ناجح 555068505964429م كامل عبد الرسول ياسين221721047104 66  61.29

62 راسب 0صفر5751غ5250م ميثاق طالب علوان221721047106 67  0.00

73 راسب 3550505550390محمود هاشم ناصر مهدي221721047108 68  0.00

75 ناجح 507350545452408مصطفى ابراهيم لفته غافل221721047110 69  58.29

78 ناجح 505258546250404مصطفى ستار كريم فيصل221721047113 70  57.71

90 ناجح 535381717461483منتظر خماط خضير جبر221721047115 71  69.00

66 راسب 0غ50غغغغيوسف عبد ا محسن عبد النبي221721047116 72  0.00

70 راسب 0غ51غ5050غيوسف قاسم م حسين221721047117 73  0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان
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المديرية :
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73 
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عماد كاظم سلمان


