
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

اعدادية الطهار للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

034رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

74 معيد 5850675033710علي اركان طراد خلف221611034071 1  0.00

63 ناجح 745059505650402م نجم عبد علي221611034104 2  57.43

70 معيد 2920500م5025ابراهيم شاكر كميكم شكبان221741034001 3  0.00

76 معيد 520صفر50504155احمد كريم جاسم كزار221741034002 4  0.00

م معيد 0صفر5050366353امين عبيد لطيف عباس221741034003 5  0.00

77 ناجح 606871666773482حسام عقيل شمخي جابر221741034004 6  68.86

81 معيد 0صفر6150625031حسن جواد كاظم لزم221741034005 7  0.00

87 معيد 0عشرصفر84ممصفرحسن وادي جهاد عطية221741034006 8  0.00

71 معيد 0صفر5050م28صفرحسين تركي شعلن عتوي221741034007 9  0.00

م معيد 0ممممممحسين جعفر صباح جنام221741034008 10  0.00

م معيد 0م667963صفر62حسين حسن حيدر عكاب221741034009 11  0.00

م معيد 0ممممممحسين رياض حمد جبر221741034010 12  0.00

69 معيد 540ممم41محسين صالح بديوي عجيل221741034011 13  0.00

90 معيد 6673775239740حسين علي صاحب صكبان221741034012 14  0.00

89 ناجح 697391929094598حسين هلل عمران جبر221741034013 15  85.43

93 ناجح 708492859372589حمزة احمد نزال جبر221741034014 16  84.14

85 ناجح 706485899280565حمزة غالب حميد جوحي221741034015 17  80.71

77 معيد 0م59مصفر50مرضا علي دشر حمود221741034016 18  0.00

79 معيد 0صفر557164م52ساهر ريسان مهدي جابر221741034017 19  0.00

93 ناجح 638066798985555ستار عباس عبيد غالي221741034018 20  79.29

77 معيد 0م5050صفر5057سيف فاضل عودة حسين221741034019 21  0.00

89 معيد 600صفر6570م52عادل جبر خشن خالد221741034020 22  0.00

89 ناجح 647367607273498عادل كريم شهاب سلمان221741034021 23  71.14

89 ناجح 808891878988612عباس سامي رحيم جودة221741034022 24  87.43

89 معيد 0م717883م67عباس طارق صباح جنام221741034023 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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87 معيد 500صفر5058صفر61عبد ا احمد رحم عودة221741034024 26  0.00

78 معيد 0صفرصفر54صفرصفرمعبد ا ثجيل كطب فنطيل221741034025 27  0.00

79 معيد 0م809085م75عبد ا جليل عمران جبر221741034026 28  0.00

71 ناجح 505066726257428عبد ا غالب حميد جوحي221741034027 29  61.14

94 معيد 500م50363938عقيل مزيعل عاصي زغيرون221741034028 30  0.00

87 معيد 700صفر78896275علء جبار شبوط كاظم221741034029 31  0.00

تسع معيد 0ممصفرممصفرعلي حسين هيال زاهي221741034032 32  0.00

90 ناجح 859797889890645علي سلطان زويد مرزوك221741034033 33  92.14

90 ناجح 658394878791597علي عبد الهادي عبد ا مطلك221741034034 34  85.29

84 ناجح 657669717768510علي م عبد الرضا جبار221741034035 35  72.86

94 معيد 0م988791م84علي م نزال جبر221741034036 36  0.00

91 ناجح 656582667267508عمار كاظم مظلوم حسين221741034037 37  72.57

93 ناجح 566673597585507فايز عبد الهادي عبد ا مطلك221741034038 38  72.43

92 معيد 8291750م56عشركاظم مطرود معيوف دوشان221741034039 39  0.00

85 معيد 7681620صفر6042مؤمل خضير عباس حمزة221741034040 40  0.00

97 ناجح 839292808781612م صباح خليف سلمان221741034041 41  87.43

83 معيد 650صفر88م95عشرم عبد ا حبش عاصي221741034042 42  0.00

77 معيد 410صفر70صفر5760م علي جعفر دايخ طشطوش221741034043 43  0.00

96 معيد 0صفر756471صفرصفرم هادي يوسف خيار221741034044 44  0.00

86 معيد 500صفر50م5250مرتضى ثامر عجيل خضر221741034045 45  0.00

90 معيد 65590م52صفر67مرتضى رزاق حمدان تايه221741034046 46  0.00

95 ناجح 819772809583603مرتضى علي عسل شمخي221741034047 47  86.14

91 معيد 0صفر6457م5181مصطفى جميل حبيب عبود221741034048 48  0.00

صفر معيد 980صفرصفر9991صفرمصطفى ساجت رسن كيطان221741034049 49  0.00

97 معيد 86940مصفر8187مصطفى مطر عطيوي شكر221741034051 50  0.00
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93 معيد 0صفر598391صفر83وائل سعد جفات خليفة221741034053 51  0.00

93 معيد 0م9790100م89يوسف فيصل ريسان مطشر221741034054 52  0.00
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