
الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

العدادية الشرقية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

007رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

76 ناجح 505655565050393احمد صباح عبد ا محسن221611007006 1  56.14

82 ناجح 636456525856431احمد عماد رزاق هاشم221611007014 2  61.57

100 ناجح 667564535150459احمد كريم زعيبل طعيمه221611007017 3  65.57

84 معيد 5050503250410انور رياض مامون جويد221611007031 4  0.00

70 معيد 0م6860515258انور صباح عبد ا محسن221611007032 5  0.00

98 معيد 0م6958666462اياد وحيد صبري سلطان221611007033 6  0.00

79 معيد 0م5054م5850حسين عقيل ناصر غركان221611007052 7  0.00

94 معيد 9294780صفر5482سامي علي كاظم رحيمه221611007072 8  0.00

95 ناجح 525063777958474علء رياض عبد العالي عبد الحسين221611007096 9  67.71

97 ناجح 717855758271529علي جاسم م محسن221611007098 10  75.57

97 ناجح 686965737550497م عدنان م خفيف221611007131 11  71.00

72 معيد 0ممممم50أحسان عبد المير محسن خيون221741007001 12  0.00

74 معيد 320%5439502816أرشد حميد عبعوب خليفه221741007003 13  0.00

94 معيد 580صفرم736377احمد حيال عوده كريم221741007004 14  0.00

75 معيد 0صفرمم504135احمد رحمن حسب مزيعل221741007005 15  0.00

86 معيد 310%11%18%685016احمد محسن كاظم عباس221741007006 16  0.00

صفر معيد 0صفرصفرصفرصفر64مباقر م عطية زغير221741007008 17  0.00

92 معيد 0صفر5850425536برير علي يعقوب عبود221741007009 18  0.00

94 ناجح 768158505557471بهاء الدين باسم م حسون221741007011 19  67.29

92 معيد 720صفر6778ممجعفر سعد رحيم عاجل221741007012 20  0.00

87 معيد 0صفرم27%553317حسن علي حسين حسب221741007013 21  0.00

86 معيد 0صفر7357صفر7036حسن هادي كريم عبد العزيز221741007014 22  0.00

94 معيد 3428500صفر5128حسين علي كريدي عوده221741007015 23  0.00

90 معيد 0مم30صفرممحسين لفته رزاق فياض221741007016 24  0.00

92 معيد 0صفر6758688273حسين مراد عباس صكر221741007017 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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93 معيد 720صفر52504054رسول غني مطشر غانم221741007018 26  0.00

90 معيد 5734425732640زيد علي عطية زغير221741007019 27  0.00

93 ناجح 717284728764543زين العابدين علي عباس عبد الحسين221741007020 28  77.57

86 ناجح 535165505150406سجاد جاسم م دويح221741007021 29  58.00

88 معيد 630مم53صفرمسجاد حسين نعيثل جنوفي221741007023 30  0.00

96 معيد 590صفر52صفر7475سجاد عادل حسين شنيتر221741007024 31  0.00

90 معيد 0م6543558370سجاد عباس كريم جويد221741007025 32  0.00

89 معيد 0م%15م502622سيف م جميل جبار221741007027 33  0.00

94 معيد 890م79949578طاهر جاسم ناجي حسين221741007028 34  0.00

93 ناجح 787069858772554عباس رياض طاهر خلف221741007029 35  79.14

صفر معيد 6777816967710عباس شعلن فرهود مغشغش221741007030 36  0.00

95 معيد 510مصفر666341عباس مغامس كاطع هاشم221741007031 37  0.00

95 معيد 0ممم675042عبد ا حامد حسين علي221741007032 38  0.00

73 معيد 0صفر22م343740عبد ا مهند حسين علي221741007033 39  0.00

91 معيد 85800م778383عدنان حسين علي كليب221741007034 40  0.00

92 ناجح 829899968695648علي احمد وفي بدن221741007036 41  92.57

86 معيد 50500صفر503436علي باسم خميس جويد221741007037 42  0.00

93 معيد 0م5052325755علي حسن رزاق شلل221741007038 43  0.00

91 معيد 0م25م50م52علي غني عيسى موسى221741007039 44  0.00

82 معيد 330اثنتان53335021علي كاظم عزيز عبد علي221741007040 45  0.00

م معيد 0ممممممفاضل حسين علي كليب221741007041 46  0.00

93 معيد 6282504033500قاسم حيدر جواد عبد ا221741007042 47  0.00

87 معيد 30500م395035كاظم قاسم كاظم محسن221741007043 48  0.00

89 معيد 550مم505950كاظم ناجي مطشر خزعل221741007044 49  0.00

91 معيد 0م93صفر8265مكرار ابراهيم مطر علي221741007045 50  0.00
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م معيد 0ممممممكرار احمد حسن حمادي221741007046 51  0.00

م معيد 0ممممممكرار علي كاظم سعدون221741007047 52  0.00

88 معيد 59500م503850ليث م جميل جبار221741007048 53  0.00

93 معيد 7971710صفر6057مؤمل ايوب عطيه حسن221741007049 54  0.00

97 معيد 0صفر9271738671مؤيد عبد داود سويلم221741007050 55  0.00

98 معيد 6060690صفر6264م عدنان مطشر غانم221741007051 56  0.00

92 ناجح 656162697550474م مالك خليل ابراهيم221741007053 57  67.71

82 ناجح 555061615054413مسلم لطيف شلل مساعد221741007056 58  59.00

93 ناجح 858384908268585منتظر أسعد نعمه محسن221741007058 59  83.57

82 معيد 0م71م53صفر65منتظر اياد ثجيل مهلهل221741007059 60  0.00

82 ناجح 726671868375535منتظر جوده دفار بني221741007060 61  76.43

84 معيد 740م7878مممنتظر كاظم عزيز عبد علي221741007062 62  0.00

م معيد 0ممممممموسى جعفر عبد الحسن شهيب221741007064 63  0.00

91 ناجح 8798100969793662ناصر محسن عبد محسن221741007065 64  94.57
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64 
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